


:صفحه 1 تعالی   بسمه

//1396 امتحان:  درس: تاریخ فارسینام  
ایران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش تساع : وزارت

 امتحان:
خانوادگی: ونام  نام

دقیقه45 امتحان:  شهرستان مدت پرورش و آموزش اول اداره نوبت  آزمون
چهارمپایه:  

آزموننوبتاولفارسیچهارمابتدایی بارم  سواالت 

 خطر اعتدال

 شوق حاضر

بنویس. را زیر های واژه ی خانواده  هم

√
 

صبرانه پند  تناور بی

 دیرین دشواری جال

بنویس. را زیر های واژه معنی  هم

√
 

؟ کیست از باران شعر شاعر

طاقدیسالف( گیالنیب(  سوسن آبادیگلچین دولت پروین نیاد(ج( قاسم شکوه
 

؟کدام است متفاوت ها گزینه دیگر با گزینه

نازک زاغکشاخکج(موشکب(الف( د(

جمع زیر های واژه از یک ؟نیستکدام

امواج اشعارالف( لحظاتب( سرماج( د(

ی واژه با زیر های واژه از دسته ؟"کدام شوند می ترکیب نامه"

کار سربار,الف( ,)سینماب , نمایش , فیلم

سال , کار , پایان روزج( , نمایش , دوست د(

؟ دارد وجود امالیی غلط چند زیر ی جمله در
در * : گفت و رفت باال کوه از مهکم های گام با گیر کمان نیست*()آرش نقسی و عیب هیچ بدن

غلط4د(غلط3ج(غلط2ب(غلط1الف(

: یعنی , نبود انداختن سوزن جای

بود خطرناک و تیز کردنالف( دوزی سوزن و خیاطی ب(

بود ظریف و کوچک بسیار بودج( پرجمعیت و شلوغ بسیار د(

.......................................,.نویسند می را هفته بک اخبار آن در که است ای نوشته

.دارد ایمان خودش های توانایی به که گویند می کسی به ......................................

.است .................................. بازو ی کلمه جمع

.دهد می انتقال شمونده به را کاملی .............................. و شود می تشکیل کلمه چند یا یک از جمله

بارم: شما جمع برای موفقیت آرزوی یار)با معلم شده نویسی دوباره , رشد دبستان آزمون از (برگرفته سواالت:  تعداد

پیام خودخواه نامه هفته بازوان سالنامه خودباور

tg://join?invite=AAAAAEOjQD4249kiTh6Cig




:صفحه 1 تعالی   بسمه

//1396 امتحان:  درس: تاریخ فارسینام  
ایران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش تساع : وزارت

 امتحان:
خانوادگی: ونام  نام

دقیقه45 امتحان:  شهرستان مدت پرورش و آموزش اول اداره نوبت  آزمون
چهارمپایه: دبستان  

بار

 م

ابتدایی چهارم فارسی اول نوبت آزمون  سواالت

تعادل , مخاطره اعتدال معتدل ,  خطر خطرات

حضور , احضار , تشویق حاضر محضر ,  شوق اشتیاق

بنویس. را زیر های واژه ی خانواده  هم

√

نصیحت , ناآرامی پند اندرز , طاقتی صبرانه بی پیکر بی درشت ,  تناور تنومند

براق و صاف ,  دیرین قدیمی دشواری سختی جال شفاف

بنویس. را زیر های واژه معنی  هم

√

؟ کیست از باران شعر شاعر

طاقدیسالف( گیالنیب( سوسن پروگلچین آبادیج( دولت نیاد(ین قاسم شکوه
 

؟ است متفاوت ها گزینه دیگر با گزینه کدام

نازک زاغکشاخکج(وشکمب(الف( د(

جمع زیر های واژه از یک ؟نیستکدام

امواج اشعارالف( لحظاتب( سرماج( د(

و از دسته یکدام واژه با زیر های ؟"اژه شوند می ترکیب نامه"

کار سر,بارالف( ,)سینماب , نمایش , فیلم

سال , کار , پایان روزج( , نمایش , دوست د(

؟ دارد وجود امالیی غلط چند زیر ی جمله در
گام با گیر کمان نیست*()آرش نقسی و عیب هیچ بدن در * : گفت و رفت باال کوه از مهکم های

غلط4د(غلط3ج(غلط2ب(غلط1الف(

: یعنی , نبود انداختن سوزن جای

بود خطرناک و تیز کردنالف( دوزی سوزن و خیاطی ب(

ظر و کوچک بسیار بودج( بودیف پرجمعیت و شلوغ بسیار د(

نامه نویسند.,هفته می را هفته بک اخبار آن در که است ای نوشته

باور دارد.خود ایمان خودش های توانایی به که گویند می کسی به

بازو ی کلمه است.بازوان,جمع

و شود می تشکیل کلمه چند یا یک از دهد.پیامجمله می انتقال شمونده به را کاملی

بارم: شما جمع برای موفقیت آرزوی سواالت: با  تعداد

پیام خودخواه نامه هفته بازوان سالنامه خودباور



:صفحه 2 تعالی   بسمه

//1396 امتحان:  درس: تاریخ فارسینام  
ایرانوزارت اسالمی جمهوری پرورش و آموزش تساع : 

 امتحان:
خانوادگی: ونام  نام

دقیقه45 امتحان:  شهرستان مدت پرورش و آموزش اول اداره نوبت  آزمون
چهارمپایه: دبستان  

ا بارم نوبت ابتداییآزمون چهارم فارسی ول  سواالت 

ایمان ی پنجه سر کو و فوالدین بازوی کو

ایامن و باور روی از قدرت و نیرو آن کجاست و نیرومند بازوی آن کجاست افسوس

است نشان او از گل و باغ و بهار , است نهان گل بوی و رنگ در خدا

رنگ و زیبایی در اوستخداوند وجود ی نشانه دشت و باغ زیبایی و است نهان ها گل بوی و

آسمانی پندهای , جاودانی رازهای , فشانی گوهر این اندر شنیدم می

و باران صدای شنیدن استقطراتبا مروارید و گوهر پراکندن همچون هایوآن نصیحت و جهان رازهای از بسیاری زیبایی این فهمیدمدر می را آسامنی

بنویس را عبارت هر  معنی

ن
مت

ی
عن

 م

 نهان آشکار حاضر غایب

 اوایل اواخر خاور باختر

بنویس را عبارت هر  معنی

)بکش خط را آن زیر ( ؟ است شده تشکیل جمله چند از زیر عبارت

بیاورد. سوغاتی اش خانواده اعضای ی همه برای داشت تصمیم و شد سفر راهی بازرگانی

ر3 بازرگانی : )جمله شد سفر )1اهی داشت تصمیم و )2( بیاورد سوغاتی اش خانواده اعضای ی همه برای )3) له
جم

ص
خی

تش
 

.بنویس کامل بند یک زیر تصویر درمورد
ی(

یس
نو

ند
)ب

ش
گار

 ن

بارم: شما جمع برای موفقیت آرزوی سواالت: با  تعداد
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