


 به نام خدا
 در خانه فارسی چهارم دبستان ) ادب از که آموختی؟ (کار 

     نام و نام خانوادگی:                    دبستان:                    تاریخ:                           شماره دانش آموز:          

 

Shkamali.ir 

 عبارت سیز را بخًان ي معىی آن را بىًیس. -1

است ، خاهوش و هنزنوای ؛  عطّار ی عطّار تگوید. دانا چوى طثله هُطک آى است که خود تثوید ؛ نه آى

 .طثل غاسی ، تلند آواس و هیاى تهیو ناداى چوى 

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

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

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

 َم معىی کلمٍ َای سیز را اس درس پیذا که ي بىًیس.  -2

..............   ..............  ............................   خالی: نا هناسة: خود داری کزدى: گزفت: یاد 

............................    ...             .............     .......... دانص: جوع کزد: عطز فزوش: صندوقچه: 

 در َز گزيٌ اس کلمات ، یک کلمٍ با بقیٍ واَماَىگ است، آن را مشخص که.  -3

  -  -   -  -  -  - تی عولتی ادب  تی فایده  تیهوده           کوضص    تالش  رنج  سعی   

 

  ومًدار جملٍ َای سیز را رسم که.ماوىذ ومًوٍ ،   -4

 .خواهزم غذا را خورد               تاغثاى درخت را کاضت.  هحوّد ضیطه را ضکست.  

 ضکست        

 

 ضیطه راهحود            
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 در خانه فارسی چهارم دبستان ) ادب از که آموختی؟ (کار 
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 َم خاوًادٌ بىًیس. بزای َز کلمٍ ، دي -5

...................   .................... ،....................   .................... ،            قصد:            لطف: 

...................   .................... ،....................   .................... ،  تفکّز:           هطلة: 

  با َز سٍ ياژٌ ی سیز ، یک جملٍ بساس.  -6

......................................................................................  -  -  عجله حزکت  ناگهاى  

 در جملٍ َای سیز ، ياژٌ َای حذف شذٌ را مشخص که ي بىًیس. -7

.  عالن تی عول ته چه هاند؟ ته سنثور تی عسل.  ....................

. ادب اس که آهوختی؟ اس تی ادتاى.  ....................

 ي جملٍ بىًیس.کلمٍ َای بٍ َم ریختٍ را مزتّب که  -8

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تیطتزتو  که    علن  درنیست  چوى  چوى  خوانی  چنداى  نادانی  عول  

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

 وذ ، را مشخص که ي ماوىذ ومًوٍ بىًیس.کلمٍ َایی کٍ اس دي قسمت تشکیل شذٌ ا -9

  -  -  -  -  -  -  - وصف ناپذیزعطّار  سیالب  هنز نوای  تلند آواس  طغیاى  هیاى تهی  دلتنگ  

تنگ  دل دلتنگ: 

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

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


