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 کلمات زیر را بنویسید. معنی

 : ............................... قضا: ............................  ابوالعجایب....... : .................. رخسار:.................. قریحه
4 
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 ی جمله ، کلمه ی مناسب را انتخاب کنید.با توجه به معن

 .دانشمندان دشمن سرسخت .......................)جهل * جحل(و دوستدار دانش هستند 

  می گزرانید * می گذرانید(ابوریحان بیرونی واپسین لحظات زندگی خود را(....................... 

 )به آن گل دست نزن!....................دارد)خار * خوار 

 )در هر مستطیل اندازه ی طول از................بیشتر است.)ارض * عرض 
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 را مشخص کنید. ندر هر دسته یک کلمه با بقیه متفاوت است آ

 تازه * اندیشید * جدید                ادب * آداب * عالم                            کردار * بسپار * گفتار        
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 کلمات زیر را بنویسید. مخالف

 : ........................... موثر: ...........................  معین: ........................  عاقل:.....................  فرتوت
4 
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 بنویسید.هم خانواده  ی برای کلمات زیر یک کلمه

 ...........: ............. شرک: ..............................  علوم: ............................... منظم:..................... تصویر
4 
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 مناسب بنویسید. صفتبرای کلمات زیر یک 

       : ..................... باد: ...........................  روز........... : ............. تابستان:.....................  قاضی
4 
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 (پر کنید.سپس / زیرا / را / که / ابتدامتن زیر را بخوانید و جاهای خالی را با یکی از کلمه های )
مرغ خیاط،پرنده ی کوچکی است ........... برگ ها ........... به هم می دوزد و کیسه درست می کند.این 

کیسه النه ی او می شود.او برای دوختن برگ ها از منقارش استفاده می کند،.............منقارش مثل 

انتخاب می کند............. برگ ها ند سوزن تیز است.او............... علف های نازک را ........... مثل نخ هست

 ......... به فاصله ی مساوی سوراخ می کندو علف ها ............. از سوراخ می گذراند و گره می زند.
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با اضافه کردن یکی از اجزای)زار ، نده ، ناپذیر، مند ، انگیز ،  نامه(به کلمه های زیر یک کلمه ی 

 ترکیبی جدید مناسب بسازید.

 ..دل + ............. = .................................                         کتاب + ........... = .........................

 ..تسخیر + ............. = .................................                      نیرو + ........... = .........................

 .نمک + ............. = .................................                        یاب + ........... = ..........................
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 )هوش/فهم/دست/قهوه/حامد/جاده/قهوه(   را به ترتیب حروف الفبا بنویسید. روبروکلمات 
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 95/  1/         تاریخ:                              نام و نام خانوادگی:                                                                                             

 دقیقه60 زمان:                                       نام پدر:                                                                                                    

 نام معلم:                                                                                                               بنویسیم فارسی نام درس:

 چهارم                                                                                                 کالس:  
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 دهید .متن زیررا بخوانید و به پرسش ها پاسخ 

زنبور عسل خوشحال و خندان از کندو بیرون آمد.بالهایش را باز کرد و در باغ گل پر کشید.روی یک گل 

نشست و گل را بوسید.حال او را پرسید.شیره اش را نوشید، بعد پرید و سراغ یک گل دیگر رفت.از این گل به 

های باغ سر زد.گل برگهایشان را  آن گل ، از ده گل به صد گل وسپس هزار گل.زنبور عسل به همه ی گل

 بوسید، شیره ی شیرینشان را بوسید و بعد به کندو برگشت تا عسل درست کند.

 الف(کلمه ی )بعد(در سطر آخر چه چیزی را نشان می دهد؟

 ب(کلمه ی )او(در سطر دوم به چه چیزی اشاره دارد؟

 .............ج(عنوان مناسبی برای این متن انتخاب کنید...................
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 هر دسته از کلمات را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

 الف(ساعت ، ثانیه ، دقیقه                                         

 ب(برگ ، درخت ، شاخه

 ج(شهر ، خیابان ، کوچه
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 درباره کلمات زیر توضیح کوتاهی دهید.

 ..........خودخواه:.....................................................................................................................

 ............سالنامه:.....................................................................................................................

 ......................گلزار:................................................................................................................
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 ؟نیستامالی کدام کلمه درست 

 اقیانوس                     جیهون                  ضخیم                 صحنه
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 کدام ترکیب درست است؟

 اپذیرداستان نفوذ ن مناظروصف ناپذیر        ر      پذیشور و شوق خستگی نا  نیروی تسخیر نا پذیر     
2 
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 جاهای خالی را کامل کنید.

 ارمغان،پاییز ، خاور ، زمستان ، تالش ، توصیفی ، ماندنی ، روایتی ، کودکستان،دفتری(»

 الف(اولین.........................که در ایران دایر شد ، باغچه اطفال نام داشت.

 .................... است ، معرفت کردگار.ب(برگ درختان سبز در نظر هوشیار /  هر ورقش 

 ج(مخالف کلمه ی باختر واژه ی ..................... است.

 فکر کردن باید محور................... باشد.د(

 ر(........................ بازرگان برای طوطی ، رهایی از قفس بود.
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 هم ریخته ی زیر را مرتب کنید.ه جمله ب

 8 طالیی. -گندم– خوشه های  – از – بهار – پوشانید – را – دشت

 6 (51(  نیاز به تالش بیشتر)زیر51-69(    قابل قبول)71-89(خوب )91-111خیلی خوب ) 7

  مصطفی موجودی -موفق باشید  


