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نام ونام خانوادگی :

دبستان حضرت رقیه (س )2

بنویسیم 49/01/5

الف ) حروف جا افتاده کلمات زیر را بنویسید .

غو.....ﺎی

اﺳﺘ.......ﺒال

ﺗﺤ.....ﻴﺮ

ﺳو.....ﺎ تی

ﺟﻴ......ﻮن

ﭘﻴ.......ﺎم

 – 2با حروف در هم ریخته یک کلمه مناسب بسازبد .
ی -ا -ه – د -ف .............................

د – ا – پ – ی – ا – ی – ر ..............................

ر -ه -ل – ه -د ............................

 – 3کلمات به هم ریخته را مرتب کن و جمله بساز .

حرکت – پیر – به – مردم – از  -جوان – و – قلّه – کردند – ﺳمت ........................................................................................ .
ﺳوی – مشﺘﺎق – مدرﺳه – توان – و – پُر – به – کشیدم – پَر.................................................................................................... .
 – 9یک متن بنویسید و سه تا از کلمات زیر را در آن به کار ببر ید.

خودخواه  -خودبین  -خودجوش  -خودپسند  -خود دار
................................................................................. .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ .................
 - 5در هرگروه یک کلمه با بقیّه ناهماهنگ است  ،آن را مشخّص کنید .
پوالدین – ﺳرپنجه – نیرومند – توانﺎ

خودخواه – دل خور – خودبین  -خودپسند

غﺎر – بوته – بﺎغ وحش – بﺎغچه

ثﺎنیه – ﺳﺎعت – زمﺎن – دقیقه

 – 6در جمالت زیر هم معنی کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده  ،بنویسید .
در زمﺎن هﺎی قدیم  ........................حکیمی قصد ﺳفر کرد .
کودکﺎن بﺎ بی تابی  .................................آرش را نگﺎه می کردند .

نﺎگهﺎن همهمه ی  ........................مردم خﺎموش شد و منﺘظر مﺎندند .
طوطی هﺎ پی در پی  ..............................................حرف می زدند .

خود سنجی  – 0 :از پاسخگویی خودم به سواالت راضی هستم ؟  ............چرا ؟ بنویس .
 – 2به نطر معلم و خودم چه مطالبی را به خوبی یادگرفته ام ؟
 – 3به نظر معلم و خودم در یادگیری چه مطالبی به تالش بیشتری نیاز دارم ؟
 – 9برای یادگیری بهتر و بیشتر چه کارهای را باید انجام دهم ؟
 – 5از این درس چه چیزهای جدیدی را آموختم ؟
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 – 7جمله چیست ؟ انواع آن را نﺎم ببرید .

 – 2در جمالت زیر کلمﺎت ربط را مشخّص کنید .
انسﺎن ممکن اﺳت بسیﺎری از چیزهﺎ را درﺳت نفهمد و برای این مشکل بسیﺎر تمرین کند .
 – 9کلمﺎت زیر را به طور منﺎﺳب کنﺎر هم قرار بدهید و ﺳه ترکیب جدید بسﺎزید .

پدرام و آرش به کﺘﺎبخﺎنه رفﺘند .
نیرو – تیز – گین – زمین – مند – بال – اندوه

 – 01در مﺘن زیر در جﺎهﺎی خﺎلی از عالمت هﺎی نگﺎرشی منﺎﺳب اﺳﺘفﺎده کنید  - . ( .؟ ) " - : - ! - ، -
روزی مبینﺎ  -----زهرا ----هﺎنیه و مریم در حیﺎط نشسﺘه بودند  ---مریم گفت  ---- ----امروز زنگ آخر ﺳرکالس نمی رویم  ---- ---زهرا
پرﺳید  --- ---چرا  --- ---هﺎنیه گفت  --- ---مگر نمی دانی  ---قرار اﺳت برای مراﺳم جشن والدت پیﺎمبر (ص) به ﺳرای محلّه برویم .
 – 00آخر جمالت زیر عالمت منﺎﺳب قرار بده .

ﺳﺎرا دیروز کجﺎ رفﺘه بودی -----

چه هوای ﺳردی ----

 - 02عبﺎرت زیر را بﺎ یک بند ادامه دهید .
در کوچه ی مﺎ ...........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

نام ونام خانوادگی :
اهداف :
–0

درس  :بنویسیم

مقیاس
 49/01/ 5پایه چهارم

خﻮانﺎ نﻮیسی و زیﺒﺎ نﻮیسی را رعﺎیت می کند  .کلمﺎت را صﺤﻴح و درست می نﻮیسد.

 – 2کلمﺎت و ﺟمالت را درست می سﺎزد .
 – 3انشﺎ و متن منﺎسب را بﺎ رعﺎیت عالیم نگﺎرشی می نﻮیسد .
 – 4جمله و انواع آن را می داند  .حروف ربط را تشخیص می دهد .
 – 5ترکیب جدید می ﺳﺎزد  .معﺎنی واژگﺎن را می داتد .
بﺎزخورد توصیفی آموزگﺎر :

یادگیری کامل یادگیری قابل قبول یادگیری نیاز به اصالح
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تِ ًام خذاًٍذ داًا
ًام ٍ ًام خاًَادگی :

دتستاى غیز دٍلتی هْزاًذیطاى

ًام درس :اهالی فارسی ،دی هاُ 92

پایِ :چْارم اتتذایی
تاریخ:

1

چْار کلوِ تٌَیسیذ کِ یکی اس ضکل ّای « غ » را داضتِ تاضذ.

2

رولِ ّای سیز را اس ًظز اهالیی تزرسی کٌیذ ٍ سیز ضکل درست کلوِ ی داخل کواًک خط تکطیذ.
 سحز ( رشٍ – رشء ) تْتزیي ضاگزداى کالس است. تعضی ّا تِ دًثال کطف هَرَدات عزیة ٍ ( قزیة – غزیة ) فضایی ّستٌذ. ( -اساس – احاث ) هؤفّقیّت در سًذگی تالش کزدى است.

3

حزف اٍل ّز یک اس کلوِ ّای سیز را کٌار ّن قزار تذُ تا رهش سیثایی تِ صَرت رولِ ظاّزضَد.
( پیزٍسیٌّ -گام -لثاسٍ -رسش -الوپیکً -یش -تزادرٍارٍ -قتی -دٍتٌذًُ -طاًِ -هقذّهِّ -وکاری -هذال-
تختی -رصُ -است  -سًذگی -قْزهاىّ -ن چٌیي -رقاتت -هظْز -اعالمً -وی ضٌاختٌذ -ضزاعت -داٍرً -یزٍ-
ایزاى -سالي -تواضا )
......................................................................................................................................................................

4

تا تَرِ تِ کلوات دادُ ضذُ هتي را کاهل کٌیذ.
 ..................تچِّ ّای ایي را تا ّن تفاٍت دارد ٍلی ّوِ تا ّن .....................

رٍغٌی  -لْزِ ی –

ٍ کن کن دارین  ................یک خاًَادُ ی  ..................هی ضَین .راستی ،ایي

هخل  -قَل دادُ است-

احوذعلی توام ًاى ّای  ..................هزا خَردُ اهّا  ..........................کِ اس

رَسقٌذ – تشرگ –

رٍستای خَدضاى تزاین  .....................تیاٍرد.

دٍستین -

ضاد ٍ کاهیاب تاضی دختزم
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هتي اهالی فارسی ًَتت اٍل
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تِ ًام خذا

کالس :چْارم

هی خَاستن ّوِ چیش را درتارُ ی خذا تذاًن .اس خاًِ تیزٍى رفتنً .اگْاى آسواى اتزی ضذ .اتزّا تِ ّن پیَستٌذ ٍ تاراى

اًسى ّاست .اگز لطف ٍ هحثّت خذا ًثَدّ ،یچ اتزی ًوی تاریذ» .
گزفت .اتز غزّیذ ٍ گفت « :خذا دٍست ا
تادُ تَد ،اهّا رثّار تاغچِ تاى ،تا دست خالی ٍ تا اعتواد تِ خَد
در کطَر ها کسی تِ فکز کَدکاى ًاضٌَا ٍ کن ضٌَا ًیف
تَاىست کار تشرگی اًزام دّذ ٍ ًخستیي کَدکستاى را تزای فزسًذاى کز ٍ الل دایز کزد.
هی داًین کِ کَدکاى سزهایِ ّای اصلی ّز کطَرًذٍ .لی ٍقتی در کطَری رٌگ هی ضَد ،کَدکاى تیص تز اس ّوِ
صذهِ هی تیٌيد ،سیزا ًوی تَاًٌذ تِ تٌْایی تا رًذ ّا هثارسُ کٌٌذ.
هادر تشرگ تِ هحض رسیذى قلی ،اٍ را تَسیذ ٍ گفت « :عزلِ ًکيٌَّ ،س دٍ رٍس دیگز ٍقت داری ».رٍس تعذٍ ،قتی قلی
تِ خاًِ رسیذ ،تا سالم تلٌذی ٍارد اتاق ضذ ٍ تیي عوَّا ٍ عوِّ ّایص ًطست.
اگز در ضْز قاًَى ٍرَد ًذاضتِ تاضذ ،تاعج ّزد ٍ هزد ٍ تی ًظوی هی ضَد .پس تزای حفظ عذالت ،قاًَى السم است ٍ
هي تزای آى احتزام قائلن.
ٍقتی آب صاف ٍ رٍضي اس لَلِ سزاسیز ضذ ،هزدم تِ طزف ضیزّای آب دٍیذًذ ٍ هقذار کوی آب تزداضتٌذ چَى
هی تزسیذًذ اگز صزفِ رَیی ًکٌٌذ ،آب دٍتارُ قْز کٌذ ٍ در لَلِ پٌْاى ضَد.
کزد
تزگِ ،تکِّ کاغذ کَچکی است کِ تایذ رٍی آى عٌَاى هطلةً ،ام کتاب ٍ ضوارُ ی صفحِ ی آى را یادداضت .
ًوی داًن آیا ّیچ دقّت کزدُ ایذ کِ گَش آدم ّا ضکل « عالهت سؤال » دارد؟ گَیی هٌتظز ضٌیذى ّشاراى رَاب است
ٍ تِ دًثال آى ّا هی گزدد تا پاسخ آى ّا را پیذا کٌذ.
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امتحان
نوبت اول
بنویسیم
و
نام
خانوادگی :

نام

 )1سازمان  ....................................یک سازمان علمی  ،فرهنگی  ،تربیتی است .
ب) یونیسف

الف) یونسکو

د) هیچکدام

ج) ملل

 )2کدام یک از موارد زیر ترکیب «اسم و صفت » هستند .
الف)درس خواندن

ب) روش تازه

د) کتاب من

ج) بام مدرسه

 )3به کدام کلمه می توان « تر و ترین » اضافه کرد ؟
ب) درختان

الف) خانه

د)مهربان

ج) آسمان

 )4مخالف کلمه های زیر را بنویسید ؟
نخستین

دانا

دوستی

شاداب

 )5جمع این کلمات را بنویسید .
مدرسه

درخت

فکر

حق

 )6برای هر یک از کلمات یک هم خانواده بنویسید .
شوق :

انتظار :

وظایف :

 )7منظور از کنایه و ضرب المثل زیر چیست ؟
کنایه  :دست روی دست گذاشتن
ضرب المثل  :توانا بود هر که دانا بود

 )8منادا و حرف ندا را در جمله های زیر مشخص کنید .
کاج همسایه گفت با تندی  « :مردم آزار از تو بیزارم »
ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

 )9اسم و صفت را در جمله های زیر مشخص کنید .
مینا آن گردنبند زیبا را در جعبه گذاشت .
پدرم به حرف عجیب من خندید .

 )11قافیه و ردیف را در این بیت شعر مشخص کنید .
تو گفتی مهربان تر از خدا نیست

دمی از بندگان خود جدا نیست

علم :
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 )11با توجه به عبارت زیربه سواالت ،پاسخ دهید .
لذت زندگی وقتی حاصل می شود که دوستان خود را در آسایش ببینیم  .ما باید سعی کنیم تا آنجا که می توانیم به دیگران کمک کنیم
تا خدا از ما راضی باشد .
الف – زیر فعل ها خط بکشید .
ب -تعداد جمله ها را مشخص کنید .

 )12از بین کلمه های زیر کلمات غیرساده را مشخص کرده و اجزای آنرا بنویسید .
روزگار ...........................

بهره مند ............................

دیوار ...........................

مهربان .................................

 )13کلمه ی« باز » را با هر یک از کلمه های داده شده ترکیب کن و با کلمه ی ساخته شده جمله بساز .
 .......................رس :

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

 .....................گشت ................................................................................ :
 )14یکی از کلمات متشابه را انتخاب کرده در جای مناسب قرار دهید :
(خویش  ،خیش  ،خوار  ،خار  ،حیات  ،حیاط)
 کشاورز زمین خود را با  .......................شخم می زند . در زمین کشاورزی او  .........................سبز شده است . این کشاورز در زمان  ........................تا می تواند تالش می کند . )15دختر خوبم (خواستن توانستن است )
تو هم می توانی چند سطر درباره ی این ضرب المثل بنویسی .

