فارسی
 -1کدام یک از کلمه های زیر اصلی ترین بخش جمله را تشکیل می دهند؟ دور آن ها خط بکشید.
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فروخت ،آهنگر ،خرید ،گرسنه ،ارزان ،رفت ،شتافت ،خدمتکار ،ترسید ،گذاشت
 -2هر گزینه را به معنی خودش وصل کنید.
قریحه

ناتوان

ابداع

شغل

حرفه

استعداد

عاجز

نوآوری

 -3امالی کدام گزینه نادرست است؟
الف) خویش 

ب) خشنود 

ج) زوق 

د) قطعه ذغالی 

 -4واژه های امالیی زیر را به ترتیب الفبا مرتب کنید.
ذهن ،فعّال ،رونق ،طاق ،افکار ،شعله ،استعداد ،اجتماع ،طبع

 -5جاهای خالی لطیفهی زیر را با کلمههای مناسب کامل کنید.
مردی در پارک با خود چنین حرف (( :........................اگر سواد داشتم این قدر در پارک بیکار
 ))!........................مرد دیگری که در کنار او نشسته بود ،پرسید(( :مثالً اگر سواد داشتی ،چه کار
........................؟)) مرد گفت(( :با چاقو روی نیمکت یادگاری ))!........................
 -6ساخت کدام واژه با ((ناپذیر)) نادرست است؟
الف) فنا  +ناپذیر 

ب) نفوذ  +ناپذیر 

ج) درس  +ناپذیر 

د) تجزیه  +ناپذیر 

 -7واژه ها را به معنای آن وصل کنید.
نفوذناپذیر:

کاری که انجام آن را نمی توان انکار کرد و پذیرفت.

انکارناپذیر:

چیزی یا کسی که نمی توان به داخل آن نفوذ کرد.

جبران ناپذیر:

کاری که برای آن نمی توان جبرانی در نظر گرفت.
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سوال امتیازی

 7 -1دختر که هرکدام سه سبد دارند و در هر سبد  4گربه وجود دارد که هر گربه  5بچه دارد .سوار اتوبوس می
شوند وبعد از مدتی  4دختر پیاده می شوند و  5پسر سوار اتوبوس می شوند .حاال در این اتوبوس چند تا پا
وجود دارد؟

 -2من  3شکالت دارم .سارا از من دو برابر و یکی بیشتر دارد.ساره سه برابر و دو تا بیشتر از من دارد .روشا
چهار برابر و  3تا بیشتر از من دارد .نیکا  5برابر و  4تا کمتر از من دارد .همگی با هم چند شکالت داریم؟

علوم
 -1کار هسته در کدام گزینه آمده است؟
الف) توانایی انتخاب ورود و خروج مواد

ب) غذا سازی سلول

ج) استحکام بخشیدن به سلول

د) کنترل تقسیم سلولی

 -2سلول ها در کدام موارد به هم شباهت دارند؟

 -3ویژگی سلول دیوارهی معده و سلول های عصبی را بنویسید.
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 -4تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بنویسید 3 (.مورد)

 -5اندام های دستگاه گوارش بدن انسان را نام ببرید.

هدیه
 -1محمّد (ص) در آن مکان آرام و خلوت (غار حرا) به  ........................و  ........................مشغول بود.
 -2شب بعثت ،روشن ترین شب دنیاست.

درست 

نادرست 

 -3برانگیخته شدن حضرت محمد (ص) را به پیامبری از جانب خداوند ،بعثت می گویند.
درست 

نادرست 

 -4پیامبر هر سال یک ماه به غار ثور برای عبادت و راز و نیاز می رفت .درست 

نادرست 

 -5غار حرا در نزدیکی شهر مدینه قرار دارد.

درست 

نادرست 

 -6مردم در دوران جاهلیت بت های بی جان را می پرستیدند.

درست 

نادرست 

 -7محمّد (ص) ،در غار حرا ،به چه می اندیشید؟

 -8کدام فرشتهی خدا ،پیام وحی را به پیامبر می رساند؟
 -9ترکیب های ((عید فطر ،عید مبعث ،عید غدیر)) را در پرانتزها قرار دهید
الف) برگزیده شدن محمّد (ص) به پیامبری

()...........................

ب) در پایان ماه رمضان قرار دارد.

()...........................

ج) انتخاب حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر

()...........................

3

بادبادک شماره  -17پایه چهارم

 -10چرا مردم ،به محمّد (ص) لقب (امین) داده بودند؟

 -11دو مورد از رفتارهای زشت مردم عربستان را پیش از اسالم ،بنویسید.

خلَقَ)) را بنویسید.
 -12معنی آیهی  1سورهی علق ((اِقرَأ بِاسمِ رَبّکَ الّذی َ

 -13خداوند با برگزیدن حضرت محمّد (ص) به پیامبری ،چه هدیه هایی به مردم داد؟

 -14پیامبر پیش از اسالم ،از کدام رفتار مردم آزرده خاطر می شد؟
 )2بت پرستی 

 )1پرستش خدای یگانه 

 -15فرشتهی وحی که از جانب پروردگار پیام های روشنی بخش را به محمّد (ص) ابالغ می کرد ،چه نام داشت؟
 )2میکائیل 

 )1جیرئیل 

 -16اوّلین پیام خدا که به پیامبر اسالم (ص) وحی شد ،در کدام سورهی قرآن است؟
 )1حمد 

 )2بَقَره 

 )3عَلَق 

 )4توحید 

 -17پیامبر اسالم در چه تاریخی به پیامبری برگزیده شد؟
الف) بیست و هفتم رجب 

ج) بیست و هفتم ماه رمضان 

ب) هفتم رجب 

د) هفتم رمضان 
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