به نام خدا
نام و نام خانوادگی:

اداره آموزش وپرورش ناحیه چهار کرج

نمونه سوال فارسی چهارم

تاریخ:

مجتمع آموزشی میالد

=========================================================================================
 – 1کدام مورد ضرب المثل نیست؟
الف ) مرغ همسایه غاز است

ب) با دم شیر بازی کردن

ج) سحر خیز باش تا کامروا باشی

د) آهو از دشت پرید

 – 2وقتی مطلبی را از کسی نقل می کنیم  ،آن را داخل کدام نشانه می گذاریم ؟
الف) « »

ب) (

)

ج)"

د) { }

"

 – 3کدام گزینه می تواند با ( روز ) ترکیب شود؟
الف) زمین

ب) نیم

د) نیرو

ج) تیر

 – 4حمید به دوستش گفت  « :ما خانه ی بزرگی داریم به همین دلیل برای عید باید کلی کار کنیم تا بتوانیم
همه ی خانه را تمیز کنیم  ».دوستش گفت »-------------- «:
الف) قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

ب) کار نیکو کردن از پر کردن است

ج) سری را که درد نمی کند دستمال نمی بند ند

د)هر که بامش بیش  ،برفش بیشتر

 – 5وقتی مطلبی ناتمام مانده و دنباله ی آن نوشته نشده باشد  ،کدام عالمت را قرار می دهیم؟
الف) . . . .

ب) :

ج)

« »

د) ؛

 – 6در کدام گزینه کلمه ی مخفف وجود ندارد؟
الف) روبه پر فریب و حیلت ساز

رفت پای درخت و کرد آواز

ب) چو شد مهر مه کشتگه بر کنید

همه جای آن زیر و باال کنید

ج) در کتاب چار فصل زندگی

صفحه ها پشت سر هم می روند

د) میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است

 – 7با کدام فعل نمی توان جمله ی خبری ساخت؟
الف) دیده اند

ب) ریخته بود

ج) بنویسید

د) خوردم

 (– 8ای کاش همیشه گلها شاداب بودند  ) .چه نوع جمله ای است ؟
ب) امری

الف) خبری

د) پرسشی

ج) عاطفی

 – 9کدام دو کلمه هم معنی نیستند؟
ب) همتا -همانند

الف) بردباری – شکیبایی

د) مقصود – نیت

ج) هجوم – هیجان

( – 11همهمه ) به چه معناست؟
ب) سرو صدا

الف) آواز

ج) نیازمند

 – 11بیت زیر چند جمله است؟ آن یکی طوطی ز دردت بوی برد
الف ) سه

ب) چهار

د) اراده
زهره اش بدرید و لرزید و بمرد

ج) پنج

د) شش

 – 12در کدام گزینه جمله ی امری وجود دارد ؟
الف) یادم آرد روز باران

ب) حال تو خوب است

ج) شیوه ی ما بنده پروری است

د) برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن

 – 13اصلی ترین قسمت جمله کدام است؟
الف) اسم

ب) عالیم نگارشی

ج) فعل

د) صفت

 – 14جمع کدام کلمه صحیح نیست ؟
الف) منظره – مناظر

ب) اول – اوایل

د) خبر – اخبار

ج) علم – عا لم

 – 15کدامیک از کلمه های زیر با(ان) جمع بسته نمی شوند؟
الف) کوه

ب) دست

ج) چشم

د) مرغ

 – 16نسبت کلمه ی (قانون ) به (قوانین ) مانند نسبت کلمه ی ( قبیله ) است به
الف) خانواده

ب) اقوام

ج) قانون ها

 – 17کاربرد فعل ازنظر معنی و زمان ،در کدام گزینه نادرست است ؟
الف) اگر سوار بر هواپیما سفر کنید  ،منظره های گوناگونی می بینید .
ب) خود را آماده کنید تا سازندگان آینده ی این سرزمین بزرگ باشید .
ج) دام را که از دریا بیرون کشید  ،چیزی در آن ندید .
د) اگر صیادان بیایند،همه ی مارا می گرفتند .
با آرزوی شادی و کامیابی :چراغی

د ) قبایل

