


 باسمه تعالي

 بنویسیمدرس  اردیبهشت آزمون قلم كاغذي

 «دبستان غیر دولتي صبح دانش»                    نام : ..........................       

 66/26/96تاریخ :              چهارم پایه                   95-96سال تحصیلي :          ............          نام خانوادگي : ........   
 

 نمره ( 2مشخص کنید . )  گزینه ی صحیح را با عالمت الف ( 

 بیت زیر سروده کدام شاعر است؟  -

 الهی فضل خود را یار ما کن              ز رحمت یک نظر در کار ما کن 

       د( فردوسی                  ج( قیصر امین پور           ب( عطار نیشابوری                الف( مولوی 

 بیت زیر چند جمله دارد؟  -

 وحی آمد: کاین چه فکر باطل است؟        رهروما اینک اندر منزل است 

  د( چهار                               ج( سه                        ب( دو                           الف( یک 

 کدام ترکیب با سه ترکیب دیگر فرق دارد؟  -

  د( پرگار هوشمند                    ج( پیشرفت علم           ب( گلهای رنگارنگ           الف( موسیقی مالیم 

 کدام کلمه جمع نیست؟  -

  د( گریزان                          ج( علوم                    ب( دانشمندان                      الف( مسائل

 نمره(  5/3جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.)  -2

  مثل(  –رطب خورده منع رطب کی کند یک .................. است.) حکایت 

  صواب(  –خدایا در زبان من .......................... آر. ) ثواب 

  سنای(  –...................... پاکت می سرایم. ) ثنای 

  زکرت(  –زبان در شرح ................... می گشایم. ) ذکرت 

  حیاط( مشغول ورزش بودند.  –دانش اموزان داخل ................ ) حیات 

 غذا( می دهند.  –ا وقتی جوجه ها از تخم بیرون می آیند پدر و مادر به آنها .................. ) قض 

  جحل( و دوستدار دانش هستند.  –دانشمندان دشمن سر سخت .................. ) جهل 

 نمره(  5/4معنی واژه های زیر را بنویسید.)  -3

 ..........................استقبال =    ..........................    داوری =  .............................     واپسین =        ................................ابوالعجایب = 

    ..........................پوشش =   ......................... زیستن =    ....................عیب =    ..........................  قریحه =     .....................  گوارا =   

 نمره(  1های زیر را کامل کنید. ) جمله  -4

 الف( ما همیشه به دیگران احترام می گذاریم زیرا .................................................. 

 ب( خواب دیدم در مسابقات ورزشی ........................................................................ 

 نمره(  2یر را بنویسید. )هم خانواده کلمات ز -5

    ...........................هوش =               ..............................ماهر =          ...........................نظم =        ................................مشتاق =  




