
 

 

 

 معنی واژه های زیر را بنویسید .

 .............پوشش : ....................... ( 3  ............ ( عیب : ...................... 2........    .......................:  زیستن ( 1

 ........................................ قصد : ( 6 ( استقبال : ............................    5.......................   داوری : .........(  4

 ...........................گوارا : ............ ( 9.....  ..ابوالعجایب : ....................(  8 ....................  قریحه : ...........(  7

 با توجه به معنی جمله ها ، کلمه ی مناسب را انتخاب کنید . 

 وقتی جوجه ها از تخم بیرون می آیند ، پدر و مادر به آن ها .................. ) قضا / غذا ( می دهند . ( 11

 دانش آموزان داخل ..................... ) حیاط / حیات ( مشغول ورزش بودند . ( 11

 دانشمندان دشمن سرسخت .......................... ) جهل / جحل ( و دوستدار دانش هستند . ( 12

 معنی و مفهوم هر عبارت را به صورت ساده و روان بنویسید :

 *   *    با دم شیر می کنی بازی ؟ گفت : ای موش لوس یک غازی    *   ( 13

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

 شلمچه این بار برایشان نه گذرگاه ، که گورستانی شده بود . ( 14

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

 یم و به سیل خروشان جمعیت پیوستیم .با صف های منظم به راه افتاد ( 15

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

 کشید .( در هر دسته یک کلمه با بقیه متفاوت است دور آن خط ب 16

 

 

  جدول زیر را کامل کنید . ( 17

        

 برون رَه شعر موج ناپسند بیگانه ماهر مشتاق

        

مدرسه غیر دولتی تیزگامان                               پایانیآزمون                                                                 به نام خدا  

 تاریخ :                                    فارسی و نگارش چهارم                                    نام نام خانوادگی :         

فتارگردار ، بسپار ، ک با ادب ، با هوش ، بی عمل  صید ، صیاد ، خلاص   

 جمع

 

 مخالف

 

 هم خانواده 

 

 شکل کامل
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 خالی را با یکی از کلمه های داده شده ، پر کنید .( متن زیر را بخوانید و جاهای  18

........ سیب زمینی ها را میی شیویید و در ییک  یر  پیر از آو و روی حیرارت مسیتقیم میی گذاریید تیا ...........

............. آن هیا را ه شیده را پوسیت میی کنیید ........... سییب زمینیی هیای پختیپخته شیود . در مرحلیه ...........

........... نمیک و شییر را بیه سییب زمینیی هیا اییافه میی کل خمییر در آیید . در .......می کوبید تیا بیه شی کاملاً

 کنید و آن ها را مخلوط می کنید . حالا پوره ی سیب زمینی خوش مزه و مقوی آماده است .

 

 

 کنید و معنی آن را بنویسید .( ترکیب  نده َ   طور مناسب با  ) زار ، ناپذیر،  به( هر کلمه را  19

 

 

 

 

 

 ( جمله های زیر را با یک کلمه ی مناسب که قبل از خودش را توییح بدهد ، کامل کنید .  21

 الف ( دانش آموزان ................................... به اردو رفتند .  

 و ( خواهر ..................................... در مسابقه برنده شد .

 ( جمله های زیر را کامل کنید .  21

 .................................................................................الف ( ما همیشه به دیگران احترام می گذاریم ، زیرا 

 ..........و ( خواو دیدم در مسابقات ورزشی ..............................................................................................

 ( استفاده کنید .  »    «!     .      ،     ؟     :     ست از علامت های نگارشی )  متن زیر را بخوانید و هر جا لازم ا(  22

روزی مبینا .... زهرا .... هانیه و مریم در حیاط مدرسه نشسته بودند .... مریم گفت .... امروز زنگ آخر سرکلاس نمی 

انی .... قرار است برای مراسم جشن ولایت پیامبر ) ص ( رویم .... زهرا پرسید .... چرا .... هانیه گفت ....  .... مگر نمی د

 . ...  ...به مسجد محله برویم .

 ( برای هر یک از کلمه های زیر دو صفت بنویسید :  23

 دریا : ...........................       ...........................              آسمان : ............................       ............................    

 ابتدا ، نخست ، بعد ، اول ، سپس ، دوم ، آخر

 شوی

 نمک

 تسخیر

Hamyar.in همیار



 

 متن زیر را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ بدهید .

زنبور عسیل خوشیحال و خندان از کندو بیرون آمد . بال هایش را باز کرد و در باپ پر کشید . روی یک گل نشست ، 

را پرسید . شیره اش را نوشید ، بعد پرید و سراپ یک گل دیگر رفت . از این گل به آن گل ، از  اوحال گل را بوسیید . 

ده گل به صد گل و سپس هزار گل . زنبور عسل به همه ی گل های باپ سر زد . گل برگ هایشان را بوسید . احوالشان 

 کند . به کندو برگشت تا عسل درست بعدرا پرسید ، شیره شیرین شان را نوشید و 

 .کلمه ) بعد ( چه چیزی را نشان می دهد ؟ ....................................................................................... ( 24

 ....................کلمه ) او ( به چه چیزی اشاره دارد ؟ ............................................................................ ( 25

 عنوان مناسبی برای این متن انتخاو کنید . ..................................................................................... ( 26

 .  به کار رفته باشد« شیر»  ی که در آن کلمه دیسییرو المثل بنو کی(  27

 

 .  دیکن یشماره گذار دادیرو بیرا به ترت ریز یدادهایرو(  28 

ود خ نیشیپ ی بدون اشتباه به لانه ، یطولان یها راه مودنیشیدن زمان دراز و پ یپرندگان پس از سیپر نیا               

  .گردند یباز م

  .کوچ کنند یمعتدل تر یبه جاها شوند یپرستوها ناچار م               

  .شود یو هوا کم کم سرد م شوند یم اویحشرات کم               

  .رسانندیدر حال پرواز م یناگهان خود را به جمع پرستوها یپرندگان شکار               

 .   برند یبه سر م یپرستوها بهار و تابستان را به آسودگ               

 

دادی» موفق و پیروز باشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       « خدا
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 . هر کدام را بنویسید صحیحکلمه نادرست نوشته شده است آن ها را پیدا و شکل  چهلدر متن زیر 
 

  : بگذار ابتدا به این تصویرها و منذره های» وقتی خورشید داوری را پزیرفت . بهار با خود گفت 

 «زیبای من نگاه کند . 

  همله ی پرندگان شکاری با چنقال های نیرومند در این سفر تولانی خطرهای زیادی وجود دارد . یکی از آن ها

 است .

 . حاکم به حوش و فحم پسر آفرین گفت و مرد از او معظرت خاست  

  خود را در ساهلی دور افتاده دید .حکیمی قسد سفر کرد . وقتی چشم خود را باز کرد ، 

 را در میان بگذارد . طوطی از خاجه سوغاتی خواست ؛ بازرگان اندیشید که چگونه چند لهزه بعد موزوع 

  : خوب ببینید در بدن من حیچ عیب و نقسی نیست . » آرش گفت » 

 . خلاثه مردم پر از شور و حیجان بودند و منتظر حظور رهبر بودند 

  هرفه ی بنّایی تبع پرشور و زهن او را رازی نمی کرد . وقتی می دید آتش زوق و قریهه عِستعداد کودکان در

 ناراحت می شد .  کوچه ها هدر می شود

  ف وسآتش و دود فزای منتقه را پر کرده بودند نیرو های ایران دژ تصخیر ناپذیر بودند . شجاعت رزمندگان

 ناپذیربود .

 . دانا چون تبله ی عطّار است خاموش و هنرنمای و نادان چون طبل غاذی بلند آواز و میان تهی 

  این مسعله اِلمی توضیح می خواهد .آیا مُجودات عجیب و قریب معلّگ در آسمان هستند . 

 . مهتاب نفس اَمیقی کشید و گفت هازری با نگّاله ی هوشمند دایره رسم کنی 
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