
  به نام خدابه نام خدا

تاریخ             دبستان:      چهارم پایه:    تا درس هفتم فارسی: امتحان درس            نام و نام خانوادگی:         
:

 نمره ســـــــــــــــــــــــــــــوالردیف 

1 

 با حروف در هم ریخته کلمه بنویس و با کلمات جمله بسازید.

 . ................................................................................................................................... - ............................................ ب -ح -ت -م

. ................................................................................................................................ - ......................................... و -م -غ-ش -ل

 . .................................................................................................................................  - ................................ ی -گ -آ -و -د -س
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 جدول زیر را کامل کنید.
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 یسید.جمله ها را بخوانید و شکل درست آنها را در جای خالی بنو

. ...................................................................................................................... .تا شش تخم سفید میگذارند هارچهر پرستو  ............ 

 .  ...................................................................................................................... سال های پی در پی کوچ کرد.  ، نهاآبعضی از 
 

4 

 خط بکشید.  هماهنگ است ،دور کلمه ای که با دیگر کلمات نا
 

 گاو    -بز -گوسفند    - رود                   گرگ  گ–تگر -باران    -خورشید                     برف     -ماه   -ابر  ستاره –
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 جمله ها را بخوانید و با توجه به معنی کلمه ی درست را انتخاب کنید.

 گشت.( بازخویش -بازرگان به خانه ی )خیش 

 سوغاتی اش( از بازرگان پرسید. -طوطی درباره ی )سوقاتی اش 
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 با کلمات زیر چهار کلمه ی جدید بسازید.

.......................................الف )                        تنگ  -شا د  -حال  -شیرین آهن – -کار  
.......................................... ب )

)
.......................................ج  )                                 سخن -شگفت    -کام   زده – – زبان  

  
  

...................................
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 کلمات زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.

 سوغا تی  -آرش کمانگیر    -فدا    -هوش    -بازرگان    -حاکم  
 

.............................................................................................................................................................................. 
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 چند جمله بنویسید که در آنها حرف ربط به کار رفته باشد.
.......................................................................................................................................................................................................... . 

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