
 باسمه تعالی 

 سال تحصیلی                               دیکته کاربردی آرش کمانگیر                                                         

 پایه چهارم                        .ایران سرزمین هوش و ذکاوت است :                 نام ونام خانوادگی 

 

              از رود     ،              سپاه توران ، به فرماندهی    . بودند                 طوالنی و خسته کننده و همه    ، نبرد

 .بود                     بسیار   ،بر آنان  پیروزیاما  .پایداری می کردند                ایرانیان در برابر    . گذشته بود

 ایرانی تیری به                   رانیان پیشنهاد کردند که تو .کنند        دو سپاه تصمیم گرفتند که               سرانجام ،

   .آید ،آنجا مرز ایران و توران باشد                  هر جا که تیر  . کندپرتاب                  سوی 

 ؟                   ی و کوسرپنجه                 کو بازوی   ! آه 

 !                 راستی  ،  چه پیشنهاد     

      ،         مرد ها پیر.  دعا کردند                   . ایستاد بودند                   پای بند کوه بند  همه نگران و منتظر ،

 نگاه  ،            ه       ی کواو استوار پ           را که با قامتی                            دکان با بی تابی ، کو;  می ریختند

                بازوات   ;ایستاد                   باال رفت  روی تخته سنگ           م از      محک                آرش با . می کردند 

 . نیست                  و                 در بدن من هیچ ! ببینید                    :خود را به همه نشان داد و گفت                 

 .هد رفت شود ، همه ی نیروی من از تن بیرون خوا                   اما خوب می دانم چون تیر از کمان

 ،              تیر همچون پرنده ای        . کمان را کشید ،                      آرش نام خدا را بر زبان آورد و با همه ی   

 گذشت و برزمین نشست و آنجا                از کوه و دّره و      . در پرواز بود                       از بامداد تا . پرواز کرد

 .مرز ایران و توران شد 

 

    



 

 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
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