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معّلم یک شی ء )اسباب بازی، خوراکی، میوه و ....( را در یک جعبه یا کیسه ای 

که داخلش دیده نمی شود قرار می دهد. جمله ی پرسشی این "چه چیزی" است؟ 

را روی تابلو با برجسته کردن "چه چیزی" می نویسد. جعبه یا کیسه را در اختیار 

هر یک از دانش آموزان قرار می دهد تا با لمس کردن، بوییدن و .... نام شیء را 

بعد از پرسش حدس بزنند. به تناوب با تغییر شی ء داخل جعبه نقش پرسش گر به 

دانش آموز دیگری داده می شود و پرسش و پاسخ صورت می گیرد. 

سیب / گردو / توپ/ بادام این چه چیزی است؟    

چه چیزی کوچک و سفت است؟   گردو / بادام

به  را  چیزی"  "چه  و  "چی"   کلمه های  کاربرد  موقعیت  و  هم معنایی  معّلم 

دانش آموزان یادآور می شود. 

از كلمه ي پرسشي" چه چیزهایي" براي پرسش از موارد جمع استفاده شود و 

مفهوم و كاربرد آن به دانش آموزان آموزش داده شود. 

چه چیزهایي در كیسه است؟     سیب و توپ و ...

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد کلمه ی پرسشی "چه چیزی" پرسش و پاسخ 
مناسب را بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 

و  پرسش  چیزهایي"  پرسشي"چه  كلمه ي  كاربرد  و  مفهوم  درك  با  دانش آموزان 
پاسخ مناسب را بیان كنند، بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید
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ببینید، بشنوید و بگویید. 

چه چيزي )چي(

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل کنيد: 

1- توّجه دانش آموزان را به نماد کلمه ی پرسشی " چه چیزی " جلب کنید. 

2- هر تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و با نشان دادن نماد و کلمه ی پرسشی " چه چیزی " نام 

آن را سؤال کنید: " این چه چیزی است؟"

3- دانش آموزان را برای دادن پاسخ مناسب راهنمایی کنید. 

4- از دانش آموزان بخواهید در تعامل با شما یا دوستانش با به کارگیری کلمه ی پرسشی "چه چیزی" 

پرسش و پاسخ انجام دهند. 

 

الف: 
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همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل کنيد: 

1- توّجه دانش آموزان را به نماد کلمه ی پرسشی »چه چیزهایی« جلب کنید. 

2- هر تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و بر این نكته كه تعداد آن ها بیشتر از یکی است، اشاره کنید. 

3- با نشان دادن نماد کلمه ی پرسشی»چه چیزهایی« نام آن ها را سوال کنید: 

چه چیزهایی می پرند؟ / ما چه چیزهایی می پوشیم؟ / چه چیزهایی چرخ دارند؟ 

ما چه چیزهایی را می خوریم؟ / چه چیزهایی ُافتادند؟ 

4- دانش آموزان را برای دادن پاسخ مناسب راهنمایی کنید. 

5- از دانش آموزان بخواهید در تعامل با شما یا دوستانشان، با به کارگیری کلمه پرسشی »چه چیزهایی« پرسش 

و پاسخ انجام دهند. 

چه چيزهایي

ب: 
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با صدای بلند بخوانید.

همکار گرامی، در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توسط دانش آموزان از درک 
جمله ها توسط آن ها مطمئن شوید. پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف 

منزل به دانش آموزان داده شود. 

پرسش:  این چه چيزی است؟
پاسخ:     این فرفره است.

پرسش:  گربه چه چيزی را می اندازد؟ 
پاسخ:     گربه گلدان را می اندازد. 

پرسش:  آرمان و امین چه چيزهایی دارند؟ 
پاسخ:     آرمان و امین توپ دارند. 

پرسش: ما چه چيزهایی داریم؟ 
پاسخ:   ما مرغ و خروس داریم. 

پرسش: او چه چيزی خورد؟ 
پاسخ:   او موز خورد. 
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به تصویرها نگاه کنید و پاسخ مناسب هر پرسش را انتخاب کنید. 

 چه چيزی ایستاد ؟ 

او چه چيزهایی می خرد؟ 

زهرا چه چيزی پوشيد؟ 

آن ها چه چيزی می فروشند؟   
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پاسخ هر پرسش را به آن وصل کنید. 

چه چيزهایی شيرین هستند؟ 

چه چيزی می دود؟      

چه چيزی می پرد؟ 

صادق چه چيزی می خواند؟ 

آن ها چه چيزی می بافند؟ 

مهين چه چيزی دارد؟   

صادق قرآن می خواند. 

شکالت ها شيرین هستند.

مهين چتر دارد. 

آن ها قالی می بافند.

آهو می دود. 

قورباغه می پرد. 
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روباه  .................... را دید. روباه چه چيزی را دید؟ 

با توجه به تصویر جاهای خالی را کامل کنید. 

کشاورز  پنبه  می چيند.کشاورز ............... می چيند؟

پاسخپرسش 

 ....................... می چرخند؟

 آن ها چه چيزهایی می خورند؟

 فرفره ها می چرخند.

آن ها دارو گرفتند.  آن ها .................. گرفتند؟

باد  .......... و........ را می برد. باد چه چيز هایي را می برد؟ 

آن ها .........  و ........ می خورند.
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با توجه به تصویرها برای هر پرسش، پاسخی مناسب بنویسید. 

چه چيزی می پرد؟

چه چيزی سرد است؟

بز چه چيزی دارد؟ 

نّجار چه چيزهایی می سازد؟

درخت چه چيزهایی دارد؟ 

.

.

.

.

.
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      با توّجه به کلمه ی مشخص شده برای هر پاسخ، پرسش مناسب بنویسید. 

این کمد است. 

زهرا کاغذ را می ُبرد. 

نازنين نان و پنير می خورد. 

ماهی دم و چشم دارد. 

کلمه ی  از  استفاده  با  فرزندتان،  با  غذاخوردن  هنگام  گرامی؛  والدین 
پرسشی » چی )چه چیزی(« با او گفت وگو کنید. 

مانند: چی )چه چیزی ( می خواهی؟ بابا چی )چه چیزی ( برداشت؟ 

صد آفرین برتو

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟


