
فارسیآزمون                       بسمه تعالی               نام :                                    

   کالس چهارم                            دبستان حدیث مهر             نام خانوادگی:          

 

.مشخص کنید✓ الف ( جمله های درست یا نادرست را با عالمت   

                          فقط افراد قوی می توانند به دیگران کمک کنند. -1

ی توانیم از بی ادبان، ادب بیاموزیم.م -2  

.گوش همه ی موجودات شکل عالمت سوال است -3  

.پروین دولت آبادی است« ستایش خدا»شاعر شعر  -4  

 

وصل کنید. ( کلمات هم خانواده را به هم ب  

رحمان                           شبیه  

حقارت                            عالم  

معلو                           تحقیر  

تشابه                            رحم  

 

 ج( گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

؟ستکدام گزینه با بقیه متفاوت ا -1  

د( مهارت            ج( گذاشت                         ب( منطقه                        الف( منتظر  

؟از کیست« ت همای رحم» شعر -2  

د( پروین اعتصامی           ج( شهریار                   ب( ایرج میرزا             الف( قیصر امین پور  

؟شکل امالیی کدام یک از کلمات زیر درست است -3  

د( وهشت               ج( نفوذ                     میان تحیب(                        الف( صقوط  

؟ ارتباط دارد المثل با کدام ضرب« شیر و موش» پیام شعر -4  

هر که بامش بیش برفش بیشتر ب(                                        الف( هر چه کنی به خود کنی  

مرغ همسایه غاز استد(                                                   ج(  جوینده یابنده است  

 درست نادرست
  

  

  

  



 د( جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

.................. جایی است که گل روییده است -1  

(جحل  –) جهل  .دانشمندان دشمن سر سخت ..............و نادانی هستند -2  

.به کسی که مطلبی را می نویسد، ................... می گویند -3  

.تنها سرمایه ای که هیچ گاه از بین نمی رود .................است -4  

 

 ه ( پاسخ هر سوال را بنویسید.

.در عبارت زیر عالیم نگارشی مناسب را به کار ببرید -1  

... ... یا رسول هللا ... چرا دیروز به او نفرمودید ...   زن گفت ...  

 

رسم کنید.نمودار جمله ی زیر را  -2  

 باغبان گل را از زمین برداشت.

 

؟چیست« آموخت و نکرد » عبارت از  منظور -3  

 

ر دهید.، حروف ربط مناسب را انتخاب کرده و در جای خالی قرایان حروف )ولی،که،و،زیرا(از م -4  

د.لباسش را از تنش درآورد .... به شنا مشغول شد........ گرمش شده بود.اسب سوار به رودخانه رسی  

 

مفهوم بیت زیر را بنویسید. -5  

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

 

 

 

واحدی -موفق باشید  

 



 

 ارزشیابی توصیفی:

 معیار کامل خ خ متوسط کم

درک متن       

ه کلمات هم خانواد       

 عالیم نگارشی و حروف ربط    

رسم نمودار       

و مفهوم عبارت ضرب المثل       

و معنی شعر آشنایی با شعرا       

امالی کلمات       

تکمیل جاهای خالی        

 

 

 بازخورد توصیفی: 

 

 

 

 

 خودسنجی :

................آیا از نوشته های خودم راضی هستم؟چرا؟ .............................................  

 به نظر معلم و خودم برای یادگیری چه چیزهایی باید بیشتر تالش کنم؟

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

 برای اینکه بیشتر یاد بگیرم چه کارهایی باید انجام دهم؟

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