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باسمه تعالي

»  ... و من احياها فكاّنما احيا الّناس جميعا ... «
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فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فّعالّيت هاي نظام مند و طرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد 
ابعاد چهارگانه ی زير نظام برنامه درسي )طّراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( را در يك بافت منسجم و 

هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي سامان دهي نمايد. 
در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي است، 
ســعي شــده تا مالحظات ساحت هاي تربيتي حاكم بر فلسفه تعليم و تربيت كه ناظر بر رشد و توانمندي 
دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كســب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري 
شــيوه ی تفّكر علمي و منطقي، توان تفّكر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقّيت و نوآوري و نيز كسب 
دانش، بينش و تفّكر فناورانه براي بهبود كيفّيت زندگي است، مورد توّجه قرار گيرد. اين محتوا با فراهم 
نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تأكيد بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري و توّجه 
به هوّيت ويژه متربّيان با نيازهاي خاص، زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم 

)توانمندي ها، مهارت ها( مي باشد.
اميد است اين محتوا در تحقق اهداف مؤّثر باشد و معّلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب 

بتوانند فراگيران را در دستيابي به صالحّيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
ايــن كار بــزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناســان ســازمان آموزش و پرورش اســتثنايي و 
گروه هاي تأليف كتاب هاي درســي مي باشــد، شايســته است از تالش و مســاعي تمامي اين عزيزان و 
همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ و آماده سازي ما را 

ياري داده اند، تقدير و تشّكر نماييم. 
در اين جا از همه ی همكاران و صاحب نظران درخواســت مي نماييم، تا نظرات و پيشنهادهاي خود 

را در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند.

دكتر مجيد قدمي

معاون وزیر و ریيس سازمان آموزش  و پرورش استثنایی کشور



درس اّول:   زمان حال ...............................................................................................................11

درس دوم: کلمه ها ی پرسشی " چه چيزی/ چه چيزهايي"  ..........................................................25

درس سوم:  ضميرهای شخصی جدا و پيوسته ی اول شخص مفرد  ..........................................35

درس چهارم: ضميرهای شخصی جدا و پيوسته ی اول شخص جمع  ..........................................45

درس پنجم: کلمه ها ی پرسشی " چه کسی/ چه كساني"  ..........................................................57

درس ششم: ضميرهای شخصی جدا و پيوسته ی دوم شخص مفرد...............................................68

درس هفتم: ضميرهای شخصی جدا و پيوسته ی دوم شخص جمع  ............................................77

درس هشتم: فعل های مرکب  ....................................................................................................87

درس نهم: ضميرهای شخصی جدا و پيوسته ی سوم شخص مفرد  .............................................103

درس دهم: ضميرهای شخصی جدا و پيوسته ی سوم شخص جمع  ..........................................113

فصل های بود، بودم و ... / شد ، شدم و .... ......................................................122 درس یازدهم: 

درس دوازدهم: حرف اضافه ی " با " ............................................................................................132

درس سيزدهم: حرف اضافه ی " در " ............................................................................................ 145

درس چهاردهم: کلمه ی پرسشی "کجا " ...................................................................................... 155

درس پانزدهم: حرف اضافه ی " به " ........................................................................................... 165

درس شانزدهم: حرف اضافه ی " از " ........................................................................................... 176

فّعالّيت های تکميلی ...............................................................................................................187
                                  

فهرست



پروردگار مهربان را سپاس می گوييم که همزمان با تحول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش 

و پرورش، توانســتيم با تکيه بر مبانی تعليم و تربيت اســالمی و نيز با توجه به چارچوب برنامه ی 

درســی ويژه ی دانش آموزان آسيب ديده ی شنوايی در آموزش و پرورش استثنايی، به نگارش اين 

کتاب بپردازيم. اميدواريم که آموزش مناسب اين محتوا، زمينه ی شکوفايی استعدادها و گسترش 

توانايی هــای نوآموزان و پرورش و تقويت مهارت های زبان شــفاهی و نوشــتاری دانش آموزاِن 

آســيب ديده ی شنوايی ميهن اسالمی را، به ويژه در جمله ســازی و نگارش )انشاء( فراهم سازد و 

آموزگاران گرامی را در امر تدريس ياری نمايد. 

برای پيشــبرد بهتــر فرايند ياددهی – يادگيری و کمک به بهبود رونــد آموزش اين محتوا، توجه 

آموزگاران گرامی را به نکات زير جلب می کنيم. 

 در تهّيه ی اين کتاب، همچنين انتخاب عناِصر زبانی و روند آموزش تالش بر اين بوده اســت 

که به روند رشد طبيعی گفتار و زبان و در حد امکان به محتوای آموزشی هر پايه و مطالب کتاب 

فارسی آن ها توّجه شود، ولی به دليل نيازهای ويژه ی دانش آموزان آسيب ديده ی شنوايی، ممکن 

است مواردی از ناهمخوانی نيز مشاهده گردد. 

 در هر پايه، محتوای کتاب زبان آموزی و جمله سازی با يک نظم زمانی و اصول توالی محتوا، 

شــامل توالی ساده به مشــکل، جزء به کل و عينی به ذهنی، تدوين شده است. آموزش پايه ی اّول 

مقدماتی با يادآوری و افزايش خزانه ی واژگانی آغاز می شــود و به جمله های دو کلمه ای پايان 

می يابد. در پايه های باالتر، گســترش جمله ها و عناصر زبانی ادامه پيدا می کند، به گونه ای که در 

پايان دوره ی ابتدايی، از دانش آموزان انتظار می رود که به سطح مطلوبی از مهارت های ز بانی، به 

ويژه در جمله سازی و نگارش، دست يابند. 

 تدريس اين کتاب، در جدول ســاعات هفتگی، بخشــی از زمان درس »زبان و ادبّيات فارســی 

)انشاء( « را به خود اختصاص می دهد. 

مقّدمه



 دستور زبان فارسی شامل ساخت واژه و جمله )صرف و نحو( بر اساس قواعد زبانی است. در 

اين مجموعه کتاب ها، مباحث وابســته به ســاخت جمله مورد نظر است، ولی بنابر نياز، به مباحث 

ســاخِت واژه )مانند چگونگی ساخت کلمه های جمع( و به مهارت هايی همچون دّقت، شناخت، 

تشخيص و کاربرد نيز، توّجه کرده ايم. 

 خواســته ی بنيادی محتــوای زبان آموزی و جمله ســازی )راهنمای تدريس و کتاب درســی(، 

گسترش همه ی مهارت های زبانی است اما گسترش و پيچيدگی زبان و مهارتهای وابسته به  آن ها و 

آموخته های مربوط به ساير درس ها ما را بر آن داشت تا مطالب، بنا بر ضرورت و نياز دانش آموزان 

آســيب ديده ی شنوايی، به آموزش مهارت های نوشتاری )در سطوح فّعال نوشتن( گرايش بيشتری 

داشته باشد، هرچند ساير اجزا و ارکان زبان و مهارت های آن ناديده گرفته نشده اند. 

 آموزش و يادگيری مهارت های زبانی در دانش آموزان آســيب ديده شــنوايی ممکن است تنها 

از طريق شنيدن دچار مشکل شود. از اين رو جهت جبران و رفع مشکل يادگيری بر گفتارخوانی، 

داشــتن تعامالت کالمی / غيرکالمی و ارائه ی مطالب آموزشــی به شکل عينی و نوشتاری تأکيد 

می گردد. 

 همــکاران گرامی، ســطح توانايی ها و نوع روش ارتباط دانش آمــوزان را به هنگام تدريس و 

ارزشيابی در نظر داشته باشيد. 

 همچنين »کتاب مّعلم )راهنمای تدريس( پايه دوم را برای هر درس مطالعه کنيد و تدريس خود 

را با اهداف، انتظارات، روش های تدريس و جدول زمان بندی آموزش هر عنوان درسی، مطابقت 

دهيد ضمن آن که از فّعالّيت های پيشــنهادی و نکته های مربوط به تدريس استفاده نماييد و برای 

آگاهی از اهداف و اجرای تمرين های کتاب درسی از دانستنی های کتاب معّلم بهره مند شويد. 

 برای آشنايی شما همکاران ارجمند، جدول درس های پايه های دوره ی ابتدايی، در کتاب معّلم 

)راهنمای تدريس(، با عناوين درس ها تهّيه شده است. افزون بر آن، جدول زمان بندی دروس پايه ی 



دوم نيز در آغاز فصل دوم همان کتاب آمده است. اين جدول شما را در برنامه ريزی دقيق تدريس 

ياری می کند. در کتاب معّلم )راهنمای تدريس( به آموزگار گرامی توصيه شده است که هر دو 

گونه ی نوشتاری و گفتاری فارسی معياری را در هنگام آموزش و تدريس به دانش آموزان به کار 

برند و متناسب با سطح توانايی و آسيب شنوايی دانش آموزان، ايشان را از تفاوت های هر دو گونه 

و بيان گفتاری و نوشتاری مناسب آگاه سازند. 

 در کتاب معّلم )راهنمای تدريس( و کتاب درسی زبان آموزی و جمله سازی پايه ی دوم فّعالّيت ها 

و تمريناتی برای ارتقای مهارت های گوش کردن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن، پيش بينی شده 

اســت. هر دانش آموز، به ترتيب قرار گيری فّعالّيت ها و تمرين ها، ابتدا می شــنود )يا گفتارخوانی 

می کنــد( و درک می کنــد )می فهمد( ســپس می گويد. در مرحله ی بعد هــر دانش آموز با درک 

خوانداری جمله ها تکليف مربوط را انجام می دهد و در انتها با تمرين های متنوع نوشتاری می تواند 

خودش نوشتن خود انگيخته داشته باشد. 

 همکاران گرامی، برای تســهيل در روند آموزش از حرکات بدنی و اشــاره ها، تصاوير بزرگ، 

تخته ی هوشمند، تخته ی کالسی، کارت نوشتاری و ... استفاده کنيد. 

 هدف و انتظارات از تأليف هر درس برای آموزگاران، در اين قسمت آمده است. 

چگونگی اجرای يک فرايند ياددهی – يادگيری به شکل عملی )مجّسم( در کالس در قسمت بازي 

كنيد و بياموزيد مطابق با کتاب معّلم )راهنمای تدريس(، آورده شده است. 

 نحوه ی اجرای تمرين »ببيند، بشنويد و بگوييد« در اين قسمت ها شرح داده شده است. 

 در اين قســمت نکته هايی که بايد در انجام دادن تمرين توسط دانش آموزان مورد توّجه 

همکاران عزيز قرار بگيرد آمده است. 

 در بيشتر دروس، نکات و راهکارهايی ارائه شده است که والدين ارجمند می توانند با به 

کارگيری آن ها به گسترش و تثبيت مهارت های آموخته شده کمک کنند. مهارت ها در شرايط و 



موقعيت های طبيعی تکرار و تمرين می شوند و بهتر است در همه ی مراحل با آموزگاران تبادل نظر 

صورت گيرد.

 ارزشيابی اين درس، که توصيفی است، فرصت مناسبی برای شناسايی دقيق توانايی و استعدادهای 

فراگيران فراهم آورده اســت. برای بهره گيری بهتر از اين روش، الزم اســت که از آغاز ســال 

تحصيلی ابزارهای مناسب، همچون آزمون های عملکردی، کارپوشه و سياهه ی رفتار، تهّيه شود. 

ساختار تمرین های این کتاب 

در ايــن کتاب درســی فّعالّيت ها و تمرين ها با روال و نظم خاصــی در کنار هم قرار گرفته اند. از 

نکته های دارای اهّمّيت در اين زمينه می توان به موارد زير اشاره کرد: 

 فّعالّيت ها از کاماًل شفاهی به سمت نوشتاری تهّيه و تدوين شده است. 

 در ابتدا درک شنيداری و خوانداری سپس بيان گفتاری و نوشتاری مد نظر است. 

 نوع تکاليف ارائه شده و عملکرد دانش آموزان می تواند به صورت های زير باشد: 

شنيدن )گفتارخوانی( – ديدن هر دانش آموز درک کند و نشان بدهد. 

شنيدن )گفتارخوانی( – گفتن هر دانش آموز درک کند و بگويد )کالمی / غيرکالمی(. 

شنيدن )گفتارخوانی(- انجام دادن هر دانش آموز درک کند و انجام دهد. 

خواندن – نوشتن هر دانش آموز درک خواندن داشته باشد و بنويسد. 

 در همه ی درس ها تمرين اّول با عنوان »بازی کنيد و بياموزيد« به درک و بيان شفاهی و نوشتاری 

جمله ها )خبری / پرسشی( توّجه دارد و در ادامه ی فّعالّيت های پيشنهادی در کتاب معّلم )راهنمای 

تدريس(( به شکل عملی در کالس اجرا می شود. 

 در تمرين دوم با عنوان »ببينيد، بشنويد و بگوييد«، درک شفاهی و پاسخ شفاهی با توّجه به تصوير 

و مطابق دستورالعمل، هدف آموزشی قرار گرفته است. 



 تمرين سوم با تصاوير و جمله هايی همراه است تا هر دانش آموز با صدای بلند بخواند و توانايی 

درک خواندن هدف آموزشی را کسب و تثبيت نمايد. 

 از تمرين چهارم به بعد تکاليف متنّوعی برای نشان دادن درک خواند، تکميل جمله )خبری / 

پرسشی( و سپس نوشتن جمله )خبری / پرسشی( به صورت گام به گام ارائه شده است. 

نمونه ی ساختار تمرين های مربوط به درک خواندن: 

خواندن جمله سپس انتخاب تصوير 

خواندن متن سپس انتخاب / تکميل / نوشتن جمله 

نمونه ی ساختار تمرين ها برای تکميل يک جمله: 

ارائه ی تصوير و کلمه و انتخاب کلمه ی مناسب با توّجه به تصوير و تکميل جمله؛ 

ارائه ی کلمه و انتخاب کلمه ی مناسب و تکميل جمله؛ 

ارائه ی تصوير و تکميل جمله با توّجه به تصوير داده شده. 

نمونه ی ساختار تمرين ها برای نوشتن يک جمله: 

ارائه ی تصوير کلمه / کلمه ها و نوشتن جمله؛ 

ارائه ی کلمه / کلمه ها و نوشتن جمله؛ 

ارائه تصوير و نوشتن جمله. 

شايسته است از همکار محترم جناب آقاي دكتر مهدي دستجردي كاظمي که در تأليف اين کتاب 

با ما همکاری نمودند تقدير و تشّکر نماييم. 



"زمان حال" 

درس 
اّول
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به  آتيش  بار خودش،  کار خودش،  بازی »هرکسی  دانش آموزان  با  معّلم 

انبار خودش« را انجام می دهد، البّته از قبل کاری که هر دانش آموز انجام 

می دهد را با او هماهنگ می کند. در حين انجام فّعالّيت هر دانش آموز با 

راهنمايی معّلم جمله ای را با فعل زمان حال بيان مي کند. کارت نوشتاری 

جمله ها با برجسته کردن فعل ها به دانش آموزان نشان داده می شود؛ مانند: 

من کتاب می خوانم. / ما می خنديم. / شما غذا می پزيد.

بعد از پايان بازی معّلم با يادآوری آموزش های سال های گذشته و بيان 

همان فعل ها در زمان گذشته به مقايسه ي کاربرد فعل ها در اين دو زمان 

انجام شود؛ مانند: 

من کتاب می خوانم. / من کتاب خواندم.

ما می خنديم. / ما خنديديم.

شما غذا می پزيد. / شما غذا پختيد.

بازی کنید و بیاموزید

الزم  ساده ی  فعل های  حال  زمان  کاربرد  و  مفهوم  درک  با  دانش آموزان 

)ناگذرا( و متعّدی )گذرا(، آن ها را در جمله بيان کنند، بخوانند و بنويسند. 



رد
ا س

لو
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ببينيد، بشنويد و بگوييد. 

می پوشد می خورد

می دوندمی چرخند 

الف:

می ُبَردمي چسباند

می گيرد می َبَرد
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می دهد 

می شمارد 

می اندازد 

می پرسد 

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

1- توّجه دانش آموزان را به فّعالّيت های در حال انجام در تصويرها جلب کنيد. 

2- با همراهی دانش آموزان جمله ای را با تأکيد بر بيان فعل در زمان حال بگوييد. 

3- جمله ای مربوط به يک تصوير را بگوييد و از هر دانش آموز بخواهيد، تا تصوير آن را نشان دهد. 

4- هر دانش آموز با راهنمايی شما جمله ای را در ارتباط با هر تصوير بگويد. 

نازنين سيب را می خورد. / سعيد لباس را می پوشد. / دخترها می چرخند. / مردها می دوند. 
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ب: 

کاشت می کارد 

رفتند می روند 

پخت   می پزد  

خورد مي خورد

خواند می خواند
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می آورد

مي بندد

آورد 

بست

دوخت   می دوزد 

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

1- توّجه دانش آموزان را به فّعالّيتی که در حال انجام و همان فعالّيت که پايان يافته است جلب کنيد. 

2- تفاوت در کاربرد مناسب فعل ها در زمان حال و گذشته را با توجه به دانسته های  قبلی دانش آموزان 

يادآور شويد. 

3- با همراهی دانش آموزان جمله ای را با تأکيد بر بيان فعل برای هر تصوير بگوييد. 

4- جمله/ فعل، مربوط به يک تصوير را بگوييد و از هر دانش آموز بخواهيد، تا تصوير آن را نشان دهد. 

5- هر دانش آموز با راهنمايی شما جمله ای را در ارتباط با هر تصوير بگويد. 



رد
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لو

17

با صدای 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. 

زهرا مشق می نویسد. 

آرمان می خندد. 

آن ها طناب را می کشند. 

محّمد می لرزد. 

مادر و مادربزرگ لباس می بافند. 

مادرها بّچه ها را می بوسند. 

زهرا کيف می خرد. 

مردها می پرند. 
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جمله ی مناسب هر تصوير را عالمت بزنيد. 

مادر چای را ریخت .     
 

مادر چای را می ریزد.    

آن ها فيلم را می بينند.    

آن ها فيلم را دیدند.      

من بند کفشم را بستم.  

من بند کفشم را می بندم.

کوزه گر کوزه را می سازد. 

کوزه گر کوزه را ساخت.      

زهره مداد را می تراشد.  
 

زهره مداد را تراشيد.    
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هر جمله را بخوانيد و تصوير مناسب آن را انتخاب کنيد. 

اسب ها علف می خورند.

مادر ظرف ها را می شوید.

نانوا نان می  پزد.

پرنده ها آواز می خوانند.
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به تصويرها نگاه کنيد و کلمه ی مناسب را انتخاب كرده و بنويسيد. 

می ریزدمی آید می شویدمی شکنند

والدين گرامی: در حال انجام فّعالّيت های روزمره، جمله هايی در زمان 
حال را با فرزندتان تمرين و بيان نماييد. 

مانند: من جارو می کنم. 

خانم ها گردو ها را .............................زهره ...................................... 

مادر چای را ....................................پدر علی را .................................



رد
ا س
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 به تصوير نگاه کنيد و با توجه به هرشماره، جمله ها را با کلمه های داده شده کامل نماييد.

نماييد.  گفتگو  فرزندتان  با  روزمره  فّعالّيت های  درباره ی  گرامی:  والدين 
کارهای انجام شده را با فعل های زمان گذشته و فّعالّيتی را که در حين 
موارد مشابه  بيان  به  را  او  و  کنيد  بيان  زمان حال  با  آن هستيد  انجام 

ترغيب نماييد. مانند: تو درس می خوانی، تو درس خواندی.

1- حسن می پرد.
2- حسين  .
3-  دانه ها را می خورند . 
4- امير درس  .
5- پدر  را مي دوشد.
6-  نان مي پزد.

1

4 1 2

35

6

می دود

مادرمرغ و جوجه ها

شير

می خواند

می پرد
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       جمله ها را مانند نمونه وصل کنيد.  

او نماز            نمی خریم     

ما چيپس                مي آورند    

دانش آموزان صندلی ها را        می پرسد  

معّلم درس علوم را        می خواند

تو ظرف ها را                     مي َبري

نمی پرد

گوسفند و بّره

کشيد

می نويسيد

       جمله ها را با کلمه های مناسب کامل کنيد.  

کودک نخ ماشين را   .

     می خوابند. 

مار   .

شما مشق   .
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آن ها

مي چرخد

وموز

شير

مي خرند

مي پرسد

سوال
من را

مي خورمميوه ام

چرخ و فلك

دانش آموز

در شکل زير اعداد 1 را قرمز، اعداد 2 را سبز، اعداد 3 را آبی، اعداد 4 را 

زرد کنيد و با کلمه های هم رنگ جمله بنويسيد.   

 .  -1

 .  -2

 .  -3

.  -4

4

2 1

3

1

2
3 3

1

1

3

1

4

2
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.

.

.

.

برای هر تصوير جمله بنويسيد. 

خدا قوت



درس 
دوم

"چه چيزي /چه  چيزهايي"
كلمه هاي پرسشي 
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معّلم یک شی ء )اسباب بازی، خوراکی، میوه و ....( را در یک جعبه یا کیسه ای 

که داخلش دیده نمی شود قرار می دهد. جمله ی پرسشی این "چه چیزی" است؟ 

را روی تابلو با برجسته کردن "چه چیزی" می نویسد. جعبه یا کیسه را در اختیار 

هر یک از دانش آموزان قرار می دهد تا با لمس کردن، بوییدن و .... نام شیء را 

بعد از پرسش حدس بزنند. به تناوب با تغییر شی ء داخل جعبه نقش پرسش گر به 

دانش آموز دیگری داده می شود و پرسش و پاسخ صورت می گیرد. 

سیب / گردو / توپ/ بادام این چه چیزی است؟    

چه چیزی کوچک و سفت است؟   گردو / بادام

به  را  چیزی"  "چه  و  "چی"   کلمه های  کاربرد  موقعیت  و  هم معنایی  معّلم 

دانش آموزان یادآور می شود. 

از كلمه ي پرسشي" چه چیزهایي" براي پرسش از موارد جمع استفاده شود و 

مفهوم و كاربرد آن به دانش آموزان آموزش داده شود. 

چه چیزهایي در كیسه است؟     سیب و توپ و ...

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد کلمه ی پرسشی "چه چیزی" پرسش و پاسخ 
مناسب را بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 

و  پرسش  چیزهایي"  پرسشي"چه  كلمه ي  كاربرد  و  مفهوم  درك  با  دانش آموزان 
پاسخ مناسب را بیان كنند، بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید



رد
د س

سو
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ببینید، بشنوید و بگویید. 

چه چيزي )چي(

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

1- توّجه دانش آموزان را به نماد کلمه ی پرسشی " چه چیزی " جلب کنید. 

2- هر تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و با نشان دادن نماد و کلمه ی پرسشی " چه چیزی " نام 

آن را سؤال کنید: " این چه چیزی است؟"

3- دانش آموزان را برای دادن پاسخ مناسب راهنمایی کنید. 

4- از دانش آموزان بخواهید در تعامل با شما یا دوستانش با به کارگیری کلمه ی پرسشی "چه چیزی" 

پرسش و پاسخ انجام دهند. 

 

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

1- توّجه دانش آموزان را به نماد کلمه ی پرسشی »چه چیزهایی« جلب کنید. 

2- هر تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و بر این نكته كه تعداد آن ها بیشتر از یکی است، اشاره کنید. 

3- با نشان دادن نماد کلمه ی پرسشی»چه چیزهایی« نام آن ها را سوال کنید: 

چه چیزهایی می پرند؟ / ما چه چیزهایی می پوشیم؟ / چه چیزهایی چرخ دارند؟ 

ما چه چیزهایی را می خوریم؟ / چه چیزهایی ُافتادند؟ 

4- دانش آموزان را برای دادن پاسخ مناسب راهنمایی کنید. 

5- از دانش آموزان بخواهید در تعامل با شما یا دوستانشان، با به کارگیری کلمه پرسشی »چه چیزهایی« پرسش 

و پاسخ انجام دهند. 

چه چيزهایي

ب: 



رد
د س

سو

29

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 به عنوان تکلیف 

منزل به دانش آموزان داده شود. 

پرسش:  این چه چيزی است؟
پاسخ:     این فرفره است.

پرسش:  گربه چه چيزی را می اندازد؟ 
پاسخ:     گربه گلدان را می اندازد. 

پرسش:  آرمان و امین چه چيزهایی دارند؟ 
پاسخ:     آرمان و امین توپ دارند. 

پرسش: ما چه چيزهایی داریم؟ 
پاسخ:   ما مرغ و خروس داریم. 

پرسش: او چه چيزی خورد؟ 
پاسخ:   او موز خورد. 
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به تصویرها نگاه کنید و پاسخ مناسب هر پرسش را انتخاب کنید. 

 چه چيزی ایستاد ؟ 

او چه چيزهایی می خرد؟ 

زهرا چه چيزی پوشيد؟ 

آن ها چه چيزی می فروشند؟   
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پاسخ هر پرسش را به آن وصل کنید. 

چه چيزهایی شيرین هستند؟ 

چه چيزی می دود؟      

چه چيزی می پرد؟ 

صادق چه چيزی می خواند؟ 

آن ها چه چيزی می بافند؟ 

مهين چه چيزی دارد؟   

صادق قرآن می خواند. 

شکالت ها شيرین هستند.

مهين چتر دارد. 

آن ها قالی می بافند.

آهو می دود. 

قورباغه می پرد. 
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روباه  .................... را دید. روباه چه چيزی را دید؟ 

با توجه به تصویر جاهای خالی را کامل کنید. 

کشاورز  پنبه  می چيند.کشاورز ............... می چيند؟

پاسخپرسش 

 ....................... می چرخند؟

 آن ها چه چيزهایی می خورند؟

 فرفره ها می چرخند.

آن ها دارو گرفتند.  آن ها .................. گرفتند؟

باد  .......... و........ را می برد. باد چه چيز هایي را می برد؟ 

آن ها .........  و ........ می خورند.
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با توجه به تصویرها برای هر پرسش، پاسخی مناسب بنویسید. 

چه چيزی می پرد؟

چه چيزی سرد است؟

بز چه چيزی دارد؟ 

نّجار چه چيزهایی می سازد؟

درخت چه چيزهایی دارد؟ 

.

.

.

.

.
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      با توّجه به کلمه ی مشخص شده برای هر پاسخ، پرسش مناسب بنویسید. 

این کمد است. 

زهرا کاغذ را می ُبرد. 

نازنين نان و پنير می خورد. 

ماهی دم و چشم دارد. 

کلمه ی  از  استفاده  با  فرزندتان،  با  غذاخوردن  هنگام  گرامی؛  والدین 
پرسشی » چی )چه چیزی(« با او گفت وگو کنید. 

مانند: چی )چه چیزی ( می خواهی؟ بابا چی )چه چیزی ( برداشت؟ 

صد آفرین برتو

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟



ضمیرهای شخصی جدا 
و پیوسته ی اّول شخص مفرد 

درس 
سوم
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معّلم به وسایل خودش که در کالس یا در کیفش قرار دارد اشاره می کند و 

ضمن نشان دادن آن ها به دانش آموزان ترکیب هایی مانند زیر می گوید: 

کلیِد من / صندلِی من / خودکاِر من

یا  وسایل  دادن  نشان  با  او  مانند  تا  می کند  راهنمایی  را  دانش آموزان  سپس 

اندام های خودشان ترکیب های مشابه بگویند.  

سپس معّلم از هر دانش آموز می خواهد تا ترکیب های بیان شده را روی تابلو بنویسد 

و با راهنمایی معّلم، دانش آموزان جمله هایی در ارتباط با آن ها بیان می کنند. 

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

شخصی من" صورت متصل ضمیر شخصی" من "یعنی  " ـــــَ  م " با همان 

کلمه های قبلی بیان و به صورت نوشتاری ارائه می گردد. 

کلیَدم / صندلَیم / خودکاَرم

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

شخص مفرد)من، ــَـ م(، آن ها 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. توجه دانش آموزان را به تعّلق هر مورد به پسر، در تصویر جلب کنید. 

2. ترکیب »اسم + ضمیر شخصی"من" « را در ارتباط با هر تصویر بگویید. 

3. هر ترکیب »اسم + ضمیر شخصی"من" « را بگویید تا دانش آموزان نشان دهند. 

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

الف: 

کشوِر من 

معّلِم  من 

توپ هاِی من 

کتاب هاِی من 

دسِت  من 

كیِف من 

دوست هاِي من 
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کشورم

معّلمم

توپ هایم 

کتاب هایم

كیفم 

دستم

دوست هایم 

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

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

2. ترکیب » اسم + ضمیر شخصی پیوسته ی َ       م« را در ارتباط با هر تصویر بگویید. 

3. هر ترکیب  » اسم + ضمیر شخصی پیوسته ی َ       م« را بگویید تا دانش آموزان نشان دهند. 

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

5. در صورت توانایی دانش آموزان کلمه ها و ترکیب های قسمت های الف و ب را در جمله به کار ببرید. 

ب:
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با صدای بلند بخوانید.

چشم هایم سبز است. چشم هاِی من سبز است. 

لباسم دکمه ندارد. لباِس من دکمه ندارد. 

کیفم بزرگ است. کیِف من بزرگ است. 

کفشم بند دارد. کفِش من بند دارد. 

روسریم گلدار نیست. روسرِی من گلدار نیست. 

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. 
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     مانند نمونه، عدد مناسب را بنویسید. 

او معلِم من است.

آن عروسکم است. 

این سیِب من است. 

این کالَهم است. 

این هواپیماِی من است. 

1

1

2

3

4

5
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 عصا دارد. 

این  است. 

 دوید. 

این  است. 

این  است.                                               

با توجه به تصویرها و کلمه های داده شده جاهای خالی را کامل کنید.                                                                               

مادِر من  مغازه ِي من اسِب مندوچرخه ِی منمادربزرِگ من 
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با توجه به تصویرها و کلمه های داده شده، جمله ها را کامل کنید.  

این ماشیِن من است.        
                                           

 خراب است.

دندان هاِی من درد می کند.          
                                         

من  را مسواک نزدم.

چتِر من قرمز است.        
                                         

من  را آوردم.

با استفاده از ضمیر شخصی  با اشاره به خود، جمله هایی را  والدین گرامی: 
»من« بیان کنید و فرزندتان را به گفتن جمله های مشابه ترغیب نمایید. مانند: 

جوراب من تمیز است. 

دست های من کثیف هستند.                                      
          

من  را شستم.

چترم ماشینمدندانهایمدستهایم
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با توجه به کلمه های داده شده، جاهای خالی داستان را کامل کنید. 

را آوردم.  من   را برداشتم.

  12 رنگ دارد. من روی نشستم و نّقاشی کشیدم.  

  را رنگ کردم.  زیبا است.

                     آن را دید و خندید. 

صندلی َام  نّقاشِي منَدفترم مداد رنگِي منمداد رنگی َام نّقاشی َامپدِر من 

      

  من قرمز است.          دگمه ِي لباس افتاد.

  را دوختم.          من  را  پوشیدم. 

       با توجه به تصویرها داستان را کامل کنید.   
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موفق   شدي

با مرّتب کردن کلمه ها، جمله های زیبا بنویسید. 

به کارگیری شکل  و  موقعّیت های موجود  از  استفاده  با  والدین گرامی؛ 
پیوسته ی ضمیر »من« جمله هایي را در تعامل با فرزندتان بیان کنید. 

مانند: ناخنم شکست. / لباسم را پوشیدم. 

پرید – من – خرگوش 

. 

 شستم – صورتم – من – را
. 

              من – مادر – پفک – نخرید 
. 

       خواندم – را – درسم – من
. 
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درس 
چهارم

ضمیرهای شخصی جدا و پیوسته ی 
اّول شخص جمع  
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برای  و  تقسیم می کند  دو گروه  به  را  دانش آموزان  مربی  به همراه کمک  معّلم 

اجرای نمایش بازدید از مدرسه و مهمانی آماده می شوند. به این صورت که یک 

گروه به همراه معّلم در نقش مهمان از مدرسه ی دیگری بازدید می کنند و گروه 

"اسم+  ترکیب های  افراد مدرسه  و  دیگر ضمن نشان دادن قسمت های مختلف 

ضمیر شخصی ما" را با راهنمایی مربی و نشان دادن کارت های نوشتاری از قبل 

آماده شده بیان می کنند؛ مانند: حیاِط ما / کالِس ما / مدیِر ما / و ...............

سپس نقش دو گروه عوض می شود و بازی تکرار می گردد. بهتر است ترکیب های 

ذکر شده در قالب جمله نیز تکرار و تمرین شوند. 

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

همان  با   » مان  ـــ   « یعنی  ما  شخصی  ضمیر  متصل  صورت   " ما  شخصی 

کلمه های قبلی و بر روی تابلو نوشته شوند. 

حیاِطمان / کالِسمان / مدیِرمان / و ...............

بازی کنید و بیاموزید

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

شخص جمع)ما، ــ  مان(، آن ها را در جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 
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دوست ها ی ما

ببینید، بشنوید و بگویید. 

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

1.  توّجه دانش آموزان را به تعّلق هر مورد به پسرها در تصویر جلب کنید. 

2. ترکیب »اسم + ضمیر شخصی" ما"« را در ارتباط با هر تصویر بگویید. 

3. هر ترکیب »اسم + ضمیر شخصی" ما"« را بگویید تا دانش آموزان نشان دهند. 

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

الف: 

پدِر ما  مادِر ما 

کمِد ما 

کتاب هاِی ما

کالسِِ ما

اتاقِِِ ما

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

1. توّجه دانش آموزان را به تعّلق هر مورد به پسرها در تصویر جلب کنید. 

ـ "مان"« را در ارتباط با هر تصویر بگویید.  2. ترکیب »اسم + ضمیر شخصی پیوسته یـ 

ــ "مان" « را بگویید تا دانش آموزان نشان دهند.  3. هر ترکیب »اسم + ضمیر شخصی پیوسته یـ 

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

5. در صورت توانایی دانش آموزان کلمه ها و ترکیب های قسمت های الف / ب را در جمله به کار ببرید.

ب: 

پدِرمان مادِرمان  

کمِد مان 

کتاب هاِیمان

کالِسمان

اتاِقمان

آموزگاِرمان

دوست هاِیمان



رد
چ س

اه
مر

49

با صدای بلند بخوانید.

1. اّره ِی ما تیز است. 

2. میِز ما چهار پایه دارد. 

3. میخ هاِیمان زیاد هستند. 

4. لباسمان آبی است. 
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با توجه به تصویر، جمله ی درست را انتخاب کنید. 

دوسِت ما آمد.                                                                                

ما دوست آمد.  
     

           
                                                  

ما دستم را شستیم.                                                   

ما دست هایمان را شستیم.  
   

                                
دکتر دندانم را کشید.                                                    

من دکتر دندان را کشید.    
     

   
    

                          
من لباسم را پوشیدم.                                                      

من لباسمان را پوشیدم. 
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گردش خانواده ی ما

........................  .............  تاب را بست.

........................  ............. توپ را برداشت. 

........................  ............. کباب است. 

........................  ............. خوشمزه است. 

........................  ............. وانت است. 

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

غذاِی ما ماشیِن ما عّمه یِ  ما عموِی ما ناهاِر ما
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ما دو بّچه داریم.

ما ...................... را بوسیدیم.

لباس هاي ما خیس هستند.

 .............................. خشك نیستند.

این عكس ماست.

............................ قشنگ است. 

ما میوه خریدیم.

من و مادرم ............  را خوردیم.

با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده، جاهای خالی جمله ها را کامل کنید. 

لباس هایمانمیوه هایمانعکسمانبّچه هایمان
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با توجه به تصویر، جاهای خالی را کامل کنید. 

ما را می شوییم. 

ما  را می خوریم. 

ما را مسواک می کنیم. 

ما   را می پوشیم. 

 نزدیک است. 

اسم  باغچه بان است. 

دست هاِیمان
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1- کتابخانه ی     کتاب دارد..  

2- ما  را کاشتیم.

3- من و خواهرم  را شستیم. 

4- آن ها     نیستند.   

5-   سه رنگ دارد.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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       با کلمه های داده شده جدول را کامل کنید.  
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شهر ما 

با کلمه های داده شده، جمله ها را کامل کنید. 

................. آلوده است. .........................

شلوغ هستند. .................. زیاد دود می کنند. 

..................تمیز است. من .................. 

را کثیف نمی کنم. .......................  درخت 

می کارند. ................. آلوده نیست. 

والدین گرامی؛ با استفاده از شکل جدا و پیوسته ضمیر شخصی » ما« 
جمله هایی را در موقعّیت های مناسب با فرزندتان تکرار و تمرین کنید. 

مانند: خانه ی ما کوچک است. فرشمان کثیف نیست. 

ماشین هایمانخیابان های ما

هوای ما پدرم و عمویمروستایم روستای من 
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جمله بنویسید. 

من توپ دارم. 

توِپ من ...................................... .

توَپم............................................ .

ما خاله داریم. 

خاله ِی ما ....................................... .

خاله مان  ...................................... . 

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

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

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

شاد باشي
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درس 
پنجم

كلمه هاي پرسشي
 "چه كسي/ چه كساني" 
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معّلم از روز قبل براي والدين ياد داشتي بگذارد تا دانش آموزان آلبومي 
از عكس هاي خانوادگيشان را به مدرسه بياورند. از هر دانش آموز بخواهيد 
كه عكس هاي خانواده ي خود را به دوستانش نشان دهد. معّلم با چهر ه اي 
مشتاق به عكس ها نگاه مي كند به طوري كه آن ها احساس كنند شناختن 
و صحبت درباره ي اعضاي خانواده شان براي معّلم جالب و مهم است. 
درباره ي تك تك افراد داخل عكس و كارهايي كه مي كنند سوال مي كند. 
همزمان كارت نوشتاري كلمه ي پرسشي»چه كسي« را به دانش آموزان 

ارائه مي دهد و او را راهنمايي مي كند كه پاسخ مناسب دهد؛ مانند:
اين چه كسي است؟     داداش

چه كسي مي خندد؟       بابا
سپس با نظارت و راهنمايي معّلم و به نوبت يكي از دانش آموزان نقش 
او را اجرا مي كند، به طرح سوال مي پردازد و دانش آموز ديگري پاسخ 
مي دهد. معّلم هم معنايي و موقعيت كاربرد كلمه ي »كي« و »چه كسي« 

را به دانش آموزان يادآوري مي كند.
از كلمه ي پرسشي"چه كساني" براي پرسش از موارد جمع استفاده شود 

و مفهوم و كاربرد آن به دانش آموزان آموزش داده شود. 
چه كساني در عكس هستند؟    بابا، داداش و ...

بازی کنید و بیاموزید

و  پرسش  پرسشي »چه كسي«  كلمه ي  کاربرد  و  مفهوم  درک  با  دانش آموزان 
پاسخ مناسب را بيان كنند، بخوانند و بنويسند. 

و  پرسش  كساني"  "چه  پرسشي  كلمه ي  كاربرد  و  مفهوم  درك  با  دانش آموزان 
پاسخ مناسب را بيان كنند، بخوانند و بنويسند.
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ببينيد، بشنويد و بگوييد. 

الف: 

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

1- توّجه دانش آموزان را به نماد و كلمه ي پرسشي »چه كسي« جلب كنيد. 
2- هر تصوير را به دانش آموزان نشان دهيد و با نشان دادن نماد و كلمه  ي پرسشي »چه كسي« نام 

آن را سوال كنيد:   » اين چه كسي است؟«
3- دانش آموزان را براي دادن پاسخ مناسب راهنمايي كنيد.

با به كارگيري كلمه ي پرسشي »چه  با دانش آموز ديگري  تعامل  از هر دانش آموز بخواهيد در   -4
كسي« پرسش و پاسخ انجام دهد.

چه  کسی )كي(
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همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل کنید: 

1- توّجه دانش آموزان را به نماد و كلمه ي پرسشي »چه كساني« جلب كنيد. 

2- هر تصوير را به دانش آموزان نشان دهيد و بر بيشتر از يكي بودن تعداد افراد اشاره كنيد.

3- با نشان دادن نماد كلمه ي پرسشي »چه كساني« نام آن ها را سوال كنيد:

چه كساني عكس را چسباندند؟ / چه كساني تفنگ دارند؟ / چه كساني مادربزرگ را مي بوسند؟ / چه 

كساني نشستند؟

4- دانش آموزان را براي دادن پاسخ مناسب راهنمايي كنيد.

با به كارگيري كلمه ي پرسشي »چه   با دانش آموز ديگري  تعامل  از هر دانش آموز بخواهيد در   -5

كساني« پرسش و پاسخ انجام دهد.

ب: 

چه  کساني )كي(
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با صدای بلند بخوانيد.

پدر میوه ها را مي شوید.  چه کسی میوه ها را مي شوید؟   

مادر چاي را مي آورد. چه كسي چاي را مي آورد؟   

مادر بزرگ بافتني را مي بافد. چه كسي بافتني را مي بافد؟  

حسن میوه ها را مي چیند. چه كسي میوه ها را مي چیند؟  

پدر، دخترها، حسن، مادر، مادربزرگ، پدربزرگ را مي بینم.                                          چه کساني را مي بیني؟   
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 به تصويرها نگاه كنيد و پاسخ مناسب هر پرسش را انتخاب كنيد.

 چه كسي بیمار است ؟ 

چه كسي نان پخت؟ 

چه كساني كاله دارند؟ 

چه كسي مي پرد؟   
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هر پرسش را بخوانيد و به تصوير مناسبش وصل كنيد.

چه كسي نامه را مي آورد؟

چه كسي میوه را مي فروشد؟

چه كساني كیك را مي پزند؟ 

چه كساني میز و صندلي را مي  سازند؟

چه كسي لباس را مي دوزد ؟   
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جمله ها را با کلمه ی "چه کسی" کامل کنيد.

آمبوالنس............. را می برد؟      آمبوالنس بیمار را می برد.

آن ها چه کسانی هستند؟           آن ها ......................... هستند. 

پدربزرگ کودک را می بوسد. پدربزرگ ............. را می بوسد؟   

چه کسانی نماز می خوانند؟       .........، ..........و .............نماز می خوانند. 

............ کتاب می فروشد؟          کتابفروش کتاب می فروشد.

چه کسی تاب را بست؟        .........................تاب را بست. 

پاسخپرسش

پدر، مادر و سعیدهکّفاشپدر

هر پرسش را بخوانيد و با توجه به تصوير و کلمه های داده شده جاهای خالی را کامل کنيد.
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؟

پبامبر ما حضرت محّمد)ص( است.

زن ها گل ها را کاشتند.

اين دکتر است. 

؟

؟

چه کسی سؤال می پرسد؟ 

چه کسی خانه می سازد؟               

زهرا چه کسانی را ديد؟ 

پرسش و پاسخ مناسب را بنويسيد.

پاسخپرسش
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مانند نمونه وصل کنيد.

همکالسی

کتاِب 
محّمد

عّمه ی 
من

هنرمند

هندوانه ی 
شیرین

موهایش

برِگ گل

بّنا

چه چیزی )چي(

چه كسي  )كي(

والدين گرامی؛ از شرکت در يک ميهمانی استفاده نماييد و در تعامل با 
فرزند خود کلمه ی پرسشی »کی )چه كسي(« را برای معّرفی افراد به کار 

ببريد. مانند: کی )چه كسي( آب را ريخت؟ کی )چه كسي( زنگ زد؟
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سوارکار افتاد.مداد افتاد.

 چه چیزي افتاد؟  
                                     چه كسي افتاد؟ 

نسرین عروسكش را بوسید.نسرین مادرش را بوسید.

نسرین چه كسي را بوسید؟  
                          نسرین چه چیزي را بوسید؟ 

چوپان ها مراقِب گوسفندان هستند. گوسفندها پشم دارند. 

چه چیزهایی پشم دارند؟  
        چه کسانی مراقب گوسفندها هستند؟  

پاسخ دهيد.

موفق   شدي
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درس 
ششم

ضمیرهای شخصی جدا و 
پیوسته ی دوم شخص مفرد 
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ش
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معّلم با اشاره به وسایل، اندام ها و .... یکی از دانش آموزان ترکیب ها / جمله هایی 
با تأکید بر ترکیب های " اسم + ضمیر شخصی تو" بیان می کند. ترکیب های 

جمله ها توسط معّلم روی تابلو نوشته می شود؛ مانند: 
کیِف تو / موهاِی تو/ میِز تو

کیِف تو بزرگ  است. / موهاِی تو کوتاه است. / میِز تو جامدادی دارد.
با راهنمایی معّلم مانند آنچه  در باال گفته شد دوباره توسط دو دانش آموز دیگر 

انجام می شود. 
در مرحله ی بعد، پس از اطمینان از درک و به کارگیری ترکیب "اسم + ضمیر شخصی تو" ، 
صورت متصل ضمیر "شخصی تو یعنی ــَ  ت"  با همان کلمه های قبلی تمرین 

و بر روی تابلو نوشته شود. 
کیَفت / موهاَیت / میَزت

من کیَفت را برداشتم. / موهاَیت کوتاه است. / تو میَزت را جلو ُبردی.

بازی کنید و بیاموزید

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

شخص مفرد)تو، ــَ ت ( ، آن ها را در جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 



70

ببینید، بشنوید و بگویید. 

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل کنید: 
1. توّجه دانش آموزان را به تعّلق هر مورد، به دختر اشاره شده، جلب کنید. 
2. ترکیب " اسم + ضمیر شخصی »تو«"را در ارتباط با هر تصویر بگویید. 

3. هر ترکیب  " اسم + ضمیر شخصی »تو« " را بگویید تا دانش آموزان نشان دهند. 
4. از هر دانش  آموز بخواهید تا با توّجه به تصویر ترکیب ها را بگوید. 

دسِت تو

چشم هاِی تو  

پاهاِی تو

روپوِش تو  

کیِف تو 

شلواِر تو 

الف: 
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همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل کنید: 
1. توّجه دانش آموزان را به تعلق هر مورد، به دختر اشاره شده در تصویر، جلب کنید. 

2. ترکیب » اسم + ضمیر شخصی پیوسته ی " ــَ ت " « را در ارتباط با هر تصویر بگویید. 
3. هر ترکیب » اسم + ضمیر شخصی پیوسته ی " ـــَ  ت "« را بگویید تا دانش آموزان نشان دهند. 

4. از هر دانش آموز بخواهید تا با توّجه به تصویر کلمه ها را بگوید. 
5. در صورت توانایی دانش آموزان، ترکیب ها و کلمه های قسمت های الف / ب را در جمله به کار ببرید. 

دسَتت

چشم هاَیت 

پاهاَیت

روپوَشت 

کیَفت 

شلواَرت 

ب:
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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 به عنوان تکلیف 

منزل به دانش آموزان داده شود. 

این مسواِک تو است.

آن پیراهَنت است.

آن حوله ات است.  

این  جوراِب تو است. 

این شانه ِی تو  است.

آن لیواَنت است.
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جمله ی مناسب هر تصویر را انتخاب کنید. 

تو لباسم تمیز است.              
 

تو لباست تمیز است.           

تو انگشت هایت را شمردی.    
 

تو انگشت هایمان را شمردی. 

خیاط پیراهِن تو را دوخت.         
 

تو خیاط پیراهن را دوخت.        

مشقت تو را نوشتی.  
                 

تو مشقت را نوشتی.                 
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جدول را کامل کنید. 

والدین گرامی؛ در هنگام انجام فّعالّیت های روزانه مانند لباس پوشیدن در 
تعامل با فرزندتان موارد مربوط به این درس را یادآوری کنید. 

مانند: یقه ات را صاف کن. موهای تو مرّتب نیست. 
 

عموي تو

مداد تو

سیبت

جوجه ي تو

موهایت

ا
ت

وتـ

كشورت
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به تصویر نگاه کنید و جمله ها را با کلمه های داده شده کامل نمایید. 

    کتاب می خواند.

  قایق کاغذی ساخت. 

  ظرف ها را می شوید. 

    میوه ها را  خوردند. 

  عصا دارد. 

پدرتخواهرتمادِر تو پدر بزرگتبرادرهای تو
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دستت                   را می دهد. 

تو پیراهنت                   را پوشیدی. 

معّلم جایزه ام                  کثیف است.

مادرت                   پارچه  را می ُبرد.

تو مدادهایت را                        شمردی.

        

با وصل کردن، جمله ها را کامل کنید. 

       با توجه به تصویرها، جمله ها را کامل کنید.

استخوان .

می دود.

تو زیبا است.

 دانه  .

صد آفرین



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. 
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 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.        



82

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



درس 
هشتم 

فعل های مرکب 



معّلم برای آموزش فعل های مرکب از تصویرها یا نمایش می تواند استفاده کند. 

فعل های مرکب با همکردهای فعلی یکسان )کردن، زدن، دادن و ....( جداگانه 

ارائه می شوند تا دانش آموزان ضمن اجرای آن ها با راهنمایی معّلم، جمله ها را 

بیان کنند همچنین کاربرد فعل ها در زمان حال و گذشته تمرین می شوند، مانند: 

محّمد گل مي زند./ گل  زند.  علی حمام می کند. /حمام کرد.   

پرستار آمپول مي زند./ آ مپول زند.  علی اتو می کند./ اتو کرد.   

کودک دست می زند./ دست زد.  علی سرفه می کند./ سرفه کرد.  

قرار دادن اجزای جمله ها / فعل ها بصورت پراکنده در یک طرف تابلو و مرّتب 

کردن آن ها توسط دانش آموزان با راهنمایی معّلم و با توّجه به تصویرها یا 

نمایش اجرا شده، فّعالّیت مناسبی برای آموزش این فعل ها است. 

دانش آموزان با درک مفهوم " فعل های مرکب" ، آن ها را در جمله ها بیان 

کنند، بخوانند و بنویسند. 

بازی کنید و بیاموزید
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ببینید، بشنوید و بگویید. 
الف:

ميزند

)زدن(

ميزند

ميزند

+ميزند

ميزند

ميزند

ميزند

ميزند

ميزند

ميزند
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ميزند

ميزند

)كردن(

)گرفتن(

+ميكند

+ميگيرد

ميكند

ميكند

ميكند

ميگيرد

ميگيرد

ميگيرد

ميگيرد

ميكند

ميكند

ميكند

ميكند
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همکارووالدینگرامی،برایانجامدادناینتمرینبهروشزیرعملکنيد:
1. توّجه دانش آموزان را به تصاویر و کلمه های باال جلب نمایید. 

2. با استفاده از تصاویر و کلمه ها، جمله هایی با فعل های مرکب بگویید. 

3. با تأکید بر بخش همکرد هر فعل مرکب )حال /گذشته( توّجه دانش آموزان را به ساخت هر فعل مرکب جلب کنید. 
4. دانش آموزان هر فعل را با راهنمایی شما نمایش دهند. 

5. جمله ای بگویید تا دانش آموزان تصویرها و کلمه های سازنده جمله را نشان دهند. 
6. از هر دانش آموز بخواهید با همراهی شما با گذاشتن دستش بر روی تصویرها و کلمه ها، جمله ای با تأکید بر بیان فعل مرکب مربوط بگوید. 

ـ علي سوت مي زند./ امین پارو مي زند./ او چسب مي زند./ حسن طبل مي زند./ پرنده نوك مي زند./ زنبور نیش مي زند./ آب یخ مي زند.
ـ خانم اتو مي كند./ او شنا مي كند./ حسین فوت مي كند./ مرد كوزه درست مي كند./ مرد كوزه را رنگ مي كند ./ مریم گریه مي كند./ او 

المپ را روشن مي كند.
ـ حسن اجازه مي گیرد./ آن ها كشتي مي گیرند./ خانه آتش مي گیرد./ مرد عكس مي گیرد.

ـ باغبان آب مي دهد./ امیر گوش مي دهد./ مادر شیر مي دهد./ معلم درس مي دهد./ زهرا دست مي دهد. 

ميزند

)دادن(

+ميدهد

ميدهد

ميدهد

ميدهد

ميدهد

ميدهد
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ب:

حرفمیزند.نّقاشیکرد.

مسابقهدادند.

نازمیکند.

هلميدهند.درمیزند.

سالم،
 خوبي ، چه خبر?

همکارووالدینگرامی،برایانجامدادناینتمرینبهروشزیرعملکنيد:

1. توّجه دانش آموزان را به فّعالّیت های نشان داده شده در تصویرها جلب کنید. 
2. با همراهی دانش آموزان جمله ای با تأکید بر فعل های مربوط به هر تصویر بگویید. 

3. با تأکید بر بخش همکرد هر فعل مرکب توّجه دانش آموزان را به ساخت هر فعل مرکب جلب کنید. 
4. توّجه دانش آموزان را به صورت حال و گذشته ی بخش همکرد جلب نمایید. 

5. جمله ای مربوط به یک تصویر را بگویید و از هر دانش آموز بخواهید، تا تصویر آن را نشان دهد. 
6. هر دانش آموز با راهنمایی شما جمله ای در ارتباط با هر تصویر بگوید. 

ـ نقاش نقاشي كرد./ پلیس بچه را ناز مي كند./ علي حرف مي زند./ نیما در مي زند./ آن ها مسابقه دادند./ بچه ها هل مي دهند./ سگ گاز 
مي گیرد./ دلش درد گرفت./ زهره زمین خورد./ محسن سرما خورد./ زنگ مي خورد.

گازميگيرد.

زنگميخورد.زمينخورد.

سرماخورد.دردگرفت.
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با صداي بلند بخوانید.

بّچههاُسرمیخورند.

سارافریادمیزند.

دانشآموزاندرسرایادمیگيرند.

معّلمدرسمیدهد.

محّمدمسواكمیزند.

اوستارههارانگاهمیکند.

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. 
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 با توّجه به تصویر جمله ی مناسب را انتخاب کنید. 

 آنهاکارمیزنند.
   

آنهاکارمیکنند.

خروسنوکمیزند.

 خروسنوکمیگيرد.
   

ماسبزیراپاکمیکنيم.

 ماميزراپاککردیم.
   

مادربزرگبّچهرابغلنکرد.

 مادربزرگبّچهرابغلکرد.
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هر جمله را بخوانید و تصویر مناسب آن را انتخاب کنید. 

بلندبوسبو

کرد

خرگوش گل را بو کرد.

خرگوش وزنه را . 

خرگوش بّچه را .

دستسوتدر

زد

خرگوش  .

خرگوش  .

خرگوش
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 با توّجه به تصویرها و کلمه های داده شده جمله  بنویسید. 

سالمسارا

كرد.

گرفت.

داد.

كرد.

.

.

.

.

زد.

.
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کلمه ها را وصل کنید و در جای درست قرار دهید. 

تو،محّمدرا.....................محّمدافتاد.

شمابيمارهستيد.شما........................

عّکاس...............................................

عكسهلسرما

خوردیدگرفتدادي
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با استفاده از کلمه های داده شده جاهای خالی جمله ها را کامل کنید. 

 است.بابایمن باباکارمیکند.او

. باباپولرا مسافرپول

داد

راننده

ماشينبابا

توصیه به والدین

والدین گرامی، در کارهای روزمره و در ارتباط با فرزند خود به فعل های معرفی 
شده در این درس، در جمله های خود تأکید کنید و از فرزندتان بخواهید آن ها 

را به کار ببرند. 

رانندگیمیکندگرفت
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جمله ها را کامل کنید. 

منورزشکردم.
تو
او
ما

شما
 آنها

منوضوگرفتم.
تو
او
ما

شما
 آنها

منگلزدم.
تو
او
ما

شما
 آنها

منپرچمراتکاندادم.
تو
او
ما

شما
 آنها
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نگاهمیکند.  روباه

.

. اردک

اردکرادنبالمیکند.

داستان2

والدین گرامی، داستان های 1 و 2 را چندین بار با فرزند خود بخوانید 
سپس از او بخواهید آن ها را برای شما و دیگران بازگو نماید. 

با توّجه به تصویرها، جمله های هر داستان را کامل کنید. 

.كودكراهميرود. کودکرا .زمينميخورد. کودک

داستان1
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وصل کنید و جمله بنویسید. 

آن ها دست مي دهند. ميدهند

پرواز...

ُسر...

دست...

حرف...

درد...

سوت...

ميكنند

گرفت

ميخورم

ميزند

زد
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خدایارت

برای هر تصویر یک جمله بنویسید. 



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



درس 
دهم

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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درس 
يازدهم 

فعل های بود، بودم و...
/ شد، شدم و ...



معّلم از تصویرهایی که تغییر از یک وضعیت یا حالت به وضعیت یا حالت دیگر را 

نشان می دهد، استفاده می کند. آن ها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد از هر 

دانش آموز می خواهد یکی از این تغییر وضعیت یا حالت ها را نمایش دهد. معّلم 

جمله هایی با تأکید بر کاربرد فعل های" بود و شد" بیان می کند، مانند: 

تابلو کثیف بود./ تابلو تمیز شد.

او خواب بود. / او بیدار شد.

علی بیمار بود. / علی خوب شد.

سپس با راهنمایی معّلم دانش آموزان در تعامل با هم و انجام دادن فّعالّیت های 

مشابه، جمله های مورد نظر را بازگو می کنند. در مرحله ی بعد کاربرد این فعل ها با 

نهادهای مختلف و ضمیرها تکرار و تمرین می شود. 

من خواب بودم./ من بیدار شدم.

تو بیمار بودی./ تو خوب شدی. 

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد فعل های "بود، ... / شد، ..." ، آن ها 

را در جمله ها بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید
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ببینید، بشنوید و بگویید. 

الف:

ب: 

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

1. توّجه دانش آموزان را به تصاویر جلب کنید. 
2. جمله ی مربوط به هر تصویر را بگویید. 

3. به مفهوم و کاربرد فعل های هر جمله )بود، شد و ...( تأکید کنید. 
4. جمله ای بگویید تا هر دانش آموز تصویر مربوط به آن را نشان دهد. 

5. از هر دانش آموز بخواهید جمله ای برای هر تصویر بگوید. 
جمله ها: الف: غنچه بود. گل شد، آن ها کوچک بودند. / آن ها بزرگ شدند، مادربزرگ خواب بود. مادربزرگ 

بیدار شد، ماشین خراب بود. / ماشین درست شد. 
ب: بّچه هاتعطیل شدند. / حسن برنده شد./ مهدی و کوروش سوار شدند./ مهدی و کوروش پیاده شدند. 

بود / شد 
بودند / شدند
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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 به عنوان تکلیف 

منزل به دانش آموزان داده شود. 

او خسته شد.بّنا کارکرد.  

تلفن افتاد.
تلفن خراب شد.

او بیمار بود.
او خوب شد. 

روز شد. شب بود.

لباس خیس بود.  هوا آلوده بود. 

د. 
ل ش

طی
 تع

سه
در

م

بّچه ها برنده  شدند. 

سابقه  دادند. 
بّچه ها م

لباس خشک شد.
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با توجه به تصویر، جمله ی درست را انتخاب کنید.  

ما خوش حال بودند.         
 

ما خوش حال شدیم.     

آن ها ساکت بودید.     

آن ها ساکت بودند.          
 

شما گرم شدید.          

شما گرم بودید.              
 

ماهیگیرها سوار بود.    

ماهیگیرها سوار شدند.    
 

من با حجاب شدم.     

من با حجاب شد.        
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با توجه به تصویر و با استفاده از کلمه های داده شده جاهای خالی جمله ها را کامل کنید.  

بودندشدندشدبود

آسمان آفتابی  

سیب ها سالم   

در باز   

ماشین ها دور   

آسمان ابری   

سیب ها خراب   

در بسته    

ماشین ها نزدیک    

)2()2()2()2(
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با انتخاب کلمه ی مناسب، هر داستان را کامل کنید. 

. )شدند – بودند( جوجه ها در النه 

جوجه ها دانه خوردند.

جوجه ها مرغ   . )شدند - بودند(

آن گوساله  . )بود – شد( 

گوساله شیر و علف خورد. 

گوساله،گاو  . )شد – بود(

داستان  1

داستان  2

لیوان پر  . )شد – بود(

لیوان خالی  . )شد – بود( 

بابا آب ریخت. 

داستان  3
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در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید. 

کاشتن گل 

دختر نهال کاشت. نهال کوچک   . او به   

آب داد. نهال درخت   . آن درخت زیبا    .

بودنهالشددارد

با توجه به تصویر، جمله ها را کامل کنید. 

 او غذا خورد.    
  سیر  .

مرد تصادف كرد.   
مرد زخمي  .

هوا گرم است.   
یخ  .

بّچه ها حّمام کردند. 
بّچه ها تمیز  .

زنگ مدرسه خورد. 
بّچه ها  .
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کلمه های درهم ریخته زیر را مرّتب کنید و جمله بنویسید. 

.
بلند

اذانصدایشد

شور

آشنبودرشته

.

.
باسواد

شدندشاگردان

.
پیاده

شدندمسافراناتوبوس
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مانند نمونه انجام دهید. 

من خوشحال شدم.  من ناراحت بودم .      

تو................................... . تو ........................................ .    

او .................................. . او ......................................... .    

ما .................................. . ما ........................................ .    

شما .............................. . شما ..................................... .    

آن ها ............................. . آن ها ................................... .    

آفرین

دارید  فرزندتان  با  منزل  در  تعاملی که  موقعّیت های  از  گرامی؛  والدین 
استفاده نمایید و جمله هایي با کلمه هاي بود و شد را به کار ببرید. 

مانند: نمک غذا زیاد بود. غذا شور شد.



حــرف اضافــه ی " بــا " 

درس 
دوازدهم



معّلم از دانش آموزان می خواهد هر کدام شغلی را انتخاب کنند و آن را نمایش 

دهند. بر روی استفاده از وسایل مربوط به هر شغل تأکید شود. معّلم در تعامل 

با دانش آموزان با پرسش و پاسخ بر مفهوم و کاربرد کلمه ی »با« تأكید مي كند. 

شکل نوشتاری حرف »با« همزمان نشان داده می شود. سپس معّلم از دانش آموزان 

می خواهد تا  متناسب با هر شغل، وسایل و فّعالّیت مربوط به آن جمله را با کاربرد 

»با« بیان کنند، مانند: 

خّیاط با چی )چه چیزی( لباس می دوزد؟ با سوزن و نخ / خّیاط با سوزن و نخ 

لباس می دوزد. 

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد حرف اضافه ی »با« 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 اعضای بدنشان جلب کنید. 
2- با دست حرف »با« را نشان دهید و با حرکت دست به سمت یکی از اعضای بدن ترکیب »با« + اسم 

عضو بدن؛ با پا / با دندان/ با چشم و .... را بگویید. 
3- در مورد اینکه با هر کدام از این اعضا چه کاری انجام می دهید با دانش آموزان صحبت کنید و جمله ای 

بیان نمایید: مانند » ما با چشم می بینیم«. 
4- دانش آموزان را راهنمایی نمایید تا مانند شما ترکیب )حرف »با« + »اسم«( سپس جمله ای مرتبط و 

مناسب بگویند. 
5- در تعامل با دانش آموزان پرسش و پاسخ انجام دهید. مانند: »با چه چیزی می بینیم؟« و آن ها را راهنمایی 

کنید تا با حرکت دست از حرف »با« به عضو مربوطه پاسخ دهند: با چشم/ با چشم می بینیم. 

  

پا

لب

گوش

چشم

بیني

زبان دندان
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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.

با

با رهبر مردم با رهبر دیدار کردند. 

ما با دوستانمان بادبادک ساختیم.  با دوستانمان 

با پدر و مادرتان شما با پدر و مادرتان شام خوردید. 

با خواهرت  تو با خواهرت سبد پیرزن را بردید. 

با قطار  آن ها با قطار مسافرت رفتند. 

با اسبم  من با اسبم آمدم.

اوبا لیوان آب میوه خورد.  با لیوان 
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با توجه به تصویر جمله  ی درست را انتخاب کنید. 

فاطمه آب و صابون دست هایش را می شوید.        
   

فاطمه با آب و صابون دست هایش را می شوید. 

فاطمه با چای، قند خورد.  

فاطمه چای قند با خورد.       
 

آن ها با سرویس رفتند.   

آن ها و سرویس رفتند.         
 

فاطمه با معّلم حرف  زد.      

فاطمه با دوستش حرف زد.       
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مانند نمونه، تصویرها و جمله های مربوط به هم را وصل کنید و کامل نمایید. 

نّقاش  تابلو می کشد. 

عّکاس  عکس گرفت. 

علی  شربت را هم زد.

        مادر  و  آش می پزد.

خّیاط  و  لباس می دوزد.

  آن ها  دست و صورتشان را خشک کردند.

با

با

با

با

با

با

با آبرنگ
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کلمه ی مناسب هر جمله را انتخاب کنید و بنویسید. 

وبا

پیامبر )ص( ................... خدا حرف می زد. 

نانوا ...................... خمیر نان می پزد. 

من .................... قاشق غذا می خورم. 

من کفش ................... جوراب پوشیدم. 

کبوتر ................ بال هایش پرواز می کند. 

گاو ................... بز شاخ دارند. 

تو ................. دوستت ظرف ها را شستید. 
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با توجه به تصویر و کلمه های داده شده، جمله بنویسید. 

با توپ

با اّره

با آب

با قلم مو

با تور

با توپ و 
طناب
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مانند نمونه بنویسید. 

و  وسایل  از  استفاده  هنگام  و  فرزندتان  با  تعامل  در  گرامی؛  والدین 
چیزهاي مختلف، جمله هایي با استفاده از حرف اضافه " با " به کار ببرید. 

مانند: با دست كثیف غذا نمي خوریم. بیني ات را با دستمال بگیر.

ما با مداد مشق نوشتیم.

با ناخن گیر

با

با

با مداد
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پرسش بنویسید. 

پرسش: رضا با چه چیزی ..................................؟ 

پاسخ:  رضا با خط کش خط راست را کشید. 

پرسش: نوزاد ....................................................؟ 

پاسخ:  نوزاد با شیشه شیر می خورد. 

پرسش: ...........................................................؟ 

پاسخ:  مادر و مادربزرگ با کاموا لباس می بافند. 

پرسش: ............................................................؟ 

پاسخ:  حسن با علي کشتی گرفت. 
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با توجه به تصویر و پاسخ داده شده، پرسش بنویسید. 

پرسش:  ....................... با چه کسی ........................؟  

پاسخ: امین با زهرا آدم برفی می سازد. 

پرسش:  ................................................................ ؟  

پاسخ: رفتگر با حسین حرف زد. 

پرسش:  ................................................................ ؟   

پاسخ: محسن با امین شطرنج بازی می کند. 

پرسش:  ................................................................ ؟  

پاسخ: بّچه ها با پدر و مادرشان غذا می خورند. 
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با توجه به تصویر و پرسش های داده شده، پاسخ ها را کامل کنید. 

رفتگر با چه  چیزي برگ ها را جمع کرد؟ رفتگر  برگ ها را جمع کرد. 

علی با چه كسي ماشین را هل داد؟      علی  ماشین را هل دادند. 

زهرا با چه کسی بلیط می خرد؟            زهرا  .

بّچه ها با چه كسي خداحافظی کردند؟  با عمویشان  .

پلیس با چه کسانی حرف مي زند؟  .

پاسخ:  پرسش:      
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موفق   باشي

با توجه به تصویرها، جمله بنویسید. 



درس 
سيزدهم 

حرف اضافه ی "در" 



معّلم با نمایش فیلم از مکان های مختلف که انسان، حیوان و ... در آن ها دیده 

می شود، جمله هایی با تأکید بر کاربرد کلمه ی »در« بیان می کند و همزمان حرف 

»در« را به دانش آموزان نشان می دهد. معّلم در تعامل با دانش آموزان و پرسش و 

پاسخ مناسب، آن ها را نیز به بیان جمله های مشابه هدایت می کند، مانند: 

در  مزرعه / کشاورز  در  مزرعه کار می کند.

در  آب / ماهی  در  آب زندگی می کند.

در  گلدان / گل  در  گلدان است.

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد حرف اضافه ی »در« 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 "در"  میان آن ها جلب کنید.

2. با دست حرف "در" را نشان دهید و با حرکت دست به سمت یکی از تصویرها ترکیب در + اسم را بگویید، 

مانند در کتابخانه/در زنگ تفریح /در النه /در تابستان / 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، مانند: 

مدرسه در تابستان تعطیل است./ جوجه در النه است./ و ..................

کتابخانه 

جنگل

تابستان

زنگ تفریح

اول فرودین النه
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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. 

با صداي بلند بخوانيد.

در كالس  معّلم در کالس ایستاد. 

در مسجد  ما در مسجد نماز می خوانیم. 

در گلدان  تو در گلدان گل کاشتی.

در اّول مهر  مدرسه ها در اّول مهر باز می شوند.

در كشو   قاشق ها و چنگال ها در كشو هستند. 

در دفتر  من در دفتر، نّقاشی کشیدم. 

در دریا   ماهي ها در دریا هستند.

در
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تصویر مناسب هر جمله را انتخاب کرده و عالمت بزنید. 

کشتی در دریا است. 

آن ها در مسجد  نماز می خوانند.

امام در 12 بهمن آمد.

   مرد سبد در دست  دارد.
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 با استفاده از کلمه های داده شده، جاهای خالی جمله ها را کامل کنید. 

ماشیِن سفید  حرکت می کند.
در کمد 

درخیابان 
در دریا

در نوروز
در جالباسی 

در مغازه

در آسمان 
در عصر 

در یخچال

در روز
در کمد

در درخت

در اصفهان 
در شیراز 

در قم

شما  تعطیل هستید.

میوه های تازه  بودند. 

آن ها لباس هایشان را  گذاشتند.

آرامگاه حضرت معصومه )س(  قرار دارد.
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به تصویرها نگاه کنید و با استفاده از کلمه های داده شده ، داستان را کامل نمایید. 

مورچه     بود. ابرهای زیادی      بودند.

 مورچه چتر    گرفت . 

مورچه خیس نشد.  او    روي صندلي نشست.

والدین گرامی؛ هنگام استفاده از وسایل مختلف، حرف اضافه ی »در« 
را در تعامالت خود استفاده نمایید. 

مانند: شما در پارک تاب بازی کردید. كاسه در كابینت است.

در دشتدر دستدر خانه در آسمان 
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با توجه به تصویر، جاهای خالی جمله ها را کامل کنيد. 

با  خود  تعامالت  در  گوناگون  رخدادهای  از  استفاده  با  گرامی؛  والدین 
فرزندتان، جمله هایي با استفاده از حرف اضافه " در " به کار ببرید؛ 

مانند: در روز جمعه خانه ی مادربزرگ بودیم. 
در توّلد 7 سالگی من ... . شما در ساعت ... . 

مامان   آشپزخانه است.

بابا    نان دارد.

حسین میوه ها را    مي گذارد.

نازي    چاي مي ریزد.
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جاهای خالی جمله ها را کامل کنید و به تصویر مناسبش وصل نمایید. 

آن ها    راه می روند.  

اسب ها     زندگی می کنند. 

ستاره ها     هستند.  

یخچال     است.   

پرنده ها     پرواز می کنند. 
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جمله بنویسید.

در باغ وحش:

در پارك:

در پایان غذا:

در سطل:

آفرین



"کجا"  کلمه ی پرسشی 

درس 
چهاردهم



معّلم با همکاری کمک مربی و دانش آموزان نمایش یک کودک که وسایل خود را 

نمی داند کجا گذاشته است و می خواهد به مدرسه برود، را اجرا می کنند. در تعامالت 

پیش آمده درباره ی جای هر کدام از وسایل سؤال می شود و پاسخ مناسب داده 

می شود، مانند: 

مامان جورابم کجا  است )کجاست(؟ 

معّلم کلمه ی پرسشی "کجا" را همزمان نشان می دهد و بر بیان آن تأکید می نماید. 

در آخر نمایش کودک به این نتیجه می رسد که اگر می خواهد به موقع به مدرسه 

برسد باید وسایلش را از شب قبل مرّتب کند. 

در هنگام تدریس هم معنایي" كو" كه گاهي در محاورات به جاي "كجا" به كار 

مي رود به دانش آموزان آموزش داده مي شود، مانند:

مامان، جورابم كو؟

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد کلمه ی پرسشی "کجا"، پرسش و 

پاسخ مناسب را 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 نماد کلمه ی پرسشی "کجا )کو(" جلب کنید. 
2. توّجه دانش آموزان را به چیزهایی که در تصویر نشان داده شده جلب کنید و نام ببرید. 

3. پرسش "اسم + کو / اسم + کجا است؟" را با نشان دادن نماد کلمه ی پرسشی در میان صفحه مطرح 
کنید، مانند شیر کو؟ / شیر کجاست؟ 

4. دانش آموزان را راهنمایی کنید که مورد سؤال شده را با دست نشان دهند. 
5. هر دانش آموز را راهنمایی کنید که در تعامل با سایرین سؤال بپرسد و پاسخ بگیرید. 

6. به تناوب جمله ی پرسشی " اسم + کو "؟ و " اسم + کجا است؟" در پرسش و پاسخ استفاده کنید و به هم 
معنایی آن ها در این موقعیت اشاره کنید. 
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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.

کجا است  کجاست؟

 ؟

 ؟

پرسش: آمبوالنس بیمار را كجا برد؟
پاسخ: بیمارستان. 

پرسش: این جا کجاست؟
پاسخ: خانه ي خدا 

پرسش: این جا کجاست؟
پاسخ: مشهد 

پرسش:دانش آموزان در كجا  درس مي خوانند؟
پاسخ: در مدرسه 

پرسش: این جا کجاست؟
پاسخ: آشپزخانه 

پرسش: حیوانات در كجا هستند؟
پاسخ: در باغ وحش 

 کجا

 کجا
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تصویر مناسب هر پرسش را عالمت بزنید. 

اتوبوس در كجا مي ایستد؟

كارگران در كجا كار مي كنند؟

حرم امام حسین)ع( در كجا است؟

سگ در كجا خوابید؟

مشهد
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با توجه به هر تصویر، کلمه ی مناسب را انتخاب کنید و بنویسید. 

داخل       خارج 

موز کجا است؟    خارج سبد                                      
سیب کجا است؟ داخل سبد  

باال        پایین 

گربه كجا است؟ باالي                          
سگ کجا است؟  درخت   

   رو         زیر 

توپ کجا است؟   میز                                                  
مداد كجا است؟  میز                       

جلو     عقب 

عابر کجا ایستاد؟    ماشین        

موتور کجا ایستاد؟                 

کمد كجا است؟                             
گلدان كجا است؟    

کنار        پشت 
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با توجه به تصویر، پاسخ مناسب هر پرسش را به آن وصل کنید.  

مادر کجاست؟                     گلدان روي میز است. 

ساعت كجاست؟                     خروس در پشت پنجره آواز مي خواند.

سطل زباله كجاست؟                          سطل زباله كنار در است.

خروس در كجا آواز مي خواند؟          بابا در اتاق روزنامه مي خواند.

بابا در كجا روزنامه مي خواند؟                       ساعت باالي تلویزیون است.                                                

گلدان کجا است ؟                      مادر بیرون خانه است.
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با توجه به تصویر و پرسش داده شده ، پاسخ مناسب بنویسید. 

والدین گرامي؛ در بازي بگرد و پیداكن تعدادي وسیله در جاهاي مختلف 
بگذارید و به نوبت با فرزند خود درباره جاي وسایل با استفاده از كلمه هاي 

پرسشي " كو / كجا " پرسش و پاسخ انجام دهید. 
مانند: مداد خواهرت كو )كجاست( ؟ سیب كجا بود ؟

پرسش: خط كش كجاست؟
پاسخ:

پرسش:این جا كجاست؟
پاسخ:

پرسش: پدر گل را در كجا مي گذارد .
پاسخ:

پرسش: ماهي فروش ها ماهي ها را در كجا مي فروشند؟
پاسخ: ماهي فروش ها  بازار
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 با توجه به تصویر و جمله داده شده، پرسش بنویسید.

پرسش:  ؟   
پاسخ: محّمد در مسجد قرآن مي خواند.

پرسش:   ؟  
پاسخ: نازنین كتاب ها را در جعبه مي گذارد.

پرسش:   ؟   
پاسخ: آن ها در صف ایستانده اند.

پرسش:   ؟  
پاسخ: حیوان ها در باغ وحش هستند.

پرسش:   ؟  
پاسخ: گربه زیر ماشین است.
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با توجه به تصویرها، پرسش ها و پاسخ ها را کامل کنید. 

پرسش: چه كسي خواب بود؟                                     

پاسخ: مادربزرگ خواب بود. 

پرسش: چه كسي بیدار شد؟                                     

پاسخ:   بیدار شد.

پرسش: جوجه ها بودند؟                               

پاسخ: جوجه ها داخِل النه  .

پرسش: چه كساني دانش آموز  ؟                               

پاسخ: سارا و ساناز   بودند.

 پرسش:   شدند؟                               

. پاسخ:   آموزگار 

پرسش:  ؟                               

پاسخ: لیوان خالي بود.

پرسش:  كجا هستند؟                             

پاسخ: جوجه ها  .

پرسش: چه چیزي پر شد؟                               

خسته نباشیپاسخ:  .



درس 
پانزدهم 

"به"   اضافه ی  حرف 



معّلم نقاب هایی با صورت حیوانات و تصاویری از غذای مربوط به آن ها را تهّیه 

می شود  خواسته  گروهی  از  می شوند.  تقسیم  گروه  دو  به  دانش آموزان  می کند. 

تا نقاب ها را به صورت بزنند و گروه دیگر در حالی که غذای آن ها را به دست 

گرفته اند با راهنمایی معّلم، غذا را به سمت حیوان ها می برند. معّلم جمله ای با 

تأکید بر کاربرد حرف اضافه »به« بیان می کند. 

سپس معّلم از هر دانش آموز می خواهد مانند او جمله ای در ارتباط با غذا دادن به 

حیوان ها بگوید، مانند: 

علی به گوسفند علف داد.  

محّمد به جوجه دانه می دهد. 

حسن به شیر گوشت داد. 

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد حرف اضافه ی »به« ، 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  " به " در میان آن ها جلب کنید. 

2. با دست حرف " به " را نشان دهید و با حرکت دست به سمت یکی از تصویرها ترکیب به + اسم: به مسجد 

/ به آموزگار / به جوجه / و ..... را بگویید. 

3. از هر دانش آموز بخواهید مانند شما عمل کند و ترکیب "به" با یکی از کلمه ها را بگوید سپس او را 

راهنمایی کنید که جمله ای را با ترکیب مربوطه بیان نماید. 

4. در تعامل با دانش آموزان پرسش و پاسخ انجام دهید. مانند: اتوبوس به کجا می رود؟/ مادر به کجا رفت؟/ 

مرد به چه کسی پول داد؟/ و ... و آن ها را راهنمایی کنید تا با حرکت دست از حرف "به" استفاده كرده و  به 

تصویر مربوطه اشاره كنند. مادر به آشپزخانه رفت . / و ...

جوجه

درخت

فروشنده

آموزگار

ایستگاه اتوبوس

مسجد

آشپزخانه 
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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. 

با صداي بلند بخوانید.

به گل  باغبان به گل آب داد.

به مشهد  آن ها  به مشهد رفتند.

به ایستگاه  قطار  به ایستگاه رسید.

به بّچه مادر  به بّچه غذا داد.

به پدر و مادر  ما به پدر و مادر احترام می گذاریم. 

به بز  زهرا و زهره  به بز علف دادند.

به
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مانند نمونه انجام دهید.  

به   چتر بده.  

به    پنیر بده.     

   

    را به کتابخانه ببر. 

 

به   نخ بده.    

 

 را به بازار برسان.    

    

به   شربت بده.    

     

  را به چراگاه ببر.    

    

  را به ایستگاه برسان. 
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با توّجه به تصویر، جمله ی درست را انتخاب کنید.

پرستار به دست علي آمپول می زند.    
   

پرستار و دست  علي آمپول می زند.

ساناز با شیرین تلفن کرد.         

ساناز به شیرین تلفن کرد.          
   

به مردم پرچم شان نگاه می کنند.  

مردم به پرچم شان نگاه می کنند.   
   

محّمد به او کمک کرد.              

محّمد او کمک به کرد.                
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کامل کنید. 

پرنده  النه برگشت. 

پرنده جوجه هایش غذا داد.

بیمارها بیمارستان می روند. 

مجید  تراش مدادش را تراشید. 

حسن و محّمد  دوستانشان حرف می زنند. 

ما  گل آب می دهیم. 

با استفاده از کلمه های داده شده، جاهای خالی جمله ها را کامل کنید. 

با به 
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جاهای خالی جمله ها را کامل کنید. 

 والدین گرامی؛ در تعامل با فرزند خود در موقعّیت های مختلف حرف 
اضافه" به" را به کار ببرید. 

مانند: بازی در نقش نامه رسان؛ پست چی نامه را به مدرسه رساند.

علی با موتور به خانه می رود.

علی   می رود.

علی     به مسجد می رود.

علی با موتور      می رود.
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جمله بنویسید.

به میمون:  .

به آسمان:  .

به دریا :  .

به فروشنده:  .

به مادر بزرگش:  .

به مدرسه:  .
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5. حسین به گیاهان آب می دهد. حضرت فاطمه )س( به چه کسی کمک کرد؟

4. ما به معّلم هایمان سالم کردیم. ماشین به چه چیزی خورد؟

3. کبوترها به النه شان رفتند. شما به چه کسانی سالم کردید؟

2. ماشین به دیوار خورد. کبوترها به کجا رفتند؟

1. حضرت فاطمه )س( به فقیر کمک کرد. حسین به چه چیزهایی آب می دهد؟

مانندنمونه پاسخ هر پرسش را پیدا کنید. 

کارت دعوت به تولد را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. 

امیر کارت توّلدش را به  چه كسي داد؟  .                    

او دوستش را به کجا دعوت کرد؟ .    

سّجاد با چه کسانی به توّلد می رود؟ .    

جشن توّلد در کجا است؟ .    

دعوت به تولّد

سالم سّجاد عزیز

شما با پدر و مادرتان به جشن 

تولّد من بیایید.

روز شنبه درخانه مان منتظر شما 

هستیم. 

                    دوست تو - امیر
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کلمه های درهم ریخته را مرتّب کنید و جمله مناسب هر تصویر را بنویسید. 

 رفت – مریم – با – مادرش – درمانگاه – به. 

 به – مادرش – گوش نداد – مریم – حرف.

 شد – بیمار – مریم.

 را – او – نپوشید – لباسش.

 در – حیاط – مریم – برف بازی – کرد.

 دارو – به – او – دکتر – داد.

.  

.  

.  

.  

.  

مریم به حرف مادرش گوش نداد. 

1

2

5

3

4

شاد باشي
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حرف  اضافه ی "از" 

درس 
شانزدهم



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
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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.
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