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ضمیرهای شخصی جدا و 
پیوسته ی سوم شخص جمع



معّلم تصویری از پرندگان مختلف را به دانش آموزان نشان می دهد و با توصیف 

ویژگی های ظاهری آن ها ضمیرهای پیوسته ی جدا و پیوسته ی سوم شخص را 

بیان می کند. سپس  دانش آموزان ترکیب ها و جمله ها را بازگو می نمایند؛ مانند: 

باِلآنها / بدِنآنها / نوِکشان / رنِگشان

کاربرد ترکیب ها در جمله نیز با همراهی دانش آموزان بیان و نوشته می شود. 

رنگ آن ها زیبا است. / بدن هایشان پر دارند.

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

سوم شخص جمع )آن ها،ـ شان(، آن ها را بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 

بازی کنید و بیاموزید
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ببینید، بشنوید و بگویید. 

همکارووالدینگرامی،برایانجامدادناینتمرینبهروشزیرعملکنید:

1- توّجه دانش آموزان را به تصویرها جلب نمایید. 

ـ شان « را برای هر تصویر بگویید.  2- ترکیب »اسم + ضمیر شخصی آن ها / ضمیر شخصی پیوسته یـ 

3- یکی از ترکیب ها را بگویید تا دانش آموزان نشان دهند. 

4- از هر دانش آموز بخواهید تا با توّجه به تصویرها کلمه یا ترکیب مناسب را بگوید. 

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

  

کالِسشاندبستاِنشان

معّلِمآنها

معّلِمشان

توِپشان

مدیِرشان

مدیِرآنها

دبستاِنآنهاکالِسآنها توِپآنها
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با صداي 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.

تیمشانقویاست.سالنورزشیآنهابزرگاست.

تماشاچیهایآنهادستمیزنند.

داورشانسوتمیزند.بازیکنانشانایستادند.

مّربیآنهاحرفمیزند.
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با توجه به تصویر جمله ی درست را انتخاب کنید. 

  ماهیهایآنهاتازههستند.
 

آنهاماهیهاتازههستند.

 مادرغذايآنهارامیپزد.

  مادِرغذاراآنهامیپزد.
 

معّلمشانآمد.

  معّلمشآمد.
 

  آنهانمازتانراخواندند.

  آنهانمازشانراخواندند.
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با توجه به تصویر و کلمه های داده شده، جمله ها را کامل کنید. 

خانهيآنهالباسشان

سبدهايآنها

من...................................رااتومیکنم.

آنها............................رافروختند.

حسنوعلی..................رابستند.

.......................سالمهستند.

...........................ُپرهستند.

........................آتشگرفت.

چترشان

دندانهايآنهاوسایلشان
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مانند نمونه انجام دهید. 

حسن  رایانه

آشپز پیشبند

حسنوعلی  رایانه

+

+

+

=

=

=

مدالهافاطمهومریم

+=

اینرایانهِیحسناست.

رایانهیاو

رایانهاش

 پیشبنِد 


     

     

اینرایانهِیحسنوعلیاست
   

رایانهِیآنها
   

رایانهشان
   



مدالهاِی
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جمله ها را کامل کنید. 
اینهامجیدوسعیدهستند.

مجیدوسعیدصبحزودبیدارمیشوند.

رامسواکمیزنند. آنها

رامیپوشند. آنها

میخورند. آنها

آنهاسوارسرویسشانمیشوند.

مانند نمونه كلمه ها را تغییر داده و بنویسید.

دکترآمپولشرازد.دکترآمپولاورازد.

گریهمیکند.  بّچهاتگریهمیکند.

خوشمزهاست.عسلشانخوشمزهاست.  

رارنگكردید. نقاشيشمازیبااست.شما

است.  اینتاکسیاماست.این

راقفلمیکند.نگهبان،دِرخانهیآنهاراقفل نگهبان،دِر

کرد.

رادنبالکرد.  گرگ،گوسفندهایمانرادنبالکرد.گرگ،

راشانهمیکنند. آنها
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مرّتب کنید. 

موفقباشي

والدین گرامی؛ در حال تماشای فیلم با فرزند خود جمله هایي با استفاده 
از ضمیر شخصی جدا و پیوسته سوم شخص جمع بیان نمایید. 

مانند: مردان وسایلشان را بردند. گل های آن ها رشد کردند. 

لباسهاي–باران–او–را–خیسکرد

آنها–آشپز–غذای–را–پخت

شامپوزدند–آنها–موهایشان–را

باد–را–نّقاشیشان–برد

رفتگرها–تمیزکردند–خیابانهای–را–شهرمان
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فعل های بود، بودم و...
/ شد، شدم و ...


