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

 ن کیست؟راشاعر شعر با( 1

 های زیر جمع نیست؟کدام یک از واژه( 2

 الف( امواج           ب( اشعار             ج( لحظات        د( سرما

 ؟بود چیستجای سوزن انداختن ن( معنی 3

 گویند؟میچه د بینبه کسی که تنها خود را می( 4

 ازید. با کلمات زیر جمله بس( 5

 الف( ماهر: 

 ب( انتظار:

 .  ضاد کلمات زیر را بنویسیدمت( 6

 الف( زیبا:

 : خیمب( ض

 ج( غروب: 

 استقبال:د( 

 برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید.  (7

 خورشید:الف( 

 مهمان:ب( 
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 های آفرینش است؟ پرستوها یکی از شگفتیچرا بازگشت ( 8

 

 رگان برای طوطی چه بود؟سوغاتی باز (9

 

 با کلمات مناسب پر کنید.  خالی را جاهای ( 10

 گوید. الف( .......................... کسی است که می 

 جایی است که نی روییده است.  ب( ............................ 

 المثلی بنویسید که در آن کلمه کوه دو بار آمده باشد. ضرب( 11

 برای کلمه زیر یک جمله ادبی و یک جمله علمی بنویسید. ( 12

 ز:الف( پایی

 ب( پاییز:

 یکدیگر دارند؟ای با ( جهل و دانش چه رابطه13

 ه کسی گفته است؟را به چ د آواز میان تهیسعدی بلن( 14

 . ر را بنویسیدزیجمع کلمات ( 15

 الف( موج:

 ب( شعر: 
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 تی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( درستی و نادرس 16

 الف( کتاب شاهنامه اثر سعدی است.  

 عالمت سوال نشانه مکث و درنگ کوتاه در جمله است. ب( 

 ترین بخش یک جمله فعل است.  اصلی ج( 

 د( الهی نامی اثر جامی است. 

 ن افتتاح کرد. ودکستان برای ناشنوایان را باغچه باه( اولین ک

 د.  های منادا را بنویسیمنادا را تعریف کنید و نشانه( 17

 

یک بیت شعر بنویسید که ردیف و قافیه داشته باشد. ردیف و قافیه را نیز  (  18

 مشخص کنید. 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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