
 

 

  آزمون شماره
4  

    69 ؛ فروردین  فارسیارزشیابی   
  م ابتدایی پایه ي چهار

  :نام  
  :نام خانوادگی

  :نام دبستان

    بنویسیم :نام درس  
  1396/...../....  :تاریخ

  دقیقه 55  :مدت آزمون
  

    سوال  ردیف
  )انتخابی هستندکلمه ها . (در جاهاي خالی حروف مناسب بنویسید تا کلمه هاي معنادار ساخته شود   1

  ـه.....ـفال    ،                باغـ....گی     ،                        ا .... ـر       ،            ویـ.....منتـ
  

2  
  

  .مخالف هریک ازکلمه هاي زیررابنویسید 
  )    (                   فراز ؛  )               (          اسراف؛ )         (                خلوت؛   )           (               آشتی

  

  
  

  .بکاررفته باشد )غ ( چهارکلمه بنویسیدکه درهریک ازآنهایکی ازشکل هاي حرف  3
  ) ................( ..........      ؛  )      ( .........................        ؛)       ( ....................      ؛)   (  ..................... 

  

  

  .واژه هاي جدیدي بسازیدودرکادرزیربنویسید،)ب(وگروه)الف(گروه باکنارهم گذاشتن کلمه هاي  4
  تعجب،لذت،خدمت،سال،خوش،دارو) الف 

  نامه،بخش،خانه،انگیز،کار،حال ) ب
  

  

  .کدام کلمه بابقیه فرق دارد؟زیرآن کلمه خط بکشیدرگروه،دره  5
  )هادجواهر،مجید،ج(؛   )   عالم،معلوم،عمل(؛   )   جماعت،عجم،جمع(؛    )  رت،تغییرغییر،غیمت(
  

  

  )به هم وصل کنید(مربوط به کدام شاعریانویسنده می باشد؟زیریاعبارت  ابیاتهریک از  6
          شهریار                            که هم درخانه ي ماهست وهم نیست/ به مادرگفتم آخراین خداکسیست 

          حبیب یغمایی                                                 !چه سري،چه دمی،عجب پایی /  !چقدرزیبایی !به به:گفت 
                       ایرج میرزا                        که نگین پادشاهی،دهدازکرم گدارا/ برواي گداي مسکین درخانه ي علی زن 

  با   دم    شیر   می کنی    بازي                                            پروین دولت آبادي / اي موش لوس یک غازي :گفت
                                                                                                         

  

   ) » «(،)؛ ( ،) ؟( ،) ،( ،( : ).مناسب ازمتن زیرقراربدهید ايرادرج داخل پرانتزهانشانه هاي نگارشی   7
امـامن  .... فردامن به زمین می روم می گویند....  .... به فرشته اش گفت.... کودکی که آماده ي تولدبود 

  ....کوچکی وبدون هیچ کمکی چگونه می توانم براي زندگی به آنجابروم  به این
  

  

  .بنویسید  اي مناسب رامرتب کنیدوباآنهاجمله ي زیر کلمه هاي بهم ریخته  8
  دشمن /تسخیرناپذیري /  ساخته بود/  نیروهایش/  دژ/  براي

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

  



 

 

  .باتوجه به معنی جمله ها، درهرردیف کلمه ي مناسب راانتخاب کنیدودرجاي خالی بنویسید  9
    )اساس - اثاث.(.همه ي گفت وگوها،توانایی علمی دانش آموزان است ................... پایه و 

  )خار -خوار.(.شده بودکه حتی دبستان راهم بمباران می کرد............. دشمن بعثی بقدري 
  

  

  .کلمه هاي زیررابه ترتیب حروف الفبامرتب کنیدوبنویسید   10
  حیات،صیاد،قفقاز،حاکم،آرش،غذا،حیرت،طغیان                          

  
  ........ ...... ،.......... .... ،........... ..... ،........... ... ،......... ...... ،..................  ، ................. ،...................  

  

  .ن کلمه یک جمله بنویسیدیر،یک کلمه بابقیه متفاوت است،باآازبین کلمه هاي ز  11
  منظور،مردم،مشترك،می دید،منطقه،مورچه                              

...................................................................................................................... : ....................  

  

  )استقبال ، منقل کرسی ، سقّایی ، عمل . ( باتوجه به کلمه هاي مقابل،جمله هاي زیررا تکیمل کنید   12
  .می کرد...................... گرهاي خرّمشهر درسن»بهنام محمدي «شهید
  .درتونیست، نادانی ................ چون 

  .عاشقانه ي مردم فکرمی کردم............................. و فقط به انبوه جمعیت 
  .بیرون آوردم.............................. قطعه زغالی ازکنار 

  

13  
  
  
  
  
  
14  
  
  
  
  
  

  وبگوییدرابطه اي داشته باشدبا تصویرمقابل  ویسیدکهبنضرب المثلی 
   درچه مواقعی ازاین ضرب المثل استفاده میکنیم؟

      ................................................................................................ ) (  
..............................................................................................................  

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

  .بسازید  دوواژه ي جدید بنویسید،سپس براي هرحرفوف کلمه ي نوشته شده راجداکنید وابتداحر
         ..............................               ................................  

         ..............................         ........                               ..      ................................                 ......  
  ..............................                 خالص                                   ................................        

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

  

  
  یازبه تالش بیشتر            ن                         خوب                          قابل قبول             خیلی خوب                                :نتیجه ي ارزشیابی 

  


