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  ::هاها  معرفی نشانهمعرفی نشانه
  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتیانیاناست که باست که باستفاده شدهاستفاده شدهبه شرح زیر به شرح زیر   هاییهاییدر شناسنامه هر سوال نشانهدر شناسنامه هر سوال نشانه

    ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي

    ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد

    ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 

    ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   شركتشركت  به معناي جمعيتبه معناي جمعيت
  

  

جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ایناین  دردر  ..تهیه شده استتهیه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،کتابکتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 

منطقی منطقی     بدیهی است که این نمودار باید شیببدیهی است که این نمودار باید شیب. . استاست  ها تنظیم شدهها تنظیم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..ودودشش  تر میتر می  رویم درصد مراجعه در سطح دشوارتر کمرویم درصد مراجعه در سطح دشوارتر کم  داشته باشد و هرچه رو به پایان میداشته باشد و هرچه رو به پایان می

هاسطح سوال نسبتاً دشوار: سطح اول  دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
 30 -  31 19 -  29  1 -  18 شماره سوال

 78 - 75 89 - 82 94 - 90 درصد مراجعه
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  9 آفرينشـ  1فصل سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5423 :كد كتاب  

فارسي چهارم دبستان

 ردشوانسبتاً  هاي سؤال
 

 

  .پاسخ دهند سؤال 5به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 7يا  6به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 8ه بيش از ب سؤال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

 شوند؟ كامل مي» غ«هاي حرف  كلمات كدام گزينه با يكي از شكل - 1

  3458  24/07/94  %75  %94  

 لب...طره، ...) 4  ...شر، كال...) 3  ...، برّا...سرا) 2  واني...وك، ار...) 1

 ها ارتباط دارد؟ يك از گزينه داستان كوتاه زير با مفهوم كدام - 2

اي رنگي پوشيد و به  زمستاني كه برف زيادي روي زمين نشسته بود، سامان پالتوي قهوه يك روز قشنگدر «

نظر من بهتر  به. اين چه پالتويي است؟ چقدر بدرنگ است«: هايش به او گفت كالسي يكي از هم. مدرسه رفت

: از دوستانش گفتاما يكي ديگر . سامان روز بعد با يك كاپشن سبزرنگ به مدرسه آمد ».است كه آن را نپوشي

يك از  دانست كه كدام نميخره باألسامان گيج شده بود و  ».تر بود پالتويي كه ديروز پوشيده بودي خيلي قشنگ«

  » .هايش را بپوشد لباس
  4796  26/10/93  %66  %94  

    . ولي در دهان مردم را نه ،توان بست در دروازه را مي) 2  .سحرخيز باش تا كامروا باشي) 1

 .مرغ همسايه غاز است) 4  .را هر وقت از آب بگيري تازه استماهي ) 3

  94%  58%  25/10/94  5331  در كدام گزينه آمده است؟» خبر داغ«شاعر شعر  - 3

 گلچين گيالني) 4  سوسن طاقديس) 3  نيا شكوه قاسم) 2  حبيب يغمايي) 1

 شود؟ شعر زير با كدام گزينه كامل مي - 4

  رنگ گلبرگ پريد  غنچه تپيددل هر «

 » ...........سبزه،   صله شدحو يببرگ، 

  3458  24/07/94  %85  %93  

 ديد و شنيد) 4  خنديد و شنيد) 3  خميازه كشيد) 2  از راه رسيد) 1



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  10 آفرينشـ1فصلفارسي چهارم دبستان

 ؟نيست مرتبطها  ي كلمه اي وجود دارد كه با بقيه كلمه ،در كدام گزينه - 5

  3458  24/07/94  %76  %93  

  ار، هواپيماتاكسي، اتوبوس، قط) 2  كن كش، پاك مداد، تراش، خط) 1

 آسمان، ستاره، كهكشان، خواب) 4  زنبور، مورچه، پروانه، مگس) 3

  93%  76%  25/07/93  3315  است؟ نيامدهدرست  صورتقطعه شعر كدام گزينه به  -6

  سبزه، خميازه كشيد/ حوصله شد برگ، بي// رنگ گلبرگ پريد/ دل هر غنچه تپيد) 1

  خبر از دشت به ده / ت باز رسيدعاقب// گلّه برگشت به ده/ آهو از شير گريخت) 2

  از سر و دوش درخت/ تك ريخت ها تك برگ// گفت در گوش درخت/ خبري داشت كالغ) 3

  ي دشت برد تا پهنه/ هرچه را ديد و شنيد// پر زد از باغ و گذشت/ شاپرك خواب نبود ) 4

 كنند؟ شعر زير را به درستي كامل مي ترتيب بهكلمات كدام گزينه،  - 7

  پريد ........... رنگ/ تپيد ...........هر  دلِ«

  92%  77%  23/07/95  2439  »خميازه كشيد، .........../ حوصله شد بي، ...........

  سبزه -برگ -هر غنچه -شاخه) 2  برگ -سبزه -گلبرگ -غنچه) 1

 برگ -سبزه -هر غنچه -شاخه) 4  سبزه -برگ -گلبرگ -غنچه) 3

  ي جاهاي خالي شعر زير هستند؟ كننده كامل يبترت بهكدام گزينه حاوي كلماتي است كه  - 8

   ........... ال زد تا تهب/ سار از شاخه پريد«

  92%  76%  25/07/93  3315  »هرچه را گفت كالغ/  ...........گفت با سبزه و 

  ابر  -دشت ) 4  لگُ -دشت ) 3  ابر  -باغ ) 2  ل گُ -باغ ) 1

 سازد؟ معناداري ميي  جمله ،ي مقابل آن عبارت كدام گزينه با كلمه - 9

  4975  22/08/94  %70  %92  

  )ترين بزرگ. (از ديگر حيوانات جنگل است ...........فيل ) 1

  )ترين مهربان. (مهربانان است ...........خداوند ) 2

  )ترين قوي. (از پلنگ است ...........شير ) 3

 )ترين عميق. (هاي ديگر است از دره ...........اين دره ) 4



 
  
  
  
 11 آفرينشـ  1فصل سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5423 :كد كتاب  

فارسي چهارم دبستان

10 - است؟ نادرست، كدام گزينه »كوچ پرستوها«ه به درس با توج 

  4129  05/09/95  %55  %92  

  .تري كوچ كنند شوند به جاهاي معتدل پرستوها ناچار مي ،در آغاز پاييز) 1

  .آموزند ها مي كنند و راه و رسم زندگي را از آن ها به دنبال پدر و مادرشان پرواز مي پس از سه هفته، جوجه) 2

  .كنيم هاي دنيايي است كه در آن زندگي مي رستوها، يكي از شگفتيبازگشت پ) 3

 .آموزند  پرستوهاي جوان، ساخت النه را از پدر و مادرشان مي) 4

 توان ساخت؟ ي مقابل، كدام كلمات را مي ريخته با حروف درهم - 11

  3458  24/07/94  %78  %91  

    پذيرا، ضخامت) 1

  پرتاب، ذخيره) 2

    پرتو، عظيم) 3

 فت، ضخيمپذير) 4

  كند؟ معناي ديگري پيدا مي» ،«ي  عبارت كدام گزينه، در صورت حذف نشانه - 12
  4131  10/11/93  %47  %91  

  .آموز خوب نيست ي يك دانش دهد، شايسته كارهايي كه او انجام مي) 1

  .پور را شاعري برجسته معرفي كرد استاد، قيصر امين) 2

  .داردي زيادي هاي فرهنگي، تاريخي و طبيع كشور ما جاذبه) 3

  .عموي محمد كه مدتي در سفر بود، حاال به ايران برگشته است) 4

 شوند؟ هاي كدام گزينه كامل مي با كلمه ترتيب بههاي زير  جمله - 13

  .هاي شما را ببينند مردم نقّاشي ...........) الف

  . ...........ها پوشش سنگيني از برف  ها و كاج زمستان روي صنوبر )ب
  3458  24/07/94  %76  %90  

  بگذاريد، پوشانيد) 2    پوشانند بگذارم، مي) 1

 پوشانيم گذاشت، مي) 4    گذارم، پوشاندي مي) 3

 ض
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سطحي هاي سهمجموعه كتاب  12 آفرينشـ1فصلفارسي چهارم دبستان

 . ...........درختان  مگردهد،  پاييز رنگ برگ درختان را تغيير مي - 14

  3458  24/07/94  %72  %90  

 گالبي و سرو) 4  صنوبر و كاج) 3  سيب و كاج) 2  سيب و صنوبر) 1

   هاي زير است؟ يك از مثل ي كدام دهنده رو، نشان هب تصوير رو - 15
  4640  23/08/93  %71  %90  

  .سحرخيز باش تا كامروا باشي) 1

    . مرغ همسايه غاز است) 2

  .دست باالي دست بسيار است) 3

  .ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است ) 4

  90%  52%  21/08/95  4427  ؟نيستكدام گزينه در مورد پرستوها درست  -16

  .آموزند برند و راه و رسم زندگي را از پدر و مادر خود مي پرستوها بهار و تابستان را به آسودگي به سر مي) 1

 .ي پرندگان شكاري به پرستوها زياد است ، خطر حملههنگام كوچ) 2

  .استگذاري  تخم سپس نخستين كار پرستوها بعد از بازگشتن از سفر طوالني، پيدا كردن النه و) 3

 .كنند ي خود استفاده مي كرده مانند و از غذاهاي ذخيره هاي خود مي هنگام سرد شدن هوا، پرستوها در النه) 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  ،»كوچ پرستوها«با توجه به داستان  - 17
  4640  23/08/93  %51  %90  

  .گردند در اوايل بهار، پرستوها از سفر دور و دراز خود برمي) 1

    . ي خود را بيابند ي سال گذشته ها توها، اين است كه النهنخستين كار پرس) 2

  .گيرند پرستوهاي جوان ساختن النه را خودشان به عهده مي) 3

  . خوابد ها مي گذارد و چهار تا شش روز روي آن هر پرستو دوازده تخم سفيد مي) 4

وجود « و» ير رنگ برگ درختانتغي«، »قشر نازكي از يخ روي سطح رودخانه«ايجاد شدن هاي  هركدام از ويژگي - 18

 يك از فصول سال هستند؟ مربوط به كدام ترتيب به، »هاي بسيار بر روي درختان ميوه

  3458  24/07/94  %45  %90  

  پاييز، زمستان، بهار) 2    بهار ،زمستان، پاييز) 1

  پاييز، تابستان، بهار) 4  تابستان، زمستان، پاييز) 3



 
  
  
  

 13 آفرينشـ  1فصل سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5423:كد كتاب
فارسي چهارم دبستان

 ردشوا هاي سؤال
  

 

  .پاسخ دهند سؤال 4به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  يم دانشانتظار دار

  .پاسخ دهند سؤال 6يا  5به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 7به بيش از  سؤال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 

 .است ...........ي  سروده» خدا«و شعر  ...........ي  سروده» داغخبر «شعر  - 19

  2439  23/07/95  %59  %89  

  نيا شكوه قاسم -آبادي پروين دولت) 1

  نيا شكوه قاسم -پروين اعتصامي) 2

  آبادي پروين دولت -نيا شكوه قاسم) 3

 پروين اعتصامي -نيا شكوه قاسم) 4

 ؟نيست كدام گزينه درست ،با توجه به متن زير - 20

غوك . بوي زرد و سفيد و صورتي كرد هاي ريز و خوش اول، قلم به دست گرفت و روي درختان را پر از گل بهار

 ».توان يافت اي زيباتر از اين نمي منظره«: سپس با خود گفت. ها نشان داد را كنار بركه و زنبورها را كنار گل

  5098  06/09/94  %27  %89  

   .فصل بهار استنقّاشي متن، مربوط به ) 1

  .قورباغه در كنار گودال آب بود ،بر اساس متن) 2

  .شود اي پيدا نمي اي كه او نقاشي كرده، منظره  كرد زيباتر از منظره بهار فكر مي) 3

 .جا را پر كرده بود هاي تازه رسيده همه بوي ميوه) 4

نشده طور مستقيم اشاره  اين داستان بهي وجود خداوند در  به كدام نشانه ،»جو و در جست« داستانبا توجه به  - 21

 ؟است

  4975  22/08/94  %59  %88  

  ها زيبايي پروانه) 2    ها بزرگي كوه) 1

 بارش باران) 4  درخشش نور خورشيد) 3



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  14 آفرينشـ1فصلفارسي چهارم دبستان

 است؟ نادرستمعنا يا مفهوم كدام گزينه  - 22

  2439  23/07/95  %48  %88  

  .ديد توان با چشم خداوند را نمي : »تو را ديدم، خدايت را نديدم« )1

 .جو كنيم و بايد خداوند را در قلب خود جست: »خدا را در دل خود جوي، يك چند« )2

  .در همان ابتداي كار، خبر از دشت به روستا رسيد: »هخبر از دشت به د/ عاقبت باز رسيد« )3

 .هاي خود است خدا هميشه در كنار بنده: »دمي از بندگان خود جدا نيست«) 4

 در كدام گزينه آمده است؟» .هي را هر وقت از آب بگيري، تازه استما«المثل  مفهوم ضرب - 23

  4427  21/08/95  %47  %88  

  .گيري كرد توان ماهي هميشه مي) 1

    .انسان هركاري را كه شروع كند، جديد است) 2

      .عجله انجام داد نبايد كارها را با) 3

 .براي شروع كارهاي خوب، هيچ زماني دير نيست) 4

 است؟ نرفتهدرست به كار  ،هاي نگارشي جمله ، عالمتهدر كدام گزين - 24

  5098  06/09/94  %27  %86  

  .خدا در پاكي و نيكي است، فرزند) 1

  .ها، خداوند بود در روشنايي) 2

  .نماز صبحگاهت را شنيدم) 3

 .تو را ديدم، خدايت را نديدم) 4

  دارد؟ تفاوتهاي زير از نظر عالئم نگارشي با بقيه   يك از گزينه كدام - 25
  4796  26/10/93  %35  %85  

اي بـراي خـود    اند، اكنون بايد بكوشند تـا النـه   سر برده ي پدر و مادر خود به پرستوهاي جوان هم كه سال گذشته در النه) 1

  .بسازند

    .خوابد ها مي گذارد و دوازده روز روي آن هر پرستو چهار تا شش تخم سفيد مي) 2

  .  آموزند ها مي كنند و راه و رسم زندگي را از آن پرواز ميها به دنبال پدر و مادر  جوجه) 3

  .وگوي مهمي مشغول هستند آيد كه به گفت شوند و به نظر مي هاي برق جمع مي ها يا سيم پرستوها روي بام) 4



 
  
  
  

 15 آفرينشـ  1فصل سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5423:كد كتاب
فارسي چهارم دبستان

 ؟نخواهيم كرداگر بخواهيم يك تصوير را در يك بند توضيح دهيم، كدام مورد را استفاده  - 26

  3458  24/07/94  %48  %83  

  .آوريم ي خود مي ايم، در نوشته چه را ديده آن) 1

  .نويسيم ي آن مي كنيم، سپس درباره ابتدا تصوير را به دلخواه عوض مي) 2

  .بريم كار مي ي خود به هاي نگارشي را در نوشته نشانه) 3

 .كنيم به جزئيات تصوير دقّت مي) 4

  اند؟ كتاب خريدهچه كساني  ترتيب به» ب و پ ،الف«با توجه به عبارات  - 27

  .فروشي پدر رضا رفت و كتاب خريد مادر، علي امروز به كتاب) الف

  .فروشي پدر رضا رفت و كتاب خريد مادر علي امروز به كتاب) ب

  .فروشي علي رفت و كتاب خريد پدر، رضا امروز به كتاب) پ
  4640  23/08/93  %37  %82  

    ضا پدر ر -علي -مادر علي) 2    رضا -مادر علي -علي) 1

  رضا  -علي -مادر علي) 4  پدر رضا -مادر علي -علي) 3

به اين كار . دهد هاي انساني نسبت مي گاه شاعر براي زيباتر كردن شعر خود، به حيوانات يا اشيا، ويژگي - 28

  ؟نداردبخشي وجود  در قطعه شعر كدام گزينه جان. گويند مي) تشخيص(» بخشي جان«
  4633  07/09/93  %35  %82  

  از سر و دوش درخت/ تك ريخت ها تك برگ/ / گفت در گوش درخت/ اشت كالغخبري د) 1

    هرچه را گفت كالغ/ گفت با سبزه و گل/ / بال زد تا ته باغ/ سار از شاخه پريد) 2

  خميازه كشيد ،سبزه/ حوصله شد بي ،برگ/ / برگ پريد رنگ گل/ دل هر غنچه تپيد) 3

  هخبر از دشت به د/ عاقبت باز رسيد/ / همه برگشت به در/ آهو از دشت گريخت) 4

 ؟گيرد نمي ي زير قرار عالمت نگارشي كدام گزينه در جمله - 29

كوه  ...آهاي  ... ...سرش را باال گرفت و با تمام قدرت صدا كرد  ...موشكا پريد و پريد تا به پاي كوه رسيد «

 ... ...شناسي  او را مي ...گردم  دنبال خدا مي ...بزرگ 

  4975  22/08/94  %21  %82  

  ؟) 4  !) 3  :) 2  ،) 1



  
  
  
سطحي هاي سهمجموعه كتاب    16 آفرينشـ1فصلدبستان چهارمفارسي

 رتردشوا هاي سؤال
   

 

  .پاسخ دهند سؤال 3به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 5يا  4سؤال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 6 به بيش از سؤال 10به باال از هر   6250زهاي آموزان ترا انتظار داريم دانش
 

 شود؟ ، معناي جمله عوض مي»ويرگول«در كدام گزينه با تغيير دادن محلّ  - 30

  4427  21/08/95  %31  %78  

  .هاي زيادي بكشي براي رسيدن به كاميابي، بايد سختي) 1

    .صحبتت كه تمام شد، در را ببند) 2

    .ار، به مدرسه رفتمپس از خوردن ناه) 3

 .كنند تا ثروتمند شوند كار مي ها، همه آن) 4

  در كدام بيت وجود دارد؟» .سحرخيز باش تا كامروا باشي«مفهوم مثَلِ  - 31
  4640  23/08/93  %18  %75  

  كه ز بند غم ايام نجاتم دادند/ همت حافظ و انفاس سحرخيزان بود) 1

    اي از باغ علم، در دامان   كه داشت ميوه /ن، چه مرد، كسي شد بزرگ و كامروا چه ز) 2

  ي سحرخيزان مگر از ديده/ نشود آب زندگي ريزان) 3

  ام را بيداري سحرخيزي و شب/  ام را شبي خواهم كه بيني زاري ) 4

  




