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:  ............................                                                 نام 
بسمه تعايل                                                                           

    :  ...................                                          نام  خانوادگي 
: وزارت آموزش و پرورش                                             نام آموزشگاه 

 پسرانه شاهد
اداره کل آموزش و پرورش استان                    خبوانيم و بنويسيم: ماده درسي 

  چهارم: آذرباجيانغربي                             آالس 
معاونت اداره                                                                     

 مستمر:  کل ومديريت آموزش و پرورش خوي                            نوبت امتحاني 
دقيقه         45مدت امتحان                                        تاريخ امتحان       

 :صفحه                  :    اد صفحه تعد              20:   تعداد سؤ ال
 کدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ 1

                    ساختمان )ب                                سازمان)الف
 سامان )د                              شادمان )ج

 

 مجله نيست؟ کدام گزينه 2

           کودکان سرمايه های اصلی )ب          زدانش در بی نيازی جبوی )الف
 مزن بر سر ناتوان دست زور )د         خدا حافظ ) ج

 

 فبا نوشته شده است؟لکدام دسته از کلمات زير به ترتيب حروف ا 3

عيب،  )ج       عيب، خمتصر، فعال، لطف )ب      لطف، فعال، خمتصر، عيب )الف
 صر، فعال، لطف،عيبخمت )د    فعال، لطف، خمتصر

 

 شکل کدام يک از کلمات زير به هنگام مجع بسنت تغيير می کند؟ 4

                         معلم) ب                               صندلی)الف
 ولی)د                              برگ)ج

 

 فعل مجله کدام است؟» خدا را در دل خود جوی يک چند« دربيت 5

                            دل) ب                                خدا)الف
 چند)د                              جوی)ج

 

 ، بابقيه متفاوت است؟ کدام گزينه 6

                     نگاه) ب                                خوابگاه )الف
 ظهرگاه )د                              ايستگاه)ج

 

 تالش برای پيشی گرفنت در کاری يا بدست آوردن چيزی را چه می گويند؟ 7

                      رضايت )ب                                رفاقت )الف
 رقابت)د                             رعايت) ج

 

 با بقيه فرق دارد؟ کدام گزينه 8

           رفت و برگشت )ب                                گفت و شنود )الف
 در و ديوار )د                       خريدو فروش )ج

 

 کدام گزينه را مهان طور که می نويسيم می خوانيم؟ 9

                         عمه )ب                                شنبه )الف
 پنبه )د                              دنبه )ج

 

 :جاهای خالی را کامل کنيد 10

        )به ـ از.( برادرم ياد گرفتم...................... را  فوتبال)الف
                  )به ـ از.( برادرم ياد دادم............... نقاشی را  )ب

 

 )بزرگ، قلب، آرزو، کروالل( کلمات مقابل را در جاهای خالی به کار بربيد؟  11

روشن و ................ بود که با ................ جبار باغچه بان مردی 
به دنيا ی تيره .............. انديشه ی توانای خود ، دريچه ای از اميد و 

 .کشورمان باز کرد. .................ی کودکان 
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 خمالف کلمات زير را بنويسيد؟  12

(                    غمگين                 (                     )روشن  
(                  جنگ                 (            ) ضرر              )
( 

 

 ويسيد؟منادا را تعريف کنيد و نشانه ها ی منادا را بن 13

 

 

 برای هر اسم يک صفت مناسب بنويسيد؟ 14

(                 )           مو (              )                   کيف 

 (                )مرد (                 )                  خاله 

 

معانی متفاوت داشته » کشيد« مجله بنويسيد که در آن  2» کشيد « با کلمه ی  15

 باشد؟

)                                                                    الف

 )ب

 

يک بيت شعر بنويسيد که رديف و قافيه داشته باشد، رديف و قافيه را نيز مشخص  16

 .کنيد

 

 

 

 معنی کلمه های زير را بنويسيد؟ 17

(   کنج (                      ) لربيز )                 (           شغل 

(                     صلح (              ) هلجه (                ) وطن ) 

( 

 

 .کلمات در هم ريخته ی زير را مرتب کنيد 18

 ، درجمتمع شبانه روزی، سينا و امحد رضا، درس، با هم، می خوانند) الف

 

 .رنج ها ، صدمه، و ، مشکالت ، کودکان ، در برابر، می بينند) ب

 

 

 مجله را تعريف کنيد و انواع مجله را فقط نام بربيد؟ 19

 

 

 در مجله زير، فعل، اسم و صفت را مشخص کنيد؟ 20

 .غالمرضا ختتی، بزرگ لوان ايرانی با قدرت و شجاعت حريف خود را ضربه فنی کرد

(                            )  فعل )                         (    فاعل 

 (                        )اسم و صفت 

 

 

  

                                                                                    
 :موفق و پيروز باشيد

 قاسمی                                                                                                                          


