
 سواالت

 لغات زیر را معنی کنید .
:       محتاج      : دژ :طبله   :رهرو   

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

.ضاد کلمات زیر رابنویسید تم

# نیست           # خاموش #می خنداند  #خرد   

 هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید .
=                                شهدا                       =عطار               = حق=                عالم 

کیست ؟«  لطف حق» شعر  نویسنده ی

 شعر زیر را ادامه بده .
--------------------------  -------------------------    ---------------------  زبیم جان کبوتر کرد پرواز     

   --------------------------------، که علم کند به عالم                -------------------------------------

توصیح دهید. ؟یستک«ادب از که آموختی»نویسنده ی

؟منظور از کشتی بی ناخدا چیست

 سعدی دانا و نادان را به چه مانند کرده است ؟

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

بیت زیر را معنی کنید.
دریا حکم طوفان می دهیممابه 

 مابه سیل و موج فرمان می دهیم
نظرکرد آن نگون اقبال بر زیر

 که صیادی کمان بر کف ، به زه تیر

 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 44:آزمونمدت                                نام و نام خانوادگی  :                  

  

                   

: 

 

   < <ادامه سواالت در صفحه دوم  >>             01  تعداد سواالت :



 ادامه سواالت

.در مورد کلمات زیر توضیح دهید
:لبالب  

: ناپذیروصف   

صحیح یا غلط ؟
.نامه از جبهه ی جنوب آمده بودالف(
می توانیم از بی ادبان ، ادب بیاموزیم.ب(  

و میان تهی دانا چون طبله ی عطار است ، خاموش و هنر نمای؛ و نادان چون طبل غازی ، بلند آواز 

 نقاشی تابستان و زمستان چه تفاوت هایی با هم داشت؟

 چرا باغچه بان به آموزگاری عالقه داشت ؟

چه بود ؟« به دست آورید ، آنچه را ماندنی است :»منظور حکیم از این که گفت 

 بازخورد آموزگارت در مورد آزمون :

(یوسف)سوره ی .مهربان تراستبهترین نگه دارنده است واوازهمه خدا

 ردیف
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 نام آموزگار:              آینده سازانبا آرزوی موفقیت شما          61 تعداد 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/

