
 دانابه نام ایزد 

 ناحیه یک شیراز پرورش واداره آموزش 

 امام رضا )ع(مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند 

 دوره ابتدایی پسرانه

 97/ 1/  .........تاریخ :              : شعبه  چهارمایه (پ فارسیتکلیف عیدانه )       نام خانوادگی :             نام و

 با کلمات مناسب پر کنید.« آفریدگار زیبایی»جاهای خالی را با توجه به متن درس  -1

 ی طبیعت بهار .............................. .خورشید از دیدن منظره  –الف 

 سطح رودخانه را با قشر نازک یخ ................................. . –ب 

 ..................... را به داوری انتخاب کنند.چهار فصل تصمیم گرفتند .......... –ج 

 

  معنی لغات زیر را بنویسید.-2

 

 :نیپوالد                                                         خروش                                 بازوان:

 :زبالیت                                       ذهن:                                    :ریتحق

  همهمه:                      تر: تناور

 

 مشخص نمایید. و جمالت نادرست را با عالمت   جمالت درست را با عالمت -3

  لنگید.چشم راست االغ کور بود و پای چپش می  –الف 

  حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت. –ب 

  سوغاتی بازرگان برای طوطی رهایی ازسفر بود. –ج 

 

 با استفاده از حروف درهم ریخته جمله بسازید. -4

 

 ....(ر) .............................................(     ب (   ل . خ . ش . و . ا . ح ) .........................................ع . الف (   م . ذ . ت . 

 

 

 کلمات زیر را بترتیب حروف الفبا بنویسید. -5

 کنیزک –حکیم  –فقط  –جانور  –اوقات  –خشنود

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



 ی زیر بنویسید.ئم نگارشی را در نوشتهعال-6

دانستی به جوانان ما آموختی..... اکنون گذشت..... روزی امیر شهر..... نزد حکیم رفت و گفت..... ..... ای مرد دانا..... هرچه میها ماه

 چیزی هم به من بیاموز .....  

 خانواده بنویسید.برای هر کدام از کلمات زیر دو هم-7

 محکم :...........................  و .........................  –.................    ب تحقیر :...........................  و ........  –الف 

 ناظر :...........................  و .........................  –نقص :...........................  و .........................         د  –ج 

 کلمات داخل شکل کلمات جدیدی درست کنید.با کنار هم قرار دادن -8

 

         

 

 مشخص نمایید. و جمالت نادرست را با عالمت   جمالت درست را با عالمت -9

آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد.  –الف    

بودندهایشان به استقبال رفته آموزان همراه خانوادهدانش –ب       

 گویند.به انسانی که مراقب رفتار خود باشد انسان خوددار می –ج     

 های زیر را مشخص کنید.ترین بخش جملهاصلی-10

 ....................................................... ی امامت آمدند.آموزان مدرسهدانش

 ....................................................................... مریم به دیدن دوستش رفت.

 ........................................................... سرود.بان در کودکی شعر میباغچه

 ( -ولی  –اما  –چون  –را بخوانید و جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. ) و  متن زیر-11

نازید. باد گفت:     اسب سواری را دیدند که شنلی نو داشت ....................... خیلی به آن می« باد و خورشید»روز صبح یک

توانم شنل را از دوشش ................... اگر من بخواهم به آسانی میبینی آن مرد شنل زیبایی بر دوش افکنده است. می»

باد با تمام قدرتش وزید، « خواهی امتحان کنیمتوانم. میکنم بتوانی،.................... من میفکر نمی»خورشید گفت: « بردارم.

 تر به دور خود پیچید.ش را محکمای نداشت ..................... اسب سوار شنل.................. فایده
 

نیم                       گین  

زمین                    اندوه               نیرو

      

روز           مند        سر           



 .کنید کامل را زیر شعر -12

  .........................................................................خداشناسی اگر دل

 ..……………………………………………………………………من شناختم علی به

 های زیر یک صفت بنویسبرای هرکدام از اسم  -13

 ......................دانش آموز              ......................درس                       ......................مدرسه            ......................معلم 

 لبالب(را در جای مناسب خود بکار ببر. -دمادم  –سراسر  –هریک از کلمات )گرداگرد  -14

 گذشت کهای میدرخت بود و از کنار آن رودخانه .......................... مشغول بازی بودند، جنگل کودکان در میان جنگل

 شد.کودکان پس از تفریح و بازیشنیده می ....................... آب بود و صدای آواز پرندگان، از هر سو......................

 د و مشغول خوردن شدند.رودخانه نشستن ..........................

 

 دانش آموز زرنگ، نمودار جمالت زیر را رسم کن. -15

 طاووس، پرهایش را باز کرد.

 معلم، کالس را ترک کرد.

 علی مداد را برداشت.

 

 

 کامل کن. -16

زار یعنی: شوره

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

زار یعنی: سبزه

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

 زار یعنی: الله

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



 شعر زیر را به زبان ساده  بنویس. -17

 اجل را دید و شست از زندگی دست                                       درختی در نظر بگرفت و بنشست

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

 ی معنادار بسازید.ی زیر یک جملههم ریختهبا کلمات به-18

 شود -خداوند  –آزاد  –ده ارا –که  –خرمشهر  –کرده 

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

 

 

 *پسرم خوبم : امیدوارم سال جدید را باشادی و سالمتی به همراه خانواده ی گرامی آغاز کنید* 

 *باتشکر *

 


