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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -1

. استفاده می کنیم. الف( برای انتقال پیام از .......................

. نشانه ی مکث کوتاه است. ب( عالمت ...................

. می گویند. پ( به کلماتی که به یک شکل تلفظ می شوند ولی امالی آنها متفاوت است .....................

. است. ت( جمع کلمه ی بازو ، ......................

درست و نادرست بودن هر جمله را مشخص کنید.                                        درست         نادرست -2

الف( علوم، هم خانواده کلمه علم است.                                                      

ب( باختر و خاور، دو کلمه مترادف هستند.                                                 

پ( شاعر شعر روباه و زاغ، شکوه قاسم نیا است.                                        

ت( آرش کمانگیر برای پرتاب تیر به قله دماوند رفت.                               

هرجمله را به کلمه مناسب وصل کنید. )یک کلمه اضافی است( -3

. بود.                                         الف( پاییز الف( مهمان درسمهمان شهر ما ...................

ب( پرستوها در چه فصلی کوچ می کنند؟                                                       ب( خندیدن

. است.                                   پ( رهبر معظم                    پ( نام دیگر مجدالدین میرفخرایی ................

ت( مخالف کلمه ی گریستن است.                                                                ت( بهار

النی  ث( گلچین گی                                                                                                                     

کامل کنید. -4

کارنامه یعنی 

خودباور یعنی 



را در دو جمله متفاوت به کار ببرید.   »حیاط«و   »حیات«واژه ی  -5

یک ضرب المثل بنویسید که در آن نام یک فصل باشد و مفهوم آن را بنویسید. -6

انواع جمله ها را بنویسید و عالئم نگارشی پایان هرجمله را بگذارید.  »مادر«با واژه ی  -7

هم خانواده کلمات زیر را بنویسید. -8

تحقیر:                                                مهارت:                                         مهاجرت:

مزرعه:                                                محکم:                                               اسیر:

معنی کلمه های زیر را بنویسید. -1

خواجه:                                                  نگار:                                              چابک: 

محبت:                                                   جال:                                      جهان افروز: 

غالم:                                                    قله:                                             پیمودن:   



 
دقیقه 60وقت آزمون:  بسمه تعالي 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالي

 اداره سنجش آموزش وپرورش

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مانه و سملقان

99دی ماه-نوبت اول  

بستان دخترانه غیردولتي د

 مهروماه
 نام ونام خانوادگي: ساعت برگزاری:

 فارسيسواالت درس: تاریخ امتحان

 چهارمپایه: تعدادسوال:      سوال صفحه تعداد صفحه

 ما بر آنیم تا فرزندان شما فرزانگان دانش وادب شوند.

 ردیف شرح سوال  بارم

 معني کلمات زیر رابنویسید.-1 

 قنادی:                     حرفه:                      درنگ:                    نشاط:

 بامداد:                     پایداری:                   بازرگان:                  ارمغان:

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

 جاهای خالي را کامل کنید.-2

 الف( ....................  نوشته ای است که اطالعات شخصي هر فرد در آن مي آید.

 ب(روزنامه نوشته ای است که ........................................................................... .

 د.ملي را به شنونده انتقال مي دهج( .................... از یک یا چند کلمه تشکیل مي شود و پیام کا

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

 یک ترکیب بنویسید که با کلمه )خود(ساخته شده باشد سپس معني آن را بنویسید. -3

 ........: ............................ به کسي مي گویند که.....................................................................خود+ ........

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

 با دیدن این تصویر کدام ضرب المثل به ذهنتان مي آید؟-4

 ..................................................ضرب المثل:

 معني ضرب المثل:....................................................................

 

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

 (هم پاسخ دهید کافیست. از سواالت )به یکيکسي مي باشد؟این جمله مربوط به کدام درس و چه -5

من کودکي کنجکاو و فعال بودم و در یکي از مدرسه های قفقاز به آموزگاری برگزیده شدم.ودر تبریز یک 

 کودکستان دایر کردم.

 من کیستم؟.........................       نام درس:................................

 

 

 



 

 

 برای جمالت زیر نمودار رسم کنید و فعل و نهاد را مشخص کنید.-6

 الف(مریم آمد.                                                                           ب(کودکان خوابیدند.

 

 

 

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

 دور کلمه مناسب خط بکشید. -7

 ساخت(-او خدا را از خویش ، خشنود ........................)ساختند

 رفتیم(-رفتند-بازرگانان ،به سفر .....................)رفت

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

 برای کلمات زیر هم خانواده بنویس. -8

 نظم:........................منتظر: ...................              ماهر: ........................                     

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

 به همدیگر وصل کنید.دو جمله بنویسید و آنها را به وسیله یکي از نشانه های ربط)اما،و،چون(-9

 

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

 یت کنید.یک بند توصیفي در مورد تصویر روبرو بنویسید و در آن نشانه های نگارشي را رعا-10

 
 

 

 

 
 ارزشیابي:                       

 ............................................معلم:........................................................................................................................نظر 
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