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 ( دوم)سری  فارسی چهارم ابتدایینمونه سوال                        نام و نام خانوادگی:              

 ها تفاوت دارد؟( کدام گزینه با سایر گزینه1

 د( هنرمند          الف( دانشمند          ب( هوشمند            ج( سمند  

 . زیر را بنویسید معنی بیت( 2

 نی استبیاموزید آن چه را آموختنی است              به دست آورید آن چه را ماند 

 دو واژه خوار و خار را در دو جمله متفاوت به کار ببرید. ( 3

 

 زیر یک هم خانواده بنویسید.  برای هر یک از کلمات  (4

 

 با کلمه کتابخانه یک جمله خبری و یک جمله پرسشی بنویسید.   (5

 

 برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید. ( 6

 :ف( خورشید ال

 ب( مهمان:

 امالی کدام گزینه با توجه به معنی آن درست نیست؟( 7

 الف( حیات: زندگی       ب( اثاث: پایه         ج( غذا: طعام        د( خوار: پست

 جمله چیست؟ انواع آن را نام ببرید. ( 8
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 عریف کنید.  کلمات زیر را ت( 9

 الف( گوینده:

 ب( دژ تسخیر ناپذیر:

، ز رحمت یک نظر در کار ما کن سروده بیت الهی فضل خود را یار ما کن(  10

 کدام شاعر است؟ 

 های زیر را بنویسید.  معنی واژه( 11

 الف( قریحه:

 ب( گوارا:

 تن:ج( زیس

 جمع کلمات زیر را بنویسید.  ( 12

 الف( موج:

 ( شعر: ب

 را به صورت ساده و روان بنویسید.  زیر  معنی و مفهوم عبارات( 13

 ان پر از جمعیت بود و جای سوزن انداختن نبود: الف( خیاب

 ب( نادان چون طبل غازی بلند آواز و میان تهی است: 

 ید.  های زیر را بنویسمخالف کلمه  (14

 الف( برنا:                              ب( عاجز:                        ج( دیرین:
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 ؟خاور چه معنایی دارد( 15

 

 نشانه مکث کوتاه در جمله چیست؟( 16

 

 اوت دارد؟ها تف کدام گزینه با سایر گزینه( 17

 د( روبهک                 الف( نازک             ب( موشک              ج( زاغک  

 با هر سه واژه زیر یک جمله بسازید.( 18

 عجله –حرکت  –ناگهان 

 معنی واژه وارونه چیست؟( 19

 

 جایب چه معنایی دارد؟ابوالع( 20

 

 برای واژه در باران یک جمله کامل بنویسید.  ( 21

 

 

 موفق باشین
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