


 بسمه تعالی صفحه: 1

( 71نام درس: فارسی درس) تاریخ امتحان:

:نام ونام خانوادگی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مدرسه هوشمند  
   مدت امتحان:
 پایه: چهارم دبیر مربوطه:

 ردیف سوالات امتیاز

7.1 

 معنی کلمات زیر را بنویسید.  

.(                      مجازی : )..............یکنواخت :)........      .(.............................(         معرفت : )........................ ...........
7 

7 

تصاویری که معلم روی تخته ی هوشمند نمایش داد ، چه تصاویری و چگونه بود؟     

2 

7.1 

جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.     

................. میگویند...........الف( به کسی که اتومبیل را براند ...    

.... میگویند...........ب(  به کسی که پیروز شود ...................     

................ میگویند................ج ( به کسی که مطلب را بنویسد ..     

3 

5.1 

برای کلمه های زیر هم خانواده بنویسید.    

واقعی :                                              مشغول :                   

4 

7 

متضاد کلمه های زیر را بنویسید.    

خلاصه :                                        قبل :                               دلگرم :                                   ریز :             

1 

7 

چهار کلمه بنویسید که با )زار( ترکیب شده باشند.     

6 

7 

بند اول و بند اخر انشا چه نام دارد؟     

1 

2 

 کلمه های زیر جمله بسازید   
با  

الف( رایانه : ........................................................................................     

ب( تخته ی هوشمند : ............................................................................     
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 ساعت امتحان:



 بسمه تعالی صفحه: 0

( 71نام درس: فارسی درس) تاریخ امتحان:

:نام ونام خانوادگی ساعت امتحان:ایرانوزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی  مدرسه هوشمند  
 رشته:  مدت امتحان:
 پایه: چهارم دبیر مربوطه:

 ردیف سوالات بارم

3 

  کامل کنیدشعر زیر    

.......................الهی فضل خود را یار ما کن              ز رحمت ، .....

. بر لفظ رانم..................             ..................مرا توفیق ده تا .... ........

.              .....خداوندا ......... . خویش ناظر.............................. ........

...................................الها جز تو ما کس را نخواهیم             ..............

9 

5.1 

  زیر به چه مفهوم است ؟  

) رطب خورده ، منع رطب ، کی کند(                                                                   

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

75 

2 

ه های معنی دار بسازید.با حروف به هم ریخته ، واژ  

  

ک :               -ی  -ا  -پ  -ب( م                                                                  ا :     -ج  -ی  -ز  -الف( م   

ه :  -ا  -ر  -ن  - ا -د( ی                                                            ک :   -و  -ا  -ن  -ج  -ج ( ک   

77 

:امتیازجمع  71.5 77تعداد سوالات:  با آرزوی موفقیت برای شما   

را

مثل


