
معّلم تصویری که نشان دهنده ی فّعالّیت های متعدد است را به دانش آموزان نشان 

مي دهد و جمله هایی با کاربرد حرف اضافه ی "از" به همراه شكل نوشتاري آن 

ارائه و بیان كند.  از هر دانش آموز خواسته می شود در صورت امکان فّعالّیت نشان 

داده شده در تصویر را نمایش دهد و جمله ی مربوط را بیان نماید، ماننِد: 

پسر  از  خیابان عبور کرد./ من  از  خیابان عبور کردم.

خانم  از  مغازه میوه خرید. / من  از  مغازه میوه خریدم.

 

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد حرف اضافه ی »از« آن را در جمله 

بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 

بازی کنید و بیاموزید
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ببینید، بشنوید و بگویید. 

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

1- توّجه دانش آموزان را به تصویرها و حرف " از " در میان آن ها جلب کنید. 
2- با دست حرف " از "  را نشان دهید و با حرکت دست به سمت یکی از تصویرها ترکیب " از " + اسم را 

بگویید: مانند: از رعد و برق / از آرد/ از آشپزخانه / از کتابخانه / و .....
3- از هر دانش آموز بخواهید تا مانند شما عمل کند، سپس او را راهنمایی کنید تا جمله ای با یکی از 
ترکیب ها بگوید، ماننِد  من از رعد و برق نمی ترسم. / نان از آرد درست می شود. / از ساعت 7 در مدرسه 

هستیم. / الفباي گویا از آقاي باغچه بان است. / و ......
4- در تعامل با دانش آموزان پرسش و پاسخ انجام دهید. مانند: مادر  از کجا غذا را آورد؟ / الفبای گویا از 
چه کسی است؟/ نان از چه چیزی درست می شود؟/ و .... سپس آن ها را راهنمایی کنید تا با حرکت دست از 

حرف " از " به سمت تصویر مربوطه، اشاره كنند. از آشپزخانه / مادر از آشپزخانه غذا را آورد./ و ...

  

باغچه بان

كتابخانه

آشپزخانهساعت 7

آرد

رعد و برق
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با صداي بلند بخوانيد.

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. 

از

 از مّكه  پدربزرگ از مّکه آمد.

از صداي گرگ ها  گوسفند ها از صداي گرگ ها ترسيدند.

 از چوب  ميز از چوب درست می شود.

از اتاق   من از اتاق صدایی شنيدم. 

  از فردوسي  کتاب شاهنامه از فردوسی است.

    از آسمان   برف از آسمان بارید.

    ازپّله ها  هندوانه از پّله ها افتاد.
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با توجه به تصویر، جمله ی درست را انتخاب کنید.  

دایی کوه از پایین آمد.       
 

دایی از کوه پایین آمد.   

باران از آسمان بارید.    

باران با آسمان بارید.         
 

علی و خانواده اش و خیابان عبور می کنند.    

علی و خانواده اش از خیابان عبور می کنند.   
   

از سارا اتاق بیرون می رود.  

سارا از اتاق بیرون می رود.        
 

با  والدین گرامی؛ در جمله هاي روزمره ی خود، هنگام سوال و جواب 
فرزندتان، از حرف اضافه ی" از" استفاده نمایید. 

مانند: از یخچال نان بیاور. این کتاب را از کی )چه كسي( گرفتی؟
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وصل کنید. 

مریم از مغازه میوه می خرد. 

حسین و زهرا از پدر و مادرشان  خداحافظی کردند.   

محسن از درخت باال می رود.  

علی از خیابان عبور می کند.   

آقای حسینی از سعید تشّکر کرد.  

مینا از برادرش مراقبت می کند.     
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جمله ها را کامل کنید. 

مسافر   پیاده شد.                   

آن ها  ماست درست می کنند.     

محسن  درس مي خواند.          

كفش خریدید.                         شما 

ماهیگیرها  ماهی گرفتند.  

جوجه  بیرون آمد.      

از

از

از

از

از

از
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داستان را بخوانید و به پرسش ها پاسخ مناسب دهید. 

سعیده از کجا به کتاب فروشی رفت؟ سعیده از خانه به کتاب فروشی رفت. 

سعیده از چه  كسي كتاب خرید؟  سعیده  . 

سعیده به چه كسي پول داد؟  .

سعیده از کجا به خانه برگشت؟  .

12

34

سعیده از خانه به کتاب فروشی رفت. سعیده از فروشنده 
كتاب آشپزی خرید. او به فروشنده پول داد.

سعیده از مغازه به خانه برگشت. 

خرید کتاب
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با توّجه به تصویرها به پرسش ها، پاسخ مناسب دهید. 

کشاورز پنبه را از کجا به کجا می برد؟  

کشاورز پنبه را از مزرعه به کارخانه مي برد.

کارگر پارچه را از کجا به کجا می برد؟

از كارخانه به  .

مادر پارچه را از چه کسی به چه کسی داد؟

از پارچه فروش به  .

خّیاط از چه  چیزي لباس دوخت؟

. 

پارچه فروشي

خّياطي

خّياط
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با توّجه به تصویرو کلمه های داده شده، جمله ها را کامل کنید. 

خورشید  به  دریا تابید. آب دریا بخار شد. 

از بخار آب  آسمان ابر درست شد.

 قطره ها  ابر  زمین باریدند.

 گل ها  درختان رشد کردند. 

و

بهدر

از با
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 و  دانه می خورند. 

گوسفند، علف  . زهرا
مادر  گاو، شیر  .

مادربزرگ با  نان می پزد.  پدر  تراکتور  را شخم می زند. 

سگ  خوابید.

تصویرها را بچسبانید و جمله ها را کامل کنید. 

همكار گرامي؛ از دانش آموزان بخواهید تصویرها را از صفحه ی 203 قیچی کنند و 
در جای مناسب در این صفحه بچسبانند سپس جمله ها را کامل کنند.

صد آفرین


