
 سواالت

را معنی کنید .لغات زیر   
: دژ :       محتاج  :مشق تگرگ: 

:مهلکه                      :ضربه نهایی                :  پنهانی                 :      بیهوده
: اولیاء                     :     قریحه                         :سقا                       :  لبریز

.ضاد کلمات زیر رابنویسید تم

# خاموش # نیست  #خرد  #می خنداند   

 هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید .
=تصویر                          = تسخیر=                عالم              =شهدا

کیست ؟شعر همای رحمت  نویسنده ی

 شعر زیر را ادامه بده .
--------------------------  -------------------------  ---------------------پروبالت سیاه رنگ و قشنگ   

--------------------------------به علی شناختم من ،                     -------------------------------------

؟یستک«لطف حق»نویسنده ی

؟چیستناپذیروصف منظور از

؟چرا باغچه بان به آموزگاری عالقه داشت

 یکی از نشانه های اراده ی خداوند برای آزادی خرمشهر چه بود؟

بیت زیر را معنی کنید.
 نه خدا توانمش خواند ، نه بشر توانمش گفت

 متحیرم چه نامم ، شه ملک الفتی را
نزدیکی فرود آید خانه هامان تنگ   آرزومان کورمرز را پرواز تیری می دهد سامان    گربه 

 ردیف
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کالس چهارم ابتدایی               یران   وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ا                                   بسمه تعالی     

  : آزمون تاریخ                            نوشتاری فارسی خوانداری و  نام درس:

دقیقه 55:آزمونمدت                                        نام و نام خانوادگی  :               

: 

 

                                  <<ادامه سواالت در صفحه دوم>>                      11تعداد سواالت :



 ادامه سواالت

.در مورد کلمات زیر توضیح دهید
:نیروهای خستگی ناپذیر

: دژ تسخیرناپذیر  

صحیح یا غلط ؟
.مادر از شدت ناراحتی به گریه افتادالف(
.پیکی که برای حسین خبرآورده بود، تشنه بودب(

 چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند؟

؟غلط های امالیی زیررااصالح کنید
رده که نقران نباش معمن !متمئن باش خداوند اراده کقورستانی شده بود. شلمچه این با برایشان نه گذرگاه ، که

خرمشهر آزاد شود.اندیشه های خود را به سورت شعری در آوردم.سرود های نشات انقیز از صدا و سیما پخش 
ناقهان همه ی سر و سدا ها خاموش شد.حاکم به حوش و فهم پسر آفرین گفت و مرد از او معزرت خاست..می شد  

سوال پیشرفته :
 کدام یک از کلمات زیر جمع است ؟

 الف(بیابان                   ب(گریبان                   ج(صاحبان                  د(تابان

 بازخورد آموزگارت در مورد آزمون :

(یوسف)سوره ی .بهترین نگه دارنده است واوازهمه مهربان تراستخدا
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       آینده سازان میهن اسالمی موفق باشید.          51تعداد سواالت : 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

