
42/10/0210تاریخ آزمون :  
صفحه 4تعداد صفحه:   

 آموزگار: خانم بندری

 به نام خدا
 اداره آموزش و پرور ش شهرستان دیلم

 دبستان غیر انتفاعی سرای دانش واحد پسرانه

04تا6آزمون:فارسی درس   
 نام:

 نام خانوادگی:
 کالس: چهارم ابتدایی

 

 ردیف سواالت

نادرست از نظر امالیی خط بکشید و صورت صحیح آنها را در هرگروه از کلمات،زیرکلمات 
 بنویسید.
رشیدغامت  –ی شمشیر تیغه  –و عیب نقس  –طوالنی   

 
  سبرانهبی  –مشتاق  –طپش  –عزیز 

 
سقا -نضاره  –مانع  –ترجیه   

 
عیسی )ع(حضرت  –عالقه  –سمیمی  –اخر ستر  

 
زغالیقطعه  –جویا زهن  –صورت  –تبع پرشور   
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بنویسید.متضاد کلمه های زیر را   
جنوب#          آرام#                      خنده#                آزادی#       
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 جدول های زیر را با توجه به کلمات خواسته شده پر کنید.
 کلمه نیرومند تیغه رخسار غوغا حرفه

 معنی     
 

 کلمه ابداع گذرگاه وصف ناپذیر الشه ناپسند
 معنی     
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 نمودار مربوط به جمله های زیر را رسم کنید و جزء اصلی را مشخص کنید.
آمددانشمند اندیشید.                                  مادر عزیزم   
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 جمله ی به هم ریخته ی زیر را به طور معنادار مرتب کنید. هیچ کلمه ای نباید اضافه بیایید.
 بود/ توران/ از/ گذشته/ فرماندهی/ سپاه/ به/ رود/ افراسیاب/ جیحون

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

 زود/ وقتی/ من/ دور/ از/ متوجه/ می کنند/ سر/ هم/ نگاه های/ می شوند/ گوش
.................................................................................................... 

 
 آماده/ بود/ برای/ کرده/ را/ او/ سپاه/ نفوذ/ دشمن/ به/ خود/ یاران

.................................................................................................... 
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 جمله بسازید.
.................................................................................................:ناپذیرسخیرت  

 
.................................................................................................... :شهید  

 
.................................................................................................... :مادر  
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 درک متن : 
شد؟پرتاپ  ر اماده کرد و از کدام کوه تیرچه کسی خود را برای پرتاب تی  

 
 محل تولد مهدی آذر یزدی کجا بود؟

 
از مهمان شهر ما چه کسی است؟باتوجه به متن درس منظور   

 
 کودکستانی که باغچه بان در تبریز دایر کرد چه نام داشت؟

 
 نام شهیدی که در سنگرهای خرمشهر سقایی می کرد چه بود؟
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)تاریخ ادبیات(جاهای خالی را کامل کن.  
 شعر باران سروده ی .................................... است.

 
 داستان انتظار نوشته ی چه کسی است؟

 
 شعر همای رحمت سروده ی کیست؟

 
 شعر اتفاق ساده سروده ی کیست
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 نکات دستوری:
 جمله چیست؟

 
 سه کلمه بنویسید که مانند الگوی زیر ساخته شده باشد.  خود+ بین=خودبین
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 کتاب نوروز
 0-)به کسی که مراقب رفتار خود است و از انجام کارهای ناپسند پرهیز می کند( چه می گویند.

خودخواه                       خوددار      خودباور                      خودبین              
 

در عبارت زیر چند جمله است؟-4  
»کوچه و خیابان پراز جمعیت شده بود.جای سوزن انداختن نبود.اقیانوسی از انسانها،پدیدآمده 

 بود.موج جمعیت آدم ها را به این طرف و آن طرف می برد.«
شش          پنج            چهار         سه       

 
اصلی ترین بخش در جمله ی زیر کدام است؟-3  

 »کودکان در پایان سال تحصیلی خواندن و نوشتن را آموختند.«
 کودکان            خواندن        نوشتن         آموختند

 
در عبارت زیر منظور از فرشته کیست؟-2  

)او به آرامی یک سوال دیگر از خداوند پرسید:»خدایا! اگر باید همین حاال بروم،لطفاَ نام فرشته 
 ام را به من بگویید.(

 خانواده         پدر          مادر           فرشته ی وحی
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  موفق و سربلند باشید
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