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 محله ما :اول  درس یدرسنامه

 

 واژه های مهم امالیی 

گنبد  –قنّادی  –موادّ غذایی  –مغازه  –بازارچه  –صف  –اطراف  –نگران  –عادت  –ثبت نام  –محلّه 

        –به نظر  –معرّفی  –برگزار  –جمعیت  –فضای  –بوستان  –عظمتی  –گلدسته های  –فیروزه ای 

 ساعت  –خوش حالی  –احساس  –خاطرات  –دروازه بان 

 

 واژه نامه 

گنبد : برآمدگی دایره ای  نگران : دلواپس تازه : جدید

شکل که باالی مساجد می 

 سازند

ه : قسمتی از محلّ بوستان: پارک

 شهر یا روستا

فیروزه ای : آبی متمایل به  اطراف : دورو بر

 سبز

 مغازه : دکان ثبت نام : نام نویسی معرّفی: آشنا کردن

گلدسته : ستونهای بلندی 

که در مساجد می سازند تا 

اذان به گوش برسد صدای  

بازارچه : مکانی برای خرید 

 در محلّه

باید خودمان را گرم کنیم: 

 آماده برای بازی شویم

عادت : رفتار 

 همیشگی

قنّادی : مغازه 

 شیرینی فروشی

: همدل و مهربانصمیمی  عظمت : بزرگی : بخشش بخشایش  شروع: آغاز 

 و لطف

: دشمنی کسی کینه 

 را در دل داشتن
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 مخالف ه هایکلم

 

 

 

 

 

 

 کلمه مفرد :
   .به کلمه ای که برای یک نفر یا یک وسیله به کار می رود مفرد می گویند

 مثال : کتاب

 کلمه جمع :
 .گویندمی جمع وسیله به کار می رود  چندنفر یا چند به کلمه ای که برای 

 مثال : کتاب ها یعنی چند کتاب

 

 نشانه های جمع فارسی :
 

 : ان                               ها :

 به کار می رود. جانداران و غیر جاندارانبرای جمع بستن  ها :

 بچّه ها یعنی چند بچّه       کتاب ها یعنی چند کتابمثال : 

 .  رودبه کار می جانداران برای جمع بستن  : نا

 مثال : دختران یعنی چند دختر    پسران یعنی چند پسر

 ابتدا  #انتها   قدیم  #جدید 

خوشحال #ناراحت  سالم  #بیمار    

ابتدا  #  انتها  

پایان #شروع   

بدی #خوبی   

یکوچک #عظمت  در آوردن #پوشیدن    
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 .  به کار می رودکلمه های عربی برای جمع بستن  : ات

 خاطرات یعنی چند خاطره     مثال : لحظات یعنی چند لحظه   

 

 

 نکته های مهم :

 

 

 
 .جمع بسته می شوند اتگاهی اوقات به اشتباه کلمه هایی که ریشه فارسی دارند با نشانه *

 مانند سبزی ) ریشه فارسی (               سبزی جات                 سبزی ها
        

 نشانه جمع بست. 2می توان برخی از کلمه ها را با گاهی *

 درختان –ها  زنان                                درخت –مثال : زن ها 

 

 همیشه نشانه ی جمع کلمه نیستند.پایان کلمه ها نشانه های ) ان ( ، ) ها ( و ) ات ( در *

 مثال : اصفهان ، تهران ، باران ، شکالت                                

 

 

 

 

 

 موفق و پیروز باشید


