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 ( جم پن)سری  فارسی چهارم ابتدایینمونه سوال                   نام و نام خانوادگی:              

 نهاد در جمله زیر کدام است؟( 1

 . پدربزرگم بسیار مهربان و صمیمی بود

 معنی واژه وارونه کدام گزینه است؟( 2

 الف( مستقیم         ب( برعکس              ج( بلند               د( راست قامت

 روند؟ چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سواالت خود می( 3

 جایب چه معنایی دارد؟ابوالع( 4

 معنای کلمات زیر را بنویسید.  ( 5

 چیره دست:الف( 

 ب( هین: 

 ص: ج( نق

 شهر زیبای باران سروده کیست؟ ( 6

 

 .جمله را تعریف کنید و انواع آن را بنویسید( 7

 

 دهد سامان چیست؟منظور از مرز را پرواز تیری می( 8
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 های مناسب پر کنید.جاهای خالی را با واژه( 9

 شود.الف( به کسی که پیروز شود ............................... گفته می 

 شود.نویسد ........................... گفته میبه کسی که مطلبی می ب( 

 ید.  های زیر را بنویس( مخالف کلمه10

 الف( دلگرم:

 ب( خالصه: 

 های زیر جمله بنویسید.  کلمه برای (11

 الف( تخته هوشمند:  

 ب( رایانه:

 . کامل شده کلمات زیر را بنویسید( 12

 الف( رهی:

 ب( زین: 

 ی زیر را بنویسید.  هانی بیتمع( 13

 فت از برای خالص او بشتاف( موش چون حال شیر را دریافت               ال

 شیوه ما، عدل و بنده پروری استمادری است            ب( در تو تنها، عشق و مهر
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 سید.  ویشده را مشخص کنید و بنهای حذف های زیر واژهدر جمله ( 14

 عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل 

 ختی؟ از بی ادبانادب از که آمو

 شخص کنید. ی هر یک از عبارات زیر را متدرستی و نادرس  (15

 نی است. ترین ریاضی دانان و فیلسوفان ایراالف( ابوریحان بیرونی از بزرگ

 ، پر است. همخالف واژه انبوب( 

 کند.  هایش از جمله استفاده مینتقال گفتهگوینده برای اج( 

های  و تواناییبیند و به دیگران  شود که فقط خودش را مید( خودبین به کسی گفته می

 کند.توجهی نمی ها آن

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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