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 -0معنی لغات زیر را بنویسید.
ابداع:

طبع:

بیدرنگ:

فعال:

مقصود:

دلسوز:

حرفه:

دم:

 -2اصلیترین بخش جملههای زیر را مشخص کنید.
دانشآموزان مدرسهی امامت آمدند....................................................... .
مریم به دیدن دوستش رفت....................................................................... .
باغچهبان در کودکی شعر میسرود........................................................... .

 -3کلمات زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.
سربازان – نگران – مضلوم – بنایی – افکار  -پدرم
..................................... .......................................................................

 -4نمودار جمله های زیر را رسم کنید.
محمدامین خوابید.

محمدجواد آمد.

 -5در بین کلمات زیر کدام یک با بقیه فرق دارد؟ دور آن را خط بکشید.
درخت – پرتقال – سیب  -موز
جبهه – سنگر – جنگ – جنگل

 -6مانند نمونه کامل کنید؟
ناپذیر
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=

غیر قابل توصیف
یعنی
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 -7با کلمات بههم ریختهی زیر یک جملهی معنادار بسازید.
کرده – خرمشهر – که – اراده – آزاد – خداوند  -شود
..................................... .......................................................................

 -8متن زیر را بخوانید و جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید ( .و – چون – اما – ولی ) -
یکروز صبح «باد و خورشید» اسب سواری را دیدند که شنلی نو داشت  .......................خیلی به آن مینازید .باد گفت:

«میبینی

آن مرد شنل زیبایی بر دوش افکنده است ................... .اگر من بخواهم به آسانی میتوانم شنل را از دوشش بردارم ».خورشید
گفت« :فکر نمیکنم بتوانی ....................،من میتوانم .میخواهی امتحان کنیم» باد با تمام قدرتش وزید .................. ،فایدهای نداشت
 .....................اسب سوار شنلش را محکمتر به دور خود پیچید.

 -9شعر زیر را کامل کنید.
دل اگر خداشناسی .............................................................

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

بسمه تعالی
پاسخنــــــــامه
آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی

(درس  9و  01و )00
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 -1نوآوری – ذوق و استعداد – فوری – کوشا – آرزو – غمخوار – شغل  -لحظه
 -2آمدند – رفت – میسرود
 -3افکار – بنایی – پدرم – سربازان – مظلوم  -نگران
-4

آمد

خوابید

محمد جواد

محمد امین

 -5درخت
جنگل
-6
وصف

ناپذیر

وصف ناپذیر

غیر قابل توصیف

تغییر

ناپذیر

تغییر ناپذیر

غیر قابل تغییر

جبران
درمان

+

ناپذیر
ناپذیر

=

جبران ناپذیر

یعنی

درمان ناپذیر

غیر قابل جبران
غیر قابل درمان

 -7خداوند اراده کرد که خرمشهر آزاد شود.
 -8یکروز صبح «باد و خورشید» اسب سواری را دیدند که شنلی نو داشت و خیلی به آن مینازید .باد گفت:

«میبینی آن مرد شنل زیبایی بر دوش

افکنده است.اما اگر من بخواهم به آسانی میتوانم شنل را از دوشش بردارم ».خورشید گفت« :فکر نمیکنم بتوانی ولی من میتوانم .میخواهی امتحان
کنیم» باد با تمام قدرتش وزید،اما فایدهای نداشت چون اسب سوار شنلش را محکمتر به دور خود پیچید.
 -9دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

