
 نوینروش  غیردولتیدخترانه آمادگی و دبستان  

 دوم فارسی  ارزشیابی        

 

 مشخص کنید.× ( با عالمت )  درست و نادرست بودن جمالت زیر را.۱

 رنگ سفید پرچم نشانه ی دفاع از میهن و آزادی آن است.

  .ف کلمه ی نو ، جدید استمخال

  بی اهمیت چیزی است که اهمیت ندارد.

 در شاهنامه داستان های زیادی درباره ی هنرمندان ایران می خوانیم.

 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس..۲

 ............................. ) خواهد رفت، خواهند رفت (او فردا به پارک 

 تو سال آینده به کالس سوم ...................... ) خواهی رفت، می روی (

 .................. به تماشای طبیعت رفتم. ) ما، من (

 .....................خروس را دیدند. ) ما ، آن ها (

 کلمات درهم ریخته را مرتب کن..۳

 اب، نوشت، راشاهنامه، سی سال، کتردوسی، کشید ، زحمت، تا، ف

................................................................................................................................................................................ 

 زیبایی های _و  _است  _طبیعت  _نوروز  _سرسبزی  _آغاز  _فصل 

............................................................................................................................................................... 

 مخالف کلمات را بنویس..۴

 دور                                                                 خوشحال

  نادان                                            قوی         

 

                   ۲۹/۰۲/۱۴۰۰  اریخ :ت                                    ....................................نام و نام خانوادگی : .............

 

 درست

 

درستنا   

 



 جمله ی زیر را پرسشی کن و عالمت مناسب بگذار.. ۵

 آرامگاه سعدی در شیراز است.

    ............................................................................................................................... 

  .با کلمات زیر دو کلمه ی مشترک بساز. ۶

 (........... وش ) ........................... و ...............خخوار ) ......................... و ........................ (                  

 

 .را بنویس نای کلمه ی داخل کمانک هم معنی آبه ج. ۷

ا ) صلح ( ... در باغ ) بزرگی (....................... پرندگان بسیاری ب...سال ها ) پیش ( ...............الف ( 

 زندگی می کردند. ( ........................ نشاط) ................. و .......

 گیرند. ا جشن میر....... خود ................. روز سال ) جدید ( ..............مردم جهان ) اولین ( ......ب ( 

 .......................ج ( خداوند این طبیعت ) زیبا ( ........................... را ) پدید آورد ( ....

 اشتباهات امالیی متن زیر را پیدا کن و صحیح آن ها را بنویس.. ۸

 حت کرد.مریزی باید استرا اعس بیماری می شوند. درموقعیکروب ها موجودات خترناکی هستند که بم

......................................................................................................................................................................................... 

 راننده گی نمایی واکیزه می کند . معمور راهکوچه ها را پمی کارد. روفتگر زهمت کش م ها را وشاورز گندک

.................................................................................................................................................................................................. 

 .کند می ایجاد ها خیابان در را طرتیب و نظم

................................................................................................................. 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکن.. ۹

 گویند.    ............ میبه محل آزمایش کردن ............

  ی ، بهمن و اسفند از ماه های فصل .................... هستند.د

 شیرازی یعنی ..........................................................

 باشد .......................... می گویند.شده  به چیزی که از مس ساخته 



 ................ است.سی که ........همان کالس یعنی کال

 ورزش کار یعنی ....................................................

 هر یک از صداهای زیر مربوط به چیست؟ .۱۰

 ....................ش خش : ........خ                   .... : ....................... هو هو       ................       هاپ هاپ : ........

 مات زیر را با ) ان ( جمع ببندید..کل۱۱

 رشته + ان =ف                             درگذشته + ان =                   ستاره + ان =       

 در پایان کلمه های زیر چه صدایی می دهد؟.شکل )ی( ۱۲

 ...........چای........        ...................تّیح       ..........مرسی .........    ماهی.....................       ...................ضی ....مرت

 .با هر دو کلمه یک جمله بساز.۱۳

 ..................................................................................................تعطیل ، فصل : .................................................................

 ...................................................................................................: ............................................................... نوروز ، طبیعت

      .برای تصویر یک متن و یا داستان کوتاه بنویس.۱۴

 

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 

 طراح : فهیمه آقاباقری                                                    موفق باشید


