
 

 دبستان غیردولتی ره آورد حویق        

                1411 -1141سال تحصیلی          

 مداد کاغذی   : نوع آزمون  

 فارسی نگارش  : نام آزمون  

 :آزمونساعت شروع 

 

 مدت زمان آزمون:

 دقیقه 44

 چهارم پایه :          4/3/1411      : تاریخ آزمون      سیده فاطمه موسوی  :  نام و نام خانوادگی آموزگار نام و نام خانوادگی :       

  حضرت رسول اکرم )ص(آموختن علم بر هر انسانی واجب است . همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد .  

 

 

 

 . کنید مشخص را زیر جمالت  بودن نادرست یا درست _1     

 علم و دانش سرمایه ای است که هیچ گاه از بین نمی رود . الف (      

 روزنامه نوشته ای است که مشخصات کتاب ها در آن می آید .ب (      

 علم و دانش سرما یه ای است که هیچ گاه از بین نمیرود .ج (      

 . کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای  _  2    

 جایی است که در آن نی روییده باشد ............................... الف (       

  کتاب مثنوی معنوی اثر ................................... است . ب (      

 پس از بارندگی مقدار زیادی آب در .................................. جمع شد .ج (      

 پاسخ کوتاه دهید . زیر  به سواالت _ 3    

 از عبارت آموخت و نکرد چیست ؟منظور  الف (        

 یعنی چه ؟  "دست باالی دست بسیار است "ب (          

 چیست ؟ "پند برای تو مثل پاشیدن دانه در زمینی است که گیاهی در آن رشد نمیکند  "مفهوم جمله ی ج (          

 پاسخ دهید .به سواالت زیر  _ 4        

 :                           خاور :  البه:                        یک غازیالف ( معنای لغات                

 طلوع     دشوار                                       نابینا                مخالف کلمات    ب(         

 : فکر             قصد :                               هم خانواده کلمات    صبر :           ج (        

 با کلمات زیر جمله بسازید ._ 5       

 :  بازرگانالف (           

 ب ( دانشمند :          

   کلمات در هم ریخته ی زیر را مرتب کنید . _ 6        

 گرفته _در بر  _را  _بود   _شور و شوقی  _وجود  _حسین  _وصف ناپذیر الف (        

   افتاده _بود   _  بر  _تخته  _سنگی  _آرش  _بی جان ب (       

 

 



 

 

 معنی بیت های زیر را بنویسید . _7        

 کارمت از خطه هندوستان الف ( گفت طوطی را چه خواهی  ارمغان                                         

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

   با دم شیر می کنی بازی                                       گفت ای موش لوس یک غازی ب (        

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

  به که برگردی ، به ما بسپاری اش                                  کی تو از ما دوست تر می داری اش ج (        

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

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیاز به تالش  متوسط خوب خیلی خوب انتظارات

 بیشتر 

     .دهد می تشخیص درستی به را نادرست و درست عبارت

     . کند می پر مناسب واژه با را خالی جاهای

     به سواالت کوتاه داده شده پاسخ صحیح می دهد .

      بر لغات و متضاد و هم خانواده کلمات تسلط کامل دارد . 

     در جمله سازی مهارت کافی دارد .

     در مرتب کردن جمله ی نامرتب مهارت دارد .

     معنی بیت های داده شده را می نویسد .

       

 : آموزگار بازخورد         
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