ریاضی

بادبادک شماره  -16پایه چهارم

 -1زاویه  265درجه را رسم کنید.

 -2یک فیلم سینمایی ساعت  12:30از تلویزیون پخش می شود و پس از  100دقیقه تمام می شود .این فیلم در چه
ساعتی به پایان می رسد؟

 -3یکتا  9000تومان پول داشت و ثلث آن را خرج کرد .نیوشا  6000تو مان پول داشت و ثلث آن را خرج کرد کدام
یک پول بیشتری خرج کرده است؟ چرا؟

 -4هر عدد مخلوط را به اعشار تبدیل کن.
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 -5عالمت > =< بگذارید.
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فارسی
 -1با توجه به واژه های زیر ،نمودار بکشید و برای هر نمودار اسم مناسبی انتخاب کنید.
بنّایی

بشقاب
نیمکت
پزشکی
کوه

دریا

درّه قاشق

جنگل

کاسه
قنّادی

زنگ تفریح
آموزگاری
لیوان

کالس
تخته سیاه

 -2متن زیر را بخوانید و هرجا الزم است از عالمت ((ویرگول)) استفاده کند.
با تمام شدن سال تحصیلی چندین دفترچهی مشق که با مدادرنگی های مختلف نوشته شده جهت نصب بر دیوار
اتاق شما با نصف قیمت موجود است .جهت خرید با کمد کتاب و دفترها تماس بگیرید.
 -3با توجه به معنی جمله ها ،کلمه های مناسب را انتخاب کنید.
الف) دیروز عمه جان  .......................کشی داشتند و من تمام وقت به ایشان کمک می کردم( .اساس ،اثاث)
ب)  .......................خانهی عمه جان آن قدر بزرگ بود که قرار شد جمعه ها برای بازی به آن جا برویم( .حیاط،
حیات)
ج) مثل همیشه عمه جان با پختن  .......................خوشمزه ما را خجالت زده کرد( .قضا ،غذا)
 -4هر کلمه را به توضیح مربوط به خودش وصل کنید.
هفته نامه

نوشته ای که مشخّصات کتاب در آن می آید.

کتاب نامه

نوشته ای که در آن از کسی تشکّر می شود.

تقدیر نامه

مجلّه ای که به صورت هفتگی منتشر می شود.

کارنامه

نوشته ای که در آن نتیجهی کارهای فرد می آید.
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 -5جمله های زیر را با استفاده از نشانهی ربط مناسب ((و ،امّا ،ولی)) به هم مربوط کنید.
الف) من نقّاشی زیبایت را دیدم  .......................نتوانستم آن را به پدربزرگ بدهم.
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ب) پارسا به شیراز رفت  .......................از تخت جمشید دیدن کرد.
ج) صبح که از خواب بیدار شدم ،باید مسواک می زدم  .......................حوصله نداشتم.
د) می خواستم کاردستی درست کردم  .......................وسایل مورد نیاز را نداشتم.
 -6با هریک از واژه های زیر جمله بسازید.
خودپسند………………………………………………………………………………………………………………………… :
خودخواه………………………………………………………………………………………………………………………… :
خودمختار………………………………………………………………………………………………………………………… :
 -7هم معنی واژه های زیر را در جدول بنویسید.
 -1قشر

1

 -2کوچ

2

 -3اراده کردن

3

 -4تقدیر

4

 -5خاور

5

 -6هجوم

6

 -8مترادف واژهی (غوغا) و (خطّه) به ترتیب  .....................و  .....................است.
 -9کدام گزینه درست نیست؟
 )2سال نامه 

 )1پیمان نامه 

 )3قصّه نامه 

 )4سفارش نامه 

 -10جای خالی با کدام واژه کامل می شود؟
(( گفت طوطی ..................... :بنده کو؟
الف) ارمغان 

آن چه گفتی و آن چه دیدی ،بازگو))

ب) ارمقان 

 -11برای نوشتن یک بند ،مراحل زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.
نوشتن جملهی موضوع
نوشتن بقیهی جمله ها در تکمیل جملهی موضوع

محدود کردن موضوع کلی
انتخاب موضوع

 -12امالی کدام گزینه نادرست است؟
الف) روخسار ،غوغا ،غرق 

ج) معذرت ،قشر ،دریغ 

ب) نقص ،تحقیر ،مأمور 

د) حبس ،ارمغان ،ثروتمند 
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