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 پاسخ هٌاسة تذّیذ. ت سیز را تا دقّت تخَاًیذ ٍ تِ ّز سؤالاالسؤ

                                                                     اهتیاس( 2/8، هطخّص کٌیذ. ) ّای سیز را تا عالهت هٌاسةدرست یا ًادرست تَدى جولِ

 

 

 ّای طالیی گٌذم پَضاًذ.، دضت را اس خَضِتاتستاى. 1
  

 

 صخزُ چٌذ تکِّ ضذ. کطتی تز اثز تزخَرد تا. 2
  

 

 آرش تزای پزتاب تیز در دضتی سزسثش ایستاد.. 3
  

 

 ّایطاى تِ استقثال رفتِ تَدًذ.آهَساى ّوزاُ خاًَادُداًص. 4
  

 اهتیاس( 2/8تاضذ. )هییک کلوِ اضافِ  ّای هٌاسة پز کٌیذ.جاّای خالی سیز را تا ًَضتي کلوِ

 

 « ضْزت – لزسیذ – جادُ – رسن – آسیاب» 

 

 .آهَسًذسًذگی را اس آًْا هی ......................................... کٌٌذ ٍ راُ ٍّا تِ دًثال پذر ٍ هادر پزٍاس هیپس اس سِ ّفتِ، جَجِ. 1

 

 .تزدهی ......................................... ی گٌذم تز پطت االغص گذاضتِ تَد ٍ تِهزدی یک کیسِ. 2

 

 .ضذًاهی ٍی افشٍدُ هیٍ ًیک ......................................... حکین در آى ضْز، سزگزم تعلین جَاًاى ضذ ٍ رٍس تِ رٍس تز. 3

 

 .تاالی درخت افتاد ٍ هُزدٍ اس  ......................................... ّا تَد کِ ًاگْاى دیذ یکی اس آًْا تِ خَدتاسرگاى، چطوص تِ طَطی. 4

 اهتیاس( 3/55ّا را عالهت تشًیذ. )یکی اس گشیٌِفقط  را اًتخاب کٌیذ. تزیي گشیٌِهٌاسة ّای سیز،تا تَجِّ تِ پزسص

 

 ؟گطتهَضکا تِ دًثال چِ کسی هی. 1

  ایخزس قَُْ( د  خذا( ج  تی جاىتی( ب  تزیي حیَاىقَیالف( 

 ؟گَیی چیستقصِّگام اٍّل در . 2

 ضعزخَاًی د(   تفکّزج(    پایاى هٌاسةب(    ضزٍع هٌاسةالف( 

 ؟ّای تاسرگاى چِ کزدًذّا، تا ضٌیذى حزفطَطی. 3

 سکَت کزدًذ د(   فزار کزدًذج(    گزیِ کزدًذب(    ضادی کزدًذالف( 

 ؟دٍ خذهتکار اس چِ ًظز تا ّن تفاٍت داضتٌذ. 4

 قذرت د(   سزعتج(    دقّتب(    سیثاییالف( 

 ؟ی تذتیٌی ٍ سٍد قضاٍت کزدى استّای سیز ًطاًِیک اس ضخصیترفتار کذام. 5

 ًزگس د(   گل سزخج(    ّای سَسيگلب(    درخت سیةالف( 

 اهتیاس( 5/55. )ّای سیز را تا تَجِّ تِ کلوات خَاستِ ضذُ پز کٌیذجذٍل

 

 تاهذاد حکین اعتزاض کزد پیطیي لطیف کلوِ

 هعٌیّن
 

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. 
 

 تْطت غن هٌظّن ضیزیي دضوي کلوِ

 هخالف
 

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. 
 

 ًفزات - هتفکّز – تحکین – ًفز – حزکات – فَایذ – فکز – فایذُ – هحکن – حزکت کلوِ

 خاًَادُّن
 

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
 

 

 .بینیذانگشتر عقیق به دست کنیذ؛ زیرا تا بر دست شماست، غم نمی
 



 2 ی صفحِ:ضوارُ «9 تا 1درس  ، فارسی چهارمآزمون » ........................................................ ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 اهتیاس( 5/6) کاهل کٌیذ. ٍ خَاًا ی خَشتا خطّسیز را  ّایتیت

 

 

 

 ............................................. شنیذم از پرنذهمی ............................................. خبری داشت کالغ

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. 
 

 اهتیاس( 6) سیز را تِ ستاى سادُ تٌَیسیذ. تیتهعٌی ٍ هفَْم 

 

 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار  برگ درختان سبس در نظر هوشیار

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 اهتیاس( 2/52) .تٌَیسیذی خالی ّادر جاآًْا را  اهالی صحیحٍ  خط تکطیذ، سیز آًْا یافتِّای اهالیی هتي سیز را غلط

 

کرد که روز شماری میقرار بودن؛ هریک از ما لحظهها خوشحال و بیشذیم. در مذرسه قرار گساشتنذ که برای اصتقبال برویم. بچّهبه آن روز نسدیک می کمکم

 کردم.عیت فکر میدانم چتور خوابیذم؛ فقط به فردا و انبوه جمزده بودم که نمیقذر حیجانرسذ؟! بالخره آن روز رسیذ. شب قبل، آناصتقبال کی می
............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 

 اهتیاس( 5) .ای ًثایذ اضافِ تیایذّیچ کلوَِر هعٌادار هزتّة کٌیذ. ی سیز را تِ طی تِ ّن ریختِجولِ

 

 ّیچ – علّتتی – گزاًی – حکوتتی – ًیست – ٍ – ارساًی

.................................................................................................................................................................................................... 

 اهتیاس( 4/8) هعٌای ّزکذام اس کلوات سیز را در یک جولِ تَضیح دّیذ.

 

 ....................................................................................................................................................................................: ضٌاسٌاهِ

 ........................................................................................................................................................................................: قَلٌاهِ

 اهتیاس( 3/9) ّای سیز، پاسخ هٌاسة تذّیذ.تِ پزسص

 

 .................................................................................................................... ؟چزا هزد فکز کزد کِ پسز االغص را دسدیذُ است. 1

 .......................................................................................................................................... ؟چزا ضیز کَچَلَ تِ قفس تزگطت. 2

 ....................................................................................................................... ؟در چِ سهاًی اتّفاق افتادُ تَد« اًتظار»داستاى . 3

 اهتیاس( 8) .آى را تگذاریذ»«( ّای ًگارضی ). ، ؛ ! ؟ کاهل کٌیذ ٍ ًطاًِتا خطّی خَش ٍ خَاًا تٌذ سیز را 

 

............. .............................................................................................................. ی دیگرها به ته گودال پرت شذ امّا قورباغهیکی از قورباغه

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 ًیاس تِ تالش  قاتل قثَل  خــَب  خیلی خَب 
 

........................................ ............................................................................................................................. تاسخَرد آهَسگار:

............................................................................................................................................................................................................... 
  

                    

 .ای ساخت، گَسفٌذی قزتاًی کٌذ ٍ گَضتص را تِ فقیزاى تذّذّز کس خاًِ (:ظ) خذا رسَل



 
 

 

 اهتیاس دارد.( 8اهتیاس داضتِ ٍ در هجوَع   2صحیح  )ّز پاسخ درست یا ًادرست

 ًادرست. 4 ًادرست. 3 ًادرست. 2 درست. 1 

 اهتیاس دارد.( 8  اهتیاس داضتِ ٍ در هجوَع 2)ّز پاسخ صحیح  جای خالی

 

 لزسیذ. 4 ضْزت. 3 آسیاب. 2 رسن. 1

 اهتیاس دارد.( 15  اهتیاس داضتِ ٍ در هجوَع 3)ّز پاسخ صحیح  ایگشیٌِچْار

 ّای سَسيگل( ب. 5 دقّت( ب. 4 سکَت کزدًذ( د. 3 ضزٍع هٌاسة. الف( 2 خذا( ج. 5 

 اهتیاس دارد.( 15اهتیاس داضتِ ٍ در هجوَع   1  صحیح یکلوِ)ّز  ًاهِکاهل کزدًی/ٍاصُ

 

 تاهذاد حکین اعتزاض کزد پیطیي لطیف کلوِ

 هعٌیّن
 

 صثح سٍد، اٍّل صثح داًطوٌذ، فیلسَف، طثیة ایزاد گزفت گذضتِ، قثلی هالین، ًزم
 

 تْطت غن هٌظّن ضیزیي دضوي کلوِ

 هخالف
 

 جٌّْن ضادی ًاهٌظّن ضَر دٍست
 

 ًفزات -هتفکّز  –تحکین  –ًفز  –حزکات  –فَایذ  –فکز  –فایذُ  –هحکن  –حزکت  کلوِ

 خاًَادُّن
 

 ًفزات –ًفز  هتفکّز –فکز  فَایذ –فایذُ  تحکین –هحکن  حزکات –حزکت 
 

 اهتیاس دارد.( 6اهتیاس داضتِ ٍ در هجوَع   1 ّز هصزاع صحیح،) ضعز حفظیکاهل کزدًی/

 

 

 از لبِ بادِ وَزنذه شنیذم از پرنذهمی گفت در گوشِ درخت خبری داشت کالغ

 رازهای زنذگانی های نهانیداستان از سر و دوشِ درخت تک ریختها تکبرگ
 

 .(اهتیاس دارد 6تزجوِ ٍ هعٌی ضعز ٍ رساًذى پیام آى تِ ستاى سادُ در هجوَع ) هعٌی ضعز

 ای تزای ضٌاخت پزٍردگار است.ّای آگاُ، تزگ سثش درختاى ًیش ٍسیلِاس ًگاُ اًساى 

 اهتیاس دارد.( 12اهتیاس داضتِ ٍ در هجوَع   2 صحیح  یٍاصُ)ّز  اهال

 چطَر سدُّیجاى تاالخزُ تَدًذ استقثال گذاضتٌذ 

 اهتیاس دارد.( 5هزتّة کزدًی )هزتّة کزدى جولِ تِ صَرت کاهل در هجوَع   

 
 حکوت.علّت ًیست ٍ ّیچ گزاًی تیّیچ ارساًی تی

 اهتیاس دارد.( 8در هجوَع   اهتیاس داضتِ ٍ 4ًَضتي ّز هَرد ) آهَسیٍاصُ

 

 آیذ.ای است کِ اطّالعات ضخصی ّز فزد در آى هیضٌاسٌاهِ: ًَضتِ

 ضَد ٍ ًَعی قَل ٍ قزار تیي فزٍضٌذُ ٍ خزیذار است.ای است کِ ٌّگام خزیذ ٍ فزٍش خاًِ ًَضتِ هیقَلٌاهِ: ًَضتِ

 اهتیاس دارد.( 9اهتیاس داضتِ ٍ در هجوَع   3)ّز پاسخ صحیح   کَتاُپاسخ 

 

 ّای االغ را درست گفتِ تَد.چَى ًطاًی. 1

 تَد. چَى تَی غذا را اس قفس احساس کزدُ. 2

 در سهاى جٌگ تحویلی ایزاى ٍ عزاق. 3

 اهتیاس دارد.( 8در هجوَع   ًَضتي یک تٌذ تا رعایت قَاعذ ستاى فارسی ٍ گذاضتي عالئن ًگارضی) اًطا

 ًیاس تِ تالش 49تا  0اس  قاتل قثَل 69تا  50اس  خَب 89تا  70اس  خیلی خَب 100تا  90اس 

 

 

 

 (9 تا 1چهارم دبستان )درس  فارسیآزمون ی پاسخنامه


