
درس 
هفتم 

ضمیرهای شخصی جدا 
و پیوسته ی دوم شخص 

جمع  



معّلم دانش آموزان را به چند گروه تقسیم می کند. فّعالّیت هایی از كتاب هاي درسي 

مختلف انتخاب می نماید تا هر گروه آن فّعالّیت را انجام دهند. سپس هر گروه با 

راهنمایی معّلم با مخاطب قرار دادن گروه مقابل ترکیب ها/ جمله هایی با استفاده 

از ضمیر شخصی جدای دوم شخص درباره ی فعالیت انجام شده بیان کنند؛ مانند: 

کاشت گیاه / ساخت بادنما / فرفره که موضوعات مربوط به درس علوم هستند.  

بعد از انجام هر فّعالّیت تركیب هاي مشابه زیر بیان مي شود:

گلدان شما / بادنمای شما / فرفره ی شما 

گلدان شما بزرگ است. / این بادنمای شما است. من فرفره ی شما را آوردم. 

در مرحله ی بعد پس از اطمینان از درک و به کارگیری ترکیب »اسم + ضمیر 

شخصی شما« صورت متصل ضمیر شخصی »شما« یعنی » ــ تان« با همان 

کلمه های قبلی تمرین و بر روی تابلو نوشته شود. 

تان  تان / فرفره یــ  تان / بادنمایــ  گلدانــ 

بازی کنید و بیاموزید

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد ضمیرهای شخصی جدا و پیوسته ی دوم 

شخص جمع)شما، ــ تان(، آن ها را در جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 
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مادِر شما 

خواهِر شما 

پدِر شما  

توِپ شما 

مادرتان 

خواهرتان

پدرتان 

توپتان 

ببینید، بشنوید و بگویید. 

الف:

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

1. توّجه دانش آموزان را به تعّلق هر مورد، به دو پسر مورد اشاره در تصویر، جلب کنید. 

2. ترکیب، اسم + ضمیر شخصی »شما« سپس ترکیب اسم + ضمیر شخصی پیوسته ی » ــ تان« 

را در ارتباط با هر تصویر بگویید. 

3. هر ترکیب را جداگانه بگویید تا دانش آموزان آن ها را نشان دهند. 

4. از هر دانش آموز بخواهید تا با توّجه به تصویر ترکیب ها و کلمه ها را بگوید. 
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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 بعنوان تکلیف 

منزل به دانش آموزان داده شود.

پدِر شما گل را کاشت. مادرتان میوه را می خورد.

ماشیِن شما آبی است. خواهرتان ایستاد. 

دوچرخه هایتان خراب است. 



رد
 س
فه

مت

81

 با توّجه به تصویر جمله ی مناسب را انتخاب کنید. 

جوجه های شما زرد است.        
 

جوجه ي تو زرد است.          

 پدر تابت را بست.                 
 

پدر تابتان را بست.                

دِر ماشین های شما باز است.   
 

شما دِر ماشین های باز است.  

ماشینتان شما را شستید.        
 

شما ماشینتان را شستید.        
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مانند نمونه کلمه های مربوط به هم را هم رنگ کنید.  

خاله تان

خاله ی شما

تراشم

کارهایمان

کارهای ما

لب تو

مداد شما

تراش من

لبت

مدادتان

والدین گرامی؛ یک بازی با تمامی اعضای خانواده انجام دهید به شکلی که 
هربار یکی از شما دستوراتی می دهد، دیگران آن را اجرا می کنند از كلمه ها و 
تركیبات آموزش داده شده در این درس استفاده نمایید. مانند: دستتان باال و ...

فکرتان
سّن شما

اسمتمدرسه ام

فکر شما

اسم تو
سّنتان

خانواده ی ما

مدرسه ی من

خانواده مان
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جاهای خالی را با کلمه های داده شده روی درخت کامل کنید. 

یک روزدرپارک جنگلی

وسایلتان

توپ شما

دوستان شما

ناظم شما

غذایتان

معّلم هایتان

زباله هایتان

   آبی و زرد است.

آشمیپزند.

شما  را می برید.

   چوب ها را آوردند.

شما  را خورديد.

شما  را نریختید.

   تاب رابست.

شما به پارک جنگلی رفتید.
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دست هایت را شستی.              .

غذاي تو خوشمزه بود.              .  

ما دوستانمان را می بینیم.

محّله ی ما تمیز است.

شیر گوسفندانم را می دوشم.  

خرس کوچولو حرف هایتان را نشنید. 

دست هایت را شستی.غذای تو خوشمزه بود. 

فرش شما را فروختند. 

کشور من ایران است. 

محّله ي ما تمیز است.

) ... تو - ...ت(

) ... ما - ...مان(

) ... شما - ...تان (

) ... من - ...م (

جمله های مربوط به هر تصویر را انتخاب کنید و در زیر آن بنویسید.  

.

..

.
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شما كتاب دارید.تو كتاب داري.من كتاب دارم.

كتاِب .............كتاِب توكتاِب من 

.............تانكتابتكتابم

مانند نمونه جدول را کامل کنید. 

شما تلفن دارید.تو تلفن داري.ما تلفن داریم.

.....................................................................

.....................................................................

شما مو دارید.تو مو داري.من مو دارم.

.....................................................................

.....................................................................
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جمله ها را مرتب کنید.  

 نمازتان 
را – شما  
می خوانید

افتاد – پاک کن  
شما          

است – خراب
 ماشینتان

کشیدید – 
شما– را

 دندانتان     

دخترتان – را 
تخم مرغ ها – 

می شمارد.

جمله بنویسید. 

كشورم 

مداد رنگِي ما

چشم هایت

پیراهِن برادر تان

مادربزرِگ تو

صد آفرین


