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×های زیر را با عالمت )درسی یا نادرستی هریک از عبارت  ( مشخص کنید.√−

 ( فاعل است. او؛ )«خندیداو با صدای بلند می»ی در جمله .1

 .شودبیان می« ناشنوا»ی جمع است؛ مفرد آن به صورت ناشنوایان یک کلمه .2

 بان در شغل پدرش بسیار راضی وخوشحال بود.باغچه .3

 . است خداوند؛  فرشته همان «ی تو هر روز برایت آواز خواهد خواند و به تو لبخند خواهد زدفرشته»ی در جمله .4

 های قدیمی است. ی کتابآذریزدی نویسندهمهدی .5

 خداوند حضرت موسی )ع( را بیشتر از مادرش دوست داشت.  .6

 

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 نامه( هفته –نامه روی میز پدرم، یک ..................................... کودک و نوجوان دیدم. )قول .1

 لبالب (  –مردم ............................... او حلقه زدند. )گرداگرد  .2

 غریب(  –ها جالب است. )قریب ی موجودات عجیب و ................................... فضایی برای انساندانستن درباره .3

 زار( سبزه –کاری ................................. یعنی جایی که در آن سبزه روییده است. )سبزه .4
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 )شعر حفظی(را کامل کنید.بیت(  /جمله )با نوشتن واژه یا عبارت مناسب، 

  ز دانش میفکن دل اندر گمان ......................................................................... / 

  / ............................................................................. مرا در حضرت خود، کامران دار 
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 یکدیگر ارتباط معنایی دارند را، به هم وصل کنید.هایی که با ضرب المثلاصطالحات و 

 هرکه بامش بیش، برفش بیشتر               .گیریاز هر دستی بدی، از همان دست می. 

 پنجه با شیر و مشت با شمشیر زدن                                        .هرچه داراتر، گرفتارتر. 

 یک دست صدا ندارد.                       شود .              با یک گل بهار نمی 

 هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی                                       . با دم شیر بازی کردن . 
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 ای را که استفاده کردی، خط بزن()هرواژه های نامرتب زیر را مرتب کرده و جمله بسازید.واژه

 (آرش   -شمشیر   -صدهزاران  –کار   -ی تیغه –صدها   -کرد )

...................................................................................................................................................................................... 
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 مرتب کنید.  کوچک به بزرگهر دسته از کلمات زیر را از 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 چهارم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانرانه سرای دانش واحد پسدبستان غیردولتی 

 1401-1400  سال تحصیلی دوم نوبتارزشیابی توصیفی 

 فارسینام درس: 

 سارا بابائی  نام دبیر:
 

 شاخه - درخت – برگ
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                                                        ............................................................................................................................. 
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 .ی امروز بنویسیدهای زیر را به زبان سادههریک از عبارت

  بشنو از من/ کودک من/ پیش چشم مرد فردا / زندگانی خواه تیره/ خواه روشن / هست زیبا / هست زیبا 

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

 رسد رسد / مژده دهید باغ را، بوی بهار میآب زنید راه را هین که نگار می 

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

  به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا . 

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

  :کاین چه فکر باطل است؟ / رهرو ما اینک اندر منزل است»وحی آمد» 

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

 

 

8 

 برای هریک از جمالت زیر نمودار بکشید. 

 

 الف( مادر کیفش را از فروشگاه خرید. 

 

 ب( نیال عروسکش را به دوستش قرض داد. 
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 (ها دقّت کنبه عالمت) .های زیر را بنویسیدهریک از واژه مترادف و متضاد

 .................... = ارمغان.................         ≠ بازیگوش.............         = تحمل        ................. ≠ جاهل

 ................ = بازرگان           ...............  ≠  باختر.................        = بهره ................     ≠ اندوهگین

 ................... = دایه          ..................   ≠ حیات.................        = بِرُبود.................       ≠   بامداد
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 گویند که  ...........................................................راننده به کسی می

 ...........................................................گویند که زار به جایی میشالی

 ای است که .............................................................تقدیرنامه نوشته
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 های زیر پاسخ کوتاه دهید.به پرسش

 چیست؟« حیّ داور»منظور از « حیّ داورچو امیدش به حق بود آن کبوتر / نجات از مرگ دادش »در بیت .1

 که بود؟  «لطف حق»شاعر شعر  .2

 کرد؟می« سقّایی»های جنگ چه کسی در جبهه .3

 که بود؟ « هفت مروارید سرخ»مترجم داستان  .4

 گیر کجا فرود آمد؟تیر آرش کمان .5

 دو ویژگی ابوریحان بیرونی را بیان کنید.  .6

 

 پسر گلم، هرکاری که دوست داری رو نکن! 

Hamyar.in کنی، دوست داشته باش!ی رو که میخوباما هرکار همیار



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 درست

 درست

 نادرست

 نادرست

 نادرست

 درست

2 

 نامههفته

 گرداگرد

 غریب

 زارسبزه

3 
 میاسای ز آموختن یک زمان / ز دانش میفکن دل اندر گمان

 مرا در حضرت خود کامران دار / ز کژ گفتن، زبانم در امان دار 
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 هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی .       -گیری. از هر دستی بدی، از همان دست می 

  ،هرکه بامش بیش، برفش بیشتر . -گرفتارتر.  هرچه داراتر 

 یک دست صدا ندارد. -شود .با یک گل بهار نمی 

  پنجه با شیر و مشت با شمشیر زدن. -با دم شیر بازی کردن 

 ی شمشیر کرد آرش. کار صدها، صدهزاران تیغه 5

6 
 مدرسه           –حیاط  –کالس 

 درخت   –شاخه  –برگ 
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  ای فرزند من، این توصیه را از من به یاد داشته باش؛ تو انسان بزرگسال فردا هستی، زندگی ممکن است خوب یا بد پیش

 برود؛ اما در هر صورت زیباست. 

 آید. رسد )به استقبال بروید( / به باغ خبر خوب دهید که بوی بهار میراه  را آب و جارو کنید که هرلحظه یار زیبا می 

 گوید که وقتی قاتل من در دست تو اسیر است؛ با او به نیکویی رفتار کن؟ ضرت علی چه کسی به پسرش میغیر از ح 

 کنی؟ کسی که در راه ما قدم برداشته حاال به مقصد رسیده از سوی خدا پیام آمد که این چه فکر نادرستی است که می

 است. )در امان است(. 
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  هدیه  –آرام  –صبر / شکیبایی  –دانا 

  تاجر  –خاور / شرق  –فایده  –خوشحال 

خرید

از فروشگاه کیفش را مادر

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش رانهپس دولتیغیر  دبستان
 1400-1401سال تحصیلی  دوم نوبت ارزشیابی توصیفی کلید

 فارسی چهارم نام درس:

  سارا بابایی فالح نام دبیر:
 

قرض داد

به دوستش عروسکش را نیال
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  پرستار کودک –مرگ  –دزدید  –شب 
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 راندمی. 

 روید.در آن برنج و گندم می 

 کنند. از کسی تقدیر )تشکر( می 
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 خداوند .1

 پروین اعتصامی .2

 شهید بهنام محمدی .3

 حمیدرضا منتظر ابدی  .4

 بر تنه درخت گردویی –در کنار رود جیحون  .5

 دانشمند بزرگی بود.  –دانا بود  –اندوزی بود تشنه یادگیری و دانش .6
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