
 

 

                        به نام خداوند جان و خرد

   فارسي دهمچهاردرس  معني و مخالفخانواده، همهم هايواژهكاربرگ 

  .................................... : نام و نام خانوادگي:...................................                 تاريخ

  . يدو بنويس يددا كن يكتاب فارسي پ » درآبادايران متن «هاي زير را در و پاسخ پرسش  يدكتاب را باز كن

 ==========================  

  بنويسيد. » پيدا كنيد و در جاي خالي آباد ايران هاي زير را در متن «ها و عبارت معني واژههم   .١

  : بحث موضوعي يدرباره وگوگفت  : سخن حرف  : رسم عادت

  فكري : همبا هم درباره موضوعي فكر كردن  : ميهن وطن  : آموخت ياد گرفت

  : معروف سرشناس  : نخست ابتدا  فكري: هممشورت

  گنجينه : بهاداري اشياء گرانجاي نگه   : مهر مهرباني  : وظيفه تكليف

  : مشورتنظر ديگران را خواستن  : برخاست شد بلند  : حفظدارينگه

  : پيرويراه كسي را دنبال كردن  : همبستگي اتّحاد  : معروف مشهور

  : نمايندگيكاري را از طرف ديگران انجام دادن  : مناطق هامنطقه  : ميهن كشور

  : وظيفه كاري كه بايد انجام داد  : خويشخود  : بااهميّت مهم

  : دفاعتالش براي حفظ خود در مقابل دشمن  : رسم روش  : پيروياطاعت

  : شجاعانه با شجاعت  : رزمندگان مبارزان  : مشورتفكريهم 

  : دالورانه شجاعانه  : پاسداري محافظت  : معروف نامدار

  : نخست اول   : باعث موجب

  : مرزنشينان كنندكساني كه در مناطق مرزي كشور زندگي مي

  : جغرافياكندها و ... را مطالعه مي ها، رودها، سرزمينهاي درياها، كوهويژگي علمي كه 

  

  » پيدا كنيد و در جاي خالي بنويسيد. آباد ايران هاي زير را در متن «ها و عبارت مخالف واژه  .٢

  كم تالش: پرتالش   اهميّت: بااهميّتبي  ارزش: باارزشبي  آخر: نخست 

  : گروهي انفرادي  ويران: آباد   پيشرفتپسرفت:   گمنام: معروف 

  در پايان: نخست   آينده: گذشته   تنبل: پرتالش   اتّحاد -تفرقه: همبستگي

  يكسان: مختلف   ناشناخته: معروف   دوست: دشمن   : گروهيفردي

  سرافكنده: سربلند   حمله: دفاع  فرعي: اصلي  نشست: برخاست 



 

 

 

ي ديگر هم از متن خانوادهخانواده را در يك خانه قرار دهيد. براي هر خانه، يك واژه هم هاي هم واژه .٣

 پيدا كنيد.  «ايران آباد»

  دقيقه   –  بعثت   -عرفان  – انتظار    -  تعزيه   –  شورا  –موّحد    –  دفع   -محفوظ   -  مباحث   -قداست   -مرسوم –معلّم  

 - خالف    –اعالم    -شجاعت   –عزا  -موظّف  –  ناظر  -محافظت   -اصيل    -موافق  –اصالت    -  مصاحبه  –

 – توحيد  –عليم    –مناظره  –  محفظه –منتظر  –وحدت    -منظره   -  علّامه  –مصنوعي–قدّيس    -منظر  –استعالم

  - مخالفت   – حافظ    –مخالف   -مراسم   -  عمليّات–  ملل  –معلوم    -تقديس  –مشاوره  –  علوم  –قدسي  -واحد

 معارفه  –رسمي  –مبحث  – اعمال -مشاور –توفيق –تعريف  –معرفت –حفاظت  -صنايع  

  نظر   -مناظره –منتظر  –انتظار  –منظره  -منظر  –ناظر : منظور  ملّي  - ملل :ملّت

  اتّحاد  -واحد –موّحد  –توحيد  –وحدت  :متّحد  دفاع  -دفع :مدافع

  مقدّس  -تقديس –قداست  –قدسي  –قدّيس  :قدس  باعث  -بعثت  :مبعوث

  مختلف  -مخالفت  –مخالف  –خالف  :اختالف  مناطق :منطقه

  صنعت   -مصنوعي  -صنايع   :صانع  اعضا  :عضو

  حفظ  -محفوظ  –محفظه  –حافظ  –حفاظت   –محافظت  :حافظه  دقّت  -دقيقه :دقيق

  معروف  -عرفان –تعريف  –معارفه  –معرفت  :عارف  صحبت  -مصاحبه  :مصاحبت

  موفّق  -موافق –توفيق  :موفقيّت  اصلي -اصيل –اصالت  :اصل

  مشورت  -شورا –مشاوره  –مشاور  :شور  وظيفه  -موظّف  :وظايف

  عمل -عمليّات – اعمال: عامل  عزيز  -  تعزيه – عزا :عزّت

  بحث  -مباحث  –مبحث  :مباحثه  شجاعانه   -شجاعت  :شجاع

  رسم  -مرسوم –رسمي  –مراسم  :رسوم  اهّميت :مهم

  علم  -استعالم -علّامه –علوم  –اعالم  –معلوم   –معلّم  –عليم  :عالم

  

 

 موفّق باشيد                         


