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

 کنید.  انتخاب ها کلمات مناسب را با توجه به معنی جمله( 1

 غریب(  –د و در اینجا ............................ بود. )قریب ده بو تازه به این شهر آم  میناالف( 

 (اثاث -اساس مع کرد. )ب( مادرم اسباب و ................................ خانه را ج

 های زیر را بنویسید.  تمعنی بی( 2

 ن تنگ هامانهدهد سامان            گربه نزدیکی فرود آید، خامرز را پرواز تیری میالف( 

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

 از قضای آسمان در حبس ماست الن طوطی که مشتاق شماست         کان ف ب(

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

 هم معنی هر یک از کلمات زیر را بنویسید. ( 3

 الف( قریحه: 

 بداع:ب( ا

 ج( همهمه:

 د( فدا

 .  ده هر یک از کلمات زیر را بنویسیدنواهم خا( 4

 الف( عاجز:

 ( قصد: ب
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 ( مخالف کلمات زیر را بنویسید.  5

 رین:الف( دی

 ب( مرتب: 

 ج( حبس:

 شاعر شعر باران کیست؟( 6

 

 های زیر جمع نیست؟م یک از واژهکدا( 7

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

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( 8

 الف( جمع کلمه بازو .................................... است. 

 نویسند.  خبار یک هفته را میای است که در آن اب( ........................، نوشته

 .شود ج( جمله از یک یا چند ................................ تشکیل می

 دهد.  د( جمله پیام کاملی را به ............................... انتقال می 

 جمله پنبه را از گوش در آوردن کنایه از چیست؟ ( 9

 

 ام شاعر است؟د( مثنوی معنوی اثر ارزشمند ک10
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 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 11

 شود.پاسخ داده میها الف( در دنیا به تمام سوال

 شعر خرد و دانش از شاهنامه فردوسی است. ب( 

 یکدیگر هستند.   هم معنی دو کلمه جهل و نادانی ج( 

 است. کند دان هر کسی که از کار خود تعریف می د(

 د.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنی( 12

 (حیات -حیاط ........................... است. )ه .............. آب مای الف(

 (اثاث -اساس مغازه را مرتب کرد. ) ..................................... پدر ابزار و ب( 

 فرد کلمات زیر را بنویسید.  م( 13

 اعد:الف( قو

 ب( صنایع: 

 دهد.  مله را تغییر میها معنی جدر آن دو جمله بنویسید که نشانه ویرگول( 14

 

 

 

 

 موفق باشین
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