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 فداکاران:  مششدرس  یدرسنامه

 واژه های مهم امالیی 

 –باهوش  –درس خوان  –هویزه  –چراغ راه  –سرمشق  –افتخار آفرین  –جاودانه  –ذهن  -خطر –هم نوعان  -فداکاران 

 – طفل –دلیرانه  –جلوگیری  –پیشروی  –نارنجک  –آغوش  –اشغالگران  –تحمیلی  –آغاز  –علّت  –اوّل  –اشتیاق  –موفّقیت 

شریف  –افتخار  –معلّمان   -عدهّ ای  –خطر  –دود کش  –آتش سوزی  –واقعه ی  –حتمی  –قطار  –مزرعه  –غروب  –تانک 

   -احترام  –

 واژه نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

که فداکاری : کسی 

جان خود را فدا می 

 کند

هویزه : یکی از شهرهای 

 خوزستان

نارنجک : نوعی بمب 

 دستی

دلیرانه : 

 شجاعانه

 طفل : کودک

 –هم نوعان : هم جنس 

افرادی که از یک نوع 

 هستند

تانک : خودروی بزرگ و  و عالقهق اشتیاق : شو

سنگین جنگی که 

مسلسل و توپ دارد و به 

کمک زنجیرهایی در زیر 

، قادر به حرکت در آن 

 مکان های مختلف است.

غروب : پایان 

روز و هنگام 

قرارگرفتن 

خورشید در افق 

 مغرب

فانوس : نوعی 

 چراغ نفت سوز

جاودانه : همیشه و 

چیزی که تا ابد  -جاوید

 بماند

اشغال : جایی را به زور 

 گرفتن

 –پیشروی : به جلورفتن 

 به پیش رفتن

ریزش : 

 فروریختن

 حتمی : قطعی

 کهافتخارآفرین : کاری 

 باعث سربلندی

 می شود 

میان دو  –آغوش : بغل 

 دست

 -شریف : بزرگوار جلوگیری : پیشگیری

دارای ارزش و 

 اعتبار

 -واقعه : رویداد 

 اتّفاق

غبار آلود : هوای پر از  پای کوبی : شادی

 گرد و خاک

مسدود شده :  چوب دستی : عصا

 بسته شده

آزار می داد : 

 کرداذیّت می 

به سرعت : با  رزمنده : مبارز طراوت : تازگی سرمشق : الگو

 عجله

افتخار : 

 سربلندی
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 کلمه های مخالف

 

 

 

  های هم  خانوادهکلمه 

 

 

 نکته ها

برای ساختن یک کلمه ی جدید ، می توانیم دو کلمه را باهم ترکیب کنیم و کلمه ای با معنی جدید به وجود الف ( 

      .های معناداری می سازندترکیب می شوند و کلمه « ش کِ»بعضی از کلمه ها با   بیاوریم.

 مانند :  

 ) دود کش وسیله ای است که دود را از خانه بیرون می کشد. (ش     دود کِ  ش                   دود + کِ          

 ) نفت کش وسیله ای است که نفت را از چاه بیرون می کشد. (ش     نفت کِ ش                   نفت + کِ          

 بارکش وسیله ای است که بارهای سنگین را می کشد. ( ) ش    بارکِ  ش                   بار + کِ           

 خط می کشد. (با آن خط کش وسیله ای است که  ) ش    خط کِ     ش                   خط + کِ          

 وسیله ای است که با آن، میخ را از تخته بیرون می کشند. (میخ کش  ) شمیخ کِ   ش                  میخ + کِ         

  

 تنبل #درس خوان  فراوان  #کم  کوچک #بزرگ 

 امن #خطر 

 

کم هوش #باهوش  دشمن #دوست    

 آزاد #گرفتار شلوغ - نا آرام #آرام  طلوع #غروب 

 -جاوید  –جاودانه  مخاطره -اخطار -خطر آثار-مؤثر -تأثیر –اثر  تشویق-شوق  –اشتیاق  انسانی -انسانیّت  -انسان 

 جاودان

ناجی -جات : منجی ن اطفال -طفولیت  –طفل   علم -عالم  –تعلیم  –معلّم   شرف -شرافت –شریف   واقعیت -وقوع  –واقعه    

حرمت -محترم  –احترام  شاهد -شهید  –شهادت   محترم -احترام  فخر -مفتخر  -افتخار  توجّه -متوجّه    
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کارهایی که اکنون در حال انجام دادن آن هستیم مربوط به زمان حال است. امّا ما در در درس قبل یادگرفتیم ب ( 

 گذشته هم کارهایی انجام داده ایم . 

 به زمان گذشته اشاره دارند. ندو تمام شده اها نیستیم ی که دیگر مشغول انجام دادن آن هایپس به طور خالصه کار

اشاره  زمان گذشتهبه دیروز ، یک ساعت قبل ، سال گذشته ، سال های قبل و .......   کلمه ها و عبارت هایی مثل  ،

 دارند.

 خوردم  ، نوشتم ، پوشیدم ، خوابیدم و ........اشاره دارند .   زمان گذشتهاین کلمه ها نیز به 

 

 .دیروز کفشهایم را پوشیدم و به سالن ورزشی رفتممثال :             

 هفته پیش دلم درد می کرد چون پرخوری کرده بودم.                     

 

 

 

 

 

 موفق و پیروز باشید                                                                                                                                    

 


