
 روش نوین غیردولتیدخترانه آمادگی و دبستان 

 چهارمپایه 

 

 

.معنی کلمات زیر را بنویسید.1  

گرای:                           درگذرم:                        عالف:                   فناوری:                    

:ری داوح        طبله:                                               طبل غازی:                 میفکن:            

. هم خانواده کلمات زیر را بنویسید.2  

باطل:              طلب:                                    شبیه:                                    عمیق:       

مخالف کلمات زیر را بنویسید.3  

≠ می خنداند                           ≠مظلوم                             ≠ بی ادب                             ≠ مجازی  

 

. نمودار جمالت زیر را رسم کنید.4  

زهره را در خیابان دیدم.دوستم من ب(                               ( پدرم حقوقش را از بانک گرفت.   الف  

 

 

لمات زیر، دور کلمات نادرست از نظر امالیی خط بکشید و صورت صحیح آن ها را بنویسید.. در گروه ک5  

تغیان –عدل  –وهی  –زهمت  – صفات –برّاغ  –االّف  –شلوغ  –خالصه  –معلّغ  –و قریب عجیب  –منتظر   

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

 

ابیات زیر را معنی کنید..6  

دعای بنده ی خود، مستجاب آر                         الف( خداوندا در زبانِ من، صواب آر   

 

العجائب                   که عَلَم کند به عالم، شهدای کربال راب( به جز از علی که آرد، پسری ابو  

 29/02/1400 :تاریخ                   نام و نام خانوادگی : ....................................             

) اردیبهشت(فارسیارزشیابی  موضوع :                    طراح: اعظم السادات طباطبایی               



در فکند از گفته ربّ جلیل                   ج( مادر موسی چو موسی را به نیل             

 

 د( علم چندان که بیشتر خوانی                                   چون عمل در تو نیست نادانی

 

 ه( نظر کرد آن نگون اقبال بر زیر                                 که صیّادی کمان بر کف به زه تیر

 

 

ار عالقه داشت؟. چرا باغچه بان به آموزگ7  

 

. شعر همای رحمت سروده ی کیست؟8  

چیست؟« قطره» منظور از « روی دفتر افتادیک قطره از دل من / بر » . در بیت 9  

 

. برای کلمات زیر یک صفت بنویسید و با آن یک جمله ی زیبا بنویسید.10  

 پرنده:

 معلم:

 

نام نویسنده کتاب های زیر را بنویسید.. 11  

قصه های خوب برای بچه های خوب: کتاب                                   کتاب الهی نامه:         

 

. کلمات زیر را معنی کنید.12  

 سبزه زار:                                                                      دونده:

 

. کلمات زیر را مرتب کنید و جمله مرتب شده را بنویسید.13  

یاران  –خود به  –دشمن  –نفوذ  –سپاه  –او  –را  – کرده –برای  –بود  –آماده   

 موفق باشید.



 


