
درس 
نهم 

ضمیرهای شخصی جدا و 
پیوسته ی سوم شخص مفرد 
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معّلم از تصوير شخص ناشناس و وسايل وي استفاده می کند. معّلم با راهنمايي از  

دانش آموزان می خواهد تا با اشاره و نشان دادن وسايل و تصوير او ترکیب هايی 

مانند زير به کار ببرند و روی تابلو بنويسند: 

کیِف او/ عینِک او / دسِت او / ......

سپس در قالب داستان يا توصیف، ترکیب های باال با ضمیر پیوسته بیان می شود 

و به صورت نوشتاری ارائه می گردد؛ مانند: 

خانم دستش را می شويد./  خانم کیفش را آورد. 

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

سوم شخص مفرد )او، ـَ ش( آن ها را بیان کنند، بخوانند و بنويسند. 

بازی کنید و بیاموزید
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ببینید، بشنويد و بگويید. 
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 فرد در هر تصوير جلب کنید. 

ـَ ش«  را برای هر تصوير بگويید.  2- ترکیب » اسم + ضمیر شخصی " او " / ضمیر شخصی پیوسته یـ 

3- يکی از ترکیب های باال را بگويید تا دانش آموزان نشان دهند. 

4- از هر دانش آموز بخواهید تا با توّجه به تصوير، ترکیب ها را بگويد. 

5- در صورت توانايی دانش آموزان، کلمه ها و ترکیب ها را در جمله به کار ببريد. 

شکالت های او
شکالت هایش

شال گردِن او
شال گردنش

ماهي او
ماهي َاش

عموِي او 
عمویش
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با صداي بلند بخوانید.

این محسن است.

پدرش رفتگر است. مادِر او خّیاطی می کند. 

برادر او درس می خواند.

 کیفش آبی است. 

خواهرش بزرگ نیست.

این دبستاِن او است. 

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.
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جمله ی مناسب هر تصوير را عالمت بزنید. 

النه ی پرنده باالی درخت است.   
   

پرنده النه باالی درخت است.    

پرهای ما قرمز هستند.              

پرهای او قرمز هستند.                
   

پرنده غذای جوجه هایش را آورد. 

پرنده غذای جوجه هایم را آورد.    
   

جوجه های او غذا می خورند.       

او جوجه های غذا می خورند.         
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جمله ها را با کلمه های داده شده کامل کنید. 

  داغ است.  قدیمی است.

 افتاد.

 شاد هستند.

 زیاد هستند.

  حیاط دارد.

ماشینشخانه ِی او

خانواده ِی او ماهی هایش عصاِی او 

چایی هایش چادِر او 
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مانند نمونه، جمله ها را با کلمه های مناسب کامل کنید. 

او باغ دارد. 
..........  ......... درخت سیب دارد. 

او انار دارد. 
..........  ......... قرمز است. 

او مادر بزرگ دارد. 
.................... او را بوسید. 

او ماشین  دارد. 
او .................. را مي كشد. 

او گاو دارد. 
............  ........... گوساله دارد. 

او شلوار  دارد. 
او ................ را مي پوشد.  شلوارشگاو او
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با توجه به تصويرها، جمله ها را کامل کنید. 

من نسرین هستم.
الهام دوسِت من است.

الهام دوسَتم است.

دوچرخه ی من قرمز است.
دوچرخه َام قرمز  است. 

کفش من کثیف است. 
کفشم کثیف است.  

مداِد من کوتاه است. 
مدادم کوتاه است.   

.........................سبز است.
 . ........................................

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

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

نام او الهام است. 
نامش .............. است.
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مانند نمونه انجام دهید. 

والدين گرامی؛ هنگامی که در پارک يا مهمانی هستید در تعامل با فرزند 
خود جمله هايی با استفاده از ضمیر شخصی سوم شخص بگويید. 

مانند: بّچه اش / بّچه ی او گريه می کند. 

او روسرَیت را شست.

تو ناخن هایم  را گرفتی.

من دفترت را نیاوردم. 

موتورش جدید نیست. 

صورتم تمیز است.

دوستانش مهربان هستند. 

صورِت من  تمیز است. 

موتوِر او جدید نیست. 

دوستاِن او  مهربان هستند. 

او روسرِی تو  را شست. 

تو ناخن هاِی من  را گرفتی.

من دفتِر تو را نیاوردم.
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مانند نمونه جمله بنويسید.

خرگوش

تلفن

دبستان

خرگوشم نخوابید.  خرگوشم   

خرگوشت هویج خورد.  خرگوشت   

خرگوشش سفید است.   خرگوشش  

تلفنم    

دبستان من

تلفنت    

دبستان تو 

تلفنش 

دبستان او 
صد آفرین


