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 آسمان آبی، طبیعت پاک:  سومدرس  یدرسنامه

 واژه های مهم امالیی 

 –عادت  –محیط  –اطراف  –نماینده ی  –گزارش  –هم فکری  –اطراف  –دامنه ی کوهی  –گردش علمی 

 –لّذت بخش –قلّه  –دلپذیر  –ایزد  –گویا  –تشکّر  –عالوه بر  –باعث  –جوی آب  –زباله  –آشغال  –بعضی 

 خوش گذشت –آفریده های  –طبیعت  –نشاط  –غرق شادی  –روان  –چشمه  –دل نشین  –پونه های وحشی 

 –اهمیّت  –خوش حالم 

 واژه نامه

 

 

 

 

 کلمه های مخالف

 

 

گردش علمی : گردش 

دسته جمعی دانش 

گیری آموزان برای یاد 

 چیزهای جدید

دامنه ی کوه : بخش 

 شیب دار پایین کوه

هم فکری : باهم  اطراف : دورو بر

درباره موضوعی 

 فکر کردن

گزارش : شرح و 

بیان کارهای 

 انجام گرفته

مکان اطراف  محیط :

 شخص یا چیزی

جوی آب: گذرگاه  آشغال : زباله

باریکی که آب از آن می 

 گذرد

-گویا :رسا 

 آشکار

 خداوندایزد: 

دلپذیر: پسندیده و دل 

 خواه

لذّت بخش : آن چه  قلّه : نوک کوه

باعث حالت خوش و 

 خوشایند می شود

پونه : نوعی گیاه 

سبزی خوش  –

 بو مانند نعنا

دل نشین 

:خوشایند 

 وپسندیده

چشمه : جایی که آب از 

زیر زمین بیرون می 

 آید

طبیعت : بخشی  شادابی -نشاط : شادی  روان : جاری

 از جهان هستی

 آلودگی : کثیفی

 پاکیزگی -پاکی   #آلودگی  کثیف #تمیز 

اهلی #وحشی   

 

ساکن #روان   

 ناراحت #خوش حال  ناراحتی #نشاط 
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 کلمه های هم خانواده

 حروف اصلی شان از یک ریشهو  معنی بهم نزدیک باشندکلمه هایی که از نظر 

می توانند عضو یک  باشد و این حروف اصلی پشت سر هم بیایند گرفته شده

 می گوییم.هم خانواده  به آنها ،خانواده باشند و 

خیلی نوشتن امالی هم خانواده ها چه فایده هایی دارند؟ اگر بتوانیم کلمه های هم خانواده را تشخیص دهیم در 

 از کلمه ها به ما کمک می کند.
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 درس سوم هم  خانواده هایه کلم

 

 

 

 

 های گفتاری و نوشتاریجمله 

بت کنیم ، هنگام سخن گفتن تغییرات کوچکی در کلمه ها ایجاد حراحت تر و صمیمی تر ص ما برای این کهمعموال 

وشتن قوانین درست نباید در زبان فارسی نمی توانیم جمله ها را آن چنان که بیان می کنیم بنویسیم و می کنیم 

 تبدیل کنیم.نوشتاری  شنیداری به نها را از حالتآو  را رعایت کنیم

                             

 به جمله ها دقّت کنید :                                   

 غلط.   "خوش حالم که به پاکیزگی اهمّیت می دی"آموزگار بهش گفت:      

 درست.   "خوش حالم که به پاکیزگی اهمّیت می دهی"آموزگار به او گفت:     

 

 

 موفق و پیروز باشید

 

-معلوم-معلّم-علوم-عالم علم:

 تعلیم

طرفاطراف :   

شاکر-متشّکر -شکر: تشکّر  


