شماره کالس :کالس چهارم سه
نام درس :فارسی
مباحث  (:از درس اول تا درس دهم )
نام معلم مربوطه:سرکار خانم علیزاده
شماره سوال
1

سواالت
معنی کلمات داخل پرانتز را بنویسید؟
الف )خورشید (جهان افروز) ا ز پشت ابرهای سفید نقاشی تابستان را تما شا کرد.
ب)خیلی زود کشتی با بادبان های (بر افراشته ) حرکت کرد.
ج)روز به روز بر (شهرت ) و (نیک نامی ) حکیم افزوده می شد .
د )گفت طو طی  ( :ارمغان ) بنده کو؟

2
3

4

آنچه گفتی و آنچه دیدی بازگو

مراحل نوشتن یک بند را به ترتیب بنویسید ؟
در بیت های زیر قافیه را مشخص کنید.
به نام خداوند خورشید و ماه

که دل را به نامش خرد داد راه

هر روز و هر شب چون باغبانی

مشغول کار است با مهربانی

مخالف کلمه های زیر را بنویس  .خنده :
زشت :

دوستی :

طلوع:

5

در شعر (خبر داغ کالغ ) خبر مهم کالغ چه بود ؟

6

چرا بازگشت پرستو ها یکی از شگفتی های خلقت است ؟

7

منظور حکیم از این که گفت به دست آورید آنچه ماندنی است چیست ؟

8

کتاب مثنوی معنوی اثر کدام شاعر کشور مان است ؟

9

کلمه های به هم ریخته را مرتب کن و جمله بنویس .
هوا – لطیف  -می شود  -در – اوایل  -دل نشین – بهار – و-
پیشنهاد -پهلوانی – خاور – کردند – تورانیان – سوی – به – که – ایرانی – تیری – کند – خاور – پرتاب –
چهره ی– دیده – شادی – و – می شد  -شهر – مردم – همه ی – نشاط – در -

11

انسان خود خواه به کسی می گویند که...................................................................................................

11

انسان خود دار به کسی می گویند که........................................ ...............................................................

12

برای هر کلمه یک جمع بنویسید  .مسافر :
نقاش :

موج :

مطلب :
مو جود :

تصویر :

13

نوشته ای که نتیجه ی کارهای هر فرد در آن می آید............................گفته می شود .

14

نوشته ای که اطالعات شخصی هر فرد در آن می آید  .......................................است .

15

هر کدام از این کلمات را در جمله ی مناسب خود به کار ببرید  ( .اما – ولی – استقبال  -سر بلندی – چند )
الف ) آرش گفت  :من جان خود را در تیر خواهم گذاشت و برای  .....................ایران فدا خواهم کرد .
ب) ایرانیان در برابر تورانیان پایداری می کردند  .......................پیروزی بر آنان مشکل بود .
ج ) آنها همه جای شهر را دنبال شیر کو چو لو گشتند  ...........................اورا پیدا نکردند .
د )در مدرسه قرار گذاشتند که برای  ................................برویم .

16

ادامه ی شعرهای زیر را کامل کنید .
دل هر غنچه تپید
برگ بی حو صله شد

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

پرو با لت سیاه رنگ و قشنگ

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

روبه پر فریب و حیلت ساز

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

پاسخنامه
جواب سواالت

شماره سوال

ب)باال برده – باال گرفته شده ج)مشهور بودن  -معروف بودن به خوبی د)هدیه – سو غات

1

الف )روشن کننده ی جهان

2

انتخاب مو ضوع – محدود کردن مو ضوع کلی  -نوشتن جمله ی مو ضوع – نوشتن بقیه جمله ها در تکمیل جمله ی مو ضوع
 -باغبانی و مهربانی

3

ماه وراه

4

گریه  -دشمنی  -زیبا  -غروب

5

آمدن پاییز

6

زیرا این پرند گان کوچک پس از سپری شدن زمان دراز و پیمودن راهی طو النی بدون آنکه اشتباه کنند دو باره به النه ی پیشین خود بازمی
گردند .

7

فرا گرفتن علم و دانش زیرا در ذهن انسان باقی می ماند وبا هیچ حادثه ای از بین نمی رود .

8

مولوی

9

در اوایل بهار هوا لطیف و دل نشین می شود .
تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوانی ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند .
شادی و نشاط در چهره ی همه ی مردم شهر دیده می شد .

11

انسان خود خواه به کسی می گویند که فقط به خودش فکر می کند و راحتی خود را می خواهد .

11

انسان خود دار به کسی می گویند که مراقب رفتار خود است و از انجام کار های نا پسند پر هیز می کند .

12

مسافران  -مطالب  -نقاشان  -امواج  -مو جودات  -تصاویر

13

کار نامه

14

شناسنامه

15

الف )سربلندی ب) اما

16

رنگ گلبرگ پرید  -سبزه خمیازه کشید  -نیست باالتر از سیاهی رنگ  -رفت پای درخت و کرد آواز

ج)ولی

د ) استقبال

