بسمه تعالی
نام:

آزمون فارسی آذر ماه

تاریخ96/...../..... :

نام خانوادگی:

مدرسه :شهدای کربال

درس  6و 7

کالس :چهارم

شعبه:

ردیف
1

سؤاالت
معنی کلمات و عبارات زیر را بنویسید.
الف) بُردباری....................... :

ب) خاور.............................. :

پ) تحقیر......................................... :

ج) استوار............................. :

د) استقبال.......................... :

چ) انبوه جمعیت............................. :

ح) همهمه........................... :

خ) محور.............................. :

س) پدید آمده بود......................... :

ش) آب زنید راه را ،هین که نگار می رسد /مژده دهید باغ را ،بوی بهار می رسد.
..............................................................................................................................................
ص) مرز را پرتاب تیری می دهد سامان.
................................................................................................
2

3

پاسخ مناسب را عالمت بزنید.

درست نادرست

الف) کلمه ی تیزبال به معنی آرام و آهسته است.

الف





ب) ویرگول یا درنگ نما نشانه ی مکث کوتاه در جمله است.

ب





پ) کتاب گلستان اثر مولوی است.

پ





ت) دو جمله ی کوچک را می توان با حرف ربط به هم پیوند داد.

ت





گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.
الف) در کدام گزینه کلمه به همراه جمع خود آمده است؟
 .1حکیم ،حاکم□

 .2ماهر ،مهارت□

 .3موج ،امواج□

 .4علم ،معلم□

ب) در کدام گزینه کلمات هم خانواده نیستند؟
 .1تصمیم ،صمیم□

 .2تحقیر ،حقارت□

 .3ماهر ،مهارت□

 .4عیب ،عجیب□

پ) «هرکس تالشگر و جستجوگر باشد ،در نهایت به خواسته ی خود می رسد» مفهوم کدام ضرب المثل می باشد؟

4

 .1با یک گل بهار نمی شود□

 .2فلفل نبین چه ریزه ،بشکن ببین چه تیزه□

 .3جوینده ،یابنده است□

 .4کوه به کوه نمی رسد ،آدم به آدم می رسد□

کلمه های داخل جدول را به طور مناسب ،کنارهم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید.
الف)  .................................................ب) ........................................................

نیرو -روز – انداز – بال –

ج)  ....................................................د) ..........................................................

اندوه – تیر – سر -مند -

هـ) ..................................................

گین – زمین – تیز – نیم

5

جمله های زیر را با کلمه ی مناسب پر کنید« .مشتاقانه – هجوم – مسئوالن – استقبال»
الف) هر یک از ما ،لحظه شماری می کردیم که روز  ...........................................کی می رسد؟!
ب) فقط به انبوه جمعیت و  ....................................عاشقانه مردم فکر می کردم.
ج) برخی از شوق ،می گریستند و جمعی  .........................................گوش می دادند.

6

مخالف کلمات زیر را بنویسید.
الف) ورود ≠  .........................ب) پُر توان ≠  ..........................ج) نا امید ≠ .........................

7

د)خاور ≠ ....................

کلماتی که غلط امالیی دارند را اصالح کنید.
* توالنی – تسمیم – جیحون – سامان – طوران – خالصه – نصیم – رُخصار

8

با استفاده از کلمات «خودبین ،خودپسند ،کار» یک جمله بسازید.

9

شعر حفظی زیر را کامل کنید.
باز باران با ترانه  / ................................................... /می خورد بر بام خانه . ......................................................... /
تُندر دیوانه ،غُران  / ................................................... /جنگل از بادگریزان . ................................................... /

«شاد و سالمت باشید عزیزانم»
«آزادی»

