


ِ تِ كاس تشدّايطاى دس جاّايي هٌاسة قشاس دّيذ:ش،صيحشف ٍكلوِ ّاي )ٍ-1  ا،ٍلي(سا تا تَج

ِ هي كٌٌذ................هتاسفاًِساالًِ تعذاد صيادي اص دسختاى سا قطع   هي كٌٌذ .................تا چَب آى كاغز تْي

 تعذادي اص داًص آهَصاى هقذاسصيادي اص كاغزّا ّذس هي دٌّذ..........آى ّا سا دٍس هي سيضًذ 

 دس جوالت صيش كلوِ هٌاسة ٍدسست سا اص داخل پشاًتضاًتخاب كشدُ ٍدس جاّايي خالي تٌَيسيذ.-2

 ٍ............ٌّشّاي سصهي قذست ٍاًعطاف تذًي ٍرٌّي است.)اساس.اثاث( * پايِ

ِ هي تذّذ.)خَاستن.خاستن(  *اص دٍستن ................هذادش سا ت

 (........فضايي ّستٌذ.)قشية ،غشية*تعضي ّا تِ دًثال هَجَدات عجية ٍ........

 ًوَداس جوالت صيش سا سسن كٌيذ.-3

ِ دس اسديثْطت  ُ داًص آهَصاى سا تِ اسدٍ تشد.هعلن هذسس  ها

 خَاّشكَچكن كتاب سا اص كتاب فشٍضي خشيذ:

                                                        ٍ  جمل

 

  
 

 

 

 

 جديل زير را كامل كىيد.-4

 ضكل كاهل جوع ٍهفشد هخالف ّن خاًَادُ ّن هعٌي

 سيِ هَج هتصل هعشفت حيات

 ًثذي ٍلي خاٍس هعتذل خطِ

 صيي افكاس علن تسلين چاتك

 ًگِ اٍايل هجاصي ضثيِ ّيي

   تشًا ادب قشيحِ

  

   بٍ وام خدا             : وام

 سميرا حمسٌ لًيي:وام آمًزگار                                 چهارم فارسيآزمًن                     :                                                       وام خاوًادگي

 :زمان                         دبستان غيرديلتي ياسيه:                                                                                   وام پدر   

 مفعول متمم قيدي  فعل فاعل



 هعٌي ٍهفَْم عثاسات صيشسا تِ صَست سادُ ٍسٍاى تٌَيسيذ.-5

 تادم ضيش هي كٌي تاصي \ *گفت اي هَش لَس يك غاصي

 ٍهياى تْي است.*ًاداى چَى طثل غاصي تلٌذ آٍاص 

ِ اًذس هٌضل است. \*ٍحي آهذكايي چِ فكش تاطل است   ّشٍها ايٌك

 تي ساهص است. ،كِ ًاداى تِ ّش جا\تي داًص است   *تي هشدُ،چَى هشد

 )............(،)..................(،)................(.سِ كلوِ تٌَيس كِ تا كلوِ )دًذاى(ّن آًگ ٍّن پاياى تاضذ-6

 ّاي صيش كذام كلوِ دستاسُ اسن قثل اص خَد تَضيح هي دّذ.)صفت( دس جولِ-7

ُ سا دسهاى كشدًذ)...........................(  *پضضكاُ ّالل احوش سيل صدگاى سًجيذ

 )............................(.ذس*ٍقتي گل ّاي ضكَفا سا هي تيٌن هي فْوين كِ سٍصي غن ّا تِ پاياى هي س

 پشستَّا يكي اص ضگفتي ّاي آفشيٌص است؟چشا تاص گطت -8

 

 سَغاتي تاصسگاى تشاي طَطي چِ تَد ؟-9

 

 جاّاي خالي سا پش كٌيذ:-01

ِ هي گَيذ.  ..............كسي است ك

ُ است. ِ ًي سٍييذ  ................جايي است ك

ِ تِ آساًي ًوي تَاى آى سا تَصيف كشد .  .....................يعٌي ضَقي ك

ِ هشاقة سفتاس خَد است ٍ كاس تذ ًوي كٌذ ِ كسي هي گَيٌذ ك  .....................ت

 

 هفَْم ضعش)ضيش ٍهَش (تا كذام ضشب الوثل استثاط هعٌايي داسد.-00

 ّشكِ تاهص تيص تشفص تيطتش-اصّش دست تذّي اصّواى دست هي گيشي           ب–الف 

ُ است.-د                   خَاستي تَاًستي است                      -ج ُ ياتٌذ  جَيٌذ

 .اضتثاّات اهاليي سا دس جوالت صيش اصالح كي-02

ُ اي افشاسياب اص سٍد جيَْى گزضت تَد*سپاُ تَ  .ساى تِ فشهاًذ

  

 هي آهذًذ.جَاى تش ّا تسياس خَضحال ٍپش ّيجاى  تِ ًضش*تالخشُ آى سٍص سسيذ.

 

 



 

 هتي صيثا تٌَيس.دس هَسد )داًطوٌذّشگض ًوي هيشد(يك -03
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازخًرد تًصيفي آمًزگار:

 

 

 

 

ٍ تالش بيشتر        خيلي خًب                خًب              قابل قبًل              وياز ب

 


