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 ) راز نشانه ها ( 3درس  یدرسنامه

 

 .گفته می شود که معنی آنها مثل هم است و کمک می کنند تا سخن ، زیبایی و تنوع خاصی پیدا کند  به کلماتی کلمات مترادف :

 

 

 

 

 

 

 

 کرد باز : بگشود گرمخفف ا  :  گر عذرخواهی : خواهی معذرت

 کوچک روباه : روبهک کردم گمان : زدم حدس رفت می راه لنگان لنگ : لنگید می

 آرد برای دستگاهی : آسیاب

 گندم کردن

 جهید ، پرید : جست صدا خوش : آواز خوش

 از ای پرنده ، کوچک زاغ : زاغک

 ها کالغ خانواده

 خواندن آواز به شروع : آواز کرد

 کرد

 دزدید ، ربود : بربود

 عصبانی : خشمگین آواز خوش : خوان خوش تکه ، قطعه : قالب

 نشستن برای جایی : خانه قهوه نیست : نبدی برداشت : برگرفت

 چای ونوشیدن

 داور ، قاضی : حاکم پرندگان : مرغان روباه : روبه

 گُمان : حدس کردم فکر : اندیشیدم گر حیله بیسیار : فریب پر

 کردم فکر : اندیشیدم زندگی : حیات مکار – گر حیله : ساز حیلت

 حقیر : خوار پا جای : پا رد بنیان ، پایه : اساس

 تیغ : خار ابزار ، وسایل : اثاث بود رفته فرو : بود افتاده گود

  تقدیر ، سرنوشت : قضا خوراکی – خوردنی : طعمه
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  کلمات هم خانواده :

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

کلمات 

 متضاد

 

    کلماتی هستند که از نظر معنی و مفهوم ، مخالف هم هستند . کلمات متضاد:

  درون ≠ بیرون                            باز  ≠بست                             جلو ≠پشت       

 بیشتر   ≠ر کمت                       چپ   ≠ راست                            بینا  ≠ کور       

             بد ≠ خوب                         غلط≠درست                  ناراحت  ≠ خوشحال     

 

 

 

 

 

 حکوم ،م حاکم : حکم  

    فریبکار  –فریب : فریبنده   

        حیله  –حیلت : حیله گر   

 فهیم  –فهم : فهمیده    

             گود ، گودال ، گودی   

                                         هوش ، هوشیار ، هوشمند

   معذرت ، عذر ، مَعذور  

 را زیر شرط 3 که شود می گفته کلماتی به

 : باشند داشته

 یک اعضای مثل)  .باشند شده گرفته ریشه یک از:1 شرط

 ) . کنند می زندگی خانه یک در که خانواده

 خانواده هم کلمات در اصلی حروف:   2شرط

 . بیایند هم سر وپشت ترتیب به باید

 .باشند نزدیک هم به معنی نظر از 3: شرط

   کلمات دارای ارزش امالیی

 

  – حیلت  –زاغک  –قالب  –هوش  –معذرت  –حدس  –علف  –چطور  –حاکم  –قهوه خانه  –آسیاب       

 –االغ  –طعمه  –مرغان  –خوش خوان  ––طعمه  –مرغان  –خوش خوان      
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  روباه و زاغ

 

زاغکی قالب پنیری دید به دهان برگرفت و زود پرید  

  زاغ کوچکی قالب پنیری دید آن را با نوکش برداشت و زود پرید

 بر درختی نشست در راهی که از آن می گذشت روباهی  

  درختی نشست که از آن روباهی عبور می کرددر راهش روی شاخه 

 روبه پر فریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز  

  روباه مکار و حیله گر پایین درخت آمد و شروع به خواندن آواز با صدای بلند کرد

 گفت : به به تو چقدر زیبایی چه سری ، چه دمی ، عجب پایی  

  ر و دم و پای زیبایی داریگفت : به به تو چقدر زیبایی عجب س

 پرو بالت سیاه رنگ و قشنگ نیست باالتر از سیاهی رنگ  

  پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ قشنگ تر و باالتر از این رنگ وجو ندارد

 بهتر از تو در مرغان گر خوش آواز بودی و خوش خوان نبودی  

  پرنده ها پیدا نمی شدولی اگر خوش صدا و خوش آواز بودی دیگر بهتر از تو بین 

 زاغ می خواست که غار غار کند تا که آوازش آشکار کند  

  زاغ خواست که قار قار کند و آواز بخواند تا صدای خوبش را به روباه نشان دهد

 طعمه افتاد تا دهان بگشود روبهک جست و طعمه را بربود  

  پرید و خوراکی را دزدید و فرار کردتا دهانش را باز کرد خوراکش ) پنیر ( افتاد روباه کوچک 

 

  کلمات متشابه :

 اما مثل هم نوشته نمی شوند و معنی آن ها هم با هم فرق دارد . کلمات هم آوا، کلماتی هستند که مثل هم خوانده می شوند

 آوا به معنای صدا می باشد.

امّا معنی و امالی آنها مثل هم نیست . برای امالی این کلمات باید به می شوند  هم آوا به کلماتی گفته می شود که مانند هم خوانده ) تلفظ(

  به مثال های زیر توجه کنید . معنی آنها در جمله توجه کرد .

 خوان : سفره                 خان : آقا                                    خوار : حقیر               ر : تیغ اخ
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 (  حیاط خانهبازی می کنم . )  حیاطمن در * 

 (  زندگینیستند .)  حیاتجانوران بدون هوا قادر به ادامه 

 

 ( وسایل و لوازم).ها را جمع کنیم  اثاثهنگام اسباب کشی باید همه ی * 

 ) لاساس : بنیان ، اص)  .دین اسالم ، نماز است  اساسپایه و 

 

 ( 100صد : عدد  (است . صد کم ترین عدد سه رقمی ،* 

 .) دشو سد : دیواری بزرگ که آب پشت آن ذخیره می. )، برق تولید می کنند  سدتوربین های داخل 

 

 )قاضی : قضاوت کننده ،داور).از پسرک معذرت خواهی کرد قاضی *

 )غازی : جنگجو (واقعی از هیچ چیزی نمی ترسد . غازییک 

 

  عرض : پهنا مربع ، هم اندازه است . عرضطول و * 

 ارض : زمین  های خود گندم کاشتند . ارضکشاورزان در 

 

 )   خار : تیغ (یک وسیله ی دفاعی گل ها می باشد . خار *

 ) خوار : تحقیر کردن ، بی ارزش کردن (کردن دیگران بسیار ناپسند است . خوار

 ( کلمات هم نویسه  (حتی گاهی دو کلمه مانند هم نوشته و خوانده می شوند اما معنای متفاوتی دارد.

 بوی بدی دارد .  سیرشدم .  سیرمن دیگر  

 

  نام دارند  متن های علمیمتن هایی که اطالعاتی به ما بدهد و دانش ما را زیاد کند. 

 .نامیده می شود  متن ادبیمتن هایی که داستانی است و ادبیات ما را قوی تر می کند   
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