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

 . ر را بنویسیدهای زی معنی بیت( 1

 در حبس ماست  کان فالن طوطی که مشتاق شماست              از قضای آسمانالف( 

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

 هامان تنگ، خانهدیفرود آ  یکیگربه نزد          دهد سامان      یم   یریمرز را پرواز تب( 

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

 ها متفاوت است؟کدام گزینه با سایر گزینه( 2

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

 د و جمله بسازید. نامرتب زیر را مرتب کنی کلمات( 3

 به  –از  –هندوستان  –چند  –پس  –رسید  – روز شبانه –بازرگان 

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

 هر یک از جمالت زیر را کامل کنید.  ( 4

 ه یعنی ..............................................................الف( جمل

 ب( شناسنامه یعنی ........................................................

 دارد؟جای سوزن انداختن نبود چه معنایی ( 5
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 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 6

 شانه مکث و درنگ است. الف( ویرگول ن

 ب( فکر کردن محور تالش است. 

 ای جنوب است.  خاور به معنج( 

 ها تفاوت دارد؟کدام گزینه با سایر گزینه( 7

 د( گوینده    الف( داننده         ب( شنونده           ج( بنده          

 فی بنویسید.  ، پرسشی، امری و عاط ( در مورد خرمشهر چهار جمله خبری8

 جمله خبری: 

 جمله پرسشی: 

 جمله امری:

 جمله عاطفی: 

 کند؟ شکل کدام یک از کلمات زیر به هنگام جمع بستن تغییر می( 9

 لی( ود            ج( برگ   ندلی             ب( معلم              الف( ص

 ها تاب نیاوردند چه معنایی دارد؟شاخه ( 10

 

 ید.های زیر را بنویسمعنی هر یک از واژه( 11

 الف( نصیحت          ب( البد          ج( عاجز:           د( مظهر
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 های زیر جمله بسازید: با کلمه ( 12

 الف( خوش اخالق: 

 ب( دل نواز:

 های زیر هم خانواده بنویسید.کلمهبرای ( 13

 :( اتحادب( اشتیاق:                         ج                     : لف( جمعا

 ( معنی کنایه پا تو کفش کسی کردن چیست؟14

 

 شعر زیر را به زبان ساده بنویسید.  ( 15

 انشی، رامشیو بشنو ز هر دانشی                         بیابی ز هر د بیاموز

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین

https://harfeakhar.com/


harfeakhar.com                                                   چهارم ابتدایی  نمونه سوال فارسی  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

 

https://harfeakhar.com/

