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باسمه تعالی

… َو َمن َاحَیاَها َفَکَانَّما َاحَیا النَّاَس َجمَیًعا…                  مائده آیه ی ٣٢
»و هر که شخصی را از مرگ نجات دهد گویی همه ی مردم را زنده کرده است«

فرایند تولید برنامه ی درسی مجموعه فّعالّیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد 
و  منسجم  بافت  یک  در  را  ارزشیابی(  و  اجرا  تدوین،  )طّراحی،  درسی  برنامه ی  نظام  زیر  ابعاد چهارگانه ی 

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سامان دهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه، که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، 
سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه ی تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد این مالحظات 
مهارت های  کسب  عمومی،  و  پایه  دانش  فهم  و  درک  برای  دانش آموزان  توانمندی  و  رشد  از  عبارت اند 
بروز خاّلقّیت و  آمادگی جهت  انتقادی،  تفّکر  توان  تفّکر علمی و منطقی،  به کارگیری شیوه ی  دانش افزایی، 
نمودن  فراهم  با  محتوا  این  زندگی.  کیفّیت  بهبود  برای  فناورانه  تفّکر  و  بینش  دانش،  کسب  نیز  و  نوآوری 
ثبات و همه جانبه نگری و  انعطاف پذیری در عین داشتن  بر  تأکید  برنامه ی درسی، ضمن  فرصت های مناسب 
توّجه به هوّیت ویژه ی متربّیان با نیازهای خاص، زمینه ی دست یابی دانش آموزان را برای کسب شایستگی های 

الزم )توانمندی ها، مهارت ها( فراهم می سازد.
امید است این محتوا درتحقق اهداف موّثر باشد و معّلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند 

فراگیران را در دستیابی به صالحّیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
و  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  کارشناسان  صمیمانه ی  همکاری  حاصل  ارزشمند  کار  این 
گروه های تألیف کتاب های درسی است. لذا شایسته است از تالش و مساعی تمامی این عزیزان و همکاران 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع، که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، 

تقدیر و تشّکر نماییم.
در اینجا از همه  ی همکاران و صاحب نظران درخواست می شود، نظرات و پیشنهاد های خود را در 

خصوص محتوای کتاب به این سازمان منعکس نمایند.

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
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آموزش  قلمرو  تغییر نگرش ها در  و  بنیادین  با تحول  پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که همزمان 
و پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز با توجه به چارچوب برنامه ی درسی ویژه ی 
دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی در آموزش و پرورش استثنایی، به نگارش این کتاب بپردازیم. امیدواریم که 
آموزش مناسب این محتوا، زمینه ی شکوفایی استعدادها و گسترش توانایی های نوآموزان و پرورش و تقویت 
مهارت های زبانی و نوشتاری دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی میهن اسالمی را، به ویژه در جمله سازی و 

انشا، فراهم سازد و آموزگاران گرامی را در امر تدریس یاری نماید.
برای پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری و کمک به بهبود روند آموزش این محتوا، توّجه آموزگاران 

گرامی را به نکات زیر جلب می کنیم.
 در تهّیه ی این کتاب، همچنین انتخاب عناصر زبانی و روند آموزش تالش بر این بوده است که به 
روند رشد طبیعی گفتار و زبان و در حد امکان به محتوای آموزشی هر پایه و مطالب کتاب فارسی آن ها توّجه 
شود، ولی به دلیل نیازهای ویژه ی دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی، ممکن است مواردی از ناهمخوانی نیز 

مشاهده گردد.
 در هر پایه، محتوای کتاب زبان آموزی و جمله سازی با یک نظم زمانی و اصول توالی محتوا، شامل 
توالی ساده به مشکل، جزء به کل و عینی به ذهنی، تدوین شده است. آموزش پایه ی اّول مقدماتی با یادآوری 
و افزایش خزانه ی واژگانی آغاز می شود و به جمله های دو کلمه ای پایان می یابد. در پایه های باالتر، گسترش 
جمله ها و عناصر زبانی ادامه پیدا می کند، به گونه ای که در پایان دوره ابتدایی، از دانش آموزان انتظار می رود 

که به سطح مطلوبی از مهارت های زبانی، جمله سازی و نگارش دست یابند.
 تدریس این کتاب، در جدول ساعات هفتگی، بخشی از زمان درس »زبان و ادبیات فارسی )انشا(« را 

به خود اختصاص می دهد.
 دستور زبان فارسی شامل ساخِت واژه و جمله براساس قواعد زبانی است. در این کتاب، مباحث 
وابسته به ساخِت جمله مورد نظر است، ولی بنابر نیاز، به مباحث ساخِت واژه )مانند چگونگی ساخت کلمه های 

جمع( و به مهارت هایی همچون دّقت، شناخت، تشخیص و کاربرد نیز، توجه کرده ایم.
بنیادی محتوای زبان آموزی، جمله سازی و نگارش )راهنمای تدریس و کتاب درسی(   خواسته ی 
گسترش مهارت های زبانی است اما گسترش و پیچیدگی زبان و مهارت های وابسته، به آن ها ما را بر آن داشت 
تا مطالب، بنا بر ضرورت و نیاز دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی، گرایش بیشتری به آموزش مهارت های 
نوشتاری )در سطوح فّعال نوشتن( داشته باشد، هر چند سایر اجزا و ارکان زبان و مهارت های آن نادیده گرفته 

نشده اند.

مقّدمه
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 در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی آموزش و یادگیری مهارت های زبانی تنها از طریق شنیدن دچار 
مشکل است از این رو تأکید بر گفتارخوانی، داشتن تعامالت کالمی و ارائه مطالب آموزشی به شکل عینی و 

نوشتاری به یادگیری ایشان کمک می کند.
 همکاران گرامی »کتاب معّلم )راهنمای تدریس( پایه ی سوم« را برای هر درس مطالعه نمایند و تدریس 
خود را با اهداف، انتظارات، روش های تدریس و جدول زمان بندی آموزش هر عنوان درسی، مطابقت دهند. 
ضمن آن که از فعالیت های پیشنهادی و نکته های مربوط به تدریس استفاده نمایند و برای آگاهی از اهداف و 

اجرای تمرین های کتاب درسی از دانستنی های کتاب معّلم بهره ببرند.
ابتدایی، برای آشنایی  پایه های دوره ی   در کتاب معّلم )راهنمای تدریس(، جدول درس های همه ی 
همکاران ارجمند با عناوین درس ها تهیه شده است. افزون بر آن، جدول زمان بندی دروس پایه ی سوم نیز 
در آغاز فصل دوم همان کتاب آمده است. این جدول همکاران گرامی را در برنامه ریزی دقیق تدریس یاری 
می کند. در کتاب معّلم )راهنمای تدریس( به آموزگاران گرامی توصیه شده است که هر دو گونه ی نوشتاری 
و گفتاری فارسی معیار را در هنگام آموزش و تدریس به دانش آموزان به کار برند و متناسب با سطح توانایی و 
آسیب شنوایی دانش آموزان، ایشان را از تفاوت های هر دو گونه و بیان گفتاری و نوشتاری مناسب آگاه سازند.
 در کتاب معّلم )راهنمای تدریس( و کتاب درسی زبان آموزی، جمله سازی و نگارش پایه  ی سوم برای 
ارتقای این مهارت ها، فّعالّیت ها و تمریناتی پیش بینی شده  است. هر دانش آموز، به ترتیب قرارگیری فعالیت ها 
و تمرین ها، ابتدا می شنود )یا گفتارخوانی کند( و درک می کند )بفهمد( سپس می گوید. در مرحله ی بعد هر 
با  انتها  در  و  می دهد  انجام  را  مربوط  تکلیف  پرسشی(   / )خبری  جمله  یک  درک خوانداری  با  دانش آموز 

تمرین های متنوع نوشتاری می تواند خودش نوشتن خودانگیخته داشته باشد.
 همکاران گرامی از تصاویر بزرگ، تخته ی هوشمند، تخته ی کالسی، کارت های نوشتاری و… برای 

تسهیل در روند آموزشی استفاده کنند.
 در این کتاب، درس سوم دارای سه بخش و درس های چهارم و پنجم دارای دو بخش هستند. الزم 

است که همکاران گرامی هر بخش را جداگانه در یک جلسه ی آموزشی تدریس نمایند.
 در بیشتر دروس، نکات و راهکارهایی ارائه شده است که والدین ارجمند می توانند با به کارگیری 
تثبیت مهارت های آموخته شده کمک کنند. مهارت ها در شرایط و موقعیت های طبیعی  به گسترش و  آن ها 
تکرار و تمرین می شوند و بهتر است در همه ی مراحل با آموزگاران تبادل نظر صورت گیرد. این قسمت در 

پایین هر درس با نماد آغاز جمله مشخص شده است.
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 هدف و انتظارات از تألیف هر درس برای آموزگاران، در این قسمت آمده است.
 همچنین شرح اجرای تمرین »ببین، بشنو و بگو« را در این قسمت ها مالحظه می کنید.

 ارزشیابی این درس، که توصیفی است، فرصت مناسبی برای شناسایی دقیق توانایی و استعدادهای 
فراگیران فراهم آورده است. برای بهره گیری بهتر از این روش، الزم است که از آغاز سال تحصیلی ابزارهای 

مناسب، همچون آزمون های عملکردی، کارپوشه و سیاهه ی رفتار تهیه شود.

ساختار تمرین های این کتاب
در این کتاب درسی فّعالّیت ها و تمرین ها با روال و نظم خاصی در کنار هم قرار گرفته اند. از نکته های 

دارای اهمّیت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 فّعالّیت ها از کاماًل شفاهی به سمت نوشتاری تهّیه و تدوین شده است.

 در ابتدا درک شنیداری و خوانداری سپس بیان گفتاری و نوشتاری مدنظر بوده است.
 نوع تکالیف ارائه شده و عملکرد دانش آموزان می تواند به صورت های زیر باشد:

شنیداری )گفتارخوانی( ــ دیداری ← هر دانش آموز درک کند و نشان بدهد.
شنیداری )گفتارخوانی( ــ گفتاری ← هر دانش آموز درک کند و بگوید

شنیداری )گفتارخوانی( ــ حرکتی ← هر دانش آموز درک کند و انجام دهد.
خوانداری ــ نوشتاری ← هر دانش آموز درک خوانداری داشته باشد و بنویسد.

و…
 در همه ی درس ها تمرین اّول با عنوان »بازی کنید و بیاموزید« به درک شفاهی و خوانداری جمله )خبری 
/  پرسشی( توّجه دارد و در ادامه ، فّعالّیت های پیشنهادی )در کتاب راهنمای تدریس معّلم( به شکل عملی 

در کالس اجرا می شود.
 در تمرین دوم هر درس با عنوان »ببینید، بشنوید و بگویید«، درک شفاهی و پاسخ شفاهی با توّجه به تصویر 

و مطابق دستورالعمل، هدف آموزشی قرار گرفته است.
 تمرین سوم هر درس با تصاویر و جمله هایی همراه است تا هر دانش آموز با صدای بلند بخواند و توانایی درک 

خوانداری، هدف آموزشی را کسب و تثبیت نماید.
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 از تمرین چهارم به بعد تکالیف متنوعی برای نشان دادن درک خوانداری، تکمیل جمله )خبری /پرسشی( و 
سپس نوشتن جمله )خبری / پرسشی( به صورت گام به گام ارائه شده است. 

نمونه ی ساختار تمرین های مربوط به درک خوانداری:
خواندن جمله )خبری / پرسشی( ← انتخاب تصویر

خواندن متن ← انتخاب / تکمیل / نوشتن جمله
نمونه ی ساختار تمرین ها برای تکمیل یک جمله:

ارائه ی تصویر و کلمه ← انتخاب کلمه ی مناسب با توّجه به تصویر و تکمیل جمله
ارائه ی کلمه ← انتخاب کلمه ی مناسب و تکمیل جمله

ارائه ی تصویر ← تکمیل جمله با توّجه به تصویر داده شده
نمونه ی ساختار تمرین ها برای نوشتن یک جمله:

ارائه ی تصویر و کلمه / کلمه ها ← نوشتن جمله
ارائه ی کلمه / کلمه ها ← نوشتن جمله

ارائه ی تصویر ← نوشتن جمله
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درساّول
کلمهیپرسشی»چهکار«
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با درک مفهوم و کاربرد کلمه ی پرسشی  دانش آموزان 
»چه کار« پرسش و پاسخ مناسب را بيان کنند، بخوانند  و  بنویسند.

 بازی کنید و بیاموزید
معلّم کلمه ی پرسشی »چه کار« را روی تابلو درشت و 
مشغول  می خواهد  دانش آموز  هر  از  می نویسد.  قرمز  رنگ  با 
کاری شود. با تأکيد بر روی کلمه ی پرسشی »چه کار« از سایر 
دانش آموزان درباره ی کاری که دوستشان انجام داده است یا  
پاسخ  که  می کند  راهنمایی  را  آنها  می پرسد.  می دهد،  انجام 
کامل  فعل  یک  دارای  حداقل  باید  دانش آموزان  پاسخ  دهند. 
از  یکی  نوبت  به  و  معلّم  راهنمایی  و  نظارت  با  سپس  باشد. 
دانش آموزان نقش او را اجرا می کند، به طرح سؤال می پردازد و 

سایرین پاسخ می دهند.
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 ببينيد، بشنوید و بگویيد.

چه کار می کند؟

؟چه کار
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ّول
س ا

در

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

1- درباره ی هر تصویر با دانش آموزان گفت و گو کنيد.
2ــ از هر دانش آموز درباره ی فّعالّيت نشان داده شده در هر تصویر سؤال کنيد تا پاسخ 

را بيان کند. در صورت نياز او را برای بيان پاسخ مناسب راهنمایی کنيد.
3ــ از هر دانش آموز بخواهيد تا از شما درباره ی فّعالّيت نشان داده شده در تصویر سؤال نماید. در صورت 

نياز او را راهنمایی کنيد، مانند:
الف- سامان چه کار می کند؟ سامان می خندد.

ب- سامان چه کار کرد؟ سامان رفت.

چه کار کرد؟
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به هر تصویر نگاه کنيد ، پرسش ها و پاسخ ها را بلند بخوانيد.

پرسش:  قورباغه چه كار كرد؟
   پاسخ:  قورباغه پريد.

پرسش:  او چه كار می كند؟
    پاسخ:  او ُسر می خورد.

پرسش:  خيّاط ها چه كار می كنند؟
    پاسخ:  خيّاط ها لباس می دوزند.

پرسش:  شما چه كار می كنيد؟
    پاسخ:  ما پارو می زنيم.

پرسش:  تو چه كار كردی؟
    پاسخ:  من با توپ بازی كردم.

پرسش:  آن ها چه كار می كنند؟
    پاسخ:  آن ها طناب را می كشند.

من با توپ بازی کردم.خّياط ها لباس می دوزند.

ما پارو می زنيم.او ُسر می خورد.

آن ها طناب را می کشند.قورباغه پرید.
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ّول
س ا

در

مرد با قاشق چه كار می کند؟

نّجار با چّکش چه كار می کند؟

بّچه ها با آب و صابون چه كار می کنند؟

پرسش ها را بخوانيد و تصویر مناسب هر کدام را عالمت بزنيد.
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پرسش ها و پاسخ ها را بخوانيد و شماره ی تصویر مناسب هر یک را در جلوی آن 
بنویسيد.

سارا چه کار کرد؟   سارا پروانه را گرفت.

من چه کار کردم؟   تو دستت را باال بردی.

شما چه کار کردید؟  ما ساندویچ درست کردیم.

تو چه کار کردی؟  من به گل ها آب دادم.

1

34

2
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ّول
س ا

در

مانند نمونه، پرسش ها و پاسخ ها را با انتخاب درست کامل کنيد.

چه کار کردی/ کتاب را خواندم                           چه کار کردند/ فيلم تماشا کردند

چه کار کرد/ با معلمش حرف زد                       چه کار کردید/ به گردش رفتيم

      آن ها چه کار کردند؟                          آن ها دیوارها را رنگ کردند.

ما ................................................... . شما .......................................................؟ 

زهرا و خانواده اش ......................... . زهرا و خانواده اش..................................؟ 

او .................................................... . او ........................................................ ؟ 

من ...................................... . تو ........................................................ ؟ 

17
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به تصویر نگاه کنيد، پرسش ها را بخوانيد و پاسخ دهيد.

همکار گرامی، قبل از انجام دادن تمرین زیر از دانش آموزان بخواهيد به تصویر نگاه کنند 
و درباره ی افراد و چيزهایی که می بينند و کارهایی که در تصویر نشان داده شده، با شما گفت و گو 

نمایند.

1ــ پدر چه کار می کند؟  ................................................................................................................

2ــ پدربزرگ چه کار می کند؟ ........................................................................................................

2ــ مادربزرگ چه کار می کند؟ .......................................................................................................

2ــ خواهرها چه کار می کنند؟ .........................................................................................................

2ــ برادر چه کار می کند؟ ..............................................................................................................

2ــ مادر چه کار می کند؟ ................................................................................................................
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ّول
س ا

در

آن  با کمک  را  پاسخ ها  و  انتخاب کنيد  دلخواه  به  را  برای هر پرسش، دو تصویر 
تصویرها بنویسيد.

شما در پارک چه كار می كنيد؟

................................................................................................................................ 1

.................................................................................................................................. 2 

تو در مدرسه چه كار می كنی؟

................................................................................................................................ 1

.................................................................................................................................. 2 
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مانند نمونه، پرسش مناسب هر پاسخ را بنویسيد.

اسب ها چه کار می کنند؟

اسب ها چه کار کردند؟

خانم امينی ........................ می کند؟

خانم امينی ............................. کرد؟

نانوا ................................................؟

نانوا ................................................؟ 

 اسب ها علف می خورند.  

اسب ها علف خوردند. 

خانم امينی ظرف ها را می شوید. 

خانم امينی ظرف ها را شست.  

نانوا نان می پزد.   

 نانوا نان پخت.  

پاسخپرسش
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ّول
س ا

در

برای هرجمله، با استفاده از کلمه ی پرسشی »چه کار«، سؤالی بنویسيد.

ــ محّمد و امين مسواک می زنند.

   ........................................................................................... چه کار می کنند؟

محّمد و امين مسواک زدند.

   ............................................................................................... چه کار کردند؟

سارا با مداد نّقاشی کشيد.

   ....................................................................................................................؟

شما بستنی خریدید.

   ......................................................................................................................؟

ــ سارا با مداد نّقاشی می کشد.

   ....................................................................................................................؟

ــ شما بستنی می خرید.

   .....................................................................................................................؟

والدین گرامی، هنگامی که فرزندتان یا هر یک از افراد خانواده مشغول انجام 
کاری هستند یا کاری را به اتمام رسانده اند، از فرصت استفاده نمایيد و به نوبت، شما و 

فرزندتان از یکدیگر سؤال کنيد و به آن پاسخ دهيد؛ مانند: 
پدر چه کار کرد؟ / خواهر و برادرت چه کار می کنند؟
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با انتخاب کلمه ی پرسشی مناسب، هر جمله ی پرسشی را کامل کنيد.   

  کبوتر ............................................................ زندگی می کند؟

  ............................................ به حيواناِت بيمار کمک می کند؟

  ما در زمستان ....................................................... می پوشيم؟

  آرایشگر ..................................................................... می کند؟

  کودک با ................................................................ راه می رود؟

  

  شما ......................................................................... می کنيد؟

چه كاركجاچه چيزی
چه كار

چه كسی
چه كسی
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ّول
س ا

در

به تصویر نگاه کنيد، پرسش ها را بخوانيد و پاسخ دهيد.

 بابا و عمو چه کار می کنند؟  ...........................................................................................................

 چه کسی خوابيده است؟ ................................................................................................................

 آرمان در کجاست ؟ ......................................................................................................................

 پدربزرگ چه چيزی می خورد؟ ........................................................................................................

 اميد با چه چيزی آینه را تميز می کند؟ ...........................................................................................

 ماشين لباسشویی چه کار می کند؟ .................................................................................................

 چه کسی در اتاق روزنامه می خواند؟ ..............................................................................................

امید

آرمان

پدربزرگ و مادربزرگمادر

ماشین لباسشویی

بابا و عمو

نازنین
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            چه كار می كند؟

برای هر تصویر، با توّجه به پرسش داده شده، یک جمله بگویيد و بنویسيد. 

نگارش
١

                                                                         می کند.

                                                                         می کند.

                                                                         می کند.

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

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

..................................................................................................امين                            بازی                         می کند.

است   براین  تأکيد  نگارش  این  از  گرامی، هدف  همکار 
که فعل )فعل مرکب( در جمله به کار  رود . برای یادگيری 
بهتر و تعميم این نگارش، هر فعل را در کالس به همراه 
دانش آموزان اجرا نمایيد. بيان جمله با فاعل ها و ضميرهای 
متفاوت را یادآوری کنيد. بعد از درک و بيان صحيح فعل ها و جمله ها از 
دانش آموزان بخواهيد جمله ها را بنویسند، مانند: من ورزش می کنم. تو 

ورزش می کنی و...

بازی می کند.

شنا می کند.

ورزش می کند.
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ش۱
ار

نگ
ل/ 

 اّو
س

در

                                                                         کرد.

                                                                         کرد.

                                                                         کرد.

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

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

                  چه كار كرد؟

................................................................................................... . سارا                           سالم                       
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مانند نمونه، وصل کنيد و جمله ها را کامل کنيد و بگویيد. 

می کند

خرگوش گل را بو می کند.

خرگوش موهایش را ...........................................................................

خرگوش در را ....................................................................................

خرگوش اتاق را ..............................................................................

خرگوش به دوستش ...........................................................................

باز شانه تميز کمکبو
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ش۱
ار

نگ
ل/ 

 اّو
س

در

 درست                  بوس                     خاموش                     کوتاه                    بلند                     

کرد

خرگوش شيرینی را ...........................................................................

خرگوش تلویزیون را .........................................................................

خرگوش وزنه را ...............................................................................

خرگوش موهای او را .......................................................................

خرگوش بّچه را ...............................................................................

به به! آفرین
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درسدوم
کلمهیپرسشی»چه...«
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پرسشی  کلمه ی  کاربرد  و  مفهوم  درک  با  دانش آموزان 
و  بخوانند  کنند،  بيان  را  مناسب  پاسخ  و  پرسش  »چه…؟«  

بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید
معلّم یکی از مناسبت ها را انتخاب می کند و جهت 
آماده سازی برای آن مناسبت با دانش آموزان درباره ی چيزهایی 
تعامل   )… و  لباسی  چه  ميوه ای،  )چه  شود  تهيه  باید  که 
می نماید. سپس، با استفاده از کلمه ی پرسشی »       چه« پرسش 
و پاسخ هایی انجام می دهد. معلّم کلمه ی پرسشی »چه…« 
را درشت و با رنگ قرمز روی تخته می نویسد. دانش آموزان 
راهنمایی می شوند تا با درک پرسش، پاسخ مناسب دهند. نقش 
سؤال کننده و پاسخ دهنده به تناوب بين معلّم و دانش آموزان 

جابه جا می شود. 
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ببينيد، بشنوید و بگویيد.

چه غذايی          چه رنگی                          

چه حيوانی                               چه ميوه ای                          

تو         را دوست داری
چه...
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وم
س د

در

چه مزه ای                             

چه درسی                            

چه ورزشی                         

چه شکلی                            

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

1ــ درباره ی مفاهيم و تصویرها با دانش آموزان گفت و گو کنيد.
2ــ با هر دانش آموز پرسش »تو ... دوست داری؟« را، با استفاده از کلمه ی پرسشی »چه 

...«، مطرح کنيد، مانند: تو چه ميوه ای دوست داری؟
سپس از هر دانش آموز بخواهيد با نشان دادن هر تصویر،پاسخ دهد. برای دادن پاسخ مناسب به او کمک 

کنيد مانند: سيب / من سيب را دوست دارم.
از دانش آموز بخواهيد او از شما به ترتيب باال سؤال کند و شما پاسخ دهيد.

تو         را دوست داری
چه...
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چه

پرسش و پاسخ ها را با صدای بلند بخوانيد.

پرسش: گل الله چه رنگی است؟

    پاسخ: گل الله قرمز است.

پرسش: بابا چه ميوه ای خرید؟

 پاسخ: بابا هندوانه خرید.

پرسش: عسل چه مزه ای دارد؟

  پاسخ: عسل شيرین است.

پرسش: او چه شکلی می کشد؟

 پاسخ: او دایره می کشد.

پرسش: شما چه درسی می خوانيد؟

پاسخ: ما فارسی می خوانيم.

پرسش: آن ها چه ورزشی را دوست دارند؟

    پاسخ: آن ها واليبال را دوست دارند.

پرسش: تو چه حيوانی می بينی؟

 پاسخ: من گاو می بينم.
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وم
س د

در

پرسش:  چه حيوانی علف می خورد؟                  سبد     گاو        ميوه

پاسخ:  ...................... علف می خورد. 

پرسش:  چه كسی خانه درست می کند؟              بّنا     ماشين     خرگوش

پاسخ:  .......................... خانه درست می کند.

پرسش:  برگ چه رنگی است؟                        آب      سبز     درخت خشک

پاسخ:  برگ ................................ است. 

پرسش: چرخ های ماشين چه شکلی هستند؟      پنچر    سياه    دایره

پاسخ: چرخ های ماشين ................... هستند. 

پاسخ مناسب هر پرسش را انتخاب کنيد و آن را در جای خالی بنویسيد.
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سرباز چه چيزی در دست دارد؟                                     مستطيل

تلویزیون چه ورزشی را نشان می دهد؟                            ببر

معلّم چه درسی داد؟                                                  چوپان

چه حيوانی گوشت می خورد؟                                        تفنگ

چه كسی از گوسفندان مراقبت می کند؟                           ریاضی

تخته سياه چه شکلی است؟                                         فوتبال

هر پرسش را به پاسخ خود وصل کنيد.
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وم
س د

در

با توّجه به تصویر به پرسش ها پاسخ دهيد.

چه حيوانی در اتاق است؟ .............................. در اتاق است.

چه غذایی در اتاق است؟ .....................................................

چه کسی در اتاق است؟ ......................................................

چه چيزهایی در اتاق می بينی؟.............................................

فرش اتاق چه رنگی است؟..................................................

فرش اتاق چه شکلی است؟.................................................
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برای هر جمله یک پرسش بنویسيد.  

والدین گرامی، وسایل مختلف منزل را به فرزندتان نشان دهيد و درباره ی شکل ، 
رنگ ، مزه و...آن ها با هم صحبت کنيد و پرسش و پاسخ انجام دهيد، مانند: 

فرش چه شکلی است؟ چهارگوش

چه رنگی 

چه ميوه ای    چه غذایی

  چه مزه ای    چه شکلی

چه چيزی     چه کسی

چه ورزشی     چه رنگی

آسمان آبی است.

آسمان چه رنگی است؟

مادر عدس پلو درست می کند.

مادر .............................. درست می کند؟

فلفل تند است؟ 

................................................................ ؟

رهبر ما آقای خامنه ای است.

............................................................... ؟

دانش آموزان فوتبال را دوست دارند.

........................................................... ؟

چه حيوانی 
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وم
س د

در

جمله ها را بخوانيد و پرسش ها را کامل نمایيد.

ليمو ترش است.

 ليمو ................... است؟

توپ ها ِگرد هستند.

توپ ها ................... هستند؟

برف سفيد است.

برف ..................... است؟

خواهر امام حسين )ع( حضرت زینب )س( است.

خواهر امام حسين )ع( ................. است؟
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با هر یک از کلمه های داده شده پرسشی بنویسيد.

چه شکلی؟

چه صدایی؟

چه رنگی؟

چه مزه ای؟

چه حيوانی؟

چه چيزی؟

چه رنگی؟

پرتقال ................................................................... ؟

پرتقال ................................................................... ؟

پرتقال ....................................................... ؟

کالغ چه صدایی دارد؟

این ............................................ است؟

................................................................................ ؟

................................................................ ؟
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وم
س د

در

سه پرسش درباره ی تصویر زیر بگویيد و آن ها را بنویسيد.

1. ...................................................................................................................... ؟

2. ...................................................................................................................... ؟

3. ...................................................................................................................... ؟
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به هر تصویر خوب نگاه کنيد و با کلمه های داده شده، هر جمله را کامل کنيد و 
آن ها را بگویيد. 

زهرا و سارا .........................................

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

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

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

علی و حسن ......................................

بيدار شدند

برنده شدند

سوار شدند

پرستار شدند

داماد شدند

پياده شدند

این  بر  تأکيد  نگارش  این  از  هدف  گرامی،  همکار 
برای  رود.  بکار  جمله  در  مرکب(  فعل )فعل  که  است 
به  کالس  در  را  فعل  هر  آن  تعميم  و  بهتر  یادگيری 
فاعل ها  با  جمله  بيان  نمایيد.  اجرا  دانش آموزان  همراه 
و ضميرهای متفاوت را یادآوری کنيد بعد از درک و بيان صحيح از 
آن ها بخواهيد جمله ها را بنویسند، مانند: من ورزش می کنم. تو ورزش 

می کنی و...

نگارش
2
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۲ 
ش

ار
نگ

م/ 
دو

س 
در

مانند نمونه وصل کنيد و جمله ها را بگویيد و بنویسيد. 

امير در زد. 

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

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

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

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

زد

در

مسواک

گل

آمپول

حرف
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جمله ها را کامل کنید. 

من دندان هایم را     

تو دندان هایت را      

او دندان هایش را     

ما دندان هایمان را    

شما دندان هایتان را  

آن ها دندان هایشان را 

من      

تو       

او       

ما       

شما     

آن ها     

من

تو 

او 

ما 

شما 

من به کبریت آن ها

تو به کبریت 

او به کبریت 

ما به کبریت 

شما به کبریت 

آن ها به کبریت

خسته شدم.

دست نمی زنم.

نگاه می کنم. 

مسواک زدم.

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

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

نگاه ...................................

مسواک ..............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موفق باشی
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درسسوم
همه،هیچ،هر
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دانش آموزان با درک کلمه ی »همه«، آن را در جمله 
بيان کنند، بخوانند و بنویسند.

بخشاول:»همه«

بازی کنید و بیاموزید
معلّم کلمه ی »همه« را روی تابلو می نویسد. سپس 
در بازی با دانش آموزان با تأکيد بر کلمه ی »همه« از آن ها 
می خواهد که باهم، کاری را انجام دهند )همه بایستند. همه 
بخندند و …(. نقش دستور دهنده و انجام دهنده ی دستور 

بين معلّم و دانش آموزان جابه جا می شود. 
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همه
ببينيد، بشنوید و بگویيد.  

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

1ـ درباره ی هر تصویر با دانش آموزان گفت و گو کنيد.
2ـ یکی از جمله های زیر را بگویيد تا هر دانش آموز تصویر مربوط به آن را نشان دهد.

3ـ از هر دانش آموز بخواهيد جمله ی مربوط به هر تصویر را با کمک شما بگوید.
4ـ بر روی کلمه ی »همه« تأکيد نمایيد.

جمله ها: همه خوابيدند. همه کاله دارند. همه ی درختان برگ دارند. سارا همه ی غذایش را خورد.

۱ 
ش

بخ
م/ 

سو
س 

در
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کلمه ها و جمله های زیر را با صدای بلند بخوانيد.

   چيز/ چيزها

افراد

    مکان/ مکان ها 

همه ِی ...

همه ِی ...

همه ِی ...

همه

همه

همه

همه

همه

همه ِی دانش آموزان

همه

همه ِی پرنده ها

همه  چيز

همه جا

همه ی کالس ها 

همه  در صف ایستادند.

همه ِی دانش آموزان در صف ایستادند.

همه بال دارند.

همه ِی پرنده ها بال دارند.

همه  چيز آماده است.

همه جا تميز است.

همه ِی کالس ها تخته دارند.
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۱ 
ش

بخ
م/ 

سو
س 

در

تصویر مناسب هر جمله را انتخاب کنيد.

همه كيف دارند.

همه ی تخم مرغ ها سالم هستند.

محّمد همه ی زباله ها را جمع كرد.

همه چيز آبی است.
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مانند نمونه با »همه« و »همه ِی...« کامل کنيد. 

همه جا خيس شد.

...................    .................... خراب شدند.

............................. خراب شدند.

................   .................. نماز می خوانند.

....................... نماز می خوانند.

همه ی ماهی ها فرار می کنند.

همه  فرار می کنند.
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۱ 
ش

بخ
م/ 

سو
س 

در

همه ی گردوها ــ شکستند ــ آن ها

آن ها همه ی گردو ها را شکستند.

همه ی کالغ ها ــ قار قار

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

همه ی خانه ها ــ َدر

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

همه ــ خوشحال

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

با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده جمله بنویسيد.
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دانش آموزان با درک کلمه ی »هيچ«، آن را در جمله 
بيان کنند، بخوانند و بنویسند.

بخشدوم:هیچ

بازی کنید و بیاموزید
معلّم کلمه ی »هيچ« را درشت و رنگی روی تخته 
می نویسد و توّجه دانش آموزان را به چيزها یا کارهایی که 
وجود ندارد یا توسط هيچ کس در کالس انجام نمی شود 
جمله هایی  دانش آموزان  و  خودش  آن گاه  می کند.  جلب 
در این ارتباط با کلمه ی »هيچ« بيان می کنند )هيچ کس 

نمی خندد، هيچ پرنده ای در کالس نيست و...(. 
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همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به همراه دانش آموزان به روش زیر 
عمل کنيد:

1ـ درباره ی هر تصویر با دانش آموزان گفت و گو کنيد.
2ـ یکی از جمله های زیر را بگویيد تا هر دانش آموز تصویر مربوط به آن را نشان دهد.

3ـ از هر دانش آموز بخواهيد جمله ی مربوط به هر تصویر را با کمک شما بگوید.
4ـ بر روی کلمه ی »هيچ« تأکيد نمایيد.

جمله ها: هيچ پسری نمی پرد. هيچ کس نمی خندد. هيچ جا کثيف نيست. هيچ لباسی خشک نبود.

ببينيد، بشنوید و بگویيد.

هيچ

۲ 
ش

بخ
م/ 

سو
س 

در
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جمله های زیر را با صدای بلند بخوانيد.

هيچ  

هيچ  

هيچ  

فرد

چيز

مکان

هيچ حيوانی در قفس نيست.

هيچ جا

هيچ خيابانی

هيچ خيابانی شلوغ نبود.

آن ها هيچ جا نمی روند.

هيچ حيوانی

هيچ چيز

تو هيچ چيز نخریدی.

هيچ کس

هيچ کس نيامد.

هيچ بچه ای

هيچ بچه ای نترسيد.
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۲ 
ش

بخ
م/ 

سو
س 

در

هر جمله را به تصویر مناسبش وصل کنيد.

هيچ کس به آسمان نگاه نمی کند.

مادر هيچ چيز روی ميز نگذاشت.

هيچ جا باز نيست.
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هيچ پرنده ای آواز نمی خواند.

هيچ مسافری سوار اتوبوس نشد.

هيچ کارخانه ای در روستا نيست.

گفت و گوهای  در  و  دهيد  انجام  را  پوچ«  یا  »گل  بازی  خود  فرزند  با  گرامی  ،  والدین 
خودتان بر روی کلمه ی »هيچ« تأکيد نمایيد.
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۲ 
ش

بخ
م/ 

سو
س 

در

هيچ دختری نایستاد. 

همه ی دخترها ایستاده اند. 

همه ی پروانه ها پرواز کردند. 

هيچ پروانه ای پرواز نکرد. 

هيچ جا تميز نيست. 

همه جا تميز است. 

جمله ی مناسب هر تصویر را انتخاب کنيد.
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........................ در کالس نيست.

........................ در یخچال نيست.

 ............................. بسته نيست.

هيچ جاهيچ کسهيچ چيز

به هر تصویر نگاه کنيد و با کلمه های داده شده جمله ها را کامل کنيد.  
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۲ 
ش

بخ
م/ 

سو
س 

در

برای هر تصویر یک جمله بنویسيد.

هیچ دختری

هیچ ابری

هیچ کس

اتاق مدیر

کالس اول
آزمایشگاه

دوم

 .......................................... نّقاشی نمی کند.

 ......................... در آسمان .........................

....................... در مدرسه ..........................
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بخشسوم:»هر«

دانش آموزان با درک واژه ی »هر«،  آن را در جمله بيان 
کنند، بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید
تخته  روی  را  حيوان ها  یا  افراد  از  تصاویری  معلّم 
می کشد یا می چسباند )چند ميمون، چند پسر و...( و کلمه ی 
»هر« را با رنگ دیگری روی تخته می نویسد. از هر دانش آموز 
یا حيوان  برای هر فرد  بياید و  به کنار تخته  می خواهد که 
بنابر دستور شما چيزی بکشد یا بچسباند )برای هر ميمون 
موز بکش. هر ميمون یک موز دارد(. جمله ی مربوط با تأکيد 
بر کلمه ی »هر« بيان می شود. هر بار، یکی از دانش آموزان 

می تواند نقش معلّم را با راهنمایی وی، بر عهده بگيرد. 
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ببينيد، بشنوید و بگویيد.
هر

به روش  دانش آموزان  به همراه   تمرین  این  دادن  انجام  برای  والدین گرامی،  و  همکار 
زیرعمل کنيد:

1ـ درباره ی هر تصویر با دانش آموزان گفت و گو کنيد.
2ـ یکی از جمله های زیر را بگویيد تا هر دانش آموز تصویر مربوط به آن را نشان دهد.

3ـ از هر دانش آموز بخواهيد جمله ی مربوط به هر تصویر را با کمک شما بگوید.
4ـ بر روی کلمه ی»هر« تأکيد نمایيد.

جمله ها: هر مرغ یک تخم گذاشت.  هر کالس معلم دارد.  هر پسر با یک توپ بازی می کند.  هر روز نماز 
می خوانيم.

ش3
بخ

م/ 
سو

س 
در
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با صدای بلند بخوانيد.

هر

هر

هر

هر

هر کتابی

هر کشوری

هرسال

هر مادری

هر کتابی یک اسم دارد.

هر کشوری پرچم دارد.

هرسال نوروز را جشن می گيریم.

هر مادری بّچه اش را می بوسد.

چيز

مکان

زمان

فرد
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ش3
بخ

م/ 
سو

س 
در

تصویر مناسب هر جمله را انتخاب کنيد و آن را عالمت بزنيد.  

هر ماشينی چهار چرخ دارد.

هر سگی استخوان می خورد.

هر آرایشگری مو کوتاه می کند.

هر شب مسواک می زنم.
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مانند نمونه انجام دهيد.

 هر پرنده ای

 هر گاوی

 هر پرستاری دو آمپول

 هر دانش آموزی یک کتاب داستان

 هر گاوی به گوساله اش

 هر پرنده ای از جوجه اش مراقبت می کند.

 هر دانش آموزی

 هر پرستاری

 هر پرنده ای از جوجه اش

 هر پرستاری دو آمپول دارد.

 هر گاوی به گوساله اش شير می دهد.

 هر دانش آموزی یک کتاب داستان می خواند.

هر
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ش3
بخ

م/ 
سو

س 
در

...................................... تولّدم را جشن می گيرم.

......................................... در ایستگاه می ایستد.

.................................................. لباس می دوزد.

.......................................خيابان های زیادی دارد.

جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کنيد.

هر خّياطیهر شهریهراتوبوسیهر سال
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مطابق دستورالعمل زیر، تصویر را کامل و رنگ کنيد.

ــ هيچ ابری نکشيد.

ــ همه ی گل ها را قرمز کنيد.

ــ برگ های هر گل را سبز کنيد.

ــ برای هرخانه یک دودکش بکشيد.

ــ هيچ برگی روی درخت نباشد.

ــ همه ی بّچه ها بخندند.

ــ  برای هر خرگوش یک هویج بکش.
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ش3
بخ

م/ 
سو

س 
در

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

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

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

هيچ کس

همه ِی پرنده ها

هرگل

با توّجه به تصویر و کلمه ی داده شده، جمله بنویسيد.

والدین گرامی، از فرزندتان برای نظافت منزل کمک بگيرید و در حين انجام 
دادن کارها در تعامل با یکدیگر کلمه های »همه، هيچ و هر« را به کار ببرید. به صورتی 
که با درک جمله هایی گفته شده کاری را انجام دهد؛ مانند : همه ی اسباب بازی هایت را 
جمع کن. سپس از او بخواهيد جمله هایی با کلمه های هدف بيان کند،  مانند: هيچ آشغالی 

روی فرش نيست.
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 نام هر چيزی را که می بينيد، بگویيد و بنویسيد. 

خانه و خانواده

طبيعت

آسمان
................................
................................

حيوان ها

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

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

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

 اعضای خانواده

و  دقيق  مشاهده ی  نگارش  این  از  هدف  گرامی،  همکار 
یادآوری واژه هاست.

تمرین را به شکل زیر انجام دهيد.
- درباره ی هر تصویر و جزئيات آن با دانش آموزان گفت و گو کنيد.

- نام هر کدام را با هم بگویيد.
- با ناميدن شما، دانش آموز نام آن را بيان کند.
- از دانش آموز بخواهيد نام هر کدام را بنویسد.

نگارش
3

وسایل

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

................................
................................
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ش3
ار

نگ
م/ 

سو
س 

در

مدرسه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................
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آقاخرسه چه کارهایی انجام می دهد، بگویيد و بنویسيد. 

دوید

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

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

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

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

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

همکار گرامی، درباره ی هر تصویر با دانش آموزان خود گفت وگو نمایيد. از هر دانش آموز 
بخواهيد درباره ی هر تصویر کلمه یا جمله ای بيان نماید و آن را بنویسد.  بهتر است دانش آموزان 

برای بيان و نوشتن جمله ای مناسب و کامل هدایت شوند. 
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ش3
ار

نگ
م/ 

سو
س 

در

درباره ی هر چيزی که می بينيد، گفت وگو کنيد و بنویسيد. 

مسجد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نظافت و بهداشت

خدا قّوت
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درس چهارم
قید 1/ کلمه ی پرسشی »چگونه«
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دانش آموزان با درک مفهوم قیدهای کیفیت، آن ها را در 
جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 

بخش اول: قید 1

بازی کنید و بیاموزید. 
معلّم، درکنار همکاران توان بخشی، برای آموزش دادن مفهوم قیدهایی 
مانند: تند/ سریع، آهسته/ آرام و … از انجام دادن فّعالّیت هایی مانند: طبل 
زدن، دست زدن، راه رفتن و … استفاده می کند. جمله ها با برجسته کردن 
بر درک  فّعالّیت،  نوشته می شوند. در هنگام اجرای هر  تابلو  برروی  قیدها 

شنیداری، خوانداری و بیان قیدها توسط دانش آموزان ،تأکید می شود. 
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ببینید، بشنوید و بگویید.
۱ 

ش
بخ

م/ 
ار

چه
س 

در

راه می رود حسین

سریع

راحت

سخت
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راه می رود حسین

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به همراه دانش آموزان به روش زیر عمل کنید:
1ــ درباره ی هر تصویر با  دانش آموزان گفت وگو کنید و توّجه آن ها را به چگونگی راه رفتن و 

قید مربوطه جلب کنید. 
2ــ از هر دانش آموز بخواهید، با توّجه به هر تصویر و با تأکید برروی قید، نوع راه رفتن شخصّیت تصاویر را 

تقلید کند. 
3ــ قید/ جمله ی مربوط به هر تصویر را بگویید تا هر دانش آموز آن را نشان دهد. 

4ــ یک تصویر را نشان دهید تا هر دانش آموز قید/ جمله ی مناسب را با راهنمایی شما بیان کند. 

آرام

خوب

بد
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همکار گرامی، قبل از انجام دادن تمرین زیر از دانش آموزان بخواهید با نگاه کردن به هر تصویر 
درباره ی افراد، چیزها و کارهایی که انجام می شود گفت وگو نمایند.

 جمله های زیر را با صدای بلند بخوانید. 

پارسا تند غذا می خورد.
پارسا تندتند غذا می خورد. 

پارسا کتابش را بلند می خواند.
پارسا کتابش را بلند بلند می خواند. 

پارسا زیبا و قشنگ نّقاشی می کشد.پارسا ریز می نویسد. 

پارسا عکس را اشتباه می چسباند. پارسا وزنه را راحت برمی دارد.

۱ 
ش

بخ
م/ 

ار
چه

س 
در
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جمله ی مناسب را عالمت بزنید. 

نوشت.

بهاره درست نوشت. 

بهاره غلط نوشت.  

بهاره خوب نوشت. 

بهاره بد نوشت.

بهاره ریز نوشت. 

بهاره درشت نوشت.

بّچه ها تناب باذی کردند.

بّچه اه    طناب بازی  کردند.

طناب  بّچه ها 
بازی کردند.

بهاره
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تو آهسته می نویسی                                     تو زیبا می نویسی

تو اشتباه می نویسی                                     تو تند می نویسی

تو قشنگ می نویسی                                   تو آرام می نویسی

تو سریع می نویسی                                      تو غلط می نویسی

آن ها خوب نّقاشی می کنند.

آن ها سریع راه می روند. 

آن ها در را سخت باز کردند.

محّمد بدخط می نویسد. 

آن ها در را راحت باز کردند. 

جمله های مخالف را مانند نمونه رنگ کنید. 

جمله های هم معنی را مانند نمونه وصل کنید. 

آن ها آهسته حرف می زنند. 

آن ها بلند  حرف می زنند. 

محّمد خوش خط می نویسد.

آن ها آرام راه می روند. 

آن ها بد نّقاشی می کنند. 

۱ 
ش

بخ
م/ 

ار
چه

س 
در
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میمون ها موزها را ................ پوست می کنند. 

آهوها …….....................…… می دوند.

حلزون …......................…… می رود.

جوجه ها …........…..… جیک جیک می کنند. 

خرگوش ………...............… فرار می کند. 

مورچه غذایش را …......….…… به النه می برد. 

 کلمه ی مناسب هر جمله را انتخاب کنید و بنویسید. 

***

آهسته

راحت

سریع

آرام آرام

بلند بلند

تند تند
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مانند نمونه وصل کنید. 

دانش آموزان 

شما 

حسن 

باران 

ما دایره را 

  نم نم آمد.

  درشت نوشت.

  منّظم به کالس وارد شدند.

  اشتباه کشیدیم.

  سریع رانندگی نکردید.

والدین گرامی، همراه با فرزند خود یک بازی ترتیب دهید که هرکدام از دیگری بخواهد 
کاری مانند ضربه زدن با قاشق برروی قابلمه را به صورت های مختلف )یواش/ تند و …( انجام 

دهد. در هنگام بیان جمله ها بر روی قیدها تأکید کنید. 
تو یواش )آهسته( می زنی. من تند )سریع( می زنم. 

۱ 
ش

بخ
م/ 

ار
چه

س 
در
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نم نمسخت خوب سریعخوش خط

رنگ می کنددویدند آمدمی نویسدراه می رود

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

خرگوش ها……………......................دویدند.

معّلم …………….......................…………… .

نّقاش ……………....................…………… .

باران …………......................……………… .

    مرد سخت راه می رود.   
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بخش دوم: کلمه ی پرسشی »چگونه«

پرسشی  کلمه ی  کاربرد  و  مفهوم  درک  با  دانش آموزان   
»چگونه«، پرسش و پاسخ مناسب را بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 

بازی کنید و بیاموزید. 
دادن  آموزش  برای  توان بخشی،  همکاران  درکنار  معّلم، 
اجرای  از  تند/ سریع، سخت/ راحت و …  مانند:  قیدهایی  مفهوم 
 … و  قفل  بازکردن  زدن،  دست  زدن،  طبل  مانند:  فّعالّیت هایی 
استفاده کند. جمله ها، با برجسته کردن کلمه ی پرسشی »چگونه« و 
قید ها، بر روی تابلو نوشته می شوند. معّلم در هنگام پرسش و پاسخ 
بر بیان آن ها تأکید می کند. نقش سؤال کننده و پاسخ دهنده بین معّلم و 

دانش آموزان به تناوب جابه جا می شود. 
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چگونه )چه طوری(

ببینید، بشنوید و بگویید.

راه می رود حسین

سریع

راحت

سخت

؟
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همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به همراه دانش آموزان به روش زیر عمل کنید:
1ــ درباره ی هر تصویر با دانش آموزان گفت وگو کنید. 

2ــ از هر دانش آموز درباره ی چگونگی فّعالّیت نشان داده شده در تصویر سؤال کنید تا از درک 
سؤال و کلمه ی پرسشی مطمئن شوید؛ مانند: حسین چگونه راه می رود؟ 

٣ــ از هر دانش آموز بخواهید با توجه به هر تصویر پاسخ دهد. برای دادن پاسخ مناسب به او کمک کنید؛ مانند: آرام/ 
حسین آرام راه می رود. 

٤ــ از هر دانش آموز بخواهید از شما به ترتیب باال سؤال کند و شما پاسخ دهید.

2 
ش

بخ
م/ 

ار
چه

س 
در

راه می رود حسین

آرام

خوب

بد
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همکار گرامی، قبل از انجام دادن تمرین زیر از دانش آموزان بخواهید به تصویر نگاه کنند سپس 
درباره ی افراد و چیزهایی که می بینید با شما گفت وگو کنند. 

پرسش: سارا چگونه آمد؟
پاسخ: سارا آهسته آهسته آمد.

پرسش: فاطمه چگونه درس می خواند؟ 
پاسخ: فاطمه بلند بلند درس می خواند. 

پرسش: مریم چگونه خّیاطی می کند؟
پاسخ: مریم سریع خّیاطی می کند.

پرسش: مینا از برادرش چگونه مراقبت می کند؟ 
پاسخ: مینا از برادرش خوب مراقبت می کند.

چگونه )چه طوری(

با صدای بلند بخوانید.

فاطمه بلند بلند درس می خواند. سارا آهسته آهسته آمد.

مینا از برادرش خوب مراقبت می کند.مریم سریع خّیاطی می کند.

؟
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 با انتخاب کلمه ی مناسب جمله ها را کامل کنید. 

آرام ــ آهسته

او رفت.
او چگونه رفت؟ 

او ……........… رفت. 
او …....…… و …......…… رفت.

تند ــ سریع 

پدر و مادر رفتند. 
پدر و مادر چگونه رفتند؟ 

پدر و مادر …….......…… رفتند. 
پدر و مادر ……… و ……..… رفتند.  

خوب ــ خوش خط 

تو نوشتی 
تو چگونه نوشتی؟ 

تو …........…… نوشتی؟
تو ….....…… و …...…… نوشتی. 

بد ــ اشتباه 

شما رانندگی کردید. 
شما چگونه رانندگی کردید؟ 

شما …….....… رانندگی کردید. 
شما ……… و ….…… رانندگی کردید. 

2 
ش

بخ
م/ 

ار
چه

س 
در
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١ــ بّچه ها چگونه سرود خواندند؟ )آهسته( 

بّچه ها ………… سرود خواندند. 

٢ــ برف چگونه می بارد؟ )ریز ریز( 

برف ………………………………

٣ــ ماشین آتش نشانی چگونه عبور کرد؟ )سریع( 

……………………………………………………

٤ــ بّچه ها چگونه نّقاشی کردند؟ )زیبا و قشنگ( 

…………………………………………………

با توجه به پرسش و کلمه ی داده شده، پاسخ مناسب بنویسید. 

والدین گرامی، به همراه فرزند خود و سایر افراد خانواده کارهای مختلفی را به صورت 
نمایش بی کالم اجرا کنید و از یکدیگر درباره ی چگونگی انجام  دادن هرکارسؤال کنید. سعی 

شود که هر فّعالّیت نشان دهنده ی قیدهای آهسته، تند، بد و … باشد؛ مانند: 
بابا چه طوری )چگونه( می خندد؟ بابا بلند می خندد. 
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داستان را بخوانید و با توجه به تصویرها به پرسش ها پاسخ دهید. 

آقای احمدی، ساالر و امیر را در کالس فوتبال چگونه ثبت نام کرد؟ 

او، ساالر و امیر را در کالس فوتبال سریع ……………

بّچه ها چگونه وارد زمین فوتبال شدند؟ 

……………………………………………

ساالر و امیر به حرف های مرّبی چگونه گوش کردند؟ 

……………………………………………

ساالر توپ را چگونه شوت کرد؟ 

……………………………………………

امیر چگونه گل زد؟ 

……………………………………………

آقای احمدی، ساالر و امیر را در کالس فوتبال سریع ثبت نام 
کرد. آن ها لباس ورزشی پوشیدند. بّچه ها منّظم وارد زمین 

فوتبال شدند. آن ها به حرف های مرّبی خوب گوش کردند.
ساالر توپ را بلند و زیبا شوت کرد. امیر راحت گل زد. 

2 
ش

بخ
م/ 

ار
چه

س 
در
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مانند نمونه پرسش بنویسید. 

                     پاسخ                      پرسش 

آمبوالنس تند به بیمارستان می رود. آمبوالنس چگونه به بیمارستان می رود؟ 

زهرا امالیش را اشتباه نوشت. ….........…… چگونه ……………؟

سارا موهایش را قشنگ می بافد. ………......…………...…………؟

آن ها توپ را بد شوت کردند.……………......….………………؟

کرم زیر خاک زندگی می کند. )چه چیزی( 

………………...................………………………؟

امیر خوب فوتبال بازی می کند. )چگونه( 

…………....................……………………………؟

ما خدا را شکر می کنیم. )چه کسی( 

…………….................…………………………؟

محّمد چوب را اّره می کند. )چه کسی( 

   …………….................……………………؟

دکتر در بیمارستان کار می کند. )کجا(

      ……….............……………………؟

 با توّجه به کلمه های مشخص شده، برای هر جمله سؤال بنویسید. 
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تفاوت هایی را که در بین دو تصویر می بینید، بگویید و آن ها را بنویسید. 

نگارش 
٤

تفاوت کبوتر و میمون

میمونکبوتر

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

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

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

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

همکار گرامی، هدف از این نگارش مشاهده ی دقیق و 
یادآوری واژه ها و جمله های آموزش دیده است، با توّجه به 
تفاوت و شباهت هایی که با هم دارند، درباره ی تفاوت ها و 
شباهت ها به تناوب گفت و گو کنید. از دانش آموز بخواهید 
ابتدا به صورت »کلمه« و سپس در قالب جمله های مناسب آن ها  در 
را بازگو کند و بنویسد. توانایی های دانش آموزان خود را در هنگام بیان 

شفاهی و نوشتاری در نظر بگیرید.

.......................................................               دست.......................................................                بال

4 
ش

ار
نگ

م/ 
ار

چه
س 

در
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شباهت کبوتر و میمون

شباهت هایی را که در بین دو تصویر می بینید بگویید و آن ها را بنویسید. 

میمونکبوتر

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

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

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

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

.......................................................           قهوه ای.......................................................            قهوه ای
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درباره ی تفاوت هایی که در بین دو تصویر می بینید گفت وگو کنید و آن ها را بنویسید. 

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

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

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

تفاوت  دختر و پسر

4 
ش

ار
نگ

م/ 
ار

چه
س 

در
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درباره ی شباهت هایی که در بین دو تصویر می بینید، گفت وگو کنید و آن ها را بنویسید. 

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

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

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

شباهت  دختر و پسر

خدا یارت
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درس پنجم
قید 2/ کلمه ی پرسشی »چه وقت«
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دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد قیدهای زمان گذشته، 
آن ها را در جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید
تعامل  در   ،… و  ساعت  تقویم،  از  استفاده  با  معّلم 
مانند:  گذشته  زمان  قیدهای  از  فهرستی  دانش آموزان،  با 
ساعت قبل، دیروز، دیشب و … را روی تابلو می نویسد و 
مشخص  زمان های  در  دانش آموزان  که  کارهایی  درباره ی 

شده انجام داده اند با آن ها گفت وگو می کند.

بخش اول: قید 2
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معّلم کالس سوم

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به همراه دانش آموزان به روش زیر عمل کنید:
1ــ درباره ی هر تصویر با دانش آموزان گفت و گو کنید.

2ــ همراه با دانش آموزان برای هر تصویر، جمله ای با قید زمان گذشته ی مشخص شده، بگویید.
3ــ قید/ جمله ی مربوط به هر تصویر را بگویید تا هر دانش آموز آن را نشان دهد.

4ــ یک تصویر را نشان دهید تا هر دانش آموز قید/ جمله ی مناسب آن را با راهنمایی شما بیان کند.

ببینید، بشنوید، بگویید.

دیروز

دیشب

پارسال

حسن دانش آموز کالس سوم

۱ 
ش

بخ
م/ 

نج
س پ

در
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همکار گرامی، هم معنایی قیدها را در جمله  برای دانش آموزان توضیح دهید و  به 
آن ها تأکید نمایید. 

با صدای بلند بخوانید.

روز
گذشته
پیش
قبل

روزگذشته
روز پیش
روز قبل

دیروز

روزگذشته
روز قبل

دیروز

روز پیش

به جشن توّلد رفت.حسن

گذشته
پیش
قبل

شب گذشته
شب قبل

شب پیش
دیشبشب

شب گذشته

شب قبل
شب پیش

حسن

دیشب

به مادرم کمک کرد.

سال
گذشته
پیش
قبل

سال گذشته
سال پیش
سال قبل

پارسال

سال گذشته
سال پیش
سال قبل

پارسال

کالس دوم بود.حسن

کالس دوم
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گذشته
پیش
قبل

ساعت گذشته
ساعت پیش

ساعت قبل
ساعت

ساعت گذشته
ساعت پیش

ساعت قبل
حمام کرد.حسن

گذشته

پیش
قبل

هفته ی گذشته

هفته ی پیش
هفته ی قبل هفته

هفته ی گذشته

هفته ی پیش
هفته ی قبل به جشن توّلد رفتحسن

گذشته
پیش

قبل
ماه گذشته
ماه پیش

ماه قبل
ماه

ماه گذشته
ماه پیش

ماه قبل

مسافرت بود.حسن

۱ 
ش

بخ
م/ 

نج
س پ

در
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جمله ی مناسب هر تصویر را عالمت بزنید.

من دیروز کیف خریدم. 

من  دیشب کیف خریدم. 

آن ها شب قبل ورزش کردند. 

آن ها ساعت قبل ورزش کردند. 

ما ماه گذشته به مسافرت رفتیم. 

ما سال گذشته به مسافرت رفتیم. 
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داستان را بخوانید و زیر کلمه  هایی که »زمان« را نشان می دهند، خط بکشید.

بهار  آن ها  رفتند.  گرم  مناطق  به  گذشته  پاییز  پرنده ها 
چند  قبل،  هفته ی  من  ساختند.  را  النه شان  پیش  ماه  برگشتند. 
تخم در النه شان دیدم. جوجه ها دیروز از تخم بیرون آمدند. 

من ساعت پیش صدای جیک جیک شان را شنیدم.

۱ 
ش

بخ
م/ 

نج
س پ

در
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                         علی …..…........……… به مدرسه نیامد. )دیروز(

         علی ………...........…… به دکتر رفت. )روز قبل(

         او ……............……… آمپول زد. )روز گذشته(

                           او …….........…… استراحت کرد.)روز پیش(

هفته ی پیشهفته ی قبلهفته ی گذشته

مادر ....................…… مهمان داشت.

مادر ………................…… خرید کرد.

مادر …………................… غذا پخت.

با کلمه های داده شده، جمله ها را کامل کنید.
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کلمه ی مناسب را انتخاب کنید و هر جمله را کامل نمایید.

ــ من دیروز به سینما …………… . )رفتم ــ می روم(

ــ ما دیشب به آسمان …………… . )نگاه کردیم ــ می کنیم(

ــ من و خواهرم ساعت قبل میوه ……… . )می خوریم ــ خوردیم(

ــ آن ها سال پیش گندم ………… .)کاشتند ــ می کارند(

قبل  و سال  ماه  هفته،  روز،  در  که  فّعالّیت هایی  مورد  در  فرزندتان  با  گرامی،  والدین 
انجام داده است، گفت و گو نمایید و با استفاده از قیدهای زمان گذشته، جمله های مناسبی بیان 
کنید. سپس از او بخواهید هر جمله را، همراه با مشخص کردن قیدهای زمان گذشته ی آن، بر 

 ۱روی برگه بنویسد.
ش

بخ
م/ 

نج
س پ

در
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من ………………...................................…… .)روز قبل(

من ………………..................................…… . )روز پیش(

من ……………….................................…… . )روز گذشته(

من ………………..................................…… . )شب پیش(

من ………………..................................…… . )شب قبل(

من ……………….................................…… . )شب گذشته(

       
                 دیروز

                                    
                    دیشب

مدرسه رفتم
 مشق نوشتم

تلویزیون نگاه کردم

 پارک رفتم

کتاب داستان خواندم

شام خوردم
مسواک زدم

حمام کردم

خوابیدم

ناهار خوردم

با کلمه های داده شده، جمله بنویسید.

من دیروز به مدرسه رفتم. )دیروز(
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  …………………..........……………

 ……………………........……………

 ……………………….........………

 ……………………........…………

دیروز

پارسال

ماه پیش

دیشب

برای هر تصویر یک جمله بگویید و آن را بنویسید.
۱ 

ش
بخ

م/ 
نج

س پ
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بخش دوم: کلمه ی پرسشی »چه وقت«

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

بازی کنید و بیاموزید
معّلم کلمه ی پرسشی »چه وقت« را بر روی تابلو درشت و برجسته 
می نویسد ودرباره ی زمان انجام دادن کارهای آشنا و مشخص دانش آموزان 
درگذشته مانند ورزش کردن، غایب بودن، خوابیدن و … با آن ها پرسش و 
پاسخ انجام می دهد. معّلم در هنگام پرسش و پاسخ بر روی کلمه ی پرسشی 

»چه وقت« و قیدهای زمان گذشته تأکید می کند.
دانش آموزان به نوبت، نقش معّلم را بازی می کنند.
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ببینید، بشنوید، بگویید.

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین، به همراه دانش آموزان به روش زیر عمل کنید:
1ــ درباره ی هر تصویر با دانش آموزان گفت و گو کنید.

2ــ از هر دانش آموز درباره ی زمان و فعالیت نشان داده شده در تصویر سؤال کنید تا او پاسخ را 
بیان کند؛ مانند: حسن چه وقت به جشن توّلد رفت؟

سپس از هر دانش آموز بخواهید با نشان دادن هر تصویر، به آن  پاسخ دهد. برای دادن پاسخ مناسب، به او کمک 
کنید، مانند: دیروز/ حسن دیروز به جشن توّلد رفت.

3ــ از هر دانش آموز بخواهید مانند شما، به ترتیب باال، سؤال کند و پاسخ دهد.

معلم کالس سوم

دیروز

دیشب

پارسال

حسن دانش آموز کالس سوم

چه  وقت )ِکی(

2 
ش

بخ
م/ 

نج
س پ

در
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با صدای بلند بخوانید.

پرسش: شما چه وقت به مسافرت رفتید؟
پاسخ: ما ماه قبل به مسافرت رفتیم.

پرسش: شما چه وقت کیف خریدی؟
پاسخ: من دیشب کیف خریدم.

پرسش: آن ها چه وقت ورزش کردند؟
پاسخ: آن ها یک ساعت قبل ورزش کردند.

چه وقت  )ِکی(
من دیشب کیف خریدم.

آن ها ساعت قبل ورزش کردند.

ما ماه قبل به مسافرت رفتیم.
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به هر پرسش، با توّجه به تصویر روبه روی آن و کلمه ی داده شده، پاسخ دهید.

حسن چه وقت از خواب بیدار شد؟

حسن ....... ساعت 6/20 از خواب بیدار شد.

 

حسن چه وقت به مدرسه رسید؟

حسن ...... ساعت 7 …..........……

حسن چه وقت تعطیل شد؟

……...… ساعت 12 …........… .

حسن چه وقت خوابید؟

……....… ساعت 10 ….....… .

روز گذشته 

روز قبل 

دیروز  

دیشب     

2 
ش
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م/ 
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پرسش مناسب با کلمه ی پرسشی »چه وقت« بنویسید.

ــ او چه وقت ……………..................……… ؟

ــ او دیشب با صدای بوق ماشین از خواب پرید.

………………...................……………… ؟

ــ زهرا ماه قبل جشن تولدش بود.

…………....................…………………… ؟

ــ دانش آموزان کالس سوم هفته ی پیش به گردش علمی رفتند.

…………....................…………………… ؟

ــ دانش آموزان روز قبل فیلم حسین فهمیده را دیدند.

…………....................…………………… ؟

ــ ما سال گذشته روزه گرفتیم.
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برای هرجمله  با کلمه ی پرسشی»چه وقت« سؤال بنویسید.

 محّمد پارسال به زیارت رفت.

 …………….................………………؟

 محّمد ماه قبل به زیارت رفت.

محّمد ………...........………………………؟

 محّمد دیروز به زیارت رفت.

محّمد ………....................… به زیارت رفت؟

به او نشان  با فرزندتان داشته اید،  عکس  های خانوادگی خود را، که  والدین گرامی، 
دهید و  در تعامل با آن ها درباره ی هر عکس، با استفاده از کلمه ی پرسشی ِکی )چه وقت(، با هم 

پرسش و پاسخ  داشته باشید.

2 
ش

بخ
م/ 

نج
س پ
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با توّجه به کلمه های داده شده، پرسش بنویسید.

این اسِب فرهاد است.

……….....……….......……………… ؟ )چه کسی(

این اسب علف می خورد.

………....…......……….……………؟ )چه چیزی(

این اسب ساعت قبل مسابقه داشت.

……....………......………………… ؟ )چه وقت(

این اسب قهوه ای است.

…………...….......………………… ؟ )چه رنگی(

آن اسب ها سریع می دوند.

…………...….......………………… ؟ )چگونه(
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کلمه ها را به صورت مناسب کنار هم بگذارید و با آن ها یک جمله بنویسید.

یک کتاب داستان ــ محّمد ــ هفته ی قبل ــ خواند.

………………….............................…………

پارسال ــ امید ــ به  این مدرسه ــ و اکبر ــ آمدند.

…………………..............................………

چه وقت ــ رسید ــ قطار ــ به ایستگاه ؟

…………..........................……………………؟

با برادرم ــ ورزش کردم ــ چه وقت ــ من ؟

……………..........................…………………؟

2 
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م/ 
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تفاوت ها و شباهت های بین دو تصویر را پیدا کنید، سپس آن ها را بگویید و بنویسید. 

شباهت ها تفاوت ها

نگارش 
5

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

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

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

همکار گرامی، هدف از این نگارش مشاهده ی دقیق 
با  است  دیده  آموزش  جمله های  و  واژه ها  یادآوری  و 
توّجه به تفاوت و شباهت هایی که با هم دارند، درباره ی 
تفاوت ها و شباهت های موارد متفاوت گفت و گو کنید. از 
دانش آموز بخواهید در ابتدا به صورت »کلمه« و سپس 
در قالب جمله های مناسب آن ها را بازگو کند و بنویسید. توانایی های 
دانش آموزان خود را در هنگام بیان شفاهی و نوشتاری در نظر بگیرید.
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..................................................................................                                    

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

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

تفاوت ها و شباهت هایی را که بین دو تصویر می بینید، بگویید و سپس آن ها را بنویسید. 

تفاوت ها و شباهت ها 

گاوها و بزها

شباهت 

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

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

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

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

۵ 
ش
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م/ 
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س پ
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تفاوت 
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درباره ی تفاوت ها و شباهت های تصویرهای زیر گفت وگو کنید و سپس آن ها را بنویسید. 

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

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

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

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

صد آفرین
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درس ششم
ضمیر »خود ...«
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بازی کنید و بیاموزید
معلّم از دانش آموزان می خواهد تمام کارهایی را که از صبح 
به تنهایی و بدون کمک دیگران انجام داده اند، بیان کنند. معلّم 
بیان  و هنگام  تابلو می نویسد  برجسته روی  را   »... ضمیر »خود 
جمله ها بر استفاده ، از آن تأکید می نماید: من از خواب بیدار شدم. 

من خودم از خواب بیدار شدم. 
همچنین معلّم می تواند کارت های نوشتاری که دستوراتی 
مبنی بر اینکه دانش آموزان کاری را انجام دهند )شما خودتان را 
تمیز کنید، تو به خودت عطر بزن و …( آماده کند. آن گاه معلّم  
را در  به طور تصادفی کارت ها  را گروه بندی کند و  دانش آموزان 
اختیار هر گروه قرار می دهد تا آن ها دستورات را بلند بخوانند و 

اجرا نمایند. بر روی بیان ضمیر »خود …« تأکید شود. 

دانش آموزان با درک مفهوم ضمیر »خود ...« آن  را در 
جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.
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انجام دادن این تمرین به همراه دانش آموزان، به روش  همکار و والدین گرامی، برای 
زیر عمل کنید:

١ــ هر تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و جمله ی مربوط به هر تصویر را، که در زیر 
آن آمده است، بگویید و بر روی کلمه های »خودش و خودشان« تأکید نمایید.

٢ــ جمله ای که کلمه های خودش و خودشان را دارد برای هر دانش آموز بگویید تا تصویر مربوط به آن را 
نشان دهد.

٣ــ به دانش آموز کمک کنید تا جمله ها را بیان کند.
ــ بّچه خودش راه می رود. / بّچه با مامانش راه می رود. 

ــ آن ها به خودشان عطر زدند. / آن ها به دخترشان و پسرشان عطر می زنند.
ــ علی خودش را شست. / پدر، علی را شست.

ببینید، بشنوید و بگویید.

خودش

خودش

خودشان

شم
 ش

س
در
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با صدای بلند بخوانید.
الف(

خودم
خودت

خودش

خودمان
خودتان

خودشان

من احمد نادری هستم.

 من علی امیدی هستم.

من خودم را معّرفی می کنم.

تو خودت را معّرفی می کنی.

او خودش را معّرفی می کند.
ما خودمان را معّرفی می کنیم.

شما خودتان را معّرفی می کنید.
آن ها خودشان را معّرفی می کنند.

من سینا کاملی هستم.

ایجاد  را  جمله  هر  با  متناسب  موقعّیت  باال،  تمرین  درک  برای  گرامی،  والدین 
کنید. بدین معنا که از شخص، اشخاص و فرزندتان بخواهید اسم خودشان را بگویند و با 
توّجه به موقعّیت، یکی از جمله های باال را، با تأکید بر ضمیر مشخص شده، بازگو نمایید. 
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ب(

او خودش لیوان را می شوید.

من خودم لیوان را می شویم.

تو خودت لیوان را می شویی.

آن ها خودشان به مدرسه می روند.

ما خودمان به مدرسه می رویم.

شما خودتان به مدرسه می روید.

والدین گرامی، فرزندتان را تشویق کنید تا در صورت داشتن آمادگی، کارهای 
شخصی اش را به تنهایی انجام دهد. سپس، با تأکید بر ضمیرهای آموزش داده شده در 
این درس، با هم جمله هایی بیان کنید؛ مانند، من خودم دستشویی می روم. تو خودت سفره 

را جمع کردی.

شم
 ش

س
در
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خودم

من خودم از پرنده مراقبت می کنم.

ما ................ لباس هایمان را پهن کردیم.

من برای ..................... کتاب خریدم. 

ما به ....................... صدمه نمی زنیم.

من ............................. را دوست دارم.

ما برای ......................... میوه آوردیم.

به تصاویر نگاه کنید و مانند نمونه جمله ها را کامل کنید.

خودمان
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خودت

تو  ................... را معّرفی کن.

شما برای .................. درخت بکارید.

تو ......................... گاز را روشن نکن.

شما ......................... به جنگل نروید.

تو به ............................. آفرین گفتی.

خودتانشما ................. را در آینه ................. .

شم
 ش

س
در
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خودش

پروین ................... را می خاراند.

دخترها .................. عکس می گیرند.

پروین به ............................ ِکرم زد.

دخترها برای ............. چادر ............. .

پروین ............ دارویش را ............... .

آن ها ........................ را مرتّب کردند. خودشان
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تصویر مناسب هر جمله را انتخاب کنید.

شما خودتان اتاق را تمیز می کنید.

او خودش لباس می پوشد.

ما خودمان غذا می پزیم.

شم
 ش

س
در



124
124

جمله ی مناسب هر تصویر را عالمت بزنید.

او برای خودش چای می ریزد. 

او برای میهمانان چای می ریزد. 

آن ها دوستانشان را تشویق کردند. 

آن ها خودشان را تشویق کردند. 

تو خودت را در عکس دیدی. 

تو مادرت را در عکس دیدی. 

من خودم را می شویم. 

من عروسکم را می شویم. 
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داستان زیر را بخوانید و آن را با کلمه های داده شده کامل کنید.

من و زهرا به بازار رفتیم. ما با .......................................... فکر کردیم چه چیزی 

بخریم. زهرا برای ............................... یک چتر خرید. من برای .............................. 

کفش خریدم. ما برگشتیم. مامان به من گفت: تو ............................... کفش را 

خریدی؟ من گفتم: بله من خودم کفش را خریدم.

خودم

خودش

خودت

خودمان

شم
 ش

س
در
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کلمه های مربوط به هر تصویر را رنگ کنید.                  

کلمه های مربوط به هر موضوع را به آن وصل کنید. 

نگارش 
6

دکتر

نان

پا

آمبوالنس

پنیر

برگ

آمپول

برنج

شاخه

سگ

چای شیرین

میوه

بعد  نگارش های  و  نگارش  این  از  هدف  گرامی،  همکار 
این است که هر دانش آموز درباره ی یک موضوع فکر کند و 
مواردی را که به آن مربوط است تشخیص دهد و در نهایت 
بتواند چند کلمه یا جمله ی مرتبط با موضوع متناسب با سطح 

توانایی هایش، بگوید و آن را بنویسد.

عسل
دریا

خّیاط

مرغ

بیمارستان

گل

ابر

جنگلزنبور

ماهی

کشتی

اره
قیچی

چرخ خّیاطی
وانت

پر

تخم مرغ
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مانند نمونه، موارد مربوط به هر موضوع را زیر آن بنویسید. 

نگهبان باغ وحش

چراغ راهنما

باغ وحشخیابان

فیل

پلیس

ماشین

خط عابر پیادهقفس

دکتر حیوان ها
.................................

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

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

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

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

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

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

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

دکتر حیوان ها

۶ 
ش

ار
نگ

م/ 
شش

س 
در
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کلمه های مربوط به موضوع هر تصویر را جدا کنید، سپس آن ها را در جاهای خالی بنویسید. 

نانوایی

بلیت اتوبوس

آرد گندم

مسافر

اّول فروردین

نوروز

عید

کیف مسافرت

خانه تکانی

تنور

نان

مسافرت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شاد باشی
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درس هفتم
درس هفتم
قید ٣ / زمان آینده
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با  همراه  را،  جمله هایی  آینده،  مفهوم  درک  با  دانش آموزان 
قیدهای مربوط به این زمان، بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

دانش آموزان کلمۀ پرسشی »چه وقت« را برای پرسش و پاسخ 
درباره ی زمان آینده به کار برده، بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید
و  درک  برای  تقویم،  و  کالسی  برنامه ی  از  استفاده  با  معلّم، 
با   .... و  آینده  هفته  فردا،  بعد،  ساعت  مانند  آینده  زمان  قید های  بیان 
دانش آموزان تعامل می کند. سپس  درباره ی موضوعات یا کارهای مربوط 
به ساعت، روز، ماه یا سال آینده با دانش آموزان صحبت می کند و به 
پرسش و پاسخ می پردازد. در ضمن بر روی قیدها و افعال زمان آینده 

تاکید می شود، مانند:
شما سال آینده به کالس چهارم خواهید رفت.

ما فردا به مدرسه خواهیم آمد.
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ببینید، بشنوید و بگویید.

الف(

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

1. هر تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و درباره ی زمان و فّعالّیت نشان داده شده در 
هر تصویر با آن ها گفت وگو کنید و بر روی قید هر جمله تأکید کنید.

2. جمله ی مربوط به هر تصویر را بگویید تا هر دانش آموز آن را نشان دهد، روی قید هر جمله تاکید کنید.
3. با نشان دادن یک تصویر از هر دانش آموز بخواهید، جمله و قید مناسب را با راهنمایی شما، بیان کند.

جمله های تمرین باال عبارتند از:
فریبا فردا به پارک خواهد رفت. / فریبا فردا غذا خواهد پخت./ فریبا فردا کتاب خواهد خواند./

فریبا فردا میوه خواهد خرید./ فریبا فردا به مدرسه خواهد آمد./ فریبا فردا مشق هایش را خواهد نوشت.

فردا

فریبا

تم
هف

س 
در
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همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به همراه دانش آموزان، به روش 
زیر عمل کنید:

1. هر تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و درباره ی زمان و فّعالّیت نشان داده شده در 
هر تصویر با آن ها گفت وگو کنید و بر روی قید جمله ها تأکید کنید.

2. هم معنایی قیدها در هر جمله را به دانش آموزان متذکر شوید و هر بار جمله را با یکی از قیدهای مترادف 
برای آن ها بگویید و مراحل را دنبال کنید.

3. جمله ی مربوط به هر تصویر را به دانش آموز بگویید تا آن را نشان دهد.
4. به دانش آموز کمک کنید تا جمله را بیان کند.   

فردا
روز بعد

روز آینده

هفته ی بعد

هفته ی آینده

ماه بعد

ماه آینده

سال آینده
سال بعد

ب(
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       آن ها ساعت  بعد غذا خواهند خورد.                 مادر بزرگ فردا به خانه مان خواهد آمد.

     برگ درختان فصل آینده خواهد ریخت.           من سال آینده به کالس چهارم خواهم رفت.

با صدای بلند بخوانید.

الف(

تم
هف

س 
در
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مادر فردا شیر گاو را خواهد دوشید.   

مغازه ها ساعت بعد تعطیل خواهند شد.

خّیاط هفته ی آینده چادرم را خواهد دوخت.

ما ماه بعد فرش ها را خواهیم شست.

پرسش: مغازه ها چه وقت تعطیل خواهند شد؟

پاسخ: مغازه ها ساعت بعد تعطیل خواهند شد.

پرسش: مادر چه وقت شیر گاو را خواهد دوشید؟

پاسخ: مادر فردا شیر گاو را خواهد دوشید.

پرسش: ما چه  وقت فرش ها را خواهیم شست؟

پاسخ: ما ماه بعد فرش ها را خواهیم شست.
پرسش: خّیاط چه وقت چادرم را خواهد دوخت؟

پاسخ: خّیاط هفته ی آینده چادرم را خواهد دوخت.

ب(

چه وقت )کی(
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                     پسر افتاد.  

                 پسر خواهد افتاد. 
 

                    پسر خوابید. 

                پسر خواهد خوابید. 

                 پسر غذا خورد. 
 

              پسر غذا خواهد خورد.  

 

هر جمله را به تصویر مناسب خودش وصل کنید.
تم

هف
س 

در
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کاله های نشان دهنده ی زمان آینده را رنگ آمیزی نمایید.

هفته ی بعد

پارسال

دیروز

ساعت آینده

سال آینده

فردا

ساعت قبل

دیشب

ماه بعد
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ماهی های نشان دهنده ی زمان آینده را رنگ کنید.

شما هفته ی قبل بّچه ها را به پارک برده بودید.

من ماه قبل تصادف کردم.

شما هفته ی بعد بّچه ها را به پارک خواهید برد.

آن ها سال بعد به مسافرت خواهند رفت.

دیشب با خوشحالی به خانه آمد.

شما ماه آینده مسابقه خواهید داشت.

تو دوساعت بعد ظرف ها را خواهی شست.

تم
هف

س 
در
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)ماه آینده ــ ماه قبل(

 )ساعت گذشته ــ ساعت بعد(

)فردا ــ دیروز(

)فصل قبل ــ فصل آینده(

کلمه ی مناسب را انتخاب و جمله ها را با آن کامل کنید.

*کشاورزها ........................... دانه خواهند کاشت.

* ما ........................................... مسابقه را خواهیم دید.

* شما ................................... به مهمانی خواهید رفت. 

* برگ گل ها ........................... خواهد ریخت. 
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تو هفته ی آینده کتابش را ......................................... . 

هوا دیروز بارانی .............................................................. . 

شما ماه بعد به مدرسه ......................................................... . 

باغبان ها روز بعد میوه ها را ................................................... . 

من دیشب دستم را ............................................................. . 

 خواهید رفت
 رفت

 خواهند چید
 چیدند

 خواهم برید
 بریدم

 خواهی آورد
 آورد

 خواهد بود
 بود

کلمه ی مناسب هر جمله را عالمت بزنید و آن را در جای خالی جمله بنویسید.
تم

هف
س 

در
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پرسش ها را، با توّجه به تصویر و پاسخ داده شده، کامل کنید.

پرسش: چوپان ................... گوسفندان را خواهد فروخت؟

پاسخ: چوپان سال بعد گوسفندان را خواهد فروخت.

پرسش: بّنا ................... خانه را خواهد ساخت؟

پاسخ: بّنا ماه آینده خانه را خواهد ساخت.

پرسش: زهرا ................... دو کتاب داستان ...................؟

پاسخ: زهرا هفته ی آینده دو کتاب داستان خواهد خواند.

پرسش: آن ها ................... به راهپیمایی ...................؟

پاسخ: آن ها فردا به راهپیمایی خواهند رفت.

چوپان سال بعد گوسفندان را خواهد فروخت.

بّنا ماه آینده خانه را خواهد ساخت.

 زهرا هفته ی آینده دو کتاب داستان خواهد خواند.

آن ها فردا به راهپیمایی خواهند رفت.
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پاسخ مناسب هر پرسش را عالمت بزنید.

   آن ها هفته ی بعد به مشهد خواهند رفت.
آن ها چه وقت به مشهد خواهند رفت؟ 

   آن ها هفته ی قبل به مشهد خواهند رفت.

   ما ساعت بعد خوابیدیم.
شما چه وقت خواهید خوابید؟ 

   ما ساعت بعد خواهیم خوابید.

                              او ماه آینده عمویش را خواهد دید.
او چه وقت عمویش را خواهد دید؟ 

   او ماه آینده عمویش را دید.

تم
هف

س 
در
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با توّجه به پرسش ها و کلمه های داده شده، پاسخ دهید.

آش چه وقت خواهد پخت؟

آش ..................................................... خواهد پخت. )ساعت بعد(

محّمد و علی چه وقت لباس خریدند؟

محّمد و علی ......................................................................... .)دیروز(

تو چه وقت به او کتاب دادی؟

 ............................................................................................. .)ماه قبل(

پدر چه وقت ماشین را خواهد شست؟

..................................................................................................... )فردا(
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مانند نمونه جمله بنویسید.

من فردا مشق خواهم نوشت.

تو فردا ...................................................................................................

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

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

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

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

من ماه آینده کفش خواهم خرید.

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

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

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

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

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

والدین گرامی، با استفاده از یک تقویم، با فرزندتان درباره ی کارهایی که او 
یا هر کدام از اعضای خانواده در زمان آینده انجام خواهند داد، گفت و گو نمایید و ضمن 
تأکید بر روی قید زمان آینده، از او بخواهید که جمله ی مربوط به فّعالّیت هر فرد را بگوید 
و بر روی برگه بنویسد. این برگه را می توانید در محلّی نصب کنید تا  در آینده از آن برای 

یادآوری کارها استفاده شود.

تم
هف

س 
در
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با توّجه به هرتصویر و کلمه ی داده شده جمله ی مناسبی بنویسید.

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

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

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

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

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

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

پارسال

زنگ بعدزنگ قبل

فردا دیروز

کالس سومکالس دوم

کالس چهارم

سال بعد
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موضوع مربوط به هر دسته از کلمه ها را انتخاب کنید و بنویسید. 

فوتبال بازی

آرد

سیاه و سفید

 چرخ

 بّنا

 توپ فوتبال

 نانوا

گرد

نان می پزد

چشم

صبح می خوریم

گوش

کره و مربا

دست

چای

 بدن

 صبحانه

 درخت

 ناهار

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

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

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

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

هر  که  است  این  نگارش  این  از  هدف  گرامی،  همکار 
دانش  آموز درباره ی یک موضوع فکر کند و مواردی را که به 
آن مربوط است، تشخیص دهد و در نهایت بتواند، متناسب با 
سطح توانایی هایش، چند کلمه یا جمله ی مرتبط با موضوع، 

بگوید و بنویسد. 
نگارش 

7

خمیر نان

۷ 
ش

ار
نگ

م/ 
هفت

س 
در

۷ 
ش

ار
نگ

م/ 
هفت

س 
در
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موضوع هر دسته از کلمه ها را از بین موضوع های داده شده انتخاب کنید و بنویسید. 

پرستار

وضو گرفتن.

دفتر نّقاشی

جوجه

مهر و تسبیح

دارو و آمپول

دعا

از بیمار مراقبت می کند.

نّقاشی

مداد رنگی

پیراهن سفید

نماز خواندن

آبی و قرمز

نوک نارنجیجیک جیک

دانه می خورد.

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

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

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

...............................
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کلمه ها را بخوانید و درباره ی آنها خوب فکر کنید و پس از حدس زدن موضوع، آن 
را بگویید و بنویسید. 

ماه و ستاره
هوای تاریک

همه می خوابند

مسواک
خمیردندان

آن را تمیز می کنیم

پرواز می کنند
سیاه رنگ

قارقار می کنند

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

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

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

به به! آفرین

۷ 
ش

ار
نگ

م/ 
هفت

س 
در
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درس هشتم
قید 4
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دانش آموزان با درک مفهوم قیدهای زمان حال، آن ها را در 
جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

برای پرسش و  را  دانش آموزان کلمه ی پرسشی »چه وقت« 
پاسخ درباره ی قید زمان حال به کار برده، بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید
دانش آموزان  روز  همان  فّعالّیت های  از  جدولی  معلّم 
بر  تأکید  با  و  دانش آموزان  با  تعامل  در  و  می کند  تهّیه 
قیدهای زمانی مناسب )امروز، اآلن، امشب، حاال، اکنون و 
…( و  استفاده از کلمه ی پرسشی »چه وقت« به پرسش و 
با برجسته کردن کلمه ی پرسشی  پاسخ می پردازد. جمله ها 
بلند  با صدای  و  نوشته  تابلو  بر روی  زمان حال  قیدهای  و 
داریم؟  فارسی  وقت»کی«  چه  ما  )مثال:  می شوند.  خوانده 
ما اآلن فارسی داریم.( نقش سؤال کننده و پاسخ  دهنده بین 

معلّم و دانش آموزان به تناوب تغییر می کند.
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ببینید، بشنوید و بگویید.

امروز

 دیروز

فردا

امروز



 

151
151

پارسالامسال

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین به روش زیر عمل کنید:
1ــ توّجه دانش آموزان را به قیدهای نوشته شده در زیر هر تصویر جلب کنید.

2ــ با دانش آموزان برای هر تصویر جمله ای بگویید و بر روی قید آن تأکید کنید. )جمله ها در 
زیر آمده است(

3ــ ابتدا قید سپس جمله ی همراه با قید هر تصویر را بگویید تا هر دانش آموز آن را نشان دهد.
4ــ هر دانش آموز با کمک شما جمله ی مربوط به هر تصویر را بگوید.

زهرا اآلن در پارک بازی می کند. / زهرا دیروز در خانه بازی می کرد.
هوا امروز ابری است. / هوا فردا بارانی است.

ما امشب مهمان داریم. / ما دیشب مهمان نداشتیم.
من امسال کالس سوم هستم. / من پارسال کالس دوم بودم.

امشب

کالس دومکالس سوم

 دیشب

تم
هش

س 
در
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با صدای بلند جمله ی مربوط به هر تصویر را بخوانید.

الف(

  من امروز به مهمانی می روم.

     
         اآلن

  من   حاال   میوه و شیرینی می خورم.
         اکنون

  من امشب شام تخم مرغ دارم.

  من امسال دانش آموز کالس سوم هستم.

کالس سوم
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پرسش: مادِر  او چه وقت آش می پزد؟

پاسخ: مادِر او االن آش می پزد.

چه وقت )کی(

پرسش: مادر چه وقت رانندگی می کند؟

پاسخ: مادر امروز رانندگی می کند.

پرسش: جوجه چه وقت از تخم بیرون می آید؟

پاسخ: جوجه اآلن از تخم بیرون می آید.

پرسش: شما چه وقت درس فارسی دارید؟

پاسخ: ما اکنون درس فارسی داریم.

ب(

تم
هش

س 
در
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با انتخاب کلمه ی مناسب جمله ها را کامل کنید.

فرداامروزدیروز

ماه بعداکنونماه قبل

هفته ی آیندهحاالهفته ی قبل

من ......................کتاب را به کتابخانه خواهم داد.
من ......................................... کتاب را می خوانم.

من .............................. از کتابخانه کتاب گرفتم.

جشن تولّد خودم ............................... خواهد بود.

هوا ........................................... آفتابی خواهد بود.

جشن تولّد مادرم ......................................... است.

هوا ...................................................... بارانی است.

جشن تولّد پدرم .............................................. بود.

هوا .......................................................... ابری بود.
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با انتخاب کلمه ی مناسب هر جمله  را کامل کنید.

من دیروز کتاب ...................................................... .

من امروز کتاب ...................................................... .

بابا و من اآلن ..................................................... .

بابا و من دیشب .................................................. .

نّقاش امسال خانه مان را  ............................................ .

نّقاش پارسال خانه مان را ............................................ .

نوشتم

می نویسم

رنگ می کند

رنگ کرد

بازی کردیم

بازی می کنیم

تم
هش

س 
در
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هر جمله را به تصویر مناسب خودش وصل کنید.

شما امسال در کالس سوم درس می خوانید.

شما پارسال در کالس دوم درس خواندید.

شما امشب پیتزا می خورید.

شما فردا پیتزا خواهید خورد.

او هفته ی قبل نّقاشی را کشید.

او اکنون نّقاشی را می کشد.

7 آذراو ماه بعد نّقاشی را خواهد کشید.

16 آبان

11 آبان
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هر جمله را بخوانید و آن را مانند نمونه در جدول قرار دهید.

گذشته

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

گذشته

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

حال

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

حال

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

آینده

تو فردا به حیاط خواهی رفت.

آینده

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

تو فردا به حیاط خواهی رفت.تو امروز به حیاط می روی.

تو دیروز به حیاط رفتی.

آن ها اآلن کتاب را بردند.آن ها دیشب کتاب را بردند.

آن ها ماه بعد کتاب را خواهند برد.

تم
هش

س 
در
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مانند نمونه جمله بنویسید.

کارهای فرداکارهای امروزکارهای دیروز

فردا ــ روز بعداآلن ــ امروزدیروز ــ دیشب

من دیروز دعا کردم

من دیشب ................................

من امروز به پارک می روم

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

من فردا جورابم را خواهم شست.

من...............................................

به  داستان،  کتاب  یا  دانش آموز  رشد  مجّله ی  از  صفحه ای  انتخاب  با  گرامی،  والدین 
فرزندتان کمک کنید زمان حال مانند: امروز،  اآلن  و ... را در جمله ها پیدا کند و آن را روی 
برگه ی سفیدی بنویسد. سپس درباره ی هر جمله با استفاده از کلمه ی پرسشی  »ِکی  )چه وقت( « از 

یکدیگر بپرسید و جواب دهید.
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پرسش ها را کامل کنید.

چه وقت )کی(

پرسش: حسن آقا ................................. به باغ می رود؟

پاسخ: حسن آقا امروز به باغ می رود.

حسن آقا امروز به باغ می رود.

پرسش: حسن آقا .............................. درخت می کارد؟

پاسخ: حسن آقا اآلن درخت می کارد.

حسن آقا اآلن درخت می کارد.

پرسش: حسن آقا .........................................................؟

پاسخ: حسن آقا اکنون به درخت ها آب می دهد.

حسن آقا اکنون به درخت ها آب می دهد.

پرسش: حسن آقا  ...........................................................؟

پاسخ: حسن آقا سال بعد میوه ها را خواهد چید.

حسن آقا سال بعد میوه ها را خواهد چید.

تم
هش

س 
در
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1ــ تولّد نازنین چه وقت است؟
. ...........................................................................................................

2ــ بابا و مامان نازنین چه وقت به او هدیه می دهند؟
. ...........................................................................................................

حاال دانش آموز عزیز
تولّد تو چه وقت است؟ .................................................. .

امروز: روز مهّم من

اسم من نازنین است. من دهم اردیبهشت به دنیا آمدم.
روز تولّد من امروز است. من اآلن خوشحال هستم.

بابا و مامان اکنون به من هدیه می دهند.

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
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جمله ها را با توّجه به زمان داده شده تغییر دهید.

گذشته

گذشته

گذشته

حال

حال

حال

آینده

آینده

آینده

 محّمد و علی دیروز تند و سریع دویدند.

محّمد و علی امروز ..................................... .

 محّمد و علی فردا ........................... خواهند دوید.

ما پارسال به مسافرت ................................. .

             ما امسال به مسافرت می رویم.

ما سال آینده ........................................ .

او ساعت قبل خوابید.

 او اآلن ................................................... .

او ساعت بعد ......................................... .

تم
هش

س 
در
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دستورالعمل اجرای بازی
1ــ هر گروه یک مهره دارد.

2ــ معلم مشخص می کند که کدام بازیکن یا تیم، بازی را شروع کند و مهره 
را در داخل اولین خانه بگذارد. آن گاه ساختن جمله و نوشتن آن را آغاز می کند.

3ــ از کلمه های نوشته شده در کنار زمین استفاده کنید و با کلمه های داده شده 
در وسط زمین جمله بسازید و آن را بنویسید، مانند:

تو اکنون چای می خوری؟     /      ما حاال ناهار می خوریم.
4ــ بازیکن ها می توانند از هرکدام از کلمه های کنار زمین چند بار استفاده کنند 

اما از کلمه های وسط زمین فقط یک بار می توانند استفاده کنند.
٥  ــ بقّیه گروه یا بازیکن ها باید با دقت گوش کنند و اگر اشتباهی بود آن را 
تشخیص دهند. اگر هم جمله درست بیان شد، بازیکن یا گروه می تواند جای خود را 

حفظ کند و گروه و بازیکن بعدی بازی را ادامه می دهد.
٦  ــ اگر جمله ای اشتباهی گفته شد، آن گروه یا بازیکن کارت زرد می گیرد و 

یک خانه به عقب می رود و تیم یا بازیکن بعد بازی را ادامه می دهد.
٧ــ هر تیم یا بازیکنی که زودتر به میانه ی زمین رسید و کارت زرد کمتری 

داشت برنده ی بازی است.
8ــ جمله های درست هر گروه نوشته می شود.

همکار گرامی، دانش آموزان را مطابق دستورالعمل زیر راهنمایی کنید تا بازی را انجام دهند و در 
پایان به گروه یا دانش آموز برنده جایزه بدهید.

بازی کنید.
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شروع

شروع

ب
ش

ام
وز

مر
ا

وز
مر

ا

ون
اکن

آلن
ا

آلن
ا

اال
ح

 چه وقت

 چه وقت

ال
س

ام

جلوی تلویزیون می خوابی

میوه می خورند

ناهار می خوریم

مسواک می زنیم

حمام می کنم

شنا می کنم

ورزش می کردند

با هواپیما به مسافرت می روی

جشن می گیرید

به خانه ی مادربزرگ می رود

خرید می روند

چای می خورید
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جمله های گروه قرمز: 

................................................................................................................................................ 1ــ 

................................................................................................................................................ 2ــ 

................................................................................................................................................ 3ــ 

................................................................................................................................................ 4ــ 

٥  ــ ................................................................................................................................................

٦  ــ ................................................................................................................................................

جمله های گروه آبی:

................................................................................................................................................ 1ــ 

................................................................................................................................................ 2ــ 

................................................................................................................................................ 3ــ 

................................................................................................................................................ 4ــ 

٥  ــ ................................................................................................................................................

٦  ــ ................................................................................................................................................
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نگارش
8 

با دیدن هر تصویر چه چیزهایی به یادتان می آید؟ آن ها را بگویید و بنویسید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................
باران

گوسفند

انار آموزگار

از این نگارش )همانند نگارش های  همکار گرامی، هدف 
قبلی( این است که هر دانش آموز درباره ی یک موضوع فکر 
کند و مواردی را که به آن مربوط است تشخیص دهد و در 
یا  کلمه  توانایی هایش، چند  با سطح  متناسب  بتواند،  نهایت 

جمله ی مرتبط درباره ی یک موضوع، بگوید و بنویسد.

۸ 
ش

ار
نگ

م/ 
شت

س ه
در



166
166

به کلمه های مرتبط به هر تصویر فکر کنید و  با آن ها جمله بگویید و بنویسید. 

سارا توپ دارد.

توپ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................
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به کلمه های مربوط به هر موضوع فکر کنید و با آن ها چند جمله بگویید و بنویسید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

موّفق باشی

نّقاشی

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

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

نظافت و بهداشت

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

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

۸ 
ش

ار
نگ

م/ 
شت

س ه
در
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درس نهم
کلمه ها ی پرسشِی چند )تا(، چندم، چندمین
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کلمه های  وکاربرد  مفهوم  درک      با        دانش آموزان 
پرسشی »چند )تا(، چندم، چندمین«  پرسش  و پاسخ مناسب 

را  بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازی کنید و بیاموزید
معلّم چند نفر از دانش آموزان را به جلوی کالس می آورد 
و به صف می ایستاند، در حالی که هر کدام وسیله ای در دست 
دارند، کارت نوشتاری کلمه های پرسشی »چند )تا(، چندمین و 
از آن ها می خواهد  به دانش آموزان نشان می دهد و  را  چندم« 
با درک سؤال و راهنمایی معلم پاسخ مناسب بدهند. پرسش ها 
پرسشی  کلمه های  برجسته کردن  با  تخته  بر روی  پاسخ ها  و 
نوشته می شود. )مثال: چند )تا( دانش آموز ایستاده اند؟ چندمین 

دانش آموز قیچی دارد؟ و دانش آموز چندم بلندتر است؟ و …(
نقش معلّم را به تناوب یکی از دیگر دانش آموزان بر عهده 

می گیرد.
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همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین ها به روش زیر عمل کنید:
1ــ توّجه دانش آموزان را به تصویرها جلب کنید و درباره ی تعداد و ترتیب تصویرهای هر ستون با 

آن ها گفت وگو کنید.
2ــ در قسمت )ب( با تأکید بر کلمه ی پرسشی مشخص شده سؤال کنید:

چند تا سیب است؟،کالس چندم دِر آبی دارد؟، چندمین نفر عینک دارد؟
به هر دانش آموز کمک کنید تا پاسخ مناسب بدهد.

3ــ از هر دانش آموز بخواهید از شما سؤال کند و شما پاسخ دهید.

 ببینید، بشنوید و بگویید.

 یک ــ یکم / اّول ــ اّولین

دو ــ دوم ــ دومین

سه ــ سوم ــ سومین

چهار ــ چهارم ــ چهارمین

پنج ــ پنجم ــ پنجمین

شش ــ ششم ــ ششمین

هفت ــ هفتم ــ هفتمین

آخر ــ آخرین

الف(
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ب( 

دوتا یکی چهار تا سه تا  پنج تا

 اّولین نفردومین نفرسومین نفرچهارمین نفر  پنجمین نفر

کالس اّول کالس دوم کالس سوم کالس چهارم کالس پنجم کالس ششم

هم
س ن

در

123

123

123

چندمین

چندم

چند تا
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با صدای بلند بخوانید.

یکی

دوتا

شش تا

ده تا

دوازده تا

اّول

دوم

ششم

دهم

دوازدهم

اّولین

دومین

ششمین

دهمین

دوازدهمین

چندمین ستاره آبی است؟ ستاره ی چندم آبی است؟ چند تا ستاره است؟

123
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ــ چند گل می بینید؟

شش تا  دو تا   پنج تا  

ــ گل سرخ چندمین گل است؟

اّولین گل  دومین گل   سومین گل  

ــ گل آفتابگردان، گِل چندم است؟

گِل دوم  گِل اول   گِل آخر   

ــ گل چندم، سفید است؟

گل چهارم  گل پنجم   گل سوم  

ــ گل الله، چندمین گل است؟

آخرین گل  چهارمین گل   دومین گل  

3
21

4 ٥

 با توّجه به تصویر، پاسخ مناسب هر پرسش را عالمت بزنید.

والدین گرامی، روزهای هفته را بر روی مقّوا بنویسید و درباره ی ترتیب قرارگیری 
آن ها با هم گفت و گو کنید و پرسش و پاسخ انجام دهید، مانند:

 شنبه روز اّول هفته است. / چندمین روز هفته سه شنبه است؟

هم
س ن

در
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چندمین توپ آبی است؟ توپ چندم آبی است؟  چند تا توپ می بینی؟  

توِپ ........................                             ........................توپ                 .....................................

چندمین درخت بلند است؟ درخت چندم بلند است؟  چند تا درخت می بینی؟  

........................ درخت درخِت ........................                                                   ..................................

چندمین بّچه می دود؟ چند تا بّچه می بینی؟    بّچه ی چندم می دود؟ 

..................................                    بّچه ِی ........................                             ........................ بّچه

چند تا خرگوش می بینی؟       خرگوش چندم هویج می خورد؟      چندمین خرگوش هویج می خورد؟

.....................................                 خرگوِش .......................                             ........................ خرگوش

 با توّجه به هر تصویر به پرسش ها پاسخ مناسب بدهید.
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رنگ کنید.

ــ اّولین گل را قرمز کنید.

ــ گل سوم را صورتی کنید.

ــ آخرین گل را نارنجی کنید.

ــ دومین گل را زرد کنید.

ــ گل چهارم را بنفش کنید.

هم
س ن

در
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 به تصویر نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

ــ علی نفِر چندم می شود؟

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

ــ حسن نفِر چندم می شود؟

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

ــ محّمد نفِر چندم می شود؟

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

ــ مهدی نفِر چندم می شود؟

..........................................................................................................
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1ــ این قطار ........................ واگن دارد؟ )چند تا ــ چندم(

این قطار شش تا واگن دارد.

2ــ حیوان ها در ........................ واگن هستند؟ )چندم ــ چندمین(

حیوان ها در دومین واگن هستند.

3ــ تو در واگن ........................ ، وسایل مدرسه می بینی؟ )چندم ــ چندمین(

من در واگن ششم وسایل مدرسه می بینم.

4ــ میوه ها در واگن ........................ هستند؟ )چندمین ــ چندم(

میوه ها در واگن اّول هستند.

٥ ــ تو در ........................ واگن، پوشاک می بینی؟ )چندم ــ چندمین(

من در چهارمین واگن، پوشاک می بینم.

جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید.
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 با توّجه به تصویر به پرسش ها پاسخ دهید و سپس جدول را کامل کنید.

تنیمود

نیلواپ

کنیموس

نیرخآل

چنیمود

ــ چندمین کبوتر پرواز می کند؟

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

ــ چندمین کبوتر در النه نشسته است؟

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

ــ چندمین کبوتر آواز می خواند؟

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

ــ چندمین کبوتر به جوجه اش غذا می دهد؟

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

ــ چندمین کبوتر سفید است؟

...............................................
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با توّجه به تصویر داده شده، به هر پرسش پاسخ دهید.

1ـ چند تا خانواده در این خانه هستند؟

چهار خانواده در این خانه هستند.

2ـ خانواده ی امینی در چندمین طبقه زندگی می کنند؟ 

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

3ـ خانواده ی حسن پور در طبقه ی چندم هستند؟

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

4ـ خانواده ی صمدی در طبقه ی چندم زندگی می کنند؟ 

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

٥  ـ چندمین طبقه خالی است؟

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

٥

4

3

2

1

خانواده حسن پور

خانواده صمدی

خانواده سهرابی

خانواده امینی
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آن ها چند قلو هستند؟

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

                  اّولین روز هفته چند شنبه است؟

                   اّولین روز هفته ...................................... است.

این خانه چند طبقه دارد؟

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

به پرسش ها، پاسخ دهید.

حسین فهمیده چند سال داشت؟

حسین فهمیده .......................................
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سومین
اّولینهشتم

آخریندوازدهم

دوم

امام ما حضرت علی )ع(   ................................ پیامبر خدا است.   ................................. حضرت محّمد )ص( 

است. حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( دو تا پسر داشتند. امام حسن )ع( امام ................................. و 

امام حسین )ع( .............................. امام ما مسلمانان است. حرم امام ................................. در مشهد قرار دارد.

حضرت مهدی )عج( امام ................................. است.

با انتخاب کلمه های مناسب جمله ها را کامل کنید.

با توّجه به متن باال به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( چند تا پسر داشتند؟

   حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( .................... داشتند.

    امام حسین )ع( چندمین امام است؟

   امام حسین )ع( ........................................................

    حضرت محّمد )ص( چندمین پیامبر خدا است؟

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

    امام حسن )ع( امام چندم است؟

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

    حرم امام چندم در مشهد قرار دارد؟

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

    حضرت مهدی )عج( امام چندم است؟

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

خدا قّوت

هم
س ن

در
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                                                            درست    نادرست

1ــ هیچ کیفی روی میز نیست.        

2ــ همه ی دانش آموزان نشسته اند.     

3ــ همه ی دانش آموزان لباس آبی پوشیده اند.    

4ــ هیچ پسری در کالس نیست.    

٥ــ هر دانش آموزی یک مداد دارد.    

٦ــ هر دانش آموزی یک صندلی و میز دارد.    

فّعالّیت تکمیلی

به تصویر نگاه کنید، درست و نادرست بودن هر جمله را مشخص کنید. 1
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چندتا
سه تا

بشقاب آخرچندمین
چندم

اّولین کابینت

روی صندلی ......................کسی ننشسته است؟ صندلی سوم

چند تا استکان چای روی میز است؟ .......................

چندمین کابینت قرمز است؟ ......................

پنیر در بشقاب چندم است؟ ......................

...............................  بشقاب زرد است؟ دومین بشقاب

آن ها ...................... سماور در آشپزخانه دارند؟ یک سماور

با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده جمله ها را کامل کنید. 2

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع



184
184

من مسواِک ................................... را برداشتم.

تو مسواِک ................................... را برداشتی.

 او مسواِک ......................  را برداشت.

ما مسواِک ......................  را برداشتیم.

شما مسواِک ...................... را برداشتید.

آن ها مسواِک ......................  را برداشتند.

جنگل  این  در  می کردند.  زندگی  هم  با  خوبی  به  حیوانات   .......................... زیبا  جنگل  یک  در 

...................... حیوانات را نمی ترساند. شیر به ..................... حیوانی حمله نمی کرد و ........................ حیوانی 

او را دوست داشت.

خودت
خودشان

خودم
خودمان

خودتان
خودش

هیچ چیز
همه ی

هر

هیچ

با انتخاب کلمه ی مناسب، جمله  را کامل کنید. 3

با کلمه های داده شده متن زیر را کامل کنید. 4
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آب بخار می شود.

آب ......................  بخار می شود.

آب ......................  بخار می شود.

زهرا و فاطمه می دوند.

زهرا و فاطمه ......................  می دوند.

آن ها ......................  می دوند.

تو نوشتی.

تو ریز نوشتی .

تو ریز ریز نوشتی.

تندتند

ریز
تند

آرام آرام
ریز ریز

آرام

با توّجه به هر تصویر و نمونه ی داده شده جمله ها راکامل کنید. ٥

چگونه؟

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع
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کالس اّول

کالس دوم

1ــ تو کالس چندم هستی؟ ........................................................... 

2ــ تو چه وقت می خوابی؟ .............................................................. 

3ــ تو چه غذایی را دوست داری؟ .................................................. 

با انتخاب تصویر مناسب به هر پرسش پاسخ دهید. ٦  
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4ــ تو چه کارتونی را دوست داری؟ ......................................................... 

٥ــ تو چه ورزشی را دوست داری؟ ........................................................ 

٦ــ تو چه چیزی در کیف مدرسه ات داری؟ ........................................ 

٧ــ چه کسی موی تو را کوتاه می کند؟ ............................................... 

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع
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با توّجه به جمله های داده شده، کلمه های مناسب را در جاهای خالی آن بنویسید.

علی مسواک زد. 
علی دیشب مسواک زد.

علی مسواک می زند.
علی ...................... مسواک می زند.

بّچه ها بازی کردند.
بّچه ها هفته ی قبل بازی کردند.

بّچه ها بازی خواهند کرد.
بّچه ها ...................... خواهند کرد.

من اتوبوس سوار می شوم.
من امروز اتوبوس سوار می شوم.

من اتوبوس سوار خواهم شد.
من ................. سوار اتوبوس خواهم شد.

7
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شما چه کار می کنید؟

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

تو چه کار می کنی؟

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

دخترها چه کار می کنند؟

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

من چه کار می کنم؟

من .............................................. .

من و مامان چه کار می کنیم؟

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

حسن چه کار می کند؟

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

به پرسش ها پاسخ دهید. 8

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع
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مانند نمونه کامل کنید. 9

.............ورزش............ . من ورزش کردم

تومن

ما

آن هاشما

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

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

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

کالس تو تمیز است. کالست تمیز است.

کالس تو / کالست

تو/ َ  تمن / َ  م

او/   َ ش

آن ها/ شان شما / تان

ما/ مان  . ........................ 

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

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

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

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

........./..........

......... /..........

......... /................... /..........

......... /..........
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چه کسی چه کار می کند؟ دخترها از پلیس سؤال می کنند.

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

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

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

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

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

رفتگر
پسرها
دخترها

علی
مادر و زهرا

ماشین را
با جارو
از پلیس
در دست
به سینما

سؤال می کنند
شهر را تمیز می کند

هل می دهند
توپ دارد
می روند

به تصویر نگاه کنید، کلمه ها را انتخاب کرده و مانند نمونه جمله بنویسید. 10

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع
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چه چیزی؟

چه وقت؟

چه کسی؟

چه رنگی؟

چه اسباب بازی؟

چه مزه ای؟

کجا؟

 .............................................................................................................................. ؟

 .............................................................................................................................. ؟

 .............................................................................................................................. ؟

 .............................................................................................................................. ؟

 .............................................................................................................................. ؟

 .............................................................................................................................. ؟

 .............................................................................................................................. ؟

به تصاویر نگاه کنید و برای آن ها سؤال بنویسید. 11
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 من چه کار کردم؟                 تو بازی کردی.

           بابای من چه کار کرد؟            بابای تو.................................................................. 

             عموی تو چه کار کرد؟            ................................................................................. 

            عمه ی تو چه کار کرد؟            .................................................................................. 

            بّچه ها چه کار می کنند؟           ................................................................................... 

به تصویر نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ  دهید.  12

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع

بابا

عمو

عمه
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او با خوشحالی خواهد آمد.  . ...........................................

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

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

زمان گذشته                          زمان حال                            زمان آینده

زمان گذشته                          زمان حال                            زمان آینده

زمان گذشته                          زمان حال                            زمان آینده

زمان گذشته                          زمان حال                            زمان آینده

شما ..................................... . شما ................................. . شما نّقاشی می کنید.

 من ..................................... .من از پدرم سؤال کردم.

............................................. . ما دانش آموز هستیم.ما دانش آموز بودیم.  

جمله ها را با توّجه به زمان داده شده تغییر دهید. 13
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توهمه یراشیرینی های خوشمزه شان خوردی

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

آیندهبهخواهم رفتچهارمکالسسالمن

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

کردندقبلآن هاتصادفماه 

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

خودتانراشمالباستانمی شویید

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

شدنددرمسابقهبرندهآن هابه سختی

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

جمله های درهم ریخته ی زیر را مرتّب کنید. 14

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع



196
196

دیروز چه کسانی به بازار رفتند؟

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

علی و مادرش به کجا رفتند؟

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

علی چه چیزی خرید؟

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

آن ها چه وقت به خانه برگشتند؟

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

مادر چگونه غذا پخت؟

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

همه چه کار کردند؟

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

متن زیر را با دّقت و با صدای بلند بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. 1٥

علی و مادرش به بازار رفتند. علی کفش  خرید. خیابان 

شلوغ بود.آن ها شب به خانه برگشتند. پدر  بزرگ آمد. مادر سریع 

و تند غذا پخت. همه از او تشّکر کردند.
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.....................................................................................

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

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

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

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

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

برای هر تصویر جمله ای بگویید و آن را بنویسید. 1٦

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع
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.....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به تصویر نگاه کنید و چند جمله  برای این تصویر بگویید و آن ها را بنویسید. 17

لی
می

تک
ت 

الّی
فّع



200
200

به تصویر نگاه کنید و درباره ی آن پرسش هایی طرح کنید و آن را بنویسید. 18

1. چند تا گل در گلدان است؟

........................................................................................................................................2

........................................................................................................................................3

........................................................................................................................................4

........................................................................................................................................٥

خدا قّوت
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