
 
                مازندران استانآموزش و پرورش کل اداره                                                                            
  گل یاس دبستان غیردولتی                         اداره آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه                 :ی نام خانوادگنام و 

                                                                                                          نام پدر:
       18/10/1400 تاریخ:                                                        دی ماهارزشیابی                                                                       فارسینام درس: 
                                                         چهارم  پایه تحصیلی: 

  «نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی» پیامبر اکرم)ص(:  ردیف

 معنی واژه ها زیر را به هم وصل کنید: 1

 .نظم و ترتیب4.تعلیم                                  4                                                     .سختی   1.دل انگیر                       1

 .آموزش5 .شادکام               5 عقل -.زیرکی2.دشواری                       2

 .خوشحال6           .سامان                      6 جالب -.زیبا3.هوش                           3
 

 

 با توجه به معانی جمله ها،کلمه های مناسب را انتخاب کنید: 2

 غذا( میدهند. -الف(وقتی جوجه ها از تخم بیرون می آیند پدر و مادر به آنها..........................)قضا

 حیات(مشغول ورزش بودند. -)حیاط ........................... ب(دانش آموزان داخل

 

 .در هر دسته یک کلمه با بقیه فرق دارد.آن را مشخص کنید 3

 

 گفتار(-بسیار -خالص(                                           )کردار -صیاد -)صید                                          

 

 

 کلمات هم خانواده ی زیر را به هم وصل کن؟          4

 ماهر                 زارع

 

 مزرعه              مهارت

 

 مخالف کلمات زیر را بنویسید: 5

 #راست                                       #آسان                                        #سفید

 #بینا                                     #با ادب                                          #شب 

 

 

 جمالت زیر غلط های امالئی را پیدا کنید و درست آن را بنویسید:در  6

 بحتر نقاشی کرد،بماند و بقیه  کدامروزی بهار،تابستان،پاییز و زمستان با هم گفت و گو می کردند.سحبت از این بود که هر -1

 از نقاشی دست بردارند و بروند.

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

خوشهال و پرحیجان به نظر می شادی و نشات در چحره ی همه ی مردم شهر دیده می شد.بچه ها و جوان تر هابسیار -2

 آمدند.

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

 

 

 معلم خود را در چند سطر توصیف کنید: 7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یت های زیر را پر کنید:بجاهای خالی  8

 ................................ باز باران با ترانه

 .........................................        کودکی ده ساله بودم

 می خورد بر بام خانه                .................................

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

 گردش یک روز دیرین              .................................

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

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

 نام شاعر:.........................                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ن ب ت ق ق خ خ خ ارزشیابی ردیف

     و کامل پاسخ دادهمعنی واژه ها را به درستی  1

معنی جمله ها را متوجه شده و با توجه به جمله،کلمه ی درست را  2

 جاگذاری کرده

    

را پیدا  تفاوت کلمات را به خوبی تشخیص داده و دو کلمه متفاوت 3

 کرده

    

     کلمات هم خانواده را به خوبی عالمت زده و به هم وصل کرده 4

     خوبی نوشته کلمات مخالف هم را به 5

     کلمات غلط را به خوبی تشخیص داده و درست آن را نوشته 6

     توانسته کلمه معلم را به خوبی توصیف کند 7

     به خوبی و به طور کامل شعر را کامل کرده 8

 

 

 موفق و موید باشید   

 تات    

 



فارسی:درس پاسخنامه   

        پایه:چهارم 

اسمه تعالیب  

گلوگاهاداره آموزش و پرورش شهرستان:  

 دبستان گل یاس

خانم تاتام دبیر:ن  

 ردیف  

 پاسخ سوال : 

جذاب-دل انگیز:زیبا  

 دشواری:سختی

عقل-هوش:زیرکی  

 

1 

 پاسخ سوال: 

 الف:غذا

 ب:حیاط

2 

 پاسخ سوال: 

بسپار-خالص  

3 

 پاسخ سول: 

مزرعه=مزارعماهر=مهارت                     

4 

 پاسخ سوال: 

با ادب≠روز                     بی ادب≠دشوار                شب-سختی≠سیاه           آسان≠سفید  

نابینا≠چپ            بینا≠راست  

5 



 پاسخ سوال: 

صحبت/بهتر/بقیه-1  

پرهیجان-خوشحال-چهره ی-نشاط-2  

 

6 

موز می باشدآسخ به عهده دانش اپ   7 

 باز باران با ترانه 

 با گهرهای فراوان

 می خورد بر بام خانه

 یادم آرد روز باران گردش یک روز دیرین 

 خوب و شیرین

 توی جنگل های گیالن

 کودکی ده ساله بودم

 شاد و خرم

 نرم و نارک

ابکست و چچ  

 با دو پای کودکانه

آهو                                                       نام شاعر:گلچین گیالنیمی دویدم همچو   

 

8 

 

 


