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فّعالّيتهاي
تكميلي
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كامل كنيد.

   گم شد.  )من مداد – مداد من(

پنجره ی   شکست. )اتاق شما – شما اتاق(

 در آتش سوخت. )گندم های آن ها / آن ها گندم ها(

کّفاش   را واکس زد. )ما کفش های / کفش های ما(

 در مشهد زندگی می کنند. )تو خانواده / خانواده ی تو( 

  را دزد برد. )کيف او / او کيف( 

با توّجه به تصویر، پاسخی مناسب برای هر پرسش بنویسيد.

مروارید در کجا است؟ 
 .  

ماهی هاي كوچك در کجا شنا می کنند؟
  .      

خرچنگ و ماهي ها در کجا هستند؟ 
  . 
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ما نّقاشی کردیم.

 زیبا شد. 

شما سوارکاری مي کنید.

 خوب می دوند.

تو مسواك مي زني. 

 تمیز هستند.

من راننده ی تاکسی هستم.

این  است. 

سارا و آزاده دانش آموز هستند. 

 بزرگ است. 

بابا تصادف کرد.

 خراب شد. 

نّقاشی مان

ماشینش

اسب هایتاندندان هایت

تاکسی   ام

مدرسه شان

اتوبوست

با انتخاب کلمه ی مناسب هر جمله را کامل کنيد.
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با توّجه به تصویر و کلمه  های داده شده داستان را کامل کنيد.

گاوهای مزرعه ی ما

ما  مزرعه یک گاو داریم.  خانم حنا است. 

سه ساله است.  یک گوساله دارد. 

دراسمش گاو ما

بود شدبه  پدرم

گاومان

گوساله ی من کوچک  . او شیر خورد. 

گوساله ام بزرگ  . 

  گوساله ها را با مادرشان  دشت می برد.
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به تصویرها نگاه کنيد و جمله ها را کامل کنيد.

قطار کجا است؟

قطار    است.

قطار    است.

قطار    است.

قطار    است.

قطار    است.

قطار کنار کمد است.

قطار    است.

قطار    است.

قطار    است.
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تو کجا نماز می خوانی؟   

                                                        . 

ابرها در کجا هستند؟    

                                                        . 

چراغ راهنما را در كجا مي بیني؟      

                                                        . 

آتش نشان چه چیزی 
را خاموش می کند؟ 

                                                        . 

چه چیزي شكست؟ 

                                                        . 

نام بیني فیل چه  چیزي است؟

                                                        . 
شما از کجا اسباب 

بازی می خرید؟ 

ما با چه چیزهایی 
دندانهایمان را 

تمیزمی کنیم؟

آن ها چه  چیزي 
می خورند؟  

                                                        . 

این چه  چیزي است؟   

                                                        . 

کمک  بیمار  به  کسانی  چه 

می کنند؟ .                                                             

                                                       . 

شروع

پایان
قانون بازی:

 شما به یک تاس و مهره به تعداد، بازیکنان نیاز دارید. 
 با آوردن شماره 6 شما وارد بازی می شوید. 
 با پاسخ صحیح اجازه ی ادامه بازی را دارید.

 با پاسخ نادرست یک دور از بازی محروم می شوید. 
 اگر مهره شما وارد خانه ی بدون پرسش شود باید 2 خانه به عقب برگردید.

                                                        . 

به ناخدا کمک کنيد به گنجش برسد.
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درست یا نادرست بودن هر جمله را مشخص کنيد.

مانند نمونه رنگ کنيد.

سگ در النه اش خوابید.                                                       

گربه به درخت باال می رود.                                                        

حرم امام رضا با مشهد است.                                                      

من به کبوتر زخمی کمک کردم.                                             

ما از قطار به اصفهان رفتیم.                                                          

ساناز از خواب بیدار شد.                                                                

شما با بّچه شان بازی می کنید.            

سمعك شما روي گوش هایتان است.

سمعكتان روي گوش هایتان است. پیامبر حرف هایشان را شنید.

پیامبر حرف هاي آن ها را شنید. 

پرستار داروهایشان را داد.

پدر المپ اتاق هایتان را خاموش کرد.پرستار داروهای آن ها را داد. 

پدر المپ اتاق های شما را خاموش کرد. 

بّچه هایشان دعوا کردند.  

بّچه های آن ها دعوا کردند. 

امام هایمان راستگو بودند.

امام های ما راستگو بودند.
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مانند نمونه انجام دهيد.

 النه    شان

 

پرنده النه دارد.  

 النه ِی پرنده

  .  پرنده جوجه 

   

   

  .  پرنده ها 

   

 النه اش

 پرنده ها النه دارند.

 النه ِی پرنده ها
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داستان "حسن و علی" را بخوانيد و به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهيد.

آن ها رفتند.  حسن و علی لباس پوشیدند.  

آن ها نان و غذایشان راخوردند.  حسن و علی نان خریدند.   

آن ها تلویزیون نگاه كردند.            حسن و علی خوابیدند.

                  پرسش           پاسخ 

حسن و علی چه چیزی پوشیدند؟     حسن و علی لباس پوشیدند. 

آن ها چه  چیزي خریدند؟        .

آن ها چه چیزهایی را خوردند؟      .

حسن و علی چه  چیزي نگاه کردند؟   .
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با توّجه به تصویرها به پرسش ها پاسخ دهيد.

چه چیزی زمین را روشن می کند؟ 
خورشید 

در روز 12 بهمن چه كسي به ایران آمد؟ 
 

تو چه  چیزي مي خوري؟ 

چه كسي موی تو را کوتاه می کند؟ 

تو کجا می خوابی؟ 

تو با چه  چیزي دستت را می شویی؟ 

تو كتاب را در كجا مي گذاري؟ 
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پاسخ ها را بنویسيد.

1. اسم مدرسه ی ما  است.

.  .2

.  .3

.  .4

.  .5

1. اسم مدرسه ی شما چه  چیزي است؟
2. چه كسي به شما درس می دهد؟

3. شما کجا بازی می کنید؟
4. شما چه چیزی در کیف دارید؟

5. شما با چه  چیزي به مدرسه می آیید؟

دبستان امام جعفر صادق )ع(
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مانند نمونه بنویسيد.

       پرنده غذاي جوجه اش را آورد.      
پرنده غذاي جوجه اش را مي آورد.     

                محّمد آواز خواند.                 .
            محّمد آواز .

      سارا كالهش را روي سرش گذاشت.
                                     سارا كالهش را روي سرش . .

       آموزگار از احمد سؤال پرسید.

       پرنده ي خیس از سرما لرزید.     
     

با کلمه های پرسشی جاهای خالی را کامل کنيد.

 مّعلم  درس مي دهد؟ 
مّعلم ریاضي، فارسي و علوم درس مي دهد.

 او در  کار می کند؟ 
او در سینما کار می کند. 

 بابا به  پول می دهد؟ 
بابا به راننده پول می دهد. 

 ؟

 پرستارها از  ؟
پرستارها از بیمارها مراقبت مي كنند.

. 

. 
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با کلمه های پرسشی جاهای خالی را کامل کنيد.

با کلمه ها و پاسخ های داده شده، پرسش ها را کامل و در جاهای خالی بنویسيد. 

آن ها ............. را درست می کنند؟شما ............. را خاموش کردید؟

خدا ............. را دوست دارد؟

خواهرت کلیدها را ........گذاشت؟

كجاكجا

چه كسي

چه چیزهایيچه چیزي

چه كساني سگ ........................ است؟

.........................گل می فروشد؟

پرسش: .........................................؟                               
پاسخ: سگ داخل النه اش است. 

پرسش: .........................................؟                               
پاسخ: گل فروش گل می فروشد. 

پرسش: .........................................؟                               
پاسخ: خواهرت کلیدها را روی میز گذاشت.

پرسش: .........................................؟                               
پاسخ: آن ها ظرف های سفالی را درست می کنند.

پرسش: .........................................؟                               
پاسخ: خدا انسان های خوب را دوست دارد.

پرسش: .........................................؟                               
پاسخ: شما آتش را خاموش کردید.
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مرّتب کنيد و بنویسيد. 

كتابخانه در كتاب ها هستند

مهر و جانماز
استدرتسبیح

درپرواز کبوترهاآسمان
کردند

دیدرا 
دكتر

بیمارستانبیمار

شهید
درعاشوراروز

شد امام
 حسین )ع(

.

.

.

.

.

در
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 به تصویرها نگاه کنيد و پرسش بنویسيد.

        ؟

        ؟

        ؟

        ؟

        ؟

        ؟

چه چیزی؟ 

چه كسي؟

كجا؟

چه کسی؟

چه  چیزهایي؟

چه كساني؟
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جمله بنویسيد.



تصاویر مربوط به تمرین صفحه ي 186 .




