
 

  



وبسایت است. مرگرا ای از مطالب بخش  این جزوه خالصه  

 

 در این جزوه در مورد حروف ندا صحبت می شود.

 

 

 در آخر پاسخ سواالت قرار گرفته شده است. 

 

 

 

 این جزوه توسط گروه انگلیش 

 توسکا تهیه شده و متعلق به هیچ 

 .گروه دیگری نیست 

  



 

 

 در زبان انگلیسی  (Interjections) آموزش حروف ندا 
 

Ouch! Wow! Yikes! 

استفاده    حرف ندا اگر تا به حال هر یک از کلمات باال را به زبان آورده اید، چه در آن زمان آن را می دانستید یا نه، از یک  

 .شوداستفاده میکلمه ای است که برای بیان یک احساس ناگهانی بین جمالت یا افکار  حرف ندا کرده اید.  

 احساسات ناگهانی  ندااز آنجایی که حروف  
ً
را بیان می کنند، اغلب می بینید که از آنها برای انتقال شگفتی )هم   معموال

 غافلگیری خوب و هم غافلگیری بد( یا هیجان استفاده می شود.

Yikes! There is a cockroach in my room! You passed your driving test the first time? Wow! 

حروف ندا   توانید ابطه با جمالت دیگر کجا باید باشد وجود ندارد. میدر ر  ندا  هیچ قاعده دقیقی در مورد اینکه یک حرف 

به تنهایی    حرف نداتوانید از یک  د چه خبر است. شما همچنین می ندهاستفاده کنید که توضیح می   تیقبل یا بعد از جمال  را

ضیح نداده باشید، ممکن  طور کافی تو به   ،شده است  استفاده حروف ندا  اگر موقعیتی را که باعث  امااستفاده کنید،  

از حرف ندا است نباشد.    استفاده  ندامنطقی    شوندعالمت تعجب استفاده می  بااغلب    حروف 
ً
لزوما اما  آن  ،  به  نیاز 

 . ندارند 

 

 در جمله نداحروف 
 

را به عنوان یک عنصر پرانتزی که از    آندهید،  استفاده کرد. وقتی این کار را انجام می  ندامی توان در یک جمله از حرف  

 . جدا کنیدرا در داخل پرانتز قرار دهید یا آن را با کاما  ندا بقیه جمله جدا است، در نظر بگیرید. می توانید حروف 

I feel tired to go to work, but, hey, it’s Friday. 

This is the fastest computer (Wow!) on the planet. 

 

. آن را بدون هیچ  از بقیه جمله جدا شودباید به نحوی  ندا نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که حروف 

 رها نکنید. نشانه و عالمت گذاری 

I forgot to bring my charger (oops), but my friend has one. 



 

 

 

 

 

 .Jeez, didn’t know it was that important to youب

 استفاده کنیم  نداچه زمانی از حروف 
 

 از جمالت دیگر جدا هستند، استفاده نادرست از آنها دشوار است. نگرانی بزرگتر این است    ندااز آنجایی که حروف  
ً
معموال

  دوستانه در نوشتارهای غیررسمی و    دان   در نوشته شما مناسب است یا خیر. استفاده از حروف  ندا  که آیا استفاده از حروف

در نوشتار رسمی خودداری کنید زیرا   ندا مناسب است. استفاده از آنها در گفتار نیز اشکالی ندارد. اما از استفاده از حروف

 گیرید. ممکن است به نظر برسد که موضوع را جدی نمی 

Meaning Interjection Meaning Interjection 
 aha .پرایز ر سو پیروزی یا بیان رضایت،  gadzooks یا اذیت شدن  رایز سوپ 

برای صاف کردن صدا هنگامی که   gee ، هیجان یا همدردی سوپرایز

خود جلب  بخواهیم توجه را به 

 م.کنی

ahem 

 ahh رپرایز هیجان، خوشحالی یا سو  gee whiz و تعجب هیجان 

که خیلی   یصدای انفجار یا اتفاق golly حالی وش یوپرایز یا لذت و خ

 . رخ دادهسریع 

bam 

برای واکنش نشان دادن به 

اتفاقات زیادی مثل سوپرایز، 

 یا خوشحالی  عصبانیت، نا امیدی

oh   خوشحالی بعد از یک برد یا

 موفقیت 

bingo 

د از  بع ز و ناراحتیسوپرای هیجان، 

 فاق ناراحت کننده یک ات 

oh dear   ز نوشیدنآرزوهای خوب قبل ا cheers 

 dang عصبانیت یا کالفگی   oh my دن ی و تحسین کر ز، نگرانسوپرای 

 wow شگفتی یا هیجان oops بعد از اینکه یک اشتباهی میکنیم

 jeez یا ناراحتی  سوپرایز  ouch بیان درد 

دن شک گاهی اوقات برای نشان دا

به صحبت کس ی  و اعتماد نداشتن 

 شود. استفاده می 

yeah و اذیت شدن ناراحتی drat 

 eek و سورپرایز  ترس، هشدار   yes خ مثبت پاس

 ، اغلب برای هشدار  شوک یا 

 نشان دادن طنز 

yikes   یا  سوال پرسیدن، سوپرایز

افقت بودنمنتظر   مو

eh 

 



 

 

 سواالت و پاسخ

 

 

1-Which one is not an interjection? 

a) bam 

b) hmm 

c) salt  

d) hallelujah 

 

2-What do interjections express? 

a) news 

b) sudden feelings  

c) life choices 

d) hobbies 

 

3-Which one is the correct sentence? 

a) I left because someone (ahem) was playing their music too loud.  

b) I left because someone ahem was playing their music too loud. 

 

4- How do we separate interjections from the rest of a sentence? 

a) with dashes 

b) with dots 

c) with a forward slash 

d) with commas and parentheses 



 

  

 

5- Where should we not use interjections? 

a) in formal writings  

b) in informal writings 

c) in conversation 

d) in lectures 
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