
 خالصه درس فارسی پایه چهارم (مهرماه)

در درس آفریدگار زیبایی به چهار فصل بهار و تابستان، پاییز و زمستان جان بخشیده شده است تا به طور  *درس اول:
 زرگی و عظمت خدا را به تصویر بکشد.غیر مستقیم ب

 *معنی واژه هاي مهم درس:

  تصمیم: اراده، قصد

 مزارع: جمع مزرعه، کشت زارها، زمین هاي کشاورزي

 جهان افروز: روشن کننده جهان

 برکه: آبگیر

 قشر: پوست

 گلگون: سرخ رنگ

 تاب نیاوردند: طاقت نیاوردند

 دریغ: افسوس

 زینت: زیور، پیرایه

 درخشانبراق: 

 نظاره کنند: بنگرند، نگاه کنند

 *معنی بعضی از جمله هلی مهم

 شاخه ها تاب نیاوردند: یعنی شاخه ها تحمل نداشتند که میوه ها را نگه دارند.

 نقاشی تابستان هم بسیار زیبا از کار درآمد: یعنی نقاشی که تابستان کشیده بود بسیار زیبا شد.

جنگل ها و دره ها زیبا تر خودنمایی می کردند: با تابیدن خورشید دشت ها و جنگل  در زیر نگاه پر مهر او دشت ها و
 ها و دره ها خیلی زیبا نشان داده می شد.

 نتوانست چشم از آن بردارد: از نگاه کردن به آن سیر نشد.

 تمرین:

هم معنی واژه هاي نظاره و جهان افروز به ترتیب  -1

 ــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــ است.

جاي خالی عبارت زیر را کدام یک از واژه هاي داخل  -2

 پرانتز کامل می کند؟

ـــــــــــــــــــ ، خرگوش را در جنگل و بلبل را در شاخسار

 را در برکه نشانید (قوك، غوك)

 امالي درست کلمات زیر را بنویسید -3

             

  



هایی را انتخاب کنیم که براي اینکه ترکیب هایی به وجود آوریم که ارزش ادبی داشته باشند باید واژه *واژه آموزي: 
 از نظر معنی و مفهوم با هم ارتباط داشته باشند مانند:

 نقاشی تابستان –تابستان گرم  –ابرهاي خاکستري  –فصل بهار  –گل نرگس 

 نسان را به غیر انسان نسبت بدهیم، به غیر انسان جان داده ایم. اگر حاالت و رفتار یک اتوضیح بیشتر:

 درخت گفت. مثل: کالغ خبرش را به

 خبر داشتن و حرف زدن از رفتارهاي انسان است اما به کالغ نسبت داده شده است.

 درس دوم: کوچ پرستوها

 این درس به بررسی کوچ پرستوها و خطرات سفر آنها می پردازد.

کلرژبرت و در این درس با عالئم نگارش مانند ویرگول و نقطه و عالمت سوال آشنا می شویم. هم چنین، شخصیت 
 زندگی او را یاد میگیریم.

 *معنی واژه ها:

 

 

 

 

تمرین : در 
 کدام گزینه ، واژه اي اشتباه معنی شده است ؟

 لطیف ( نرم ونازك ) ، دل نشین (  خوشایند ) ، کوچ کردن ( پرواز کردن ) _1

 بودن )از نو ( دوباره ) ، راه و رسم ( شیوه و روش ) ، آسودگی ( راحت  _2

 *عالئم نگارشی : 

 باعث درنگ و مکث کوتاه است ، بطور مثال: "،  "نشانه  

 مادر نرگس به کتاب فروشی رفت و چند جلد کتاب داستان خرید .

 اوایل: صبح اول، آغاز ها           تغییرات : دگرگونی ها

 لطیف : نرم و نازك قرقی : نوعی پرنده شکاري از دسته بازها
 دل نشین : خوشایند کوچ : مهاجرت ، از جایی به جایی رفتن

 به پایان رسیدنسپري شدن :  آسودگی : آرام و راحت بودن
 نهاده است : قرار داده است راه یابی : راه یافتن



 مادر ،  نرگس به کتاب فروشی رفت و چند جلد کتاب داستان خرید .

 با یکدیگر متفاوت است.مله کامال در دو جمله فوق تفاوت ظاهري تنها در ویرگول است اما معناي هر دو ج

 *معنی بعضی از جمالت مهم 

ناگهان صداي پاهاي سنگینی را شنید : یعنی یک دفعه ، صداي پاي حیوان قوي و بزرگی را شنید که محکم و سنگین ، 
 قدم  برمی داشت .

را با چشم ظاهري دید ، اما هاي خداست : یعنی اگرچه نمی توان خدا خدا با چشم دیدنی نیست ولی جهان پر از نشانه 
 آفریده هاي خداوند بیانگر عظمت و قدرت اوست .

 *امال : تمرین

 با حروف در هم ریخته زیر یک کلمه بسازید و کلمات را در جمله مناسب بکار برید . 

 ا ) –ي  –ت  –ر  –ي  –ت  –و ) ، ( غ  –ل  –ش  –غ  –غ ) ، ( م  –ا  –ا ) ، ( ذ  –ت  –ح  –ر  –( ش 

 ق )  –ر  –ي  –ق  (

 خالصه درس سوم 

 *درس سوم : راز نشانه ها

در این درس با واژه هاي هم معنی آشنا میشویم . در بخش واژه آموزي ، وازه هاي هم آوا را یاد میگیریم و آنها را در 
 جمله تشخیص خواهیم داد . همچنین مفهوم ابیات و امال ي کلمه ها را میتوانیم یاد بگیریم . 

 *معنی واژه ها : 

 آسیا : دستگاهی براي خرد کردن و آرد کردن گندم  حاکم : والی ، داور ، قاضی 
 قهوه خانه : جایی که قهوه و چایی دم کنند و بنوشند پا : اثرپادر

 گود : عمیق ، ژرف می لنگید : لنگان،لنگان راه می رفت
 کور : نابینا معذرت خواست : عذر خواست ، پوزش طلبید

  

 تمرین : معنی کدام گزینه نادرست است ؟

 حاکم : قاضی_2لنگان راه می رفت                               می لنگید : لنگان،_1



 حدس زدم : باور کردم_4رد پا : اثر پا                                                          _3

 *واژه آموزي

ی گفته میشود که از نظر خواندن و تلفظ ، یکسان هستند اما از نظر امال و معنی با هم هم آوا(متشابه) : به واژه های
 متفاوت می باشند . مانند:

 خان بزرگ از راه رسید و بر تخت نشست

 بر خوان نعمت خداوند نشست و طعام خورد

به معنی سفره است . این دو کلمه هم آوا یا  خوان ، خان به معنی حاکم بزرگ است و در جمله دوم ، در جمله اول
   متشابه هستند . براي امال ي این گونه کلمات باید به معنی آن ها در جمله توجه کنیم .

 امالء

 کلمات با ارزش امال :

 معذرت خواست . –حدس زدم  –علف  –دست نخورده  –رد پاي االغ   –خوشحال  –لنگیدن  –قهوه خانه 

 ت اجتماعی (مهرماه)خالصه درس مطالعا

 درس اول: همسایه ها

با خبر بودن از حال همسایه ها و کمک به همدیگر از کارهاي شایسته می باشد.از جمله این کارها می توان به موارد زیر 
 اشاره کرد: 

 عیادت از همسایه بیمار _1

 تعارف نذري _2

 کمک به همسایه به هنگام اسباب کشی_3

همسایه ها کمک کرد، نباید موجب آزار و اذیت آن ها شد. از جمله کارهایی که موجب رنجش همان طور که باید به 
 همسایه ها می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 پارك نکردن ماشین جلوي پارکینگ همسایه ها _1

 با صداي بلند تلویزون تماشا کردن _2



 آزار و اذیت سالمندان_3

 درس دوم: اینجا محله ماست

هر فرد الزم است از اطراف خود از جمله محله اي که در آن زندگی می کند اطالعات کافی داشته باشد. شناخت محله 
، پارك ها، مساجد، مراکز خرید، کالنتري محله و غیره است. این اطالعات بسیار شامل شناختن خیابان ها و کوچه ها 

 شد.مهم و کلیدي است و هرکس باید از آن آگاهی داشته با

 درس سوم: خرید و فروش در محله

در هر محله براي رفع نیازهاي افراد مراکز خرید و فروش و تولید کاال وجود دارد. بعضی از مراکز خرید و فروش و 
 تولید کاال، عمومی اند و در واقع همه افراد محله می توانند از آن استفاده کنند مانند کیوسک تلفن، عابربانک و ...

 عمومی باید به حقوق دیگران احترام بگذاریم تا آسیبی متوجه دیگران نشود.در اماکن 

 درس چهارم: نقشه محل ما

هر مکانی مانند کالس، مدرسه، شهرداراي یک نقشه است. براي کشیدن یک نقشه از نمادهاي مختلف به جاي مکان 
 نزین استفاده می شود.واقعی آن استفاده می شود، مثال از نماد پمپ بنزین به جایی مکان پمپ ب

 هر نقشه یک راهنما دارد که در آن درباره هر نماد توضیح داده شده است.

 خالصه درس علوم (ماه مهر)

 *مراحل روش تحقیق علمی به ترتیب زیر است:

 . آزمایش کردن4. فرضیه سازي         3. طرح سوال       2مشاهده کردن          .1

 . نتیجه گیري6. جمع آوري اطالعات و یادداشت برداري       5       

 زنده : مثل درخت ، پروانه ، انسان                               

 * موجودات به دو گروه تقسیم می شوند:                   غیرزنده : مثل صندلی ، آجر ، کتاب

 هاي بسیار کوچکی به نام سلًول ساخته شده است . زنده از واحدول : بدن همه ي موجودات *سلً

 هسته  –سیتوپالسم  –*ساختمان سلًول تشکیل شده است از پوسته 

 *رشد و تقسیم سلًولی : سلًول ها با استفاده از غذایی که وارد آنها می شود رشد کرده و تقسیم می شوند.



 به غذاسازان بزرگ معروف اند. *غذاسازي در گیاهان : گیاهان سبز توانایی غذاسازي دارند و

 برگ : محل اصلی غذاسازي گیاه است. -

 سبزینه : برگ گیاهان به علت وجود ماده اي به نام سبزینه سبز رنگ است . -

رااز شش هاي خودخارج می کربن دي اکسید گام تنفس از هوا اکسیژن می گیرندوگازکربن دي اکسید:جانوران هن -
 کنند.

 ه در آن کاشته می شود باید نمناك باشد.آب : خاکی در گیا -

 خاك :در خاك موادي وجود دارد که براي گیاه الزم است. -

 نور: گیاهان براي رشد کافی و غذا سازي به نور نیاز دارند. -

 آوند : در ساقه و برگ گیاهان لوله هاي بسیار باریکی به نام آوند وجود دارد.  -


