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ردیف

1

پایه چهارم

تعداد صفحه2:

تاریخ امتحان94/11/14 :

تعداد سوال9 :

مدت امتحان 45:دقیقه

قسمت اول :سواالت

واژه های داده شده را در دو دسته ،دسته بندی کنید.

نرگس

...............................................................................-1

رودخانه

..............................................................................-2
2

امتحان انشاء و نگارش

دشت
صنوبر

کوه

رز

جنگل

الله

با توجه به معنای هر جمله جای خالی را با کلمه مناسب داخل کمانک پر کنید.

-1نباید دیگران را  ....................بشماریم(.خار-خوار)
-2پس از بارندگی مقدار زیادی آب ،در  .................جمع شد(.حیاط-حیات)
3

معنای واژ های داده شده را بنویسید.
 -1کارنامه -2 ........................................................................... :خودبین..............................................................................................:

4

5

تصویر روبرو با کدام یک از ضرب المثل های زیر ارتباط دارد؟
-1با یک گل بهار نمی شود

-2فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

-3جوینده ،یابنده است.

-4کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد

فاعل و فعل را در جمله * دانش آموزان دویدند * مشخص کرده و در زیر بنویسید
فاعل.......................... :

6

فعل.................................... :

تصاویر روبرو را با یکدیگر مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت های آن ها را در زیر بنویسید.
شباهت ها.....................................................................................................................:

...........................................................................................................
تفاوت ها...........................................................................................................:
............................................................................................................
7

کلمات داخل شکل را به طور مناسب کنار هم قرار دهید و ترکیب های جدید بسازید.
...............
.....
...............
............

8

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

بال
گین

نیرو
انداز

مند

اندوه
تیر

تیز

جمالت داده شده را در دو جمله کامل کنید.
-1من ورزش را برای آن دوست دارم که .........................................................................................................................
-2چیزی به غروب نمانده بود که من ..............................................................................................................................

9

کلمات داخل کمانک را در یک جمله به کار ببرید( .آسمان-کوه-دریا)
جمله.................................................................................................................................................................................:
صفحه()1

صفحه بعد

قسمت دوم :انشاء

یکی از موضوع های زیر را به دلخواه انتخاب کنید و در مورد آن حداقل  11سطر بنویسید.
-1باران تازه بند آمده بود و جنگل سرسبز و شاداب شده بود و ...
-2بزرگترین آرزویتان چیست و برای رسیدن به آن چکار می کنید؟
 -3برای تصویر روبرو یک موضوع انتخاب کرده و در مورد آن بنویسید.
-----------------------------------------------------------------------------------موضوع......................................................................................... :


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پایان

طراح :حیاتی

نظر آموزگار از امتحان دانش آموز:

خیلی خوب

خوب
صفحه()2

قابل قبول

نیاز به تالش بیشتر

