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 آواز گنجشک:  مچهاردرس  یدرسنامه

 واژه های مهم امالیی 

روزنامه  –مربّی  –منتظر  –سوم  -هم بازی  –نگریست  –تعجّب  –لحظه ای  -رویید  –ناگهان  -عبور –قایق  –کاغذ 

 –بحث  –عادت  –کنجکاوی  –سکوت  - تعجّب –آلودگی صوتی  –محلّه  –موضوع  –مشورت  –احوال پرسی  –دیواری 

ل بغ -گوش نواز -زیان آور –فشفشه  –ترقّه  –گوش خراش  –اضافه  –موفّقیت  –بوق  –ضبط صوت  –منظّم  –گفت و گو 

 تشکچه  –غصّه  –حاضر  –ناراضی  –موزاییک  –

 واژه نامه

 

 

آلودگی صوتی : هر صدای  وارد : داخل نظم: ترتیب

 بدی که انسان را آزار دهد

زیان آور : چیزی که  منظّم : مرتّب و با نظم

 زیان می رساند

: حال و  احوال پرسی جهت -سمت : طرف 

احوال کسی را 

 پرسیدن

 سکوت : خاموشی

 

نماینده : کسی که از طرف 

کسی یا گروهی کاری انجام 

 دهد

 

 

فشفشه : نوعی اسباب 

بازی که در آن باروت 

و هنگام  می ریزند

سوختن به هوا می رود 

 و نور افشانی می کند

: نظر دیگران  مشورت منتظر: چشم به راه

 را خواستن

 

به کنجکاوی : عالقه مندی 

 دانستن چیزی

گوش خراش : صدای بسیار 

 شدید و آزار دهنده

 

 

گوش نواز : صداهای 

 خوشلطیف و 

روزنامه دیواری : 

نوشته ای از مطالب 

گوناگون که دانش 

آموزان در مدرسه 

تهیه و بر روی دیوار 

 آویزان می کنند

: ارایه نظرات  پیشنهاد

 جدید

 

 گفت و گوبحث : 

 

ترقّه : نوعی بمب دست ساز 

 کوچک

 

 قشنگ : زیبا
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 کلمه های مخالف

 

 

  کلمه های هم  خانواده

 

 

 

 

 نشانه های نگارشی

 هایی را در جمله یا متن خود به کار ببریم.که نشانه  بهتر بخوانیم ، الزم است برای این که یک جمله یا متن را

و ... می شوند  ) ! (عالمت تعجّب «(   »  )گیومه ):(  دو نقطه)، ( گول ویر )؟(عالمت سوال  ).(این نشانه ها را که شامل نقطه 

 می نامند.نشانه های نگارشی 

                  .  را برای دوستانم آرزو می کنم مانند : روزهای خوبی       ).(  در پایان بیشتر جمله ها نقطه می گذاریم.

                                       ؟مانند : چرا آلودگی صوتی باعث آزردن ما می شود        )؟(در پایان جمله های پرسشی عالمت سوال می گذاریم. 

چه روزهای   !به به  مانند :می گذاریم.         را( !  که باعث تعجّب و شگفتی ما می شوند عالمت )ی یدر پایان جمله ها 

                                     !خوبی 

 

 

 

 

 زشت #قشنگ  زیاد #کم  خوشحال #ناراحت  سکوت #سرو صدا 

شلوغ -نا آرام  #آرام  گریه # خنده بیدار #خواب   افزایش #کاهش    

 خالی #پر  گوش نواز #گوش خراش  خوشحال#ت حنارا بدترین #بهترین 

 متشّکر -تشکّر : شکر   وضعیّت –وضع موضوع:  ناظم -منظّم نظم : 

انتظارات -انتظار منتظر :  لبخند خنده:  منتخب -انتخاب : انتخابات    

سالمتی -سالم  –: سالم سالمت  موفّق : موفّقیت دقّت : دقیق 

 -مشاور  –شورا مشورت: 

 مشاوره

 -احضار  –حاضر: حضور  مشاغل -مشغول : شغل 

 حاضران
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                                       .روز چهارشنبه به شیراز خواهیم رفت ، مانند : ما              استفاده می کنیم.)، ( برای مکث کوتاه در بین کلمات از ویرگول 

وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم جمله یا سخن شخص دیگری را در بین جمله های خودمان بیاوریم . )»    «( از گیومه 

 .را بگذاریم ):(بهتر است قبل از گیومه 

 «صدای تالوت قرآن خیلی گوش نواز است  » :مانند : مادرم گفت 

 

 موفق و پیروز باشید

 


