
 به نام ایزد منان

       ( 5و  4،  3) درس پایه چهارم یکردی و مداد کاغذی فارسی نوشتاری و امالآزمون عمل

.   نام خانوادگی : ............... .       نام آموزگار : ......نام :  ........................    تاریخ آزمون :    ........................................

 اصالحش کنید. یی وجود دارد ؟در متن زیر چند غلط امال -5

رسید. حاکم به حوش و وه خانه ای به قح راهبرد. در  ت االقش گزاشته بود و به آصیاب میمردی یک کیسه ی گندم بر پش

 فحم پسر آفرین گفت و مرد از او معزرت خاست.

اهلی دور، تنها دید. حکیم فهمید که از بالی توفان نجات یافته است و باید برای ذنده وقطی چشم باز کرد، خود را در س

 چاره ای بیندیشد. بیاموزید آنچه را آموختنی است ، به دست آورید آنچه را ماندنی است. خود نماند

از خته ی هندوستان سوقاتی گران بهایی بازرگان، توتی خود را بسیار دوست می داشت و در این فکر بود که برای او هم 

   .بیاورد

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -2

 

 (نمایش  –علف  –اندیشیدم   -کرد خرید  –طوطی  –زیبا  –ماندنی )  

 

. زیبا و شیرین زبانی داشت.  الف( روزی بود و روزگاری. در شهری، بازرگان ثروتمندی بود که ..................

. است. ب  ( بیاموزید آنچه را آموختنی است، به دست آورید آنچه را .............

. های سمت (  ج  چپ جاده را ندیده است.از اینجا فهمیدم که االغ ..........

"من فقط خوب نگاه کردم و به آنچه د "د  ( پسر گفت:  . .  یدم، کمی  ................

 

 مه ی مناسب را انتخاب کنید.به معنی جمله ها، کلتوجه  با -3

 (غذا  –) قضا  می خورم. ............ به خانه می روم و گرسنه می شوم،الف( وقتی  

. مدرسه، فوتبال بازی نمی، پس در  .......نی استاامروز هوا بار (ب    ) حیاط –. چون ممکن است آسیب ببینیم یمکن ......

 ( حیات 

–ج   (  . همه ی گفت وگوها، توانایی علمی دانش آموزان است. ) اثاث   (اساس  پایه و ............

 

 مورد کلمه ی معنی دار بسازید. 4 اقلحروف در هم ریخته ی زیر، حدبا  -4

 الف ( 

 ب ( 

 ج (

 د( 

 ( و

 ( ه

 

 



 علم( –آموختنی   -االغ  –هندوستان  –ببر. ) طوطی  تا از کلمه های داخل پرانتز را در آن به کار 3 یک متن بنویس و -5

 

 

 

 

 

 

 هر یک از کلمات زیر را تعریف کنید. -6

 الف( سالنامه : 

 ب ( هفته نامه :

 :قولنامه ج  ( 

 د  ( کتابنامه :

 و  ( روزنامه :

 

 ، خوش خط و زیبا بنویسید.شق زیرروی سرماز  – 7

 

 بیاموزید آنچه را آموختنی است               به دست آورید آنچه را ماندنی است

 

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

 

 را توضیح دهید. تفاوت ها -8

 الف ( متن علمی و متن ادبی :

 

 

 

 : هندوستان های یی بازرگان و طوطب ( طوط

 

 

 

  موفق و پیروز باشید
 وصیفی معلم :محل بازخورد ت

 

 

 ارزشیابی توصیفی آزمون

 خیلی خوب                               خوب                                 قابل قبول                       نیاز به تالش بیشتر   
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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