
 به نام خدا

 اداره آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه

 : دخترانه گل یاس نام آموزشگاه          (             دوم)نیمسال  چهارمپایه                                                 فارسیارزشیابی درس 

 21/02/1401تاریخ :                           طراح سؤال : راضیه تات        نام و نام خانوادگی :                                            

 بارم شرح سؤاالت ردیف

 . بنویسید را زیر کلمات معنی گلم دختر 1

   : ............................  رهرو  : ............................               پوالدین             : ............................  برکه      

   : ............................  غازی              : ............................  اعتقاد : ............................                 آسیاب   

   : ............................  تاجر               ................ : ............ فناوری               : ............................  نقش ریز

 

 . بنویس را زیر کلمات مخالف قشنگم گل 2

   : ............................  ≠ ناامید  : ............................               ≠ باطل           : ............................  ≠ خالصه 

   : ............................  ≠ زیباتر               : ............................  ≠ آزاد             : ............................  ≠ خاموش
 

 . بنویس را زیر کلمات خانواده هم عزیزدلم 3

  ............................=  عدل                     ............................=  محکم                   ............................ =  تصور  

  ............................=  محتاج                   ............................=  حاکم                      ............................=  معرفت

  ............................=  عمیق                   ............................=  کار............................                       =  عطّار   

 

 .بنویس پایین خط در را آن صحیح شکل و کن پیدا را دارند امالیی غلط که کلماتی شده داده متن در من زیبای 4

 نغاشی داری دوست که رنگی هر به را چیزی هر توانی می هوشمند، تخته روی: » گفت محتاب به بنفشه

 مثل درست. کنی گیری اندازه را ها زاویه هوشمند، ی نغّاله با یا کنی رسم میتوانی حوشمند پرگار با. کنی

 .« واقعی کشی خط و نقّاله و پرگار
 

1            ............................ )2            ............................ )3            ............................ )4............................ ) 

 

 . بنویس تابستان فصل مورد در سطر چند 5

 

 
 

 . بنویس را «رحمت همای» شعر ادامه قشنگم 6
 

 .........................................   اکنون توست اسیر چو.............................         ،.............................  علی از جز به

 ................................................. عالم به کند علم که.............................       ،.............................  علی از جز به

  ..................................: بنویس را رحمت همای شاعر نام عزیزم

 

 

 تات خانم:  آموزگار      باشید موید و موفق 

 
 

 

 

 

 

 



 به نام خدا

 (                                                               دوم)نیمسال  چهارم پایه  فارسی درس  پاسخنامه

 گل یاسدبستان : دخترانه 

 شرح پاسخنامه ردیف

 . شود می جمع آب که جایی آبگیر،:  برکه 1

 . دیگر های دانه و جو و گندم آردکردن و خردکردن برای دستگاهی:  آسیاب

  نیرومند فوالد، از شده ساخته محکم، بسیار:  پوالدین

 . رود می راهی به که کسی رونده، راه:  رهرو

 عقیده ایمان، باور،:  اعتقاد

  جنگجو:  غازی

  اندام کوچک:  ریزنقش

  بازرگان:  تاجر

 ... و بازرگانی ، پزشکی مانند مختلف کارهای در علم از استفاده:  فناوری

  امیدوار ≠ ناامید                      حق ≠ باطل                         کامل ≠ خالصه 2

 تر زشت ≠ زیباتر                        اسیر ≠ آزاد                      روشن  ≠ خاموش

  عرفان=  معرفت                 عادل=  عدل              استحکام=  محکم                 تصاویر=  تصور 3

 قعم=  عمیق                  عطر=  ارعطّ               احتیاج=  محتاج                   حکم=  حاکم

 ی نقاله( 4 ، هوشمند( 3 ، نقاشی( 2 ، مهتاب( 1 4

 آموز دانش ی عهده به 5

  مدارا کن اسیر به ، اکنون توست اسیر چو من قاتل که ، پسر به گوید که علی از جز به 6

  را کربال شهدای عالم به کند علم که ابوالعجایب پسری ، آرد که علی از جز به

 شهریار به معروف تبریزی بهجت حسین محمد:  شاعر نام
 


