
 

  

                                               به نام خدا                              
  

                                      آسان (( بسیار سطح ))                                                    

 .................ادگی : .............ونام خانو نامنام

 کالس چهارم) ))آزمون نوبت اوّل فارسی

 
 

 صحیح وغلط بودن جمالت زیرامشخّص کنید.(1                    

                          غ                                                     به کننده ی کارفاعل می گویند.                                                                                           ص 

                                .غ          ص                                                                 درزبان فارسی فعل اصلی ترین جزء جمله است 

                     .ص                    غ                                                 به کلماتی که مثل هم خوانده می شوند،هم نویسه می گویند 

 ستون سمت راست را باگزینه ی صحیح مربوط به آن ها درستون سمت چپ جورکنید.جمله های (2                  

 خود دار                      کسی که  به توانایی های خود یقین  دارد.                                                                                              

 خود باور                      کسی که به توانایی دیگران توجّه  ندارد.                                                                                               

  خوداِنگاره                     کسی که مراقب رفتار واَعمال خود است.                                                                                               

 خود بین                      به برداشت هر کس ازخودش  می گویند.                                                                                             

 مشخّص کنید.درهرسوال باپرکردن مربّع جلوی یکی ازگزینه ها  پاسخ صحیح را(3                   

                     حرف  ربط کدام است؟ (در مصرعِ ) زهمه دست کشیدم که توباشی همه ام 

  د : تو                  ج : که                                  ب : همه                                        ز                     الف :                    

                    است؟ م نشانه ی فارسی خالیکداجای  .(هم درس می خواند ... ) هم کارمی کنددرجمله ی 

 د: عالمت تعجّب    رگول                        الف : گیومه                                 ب :  دونقطه زیرهم                    ج : وی                  

                      

                                                                                                                                                                                         

  

                

   

 



 

                   امالی کدام کلمه صحیح است؟ 

 د : میصاق                                           انتزار الف : اثاس                               ب : تأمین                                ج :                   

                    باألخره(درکدام یک ازگزینه های زیر آمده است؟هم معنی کلمه ی( 

 ج : باالی آخری                                  د : قیامت                               الف : آخرت                            ب :  عاقبت                  

                  آمده است؟نه های زیرم یک ازگزیهم خانواده ی کلمه ی  )اِرث( درکدا 

  د : اَثر                                              الف : تأثیر                               ب : ارثیه                                  ج : مؤثّر                 

                   های  نوشته شده درزیراست؟مخالف کلمه ی )اسراف( کدام یک ازکلمه 

 د : مصرف بیهوده                                    الف : صرفه جویی                    ب : زیاده روی                         ج : هدر دادن                   

                 کنی،ای گُل بدان خواری خوشم(کلمات خوار،خار،خوار  به ترتیب به چه معنا هستند؟درمصرعِ )ورخوار،چون خارم 

 یرشمردن،تیغالف:تیغ،حقیرشمردن،خوردن                                                                                           ب :خوردن،حق                 

 ردنج:حقیرشمردن،تیغ،حقیرشمردن                                                                                      د:خوردن،تیغ،خو                

 جاهای خالی را با حروف مناسب پرکنید.( 4                

 والنئـمسـ                        ا ب                قـعـ                                        رـظنـ                                        افتـیلـ                   

 متن بکارببرید. ودپسند ،خودکار ،خودشناس( را دریککلمات ) خ(5                

 خط کشید. کلمات خودکاروخودپسند زیررابرداشت وقرمز دانش آموزان خودکاریکی از                  

 .های متن علمی وادبی رابنویسید  دوموردازتفاوت(6                 

  صریح وشفاف نیست وکلمات  ولی ادبی وکلمات درمعنای حقیقی خودبه کارمی روند صریح وشفاف است معموالًعلمی  متن                   

 درمعنای حقیقی خودبه کارنمی روند.                    
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 موضوع : فصل زمستان را توصیف کنید. 

            

 مردم درفصل زمستان بنویسید. و... پوشش نوع غذاوو خود آداب ورسوم محل زندگیورزش ها،درمورد بازی هاو 
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