
 

1 
 

 

 زنگ ورزش :دوم  درس یدرسنامه

 

 واژه های مهم امالیی 

 بحث –عالقه  –گفت و گو  –موضوع  –می مانیم  –نرم نرمک  –آغاز  –تشکّر  –صورت  –قلقلک  –بغل  –عصا 

 – جلب –تصمیم  –امّا  –به طرف  –تعطیلی  –اوّل  –حرفه ای  -پیشرفت  –پیوسته  –نظم و ترتیب  –مفید 

صحبت های  –راهنمایی  –مثل  –مربّی  –ماهرانه  –بعضی  –جنب و جوش  –سالن اصلی  –مخصوص  –محلّ 

 رتبه –برگزار  –مسابقات  –نام نویسی  –

 واژه نامه

آرام  – نرم نرمک: آهسته

 آرام

گلچین  –انتخاب : تعیین  نظم : آراستگی

 کردن

 -مخصوص : خاص 

 ویژه

مربّی : کسی که 

چیزی را یاد می 

 دهد

به  –پی در پی پیوسته :  بحث : گفت و گو

  دنبال هم

به سمت –به طرف : به سوی  جنب و جوش :  

تالش -جنبش   

شناگر : کسی که در 

 آب شنا می کند

درباره آن موضوع : آن چه 

 گفت و گو می شود

رشد - پیشرفت : ترقی برگزار شدن : برپا  بعضی : تعدادی تصمیم : قصد و اراده 

انجام شدن –شدن   

پر فایده -مفید : سودمند  –حرفه ای : چیره دست  

کسی که در کاری مهارت 

 دارد

جلب نظر کردن : نگاه کسی 

 را به سوی خود کشاندن

 -ماهرانه : با مهارت 

 استادانه

مقام -رتبه : درجه   

سبزی  –پونه : نوعی گیاه  صنوبر : نام درختی زیبا بیشه : جنگل

 خوش بو مانند نعنا

تنگ : پارچ سفالی 

یا شیشه ای که در 

آن آب یا نوشیدنی 

 می ریزند

بلور : نوعی شیشه 

شفاف که برای 

ساخت ظرف به کار 

 می رود
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 کلمه های مخالف
 یکدیگر هستند. مخالفکلماتی هستند که از نظر معنی و مفهوم 

 مفید و مضر –سرد و گرم  –مانند : ریز و درشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

ورودی هرچیز  -دهانه : لبه 

 یا جایی

سفالی : ظرف یا اشکالی که 

 از گل رس ساخته شده اند

موزه : جایی که از اشیای 

قدیمی و باستانی نگه داری 

 می کنند

حیرت : تعجب و 

 شگفتی

 باستانی : قدیمی

باستان شناسان : کسانی که 

       آثار قدیمی را مطالعه

کنند می  

: آن که به  مامور حاکم : فرمانروا حکیم : انسان دانا و خردمند  طبیب : پزشک

فرمان کسی برای 

انجام کاری انتخاب 

 می شود
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 درس دوم ) متضاد ( مخالف ه هایکلم                   

 

 

 

 

 

 

 

 هماهنگی بین  کلمه های اول و آخر جمله
وجود دارد که آن جمله را کامل می کند و جمله بدون آنها معنی ندارد.  ه هاییجمله کلمه یا کلم در هر

در جمله ها باید همیشه بین اوّل و آخر جمله هماهنگی د و ندر اوّل و در آخر جمله می آیه ها این کلم

 در غیر این صورت جمله غلط می باشد. داشته باشد وجود

 

 .     درستدادتکالیفش را انجام  علیمثال : 

 .     غلطدادمتکالیفش را انجام علی       

 

 

 

 موفق و پیروز باشید

 دیروز  # فردا روز #شب 

پایان # آغاز سالم  #بیمار    

مضر  # مفید  

 

بدی #خوبی   

بی فایده #پرفایده  قبل # بعد   

آسانی #سختی  بی نظمی # نظم   

خالی #پر  کندی #تندی    

کهنه و قدیمی #تازه و نو  آینده #گذشته    


