
 

 

 معنی واژه  های زیر را بنویسید. -1

 تالیف: قریحه: واپسین: هراس:

 پهنه: زیستن: گریزان: مدارا:

 

 با توجه به معنی جمله ها کلمه ی مناسب را انتخاب کنید. -2

 خوار( -خار ) با کارهای نادرست خود را نزد دیگران ........... و ذلیل میکنند.ظالمان الف( 

 (اثاث  –ب( مادرم اسباب و .......... خانه را جمع کرد.) اساس 

 (غریب  –.. بود.) قریب سنا تازه به این شهر آمده بود و در اینجا .................ج( 

 

 معنی و مفهموم عبارات را به صورت ساده و روان بنویسید. -3

 : .................................................................. گفت ای موش لوس یک غازی/با دم شیر میکنی بازی

 ........................................................خیابان پر از جمعیت بود و جای سوزن انداختن نبود : .............

 نادان چون طبل غازی بلند آواز و میان تهی است: .........................................................................

 وحی آمد:کاین چه فکر باطل است/رهرو مااینک اندر منزل است : .......................................................

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

 

 در هر دسته یک کلمه با بقیه متفاوت است آن را مشخص کنید. -4

 

 

 

 جدول زیر را کامل کنید. -5

 جمع مخالف هم خانواده

 موج: :برنا ساکت:

 افکار: عاجز: حس:

 اوایل: دیرین: معذرت:

 

 فارسیارزشیابی مداد کاغذی                به نام خداوند مهربان نام و نام خانوادگی:

 96پایه چهارم اردیبهشت ماه  ناحیه دو کــــــــــرج دبستان دخترانه حکمت

 پروانه -شتر –حشره  خالص -صیاد  -صید گفتار -بسپار  –کردار 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



 با آرزوی بهترین ها برای دختران ماه رویم

 جمالت زیر را کامل کنید. -6

 کالس چهارم برای من ، ................................................................................الف( 

 ...............................................................ب( مادر دوستم ، ................................

 

 مفهوم کلمات زیر را بنویسید. -7

 الف( خود باور: ..............................................................................................

 ..........................................................ب( شناسنامه: ......................................

 شعرهای زیر را کامل کنید. -8

 .................................................    خدایا در زبان من ، صواب آر

 بهار و باغ و گل از او نشان است       ...........................................

 .................................................           به جز از علی که آرد،.........................

 

 مودار جمالت زیر را رسم کنید.ن -9

 مدیر مدرسه در اردیبهشت ماه دانش آموزان را به کوه برد.

 ایرانیان آرش کمان گیر را دوست داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 خط متن ادبی بنویسید. سه "رابطه با "فصل بهاردر  -10

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

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

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

 جمله

 فعل یدق صفت مفعول فاعل


