
كلمه ی پرسشي  »چرا«

درس نهم
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هـــدف: آشنایی دانش آموزان با مفهوم و كاربرد کلمه ی پرسشی »چرا«.
انتظارات: با درك مفهوم و کاربرد کلمه ی پرسشی»چرا«، با آن پرسش و پاسخ 

)جمالت پرسشی( مناسب بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

با هم بياموزيم )فّعالّيت كالسي(:

معّلــم فّعالّیت هایي را بــر روي تّكه هاي از كاغذ مي نویســد. هر 
دانش آموز به طور تصادفي كاغذي را بر مي دارد، ســپس آن را اجرا 
مي  كند. معّلم درباره  ي چرایي آن كار سؤال مي كند و دانش آموزان را 
راهنمایي مي كند تا پاسخ مناسب دهند. معّلم هم زمان با پرسش،كارت 
نوشــتاري آن ها را به دانش آموزان نشــان مي دهد و در پاسخ ها به 
اســتفاده از كلمه ي »چون« تأكید مي كند. كلمه هاي »چرا« و »چون« با 
رنگ دیگري برجســته شــده اند و با تأكید گفته مي شوند. در مرحله ي 
بعد، دانش آموزان در تعامل با یكدیگر این پرســش و پاسخ را انجام 

مي دهند.
مانند:

- چون دندان هایم سالم مي مانند. چرا تو مسواك مي زني؟ 
- چون من با ادب هستم.  چرا تو سالم مي كني؟  
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1. ببينيد، بشنويد و بگوييد. 

چرا            چون...

همكار و والدین گرامي، براي انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل كنید:
1- توّجه دانش آموز را به نماد كلمه پرسشي »چرا« جلب كنید.

2- درباره ي هر تصویر با دانش آموزان گفت و گو كنید.
3- با اشــاره به هر تصویر و نشان دادن نماد پرسشي »چرا« سؤال كنید تا او با راهنمایي شما پاسخي با استفاده از كلمه ي 

»چون...« بیان كند.
4- هر دانش آموز را راهنمایي كنید كه در تعامل با دیگران با كلمه ي پرسشي »چرا« سؤال بپرسد و سایر دانش آموزان پاسخ 

مناسبي با تأكید بر استفاده از كلمه ي »چون« بیان كنند.
مانند:

 چرا رفتگر خسته است؟  چون زیاد كار مي كند.
چرا مادربزرگ عصباني شد؟  چون گربه گلدان را شكست.

چرا این مرد تصادف كرد؟  چون از پل عابر پیاده عبور نكرد.
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2. با صدای بلند بخوانید.

پرسش: چرا محّمد خیس است؟ 

پاسخ: چون محّمد زیر باران بوده است.                            

پرسش: چرا دندان هاي آوا سالم است؟ 

پاسخ: چون آوا هر شب مسواك مي زند.                            

پرسش: چرا بستني پارسا آب شد؟

پاسخ: چون هوا گرم بود.                           

پرسش: چرا سارا جایزه مي گیرد؟

پاسخ: چون سارا خوب درس مي خواند.                           

همکارگرامی، در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توّســط دانش آموزان، از درک جمله ها مطمئن 
شوید. پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان داده شود.
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3. مانند نمونه عالمت بزنيد.

چرا  خرگوش فرار مي كند؟

چرا  گیاهان پژمرده هستند؟

همكار گرامي، در این تمرین الزم است دانش آموزان را راهنمایي كنید تا تصویري كه چرایي اتّفاق 
جمله و دلیل آن را نشان مي دهد، عالمت بزند. 

هدف، درك جمله ي پرسشي با كلمه ي پرسشي »چرا« است. 
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چرا آن ها دیر بیدار شدند؟

چرا او دوست دارد به دانشگاه برود؟
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4. وصل کنيد.

چرا بّچه ها خوشحال هستند؟

چرا شما عینك مي زنید؟

چرا بّچه ها قبل از غذا دست هایشان را مي شویند؟

چرا تو سمعک داري؟

چون با عینك خوب مي بینم.

چون مي توانم با سمعك بشنوم.

چون بّچه ها مي خواهند به مهماني بروند.

چون دست هایشان كثیف است.

5. با توّجه به تصويرها و جمله هاي داده شده، جاهاي خالي را كامل كنيد.

پرسش: ........................ علي به آرایشگاه رفت؟

پاسخ: ........................  علي مي خواهد موهایش را كوتاه كند.                              

پرسش: ........................ شیشه شكست؟

پاسخ: ........................  توپ به شیشه خورد.                             
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6-  جاهاي خالي جمله ها را كامل كنيد.

والدین گرامي، با فرزندتان درباره ي عّلت موضوع هاي گوناگون، پرسش و پاسخ انجام دهید. فرزندتان 
هم به عنوان سؤال كننده، هم پاسخ دهنده، نقش ایفا كند. 

مانند:
 چرا بابا دیر آمد؟   چون بابا مسابقه ي فوتبال داشت.

پرسش: چرا مادر رشته و كشك مي خرد؟

پاسخ: چون می خواهد ....................................... .                               

پرسش: چرا ....................................... چتر دارد؟

پاسخ: چون ....................................................... .                               

پرسش: چرا .......................................  می پوشد؟

پاسخ: چون هوا سرد است .                               

پرسش:  .........................  زهره به عاطفه کمک.................؟ 

پاسخ: چون  عاطفه  ....................................................... .                               
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پرسش: چرا .......................................  می پوشد؟

پاسخ: چون هوا سرد است .                               

پرسش:  .........................  زهره به عاطفه کمک.................؟ 

پاسخ: چون  عاطفه  ....................................................... .                               

8 .پرسش بنويسيد.

........................................................... ؟ چون علي تخم مرغ ها را انداخت.

...........................................................؟ چون شیر می خواهد.

----------------------------- ؟ چون محّمد، حسن را هل داد.

7.پاسخ مناسب را بنويسيد.

چرا بّچه ها به درمانگاه رفتند؟ ....................................................................... .

چرا دست بّچه سوخت؟ .................................................................................... .

چرا آتش نشان ها آمدند؟ ................................................................................ . 
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.............................................................................................؟ من رنگ قرمز را دوست دارم. 

.............................................................................................؟ شما پاییز به مدرسه خواهید رفت.

.............................................................................................؟ خرگوش دوان دوان رفت.

.............................................................................................؟ چون لباس ها كثیف هستند.

.............................................................................................؟ بّنا خانه مي سازد. 

9. با كلمه هاي داده شده، پرسش بنويسيد.

خسته نباشید

کدام رنگ
چه وقتچگونهچرا

چه کار


