
 

 به نام خالق رنگین کمان

دقیقه50  :مانز                  چهارمپایه :     بستان :        د        نام و نام خانوادگی:          

99-98ل تحصیلی :سا  1سمیه صادقی سرگروه آموزشی پایه چهارم ناحیه  : طراح   

دیفر  

 با کلمه های زیر جمله های زیبا بنویسید ؟

........................................................................................................*، دانش آموزیکنجکاو  

.................................................................................*، استقباللحظه شماری  

 

1-  

 با حروف در هم ریخته کلمه مناسب بسازید؟

 

 

2-  

 با توجه به معنی جمله کلمه ی مناسب را انتخاب کنید؟

(حیاط    *      حیات  )........همه موجودات زنده به اکسیژن وابستگی دارد.  

(اثاث     اساس  *)خانه قرار داده بود. وسط سالن پدرم .......را در   

3-  

زیر را رسم نمایید؟ ی نمودار جمله  

 

ه کیفش را روی میز قرار داد .فرشت  

 

4-  

؟معنی کلمه های زیر را بنویسید  

..................................... یعنی  کارنامه            لبالب یعنی ................................  

 

یک غازی*               رب جلیل*                   پهنه  *            رمه*                                     

. 

 

5-  

 شعرهای زیر را کامل نمایید و معنی ابیات را بنویسید؟

.....................................................             مرا توفیق ده تا حمد خوانم  

رغان..........................................            نبدی بهتراز تو در م  

 

: عالم بی عمل ، به چه ماند؟یکی را گفتند   

.گفت : به زنبور بی عسل  

 

6-  

 

 

 

 

 

 

 ه چ ل م ش ط  ا  ش ن 



 

د؟یینادرست و درست را مشخص نما یجمله ها  

.شیر ،خطای موش را بخشید  

.آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد  

 

7-  

زیبا  مناسب و برای شکل های زیریک اسم وصفت

؟بنویسید  

 

8-  

 هر گروه از کلمه ها زیر را به طور مناسب بهم وصل کنید و در جدول بنویسید ؟

 

ی  اتصال با بااتصال  کلمه ها   

بازیگوش  *وش    ه    

تجربه  *    صیاد    
 

9--  

 در هر دسته از کلمات زیر یک کلمه با بقیه متفاوت است ،مشخص کنید؟

                   

01-  

؟ نمایید بیان را آن مفهوم و باشد می المثل ضرب کدام مورد در زیر تصویر  

 
……………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

11-  

دهید؟ قرار خود مناسب جاهای در کاربردشان به توجه با را ها کلمه و حرف  

این دختر........این همه دلگیراست. آخربرادر او کجا رفته ؟  

.برای مادر شیر کوچولو آب و غذا می گذاشت ......هم در قفس را می بست  

 

21-  

؟بنویسید نگارشی عالئم رعایت با همراه زیر تصویر مورد در بند دو در کوتاهی متن  31-  

 نادرست درست

ترسناد

 ت

 درست

تغییر *مغفرت * متغیر آموخت    *  گفت  *عسل بی  * اندوخت         

سپس *بعد* چرا* زیرا  



 

 


