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باسمه تعالي

))...ومن احياهافكاّنمااحياالّناس جميعا...((
مائدهآیهی32

فرآیندبرنامهریزيدرسيازمولفههايپيچيده،گستردهوبسيارتأثيرگذارياستكهبهچرایيو
چگونگيآموزشوپرورشبهشكلتجویزيوكالنميپردازدوبااستفادهازاهداف،محتواوروش

یاسایرعناصربهتبيينسياستهايتعليموتربيتميپردازد.

محتوايتأليفشدهبخشيازفرآیندبرنامهریزيدرسياستكهباسازماندهيمفاهيموموضوعات
)دارايمخاطبانمشخصواهداف،ساختاروبرنامهيمعين(ضمنحفظانعطافپذیريبرايتحقق

اهدافدرابعادمختلفمتناسببانيازهايمتنوعفراگيرانطراحيشدهاست.

اميدوارماینمحتوازمينهســازدســتیابيدانشآموزانبهصالحيتهايفرديواجتماعيباشدو
آرزوهايمعّلمانووالدیناینكودكانونوجوانانراجامهيواقعيتبپوشاند.

بــيشــكتحققایناهــدافبــزرگوتعاليبخــش,نيازمندهمراهيومســاعدتمســوولين
ودســتاندركاراندرســازمانآموزشوپرورشاســتثنایي،مولفينوهمكارانســازمانپژوهشو
برنامهریزيآموزشياست.لذابرخودالزمميدانمازهمهعزیزانكهتالشبسيارزیاديرادرمراحل
گوناگونتأليفوآمادهسازيوچاپانجامدادهاند،صميمانهتشكروقدردانينمایم.درضمنمنتظر

نظراتوپيشنهادهايارزندهصاحباناندیشهوتجربهدرجهتارتقاءكيفيتبرنامههاخواهيمبود.

وماتوفيقنااّلباهلل العزيزالحكيم

دكتر نامدار عبدالهيان

معاون وزير و رئيس سازمان آموزش  و پرورش استثنايی کشور

باسمه تعالي

  ... َو َمن َاحَياَها َفَكَانَّمآ َاحَيا النَّاَس َجميًعا ... )مائده، آيه ي 32( 
» و هر كه شخصي را از مرگ نجات دهد گويي همه ي مردم را زنده كرده است. «  

فرایندتوليدبرنامهيدرســيمجموعهفّعالّيتهاينظاممندوطرحریزيشدهاياست،كهتالشداردابعاد
چهارگانهيزیرنظامبرنامهدرسي)طّراحي،تدوین،اجراوارزشيابي(رادریكبافتمنسجموهماهنگبا

غایتواهدافنظامتعليموتربيترسميساماندهينماید.
درتدوینمحتوايكتبدانشآموزانبانيازهايویژه،كهبخشيازفرایندبرنامهریزيدرسياست،سعي
شدهتامالحظاتساحتهايتربيتيحاكمبرفلسفهيتعليموتربيتموردتوجهقرارگيرداینمالحظاتعبارتند
از:رشدوتوانمنديدانشآموزانبرايدركوفهمدانشپایهوعمومي،كسبمهارتهايدانشافزایي،به
كارگيريشيوهيتفّكرعلميومنطقي،توانتفّكرانتقادي،آمادگيجهتبروزخالقّيتونوآوريونيزكسب
دانش،بينشوتفّكرفناورانهبرايبهبودكيفّيتزندگي.اینمحتوابافراهمنمودنفرصتهايمناسببرنامهي
درســي،ضمنتأكيدبرانعطافپذیريدرعينداشــتنثباتوهمهجانبهنگريوتوّجهبههوّیتویژهيمتربّيان
بانيازهايخاص،زمينهيدستیابيدانشآموزانرابرايكسبشایستگيهايالزم)توانمنديها،مهارتها(

فراهمميسازد.
اميداستاینمحتوادرتحققاهدافمؤّثرباشدومعّلمانعزیزوگراميبابهرهگيريازاینكتاببتوانند

فراگيرانرادردستيابيبهصالحيتهايفرديواجتماعيیارينمایند.
اینكارارزشــمند،حاصلهمكاريصميمانهيكارشناسانسازمانآموزشوپرورشاستثنایيوگروههاي
تأليفكتابهايدرسياست،لذاشایستهاستازتالشومساعيتمامياینعزیزانوهمكارانسازمانپژوهش
وبرنامهریزيآموزشيوزارتمتبوع،كهدرمراحلچاپوآمادهسازيمارایاريدادهاند،تقدیروتشّكرنمایيم.
دراینجاازهمهيهمكارانوصاحبنظراندرخواستميشود،نظراتوپيشنهادهايخودرادرخصوص

محتوايكتاببهاینسازمانمنعكسنمایند.
دكتر مجيد قدمي
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پروردگارمهربانراسپاسمیگویيمکههمزمانباتحولبنيادینوتغييرنگرشهادرقلمروآموزشوپرورش،

توانستيمباتکيهبرمبانیتعليموتربيتاسالمیونيزباتوّجهبهچارچوببرنامهیدرسیویژهیدانشآموزان

آســيبدیدهیشــنواییدرآموزشوپرورشاستثنایی،بهنگارشاینکتاببپردازیم.اميدواریمکهآموزش

مناسباینمحتوا،زمينهشکوفاییاستعدادهاوگسترشتواناییهاینوآموزانوپرورشوتقویتمهارتهای

زبانشفاهیونوشتاریدانشآموزانآسيبدیدهیشنواییميهناسالمیرا،بهویژهدرجملهسازیونگارش

)انشاء(فراهمسازدوآموزگارانگرامیرادرامرتدریسیارینماید.

برایپيشبردبهترفرایندیاددهی-یادگيریوکمکبهبهبودروندآموزشاینمحتوا،توّجهآموزگارانگرامی

رابهنکاتزیرجلبمیکنيم.

•درتهّيهیاینکتاب،همچنينانتخابعناصرزبانیوروندآموزشتالشبراینبودهاستکهبهروندرشد
طبيعیگفتاروزبانودرحدامکانبهمحتوایآموزشیهرپایهومطالبکتابفارسیآنهاتوّجهشود،ولیبه

دليلنيازهایویژهیدانشآموزانآسيبدیدهیشنوایی،ممکناستمواردیازناهمخوانینيزمشاهدهگردد.

•درهرپایه،محتوایکتابزبانآموزیوجملهسازیبایکنظمزمانیواصولتوالیمحتوا،شاملتوالیساده
بهمشــکل،جزءبهکلوعينیبهذهنی،تدوینشــدهاست.آموزشپایهیاّولمقّدماتیبایادآوریوافزایش

خزانهیواژگانیآغازمیشودوبهجملههایدوکلمهایپایانمییابد.درپایههایباالتر،گسترشجملههاو

عناصرزبانیادامهپيدامیکند،بهگونهایکهدرپایاندورهابتدایی،ازدانشآموزانانتظارمیرودکهبهسطح

مطلوبیازمهارتهایزبانیبهویژهجملهسازیونگارشدستیابند.

•تدریساینکتاب،درجدولساعاتهفتگی،بخشیاززماندرس»زبانوادبياتفارسی)انشاء(«رابهخود



اختصاصمیدهد.

•دستورزبانفارسیشاملساختواژهوجمله)صرفونحو(براساسقواعدزبانیاست.دراینکتاب،مباحث
وابستهبهساختجملهموردنظراست،ولیبنابرنياز،بهمباحثساختواژه)مانندچگونگیساختکلمههای

جمع(وبهمهارتهاییهمچوندّقت،شناخت،تشخيصوکاربردنيز،توّجهکردهایم.

•خواســتهیبنيادیمحتوایزبانآموزی،جملهســازیونگارش)راهنمایتدریسوکتابدرســی(گسترش
مهارتهایزبانیاستاماگسترشوپيچيدگیزبانومهارتهایوابستهبهآنهامارابرآنداشتتامطالب،

بنابرضرورتونيازدانشآموزانآســيبدیدهیشنوایی،گرایشبيشتریبهآموزشمهارتهاینوشتاری)در

سطوحفّعالنوشتن(داشتهباشد،هرچندسایراجزاوارکانزبانومهارتهایآننادیدهگرفتهنشدهاند.

•دردانشآموزانآســيبدیدهشنواییآموزشویادگيریمهارتهایزبانیتنهاازطریقشنيدندچارمشکل
استازاینروتأکيدبرگفتارخوانی،داشتنتعامالتکالمی/غيرکالمیوارائهمطالبآموزشیبهشکلعينی

ونوشتاریبهیادگيریایشانکمکمیکند.

•همکارانگرامی،ســطحتواناییهاونوعروشارتباطدانشآموزانرابههنگامتدریسوارزشــيابیدرنظر
داشتهباشيد.

•همکارانگرامی»کتابمعّلم)راهنمایتدریس(پایهیاّولتکميلی«رابرایهردرسمطالعهنمایندوتدریس
خودرابااهداف،انتظارات،روشهایتدریسوجدولزمانبندیآموزشهرعنواندرســی،مطابقتدهند.

ضمنآنکهازفّعالّيتهایپيشنهادیونکتههایمربوطبهتدریساستفادهنمایندوبرایآگاهیازاهدافو

اجرایتمرینهایکتابدرسیازدانستنیهایکتابمعّلمبهرهببرند.

•درکتابمعّلم)راهنمایتدریس(،جدولدرسهایپایههایدورهیابتدایی،برایآشناییهمکارانارجمندبا
عناویندرسهاتهّيهشدهاست.افزونبرآن،جدولزمانبندیدروسپایهیاّول)تکميلی(نيزدرآغازفصلدوم



همانکتابآمدهاست.اینجدولهمکارانگرامیرادربرنامهریزیدقيقتدریسیاریمیکند.درکتابمعّلم

)راهنمایتدریس(بهآموزگارگرامیتوصيهشدهاستکههردوگونهینوشتاریوگفتاریفارسیمعياررادر

هنگامآموزشوتدریسبهدانشآموزانبهکاربرندومتناسبباسطحتواناییوآسيبشنواییدانشآموزان،

ایشانراازتفاوتهایهردوگونهوبيانگفتاریونوشتاریمناسبآگاهسازند.

•درکتابمعّلم)راهنمایتدریس(وکتابدرســیزبانآموزی،جملهســازیونگارشپایهیاّول)تکميلی(
برایارتقایاینمهارتها،فّعالّيتهاوتمریناتیپيشبينیشــدهاســت.هردانشآمــوز،بهترتيبقرارگيری

فّعالّيتهاوتمرینها،ابتدامیشــنود)یاگفتارخوانیميکند(ودرکمیکند)ميفهمد(ســپسمیگوید.در

مرحلهیبعدهردانشآموزبادرکخواندارییکجمله)خبری/پرسشی(تکليفمربوطراانجاممیدهدودر

انتهاباتمرینهایمتنوعنوشتاریمیتواندخودشنوشتنخودانگيختهداشتهباشد.

•همکارانگرامیازحرکاتبيانگربدنیواشارهها،تصاویربزرگ،تختهیهوشمند،تختهیکالسی،نوشتاری
و...برایتسهيلدرروندآموزشیاستفادهکنند.

•دراینکتاب،درسهایپنجمودهمدارایدوبخشهســتند.الزماســتکههمکارانگرامیهربخشرا
جداگانهدریکجلسهیآموزشیتدریسنمایند.

دربيشتردروس،نکاتوراهکارهاییارائهشدهاستکهوالدینارجمندمیتوانندبابهکارگيری 

آنهابهگسترشوتثبيتمهارتهایآموختهشدهکمککنند.مهارتهادرشرایطوموقعيتهایطبيعیتکرار

وتمرینمیشوندوبهتراستدرهمهیمراحلباآموزگارانتبادلنظرصورتگيرد.اینقسمتدرپایينهر

درسبانمادآغازجملهمشخصشدهاست.

هدفوانتظاراتازتأليفهردرسبرایآموزگاران،دراینقسمتآمدهاست. 



همچنينشرحاجرایتمرین»ببيين،بشنووبگو«رادراینقسمتهامالحظهمیکنيد. 

دراینقسمتنکتههاییکهبایددرانجامدادنتمرینتوسطدانشآموزانموردتوّجههمکارانعزیز 

قراربگيردآوردهشدهاست.

دراینصفحهباتوّجهبهمحتوايهردرسومطابقباراهنمايتدریس)معّلم(فّعالّيتهایيتوسط 

همكارانگراميبرايدانشآموزانپيشبينيواجراميشود.

•ارزشيابیایندرس،کهتوصيفیاست،فرصتمناسبیبرایشناساییدقيقتواناییواستعدادهایفراگيران
فراهمآوردهاســت.برایبهرهگيریبهترازاینروش،الزماستکهازآغازسالتحصيلیابزارهایمناسب،

همچونآزمونهایعملکردی،کارپوشهوسياههیرفتارتهّيهشود.

ساختار تمرين های اين کتاب 

دراینکتابدرسیفّعالّيتهاوتمرینهاباروالونظمخاصیدرکنارهمقرارگرفتهاند.ازنکتههایدارای

اهّمّيتدراینزمينهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

•فّعالّيتهاازصورتشفاهیبهسمتنوشتاریتهّيهوتدوینشدهاست.
•درابتدادرکشنيداریوخوانداریسپسبيانگفتاریونوشتاریمدنظراست.
•نوعتکاليفارائهشدهوعملکرددانشآموزانمیتواندبهصورتهایزیرباشد:

شنيداری)گفتارخوانی(-دیداریهردانشآموزدرککندونشانبدهد.

شنيداری)گفتارخوانی(-گفتاریهردانشآموزدرککندوبگوید.

شنيداری)گفتارخوانی(-حرکتیهردانشآموزدرککندوانجامدهد.

خوانداری–نوشتاریهردانشآموزدرکخوانداریداشتهباشدوبنویسد.

و...



•درهمهیدرسهاتمریناّولباعنوان»بازیکنيدوبياموزید«بهدرکشــفاهیوخوانداریجمله)خبری/
پرسشی(توّجهداردودرادامهیفّعالّيتهایپيشنهادی)درکتابراهنمایتدریسمعّلم(بهشکلعملیدر

کالساجرامیشود.

•درتمریندومهردرسباعنوان»ببينيد،بشنویدوبگویيد«،درکشفاهیوپاسخشفاهیباتوّجهبهتصویرو
مطابقدستورالعمل،هدفآموزشیقرارگرفتهاست.

•تمرینسومهردرسباتصاویروجملههاییهمراهاستتاهردانشآموزباصدایبلندبخواندوتواناییدرک
خوانداری،هدفآموزشیراکسبوتثبيتنماید.

•ازتمرینچهارمبهبعدتکاليفمتنوعیبراینشــاندادندرکخوانداری،تکميلجمله)خبری/پرسشی(و
سپسنوشتنجمله)خبری/پرسشی(بهصورتگامبهگامارائهشدهاست.

نمونهیساختارتمرینهایمربوطبهدرکخوانداری:

خواندنجمله)خبری/پرسشی(انتخابتصویر

خواندنمتنانتخاب/تکميل/نوشتنجمله

نمونهساختارتمرینهابرایتکميلیکجمله:

ارائهتصویروکلمهانتخابکلمهیمناسبباتوّجهبهتصویروتکميلجمله

ارائهکلمهانتخابکلمهيمناسبوتکميلجمله

ارائهتصویرتکميلجملهباتوّجهبهتصویردادهشده

نمونهساختارتمرینهابراینوشتنیکجمله:

ارائهتصویروکلمه/کلمههانوشتنجمله

ارائهکلمه/کلمههانوشتنجمله

ارائهتصویرنوشتنجمله

شایستهاستازهمكارانمحترمازجملهسركارخانماعظمقاسمجهروديوسعيدهخليليخامنهكهدرتأليف

چاپاولاینكتابباماهمكارينمودند،تقدیروتشّكرنمایيم.



11

ول
س ا

در

كلمههاياشارهی
»این/آن«

ّ
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دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد کلمه های اشاره ی "این" و "آن"، آن ها 
را هم به صورت تک کلمه و هم ترکیب با اسم، بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازیکنوبياموز

معّلم يک نمايش ترتيب مي دهد، به اين صورت که پس از چيده شدن 

بازارچه، اشياي مشابهي در فاصله ی دور يا نزديک قرار مي دهد، آن گاه 

مفاهيم »دور« و »نزديک« برای دانش آموزان يادآوری مي شود. سپس 

معّلم و کمک مرّبی، دانش آموزان را براي ايفاي نقش هاي فروشنده و 

خريدار هدايت مي کنند.

جمله هايی با تاکيد بر کلمه هاي "اين / آن" بيان مي شود. کارت هاي 

نوشتاری »اين و آن« همزمان به دانش آموزان نشان داده مي شود.

ماننِد اين / آن، اين توپ / آن توپ، اين مداد / اين مدادها

         اين عروسک را بده./ آن توپ ها را مي خواهم.
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ول
س ا

در

ببين ، بشنو، بگو.

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

1- درباره ی هر تصویر و مفهوم اشاره به دور و نزدیک، كه نشان داده شده است، با دانش آموزان 
صحبت كنید.

2- کلمه هاي "این / آن" را در حین نشان دادن هر تصویر، بیان کنید.
3- کلمه هاي "این / آن" را در ارتباط با تصویرها بگویید.

4- از هر دانش آموز بخواهید درباره ی هر تصویر کلمه ی "این / آن" را به طور مناسب به کار ببرند 
و بگویند.

5- بعد از اطمینان از درک و کاربرد مفهوم کلمه هاي "این / آن" توسط دانش آموزان، مراحل باال 
را در سطح دو کلمه )این + اسم، آن + اسم( با اسم مفرد انجام دهید. پس از یادآوری اسم جمع 

از پایه اّول مقّدماتی، مراحل را با اسم جمع دنبال کنید. 

ماننِد
این اردک / آن اردک،  این زن ها / آن زن ها

اين
آن
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ول
س ا

در

با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

همکار گرامی؛ در این تمرین، بعد از خواندن کلمه ها و ترکیب ها توّسط دانش آموزان و 
اطمینان از درک آن ها، پیشنهاد مي شود رونویسی کلمه ها و ترکیب ها به عنوان تکلیف 

منزل به دانش آموزان داده شود.

اين
آن

آن موز اين مرد

آن موزها اين مردها
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با کمک آموزگار انتخاب کن.

اين

آن

آن تاب

اين تاب

آن سبد

آن سبدها

اين نان ها

آن نان
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ول
س ا

در

به كمك آموزگار وصل کن.

آن سوار کار

اين َانار

اين میزها

آن بادبادک ها

 والدین گرامي، در منزل كنار فرزند خود بنشینید و در حالی که به وسایل دور و 
نزدیک اشاره می کنید، واژه های »این« و »آن« را به كار ببرید. ماننِد این صندلی، آن 

پشتی ها و ...
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با كمك آموزگار انتخاب كن و بنويس.

با كمك آموزگار انتخاب كن و آن را در جاي خالي بنويس.

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

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

......... َابر ........ نانوا

اين سرباز

آن اتوبوس

اين سربازها

آن اتوبوس ها

آناين
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ول
س ا

در

با كمك آموزگار در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويس.

........... سبدها......... مداد

......... سیب ها......... مداد

با کمک آموزگار بنويس.

........................ ........................اين سیب

از هر  توّسط دانش آموزان،  نوشتن ترکیب ها  از کامل کردن  و  بعد  همکار گرامی؛ 
دانش آموز بخواهید آن ها را با صدای بلند بخواند و سپس بازگو كند.



یك، دو، سه 

تالش دوباره...   

صدآفرين
بر تو



كلمههاياشارهی
»این«و»آن«

درجمله
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دانش آموزان با درك مفهوم و كاربرد كلمه هاي اشاره ي "این" و "آن"، آن ها را 
در جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

در این درس فعل هاي ساده ی الزم )ناگذر( در زمان گذشته با فاعل سوم 
شخص در جمله به کار مي روند.

بازیکنوبياموز

معّلم با يادآوری فعل هاي آموزش داده شده در اّول مقدماتی، 

از دو دانش آموز يا دو گروه از دانش آموزان می خواهد در فاصله ی 

دور و نزديک قرار بگيرند. سپس مطابق با کارت نوشتاری، فعلی را 

که به صورت تصادفی به آن ها داده شده است، به صورت نمايش 

اجرا کنند. معّلم جمله هاي سه کلمه ای با کاربرد کلمه هاي "اين/ 

با موقعّيت و   از دانش آموزان می خواهد متناسب  و  آن" می گويد 

فّعالّيتي كه انجام داده اند جمله ی مناسب را بازگو كنند. 

ماننِد اين دانش آموز پريد.  /    اين پسرها ترسیدند.

         آن پسر خوابید.   /    آن دانش آموزان چرخیدند.
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وم
س د

در

ببين، بشنو، بگو.

همکار و والدین گرامی، برای اجراي  این تمرین به همراه دانش آموزان به روش زیر عمل کنید:
1. از دانش آموزان بخواهید به هر تصویر نگاه کنند، سپس با آن ها درباره ی چیزها و فعل هایی 

که در تصویرها نشان داده شده است، صحبت کنید.
2. درباره ی هر تصویر جمله ای با تأکید بر کاربرد کلمه های "این / آن" بیان کنید.

3. از هر دانش آموز بخواهید تصویر مناسب جمله ای را که مي گویید نشان دهد.
4. از هر دانش آموز بخواهید با راهنمایی شما جمله ای درباره ی هر تصویر بگوید.

5. بر مفهوم و کاربرد کلمه ها و فعل های مفرد و جمع در جمله ها تأکید  شود.

ماننِد                           این سگ خوابید. /   این سگ ها خوابیدند.

                        آن فرفره چرخید. /   آن فرفره ها چرخیدند.

اين

آن
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با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

همکار گرامی؛ در این تمرین، بعد از خواندن جمله ها توسط دانش آموزان و اطمینان از 
درک آن ها، پیشنهاد مي شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان 

داده شود.

اين مرد ايستاد.

آن پروانه پريد. 

اين برگ افتاد.

اين مردها ايستادند.

آن پروانه ها پريدند.

اين برگ ها افتادند.
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وم
س د

در

با کمک آموزگار جمله ی درست هر تصوير را انتخاب کن.

اين دختر نشست.    

اين دخترها نشستند.   

آن اسب ها دويدند.    

آن اسب  دويد.           

اين سنگ ها افتادند.    

اين سنگ  افتاد.         
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این دخترها ................................. .

آن اسب ................................. .

................................. مردها آمدند. 

................................. دختر ترسید. 

با کمک آموزگار جاهای خالی را با کلمه های داده شده کامل کن.

آنرفتنداینپرید

هر  از  دانش آموزان،  توّسط  نوشتن  جمله ها  کردن  و  کامل  از  بعد  گرامی؛  همکار 
دانش آموز بخواهید جمله ها را با صدای بلند بخواند و سپس بازگو كند.



27

وم
س د

در

والدین گرامی، همراه با فرزندتان کارتونی را تماشا کنید، سپس درباره ی آن 
با او گفت وگو کنید. ماننِد این گربه پرید. آن موش آمد و ... .

با کمک آموزگار و تصوير داده شده جمله ها را کامل کن.

آن گربه ها .............................................. .

...................... مردها ....................... .

.....................  ........................ افتاد.

آن ....................................... ايستاد.
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همکار گرامی؛ بعد از نوشتن جمله ها توسط دانش آموزان، از هر دانش آموز بخواهید 
آن ها را با صدای بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.

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

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

با کمک آموزگار برای هر تصوير جمله بنويس.

خدا ياورت
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وم
س د

در

درس سوم
است/هستند
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دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد فعل های "است و هستند" ، آن ها را در جمله بیان 
کنند، بخوانند و بنویسند.

نهاد این جمله ها کلمه های اشاره ی این / این ها، آن / آن ها هستند.

بازیکنوبياموز
با خود به کالس مي آورد. آن ها را در  بادام  معّلم دو جعبه حاوي گردو و 

دانش آموزان  مي دهد.  قرار  دانش آموزانش  و  خود  از  نزديک  و  دور  فاصله ي 

را نسبت به محتويات جعبه ها کنجکاو مي کند. از دانش آموزی مي خواهد که 

دست در داخل جعبه کند و از داخل آن يکی بردارد و به دوستانش نشان دهد. 

همزمان معّلم جمله ی "اين بادام است." را با تأکيد بر کلمه ی اشاره ی "اين" و 

کلمه ی "است" بيان مي کند و کارت نوشتاری جمله را نشان مي دهد و بعد از 

دانش آموز مي خواهد در جعبه را بردارد و همه ی محتويات جعبه را به دوستانش 

نشان دهد. معّلم همزمان جمله ی "اين ها بادام هستند." را با تأکيد بر کلمه ی 

اشاره ی "اين ها" و کلمه ی "هستند" بيان مي کند و کارت نوشتاری جمله را نشان 

مي دهد. اين کار برای جعبه ای که در فاصله دور قرار گرفته است نيز تکرار 

می شود.

آن ها گردو هستند. ماننِد آن گردو است. / 

با  دانش آموزان  و  می کند  پيدا  ادامه  جعبه ها  محتويات  تغيير  با  بازی  اين 

راهنمايي نقش معّلم را اجرا می کنند.
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وم
 س

س
در

ببين ، بشنو، بگو.

آناين

است

آن هااين ها

هستند

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

1- همراه با نشــان دادن تصویر، جمله اي درباره ی آن، با تأکید بر کلمه های اشــاره و 
فعل های "است" و "هستند" بگویید.

2- از هر دانش آموز بخواهید تا تصویر مناسب جمله ای را که شما می گویید، نشان دهد.
3- هر دانش آموز را راهنمایی کنید تا جمله ای با کاربرد فعل های "است / هستند" بیان کند.

ماننِد
این گل است.       /      آن پروانه است.    

این ها گل هستند.  /     آن ها پروانه هستند.    
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با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

همکار گرامی؛ بعد از خواندن کلمه ها و ترکیب ها توّسط دانش آموزان و اطمینان از 
درک آن ها پیشنهاد می شود رونویسی کلمه ها و ترکیب ها به عنوان تکلیف منزل به 

دانش آموزان داده شود.

اين                 انار است.                  اين انار است.   

اين   ها            انار هستند.                  اين   ها انار هستند.     

آن   میز است.              آن میز است. 

آن ها میز هستند.     آن ها                میز هستند.    
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وم
 س

س
در

اين  سبد است.            
اين ها سبد هستند.      

اين نان است.            
اين ها نان هستند.      

آن کتاب است.          
آن ها کتاب هستند.    

آن مار است.              
آن ها مار هستند.        

با کمک آموزگار، جمله درست را عالمت بزن.
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آن َابر....................

اين نانوا.......................

اين آدم برفي.......................

است

با كمك آموزگار جمله ها را کامل کن.

هر  از  دانش آموزان،  توّسط  نوشتن  جمله ها  کردن  و  کامل  از  بعد  گرامی؛  همکار 
دانش آموز بخواهید جمله ها را با صدای بلند بخواند و سپس بازگو كند.
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وم
 س

س
در

آن ها كبوتر .................

هستند

اين ها زنبور .................
اين ها تراش .................
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از دانش آموزان بخواهید  انجام دادن تمرین های این صفحه  از  همکار گرامی؛ بعد 
جمله ها را بخوانند و در دفتر خود رونویسی کنند.

با کمک آموزگار کلمه ی مناسب را انتخاب کن و بنويس.

با کمک آموزگار کلمه ی درست را انتخاب کن و دور آن خط بکش و آن را در جای خالی بنويس.

است

هستند

اين ها موش ....................

اين كتاب ....................

آن بادام...................

آن ها ماشین...................

............. دست كش هستند. )آنـ  اين ها(

آن دكتر .................. . )استـ  هستند(

آن ها میز ................... . )استـ  هستند(

اين ............... است. )شیرـ   شیرها(
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وم
 س

س
در

اين میز است.

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

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

اين ...................................... .

جمله بنويس.

والدین گرامی، برگه ی ســفیدی در اختیار فرزندتان قرار دهیــد و از او بخواهید در 
موقعیت های مکانی متفاوت آنچــه را در اطرافش در فاصله ی دور یا نزدیک می بیند، 

آن ها را، با استفاده از فعل های "است" و "هستند"، در قالب جمله بیان کند و بنویسد.

همکار گرامی؛ بعد از نوشتن جمله ها توسط دانش آموزان، از هر دانش آموز بخواهید 
آن ها را با صدای بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.
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 اين.......................است.

اين ها...................هستند.

آن..........................است.

آن ها....................هستند.

   اين ......................... .

آن................................... . 

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

   اين ها ...................... . 

...............................است.

..............................هستند.

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

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

جمله ها را کامل کن.

همکار گرامی، برای کامل کردن این تمرین، دانش آموزان را به همراه کتاب هایشان، 
در موقعیت های مکانی متفاوت )در داخل یا خارج کالس( قرار دهید و از آن ها 

بخواهید، با توّجه به آن چه پیرامون خود می بینند، جمله های ناقص زیر را کامل و 
برای دوستانشان بازگو کنند.

صدآفرين
بر تو
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رم
ها

 چ
س

در

درس چهارم
صفت
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بازیکنوبياموز

معّلم کارت نوشتاری يک صفت مانند "تميز" را روی تابلو می گذارد. از هرچيزی 

لباس،  ماننِد  می کند،  استفاده  دهد  نشان  را  صفت  اين  می تواند  که  هرکسی  يا 

دست، تابلو، حيوان و هر چيزي که تميز است. آن گاه بر »صفت« مورد نظر تأکيد 

... مواردی را که  می کنيد و از دانش آموزان بخواهيد از بين وسايل، تصويرها و 

تميز هستند را بردارند و نشان دهند. سپس با نشان دادن مواردی که تميز هستند 

کارت نوشتاری کلمه ی "تميز" را نشان دهند و بيان کنند. البّته بهتر است برای 

مقايسه و درک بهتر، مواردی که صفت متضاد )کثيف( را نشان می دهند در کالس 

آورده شود اّما در مرحله ی اّول صفت مربوط به آن ها گفته نشود. بعد از اطمينان 

باال  با همان روش  بيان »صفت« منظور )تميز(، صفت ديگر )کثيف(  از درک و 

آموزش داده می شود و در مرحله ی آخر برای درک و بيان، دو صفت در کنار هم به 

دانش آموزان ارائه می گردد. هر دانش آموز با درک کلمه ی تميز / کثيف آن مورد را 

نشان می دهد. سپس با نشان دادن هر مورد کلمه ی تميز يا کثيف را بيان می کند.

دانش آموزان با درک مفهوم صفت ها، آن ها را بیان کنند، بخوانند و بنویسند.
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رم
ها

 چ
س

در

ببين، بشنو، بگو.

باالپايین

بلندكوتاه

تمیزكثیف

بزرگكوچك

پرخالي

گرمسرد

روشنخاموش الغرچاق
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همــکار و والدین گرامی؛ برای انجام دادن این تمرین، به همراه دانش آموزان به روش 
زیر عمل کنید.

1. درباره ی تصویرها با دانش آموزان گفت وگو کنید و بر »صفت« نشــان داده شده در هر 
تصویر تأکید کنید.

2. از هر دانش آموز بخواهید به تصویرها نگاه کند و تصویر مناســب »صفت« گفته شده را 
نشان دهد.

3. از هر دانش آموز بخواهید برای هر تصویر کلمه ی مناســب آموزش داده شده )صفت( را 
بگوید.

سالمخرابخواببیدار

خوشحالناراحت خیسخشک
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رم
ها

 چ
س

در

همکار گرامی؛ بعد از خواندن کلمه هاي زیر توّسط دانش آموزان و اطمینان از درک 
آن ها پیشنهاد می شود رونویسی آ ن ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان داده 

شود.

با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

کم داخلباز

روي

زياد

بیرون

زير

پیر

بسته
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با کمک آموزگار کلمه ی مناسب هر تصوير را عالمت بزن.

داخل       
بیـرون     

خالی       
پر           

بیدار       
پیر          

باز          
بسته       

والدین گرامی، از موقعّیت ها، وسایل و افراد استفاده کنید و درک و بیان 
صفت های مختلف را با فرزندتان یادآوری و تکرار نمایید.
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رم
ها

 چ
س

در

پس از نگاه كردن به تصويرها، کلمه ی مناسب هر كدام را با كمك آموزگار انتخاب کن و بنويس.

زياد بزرگخاموش

تمیزبیرونپايین

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

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

همکار گرامی؛ بعد از انجام دادن تمرین توّسط دانش آموزان، از آن ها بخواهید  كلمه ها 
را با صدای بلند بخوانند و سپس بازگو كند.
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به تصويرها نگاه کن و با کمک آموزگار کلمه ی مناسب را در جای خالی بنويس.

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

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

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

همكار گرامي، بعد از نوشــتن كلمه ها توّسط دانش آموزان، از هر دانش آموز 
بخواهید آن ها را با صداي بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.

خدا ياورت
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ول
س ا

در

درس پنجم
است/هستندو...
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دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد فعل های »است، هستند« آن ها را در 
جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند. نهاد این جمله ها اسم های مفرد و جمع 

هستند.

بازیکنوبياموز

معّلم توپ های رنگی و يک شکل را به کالس می آورد. به هر دانش آموز توپی می دهد 

و توپی را در دست خود نگه می دارد. کارت های نوشتاری »است، هستند، آبی، زرد، بزرگ، 

کوچک و ...« را که با آن ها می توان درباره ی توپ / توپ های مورد نظر جمله ای بيان کرد، 

بر روی تابلو نصب می نمايد.

معّلم درباره ی توپ، جمله ای با تأکيد بر فعل "است" بيان می کند و از کارت های نوشتاری برای 

نشان دادن جمله ی نوشتاری بر روی تابلو استفاده می کند. 

             ماننِد          اين توپ است.   /       توپ زرد است.

سپس دانش آموزان را راهنمايی می کند تا جمله های مشابهی را بگويند و برای ساخت 

جمله کارت های نوشتاری را کنار هم قرار دهند.

پس از اطمينان از درک و بيان جمله های آموزش داده شده با اسم "مفرد" و فعل "است" 

در فّعالّيت باال، همه ی توپ ها روی ميز قرار می گيرند و همان مراحل باال برای اسم جمع 

)توپ ها( و فعل "هستند" تکرار می شود.

بخش اّول: "است / هستند" با نهاد اسمی
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جم
 پن

س
در

ببين، بشنو، بگو.

همکار و والدین گرامی، برای انجام دادن این تمرین، به همراه دانش آموزان به روش زیر عمل کنید:
1- ابتدا از دانش آموزان بخواهید به هر تصویر نگاه کنند. سپس درباره ی ویژگی نشان داده 

شده در هر تصویر با آن ها گفت و گو کنید.
2- درباره ی هر تصویر جمله ای با تأکید بر فعل های »است« و »هستند« و نهادهای آن بگویید.

3- از هر دانش آموز بخواهید تا تصویر مناسب جمله ای که می گویید را نشان دهد.
4- هر دانش آموز را راهنمایی کنید تا جمله ای با کاربرد فعل های »است« و »هستند« بیان 

کند.

جمله ها:           المپ روشن است. / المپ ها روشن هستند.
           مرد خوشحال است. / مردها خوشحال هستند.

هستنداست
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با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

همکار گرامی؛ در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توّسط دانش آموزان و اطمینان از 
درک آن ها پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان 

داده شود.

هستند. آبی  توپ ها 

هستند. تمیز  پسرها 

هستند. باز  َدرها 

است. آبی  توپ 

است. تمیز  پسر 

است. باز  َدر 
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جم
 پن

س
در

با کمک آموزگار جمله های مناسب را عالمت بزن.

همکار گرامی، از دانش آموزان بخواهید به تصویرها نگاه کنند و جمله ها را بخوانند. 
پس از خواندن جمله ها و اطمینان از درک آن ها، جمله های مناسب را عالمت بزنند.

گل زيبا است.                      
گل ها زيبا هستند.                   

تراش گرد است.                     
تراش ها گرد هستند.            

مرد پیر است.                      
مردها پیر هستند.                     
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کلمه ی مناسب را انتخاب کن و بنويس.

جوجه زرد ....................... .

جوجه ها زرد ................... .

 
درخت بلند ..................... .

     
درخت ها بلند .................. .

هستنداست
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جم
 پن

س
در

با کمک آموزگار مانند نمونه انجام بده.

است. جوجه  زرد است.اين  جوجه  است. زيبا  جوجه 

است

هستند. سیب  سیب ها....................  اين ها  سیب ها  قرمز................  

هستند

کیف است. ..............................آن  کیف......................

است

زردزيبا

گردقرمز

بزرگ سبز

هر  از  دانش آموزان،  توّسط  نوشتن  جمله ها  کردن  و  کامل  از  بعد  گرامی؛  همکار 
دانش آموز بخواهید جمله ها را با صدای بلند بخواند و سپس بازگو كند.
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دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد فعل های "است، هستم و..." آن ها را 
در جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

نهاد این جمله ها ضمیرهای فاعلی هستند.

بخش دوم: "است / هستم و..." با نهاد ضمیر

بازیکنوبياموز

معّلم تصويرهايی را که نشان دهنده ي ويژگی فردی باشد، همراه با 

کلمه ی نوشتاری مربوط به آن، آماده می کند و به صورت تصادفی در 

اختيار دانش آموزان قرار می  دهد تا با راهنمايی معّلم آن حالت، صفت 

يا شغل را نمايش دهند و بگويند.

 ماننِد       من شاد هستم. / من آشپز هستم. / من تمیز هستم.

ساير  کاربرد  سه  نفره،  دو   گروه های  به  دانش آموزان  گروه بندی  با 

توالی  و  ترتيب  به  يادگيری هر ضمير،  از  اطمينان  از  ضميرها، پس 

مناسب آموزش داده می شود. 

ماننِد      تو آشپز هستی.     /     ما تمیز هستیم و ...

-
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جم
 پن

س
در

است

ببين، بشنو، بگو.

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

1. ابتدا از دانش آموزان بخواهید به هر تصویر نگاه کنند، سپس کاربرد ضمیر مناسب هر 
تصویر را به آن ها یادآور شــوید و درباره ی موضوع نشــان داده شده در هر تصویر که 

دانش آموز بودن دخترها است، گفت وگو کنید.
2. برای هر تصویر با تاکید بر صورت فعلی مناسب "هستم و..." جمله ای بگویید.
3. از هر دانش آموز بخواهید تا تصویر جمله ای را که شما می گویید نشان دهد.

4. هر دانش آموز را راهنمایی کنید تا جمله ای با کاربرد فعل مناسب"هستم و..." بیان کند.

جمله ها:         من دانش آموز هستم./ تو دانش آموز هستی. /  او دانش آموز است.
               ما دانش آموز هستیم. / شما دانش آموز هستید. / آن ها دانش آموز هستند.

هستند

هستیم

هستید

هستی

هستم
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همکار گرامی؛ در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توّسط دانش آموزان و اطمینان از 
درک آن ها، پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان 

داده شود.

با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

هستیم. دانش آموز  ما 

است. بیمار  او 

هستید. پسر  شما 

هستند. برنده  آن ها 

هستی. تمیز  تو 

هستم. شاد  من 
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جم
 پن

س
در

با کمک آموزگار تصوير مناسب را انتخاب کن.

آن ها شاد هستند.  

 

او پلیس است.      

ما دوست هستیم.  
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همکار گرامی؛ در صورتی که دانش آموزان با برخی کلمه های این درس ناآشنا بودند 
توسط  جمله ها  و  کلمه ها  درک  از  و  دهید  نشان  عینی  صورت  به  را  آن ها  مفهوم 

دانش آموزان مطمئن شوید.

با کمک آموزگار هر جمله را به تصوير مناسب وصل کن.

والدین گرامی، با فرزند خود جمله هایي با اســتفاده از فعل هاي هســتم، 
هستي، است و... بیان کنید. مانند: عمو دکتر است. آن ها برادر هستند.

تو راننده هستی.

او با ادب است.

 

آن ها مادر هستند.

ما قوی هستیم.



59

جم
 پن

س
در

با کمک آموزگار جمله ها را کامل کن.

 .......................... آموزگار هستم . )من ـ شما(

 ................................ دانا هستند. )ما ـ آن ها(  

       ............................. ورزشکار هستی. ) او ـ تو(

 ما ايرانی........................... . )هستیم ـ هستم(

 شما دوست....................... . )هستند ـ هستید(

 َانار ترش .......................... .  )است ـ هستند(

 کتاب ها زياد ................... .  )هستند ـ هستید(
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کامل کن.

وسايل داخِل کیِف من

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

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

کالس:

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

اين مداد است.

مداد تیز است.

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

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

اينهاهستندباز  ايناستتيز

همکار گرامی، از دانش آموزان بخواهید، وسایل داخل کیف خود را بیرون بیاورند و به 
انتخاب خود تصویر برخی از آن ها را نّقاشي كنند و مطابق با این درس، برای هر کدام 

چند جمله  بنویسند. 
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جم
 پن

س
در

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

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

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

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

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

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

 است          آبي

همكار گرامي، بعد از نوشــتن جمله ها توّسط دانش آموزان، از هر دانش آموز 
بخواهید آن ها را با صداي بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.



یك، دو، سه 

تالش دوباره...   

صدآفرين
بر تو
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ول
س ا

در

درس ششم
نيست/نيستندو...
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دانش آموزان با درك مفهوم و کاربرد فعل های "نیستم، نیستي و ..." آن ها را در 
جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازیکنوبياموز

معّلم يک وسيله، خوراکی يا ... را در داخل کيسه ای قرار می دهد 

و به کالس می آورد. معّلم با دانش آموزان بازی "حدس بزن توي اين 

چيه؟" را انجام می دهد. فعل "نيست" با رنگ قرمز در کنار فعل "است" 

نوشته می شود. معّلم جمله های دانش آموزان را تصحيح و تکميل می کند 

و برای بيان جمله ی مناسب با "است" و "نيست"، همراهيشان می کند. 

بار ديگر اين تمرين با تعداد بيشتری از يک وسيله، خوراکی يا ... که 

در  داخل کيسه قرار می گيرند، انجام می شود و به کاربرد فعل "نيستند" 

در جمله ها تأکيد می شود.

ماننِد      آن سیب نیست. / آن ها مداد نیستند. و ...
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شم
 ش

س
در

ببين، بشنو، بگو.

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

1. از دانش آموزان بخواهید به هر تصویر نگاه کنند و درباره ی "چه بودن و چه نبودِن آن ها" 
گفت وگو کنید.

2. درباره ي هر تصویر جمله ای با تأکید بر فعل مشّخص شده بیان کنید.

3. از هر دانش آموز بخواهید تصویر جمله ای را که می گویید نشان دهد.
4. از هر دانش آموز بخواهید با راهنمایی شما جمله ای درباره ی هر تصویر بگوید.

5. با توّجه به توانایی دانش آموزان، به منظور درک و بیان هر دو صورت مثبت و منفِی جمله ها، 
با آن ها کار کنید.

جمله ها:    این سیب نیست. / آن ها ناراحت نیستند. / تو پسر نیستی. / من آموزگار نیستم.

نیستينیست

نیستندنیستم
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هستند. خیس  لباس ها 

نیستند. خشک  لباس ها 

است. گرم  خورشید 

نیست. سرد  خورشید 

هستید. سواركار  شما 

نیستید. وزنه بردار  شما 

هستیم. تمیز  ما 

نیستیم. كثیف  ما 

همکار گرامی؛ در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توّسط دانش آموزان و اطمینان از 
درک آن ها، پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان 

داده شود.

با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.
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شم
 ش

س
در

با کمک آموزگار جمله ی مناسب هر تصوير را عالمت بزن.

گربه سیاه است.  

در بسته است.    

اين سگ نیست.  

در آبي است.     

کشاورز تنبل نیست. 

کشاورز پیر نیست.  

والدین گرامي، به فرزند خود افراد و اشیاي پیرامونتان را نشان دهید و جمله هایی مانند 
نمونه را بیان کنید.

تو زرنگ هستی، این یخچال است و ... .
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با کمک آموزگار وصل کن.

مدادها زرد نیستند.

هوا بارانی است. 

ما شاد نیستیم.

تو نّقاش نیستی.
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شم
 ش

س
در

با کمک آموزگار کلمه ي مناسب را انتخاب کن و آن را بنويس.

کامیون کوچک................................. . 

زن ها ناراحت  ................................ .

گرگ ها سبز  ......................... .

اين شیر  ................................. . 

نیستندنیست

دانش آموز  هر  از  دانش آموزان،  توّسط  جمله ها  کامل کردن  از  بعد  گرامی،  همکار 
بخواهید آن ها را با صدای بلند براي دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.
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من  آموزگار  نیستم. من  آموزگار  هستم.

....................................................... تو آموزگار  هستی.

....................................................... او آموزگار  هست.

....................................................... ما آموزگار  هستیم.

....................................................... شما آموزگار  هستید.

....................................................... آن ها آموزگار  هستند.

جمله را كامل كن.
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شم
 ش

س
در

نمک شیرين نیست.

من ............... ..................... .اين ها میوه ................. .

.................... خراب نیستند.

نمک ................... است.

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

ماشین ها سالم ....................... .

کامل کن.

هر  از  دانش آموزان،  توّسط  نوشتن  جمله ها  کردن  و  کامل  از  بعد  گرامی؛  همکار 
دانش آموز بخواهید جمله ها را با صدای بلند بخواند و سپس بازگو كند.



یك، دو، سه 

تالش دوباره...   

خسته نباشي



درس هفتم
ترکيبوصفی
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دانش آموزان پس از درک مفهوم چگونگی ترکیب اسم و صفت، با توّجه به 
ویژگی هایی مانند اندازه، مزه و ...، آن ها را بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازیکنوبياموز

معّلم با تهّيه ي کارت نوشتاری، صفت ها و ويژگی هايی مانند اندازه، 

رنگ، حاالت عاطفی و ... را به دانش آموزان يادآوری می کند. آن گاه يک 

وسيله يا حيوان يا ... را انتخاب کرده و در دسترس آن ها قرار مي دهد. 

با  همزمان  و  مي کند  آن صحبت  مناسب  ويژگی های  درباره ی  سپس 

نظر  مورد  اسم  کنار  را  صفت  نوشتاری  کارت  دانش آموزان  همراهی 

مي گذارد و به نقش ترکيب ساز کسره ی اضافه در بين اسم و صفت تأکيد 

مي كند. 
عيني  به صورت  و  مي برد  مدرسه  آبخوري  كنار  به  را  دانش آموزان  مّعلم، 

آموزش خود را انجام مي دهد. 

   ماننِد    آِب گرم / آِب سرد / آِب کم / آِب زیاد / آِب تمیز و ... .
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ول
س ا

در

ببين، بشنو، بگو.

همکار و والدین گرامی برای انجام دادن این تمرین به شکل زیر عمل کنید:
1- درباره ی هر تصویر و ویژگی اشاره شده در آن با دانش آموزان گفت وگو کنید.

2- برای هر تصویر، ترکیب اسم و صفت را با تأکید بر بیان کسره ی اضافه بین آن ها بگویید.
3- از هر دانش آموز بخواهید تصویر مناسب، ترکیب وصفی را که شما می گویید، نشان دهد.

4- از هر دانش آموز بخواهید براي هر تصویر ترکیبي مشابه آنچه گفته اید را بیان کند و بیان کسره 
ی اضافه ي بین اسم و صفت ها را یادآور شوید.

ترکیب های وصفی:       دسِت خیس   /   گِل قرمز   /   سبِد پر
                       سیِب بزرگ   /   درخِت بلند  /   المپ هاِی خاموش
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همکار گرامی؛ در این تمرین بعد از خواندن كلمه ها و تركیب ها توّسط دانش آموزان 
و اطمینان از درک آن ها، پیشنهاد می شود رونویسی كلمه ها و تركیب ها به عنوان 

تکلیف منزل به دانش آموزان داده شود.

با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

زياد شكالِت 

زياد شکالت
ِ

زرد خاليگِل  سبِد 

كوچك سیِب  پیر مادربزرِگ 

باز دِر 

خالیزرد سبدگل

پیر کوچکمادربزرگ

باز

سیب

در

ِِ

ِ ِ

ِ
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ول
س ا

در

با كمك آموزگار كلمه هاي مناسب را انتخاب كن.

جدول را كامل كن.

کوِه بلندموِز قرمز روِز آفتابی کوِه سیاهموِز زرد روِز بارانی

خاموش بلند گرم

آِب  گرم آب

مداد

المپ
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بلند

تمیز

بیمار

موِی

پسِر

لباِس

با كمك آموزگار كلمه ي مناسب را انتخاب كن و آن را بنويس.

لباِس................

موِی................

پسِر ................

................ کثیف

................ کوتاه

................ سالم

والدین گرامي، در تعامالت روزانه با فرزند خود، ضمن به كار بردن ترکیب هاي 
وصفی، از او بخواهید آن ها را برروی برگه ای بنویسد، ماننِد لیوان تمیز  و ...
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ول
س ا

در

هر  از  دانش آموزان،  توّسط  کردن  تركیب ها  کامل  و  نوشتن  از  بعد  گرامی،  همکار 
دانش آموز بخواهید آن ها را با صدای بلند براي دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.

با کمک آموزگار جاهاي خالي را مانند نمونه پر كن.

پرتقاِل ........................ماشیِن خراب

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

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

آِش ........................

......................................
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با كمك آموزگار جاهاي خالي را مانند نمونه پر كن.

کوچک

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

سیاه

مادر بزرگ

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

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

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

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

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

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

کیِف کوچک

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

کیِف ..........................

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

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

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

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

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

خسته....................................
نباشي

کیف

انگور

همكار گرامي، بعد از نوشتن  تركیب ها توّسط دانش آموزان، از هر دانش آموز 
بخواهید آن ها را با صداي بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.



درس هشتم
»داشتن«و»نداشتن«
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بازیکنوبياموز

معّلم يک پرنده يا حيوان خانگی به کالس می آورد و درباره ی اجزا و 

ويژگی هايش صحبت می کند و درباره اش جمله هايی با تأکيد بر فعل "دارد" 

می گويد. 

ماننِد   طوطی بال دارد. / طوطی نوک دارد. / و ... .

به  را  آن ها  دانش آموزان،  توّسط  "دارد"  فعل  درک  از  اطمينان  از  بعد 

فکر کردن درباره ی اجزا و ويژگی هايی که آن پرنده يا حيوان ندارد سوق 

می دهد و درباره اش جمله هايی با تأکيد بر فعل "ندارد" می گويد. 

ماننِد     طوطی دست ندارد. / طوطی لباس ندارد. / و ... .

بهتر است همزمان، کارت نوشتاری فعل های "دارد / ندارد" به دانش آموزان 

نشان داده شود. سپس معّلم از هر دانش آموز می خواهد درباره ی آنچه آن 

پرنده يا حيوان دارد يا ندارد برای ساير دانش آموزان صحبت کند.

معّلم برای آشنايی دانش آموزان با صورت جمع اين فعل ها )دارند و ندارند(، 

از چند ماهی که در داخل تنگ آب شنا می کنند، استفاده کند و مراحل را 

مانند باال برای آموزش تکرار نمايد.

دانش آموزان با درک مفهوم فعل های »دارد، دارند و ... « آن ها را در جمله ها 
بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

دانش آموزان با درک مفهوم فعل های »ندارد، ندارند و ...« آن ها را در جمله ها 
بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

فعل های این درس در زمان حال آموزش داده می شود.
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تم
هش

س 
در

ندارددارد

ببين، بشنو، بگو.

الف-

همکار و والدین گرامی برای انجام دادن این تمرین به شکل زیر عمل کنید.
1- در مورد تصویرها و »دارد«ها و »ندارد«هاي كودك، با دانش آموزان صحبت کنید.

2- با تأکید بر فعل "دارد" و نشان دادن تصویر مورد نظر، جمله ي مناسب بگویید.  
                          ماننِد       امیر كفش دارد. / امیر بادبادک دارد. / امیر عینک دارد.

3- با تأکید بر فعل "ندارد" و نشان دادن تصویر مورد نظر، نیز جمله بگویید. 
                           ماننِد      امیر دامن ندارد. / امیر ماشین ندارد. / امیر مو ندارد.

4- از هر دانش آموز بخواهید با درک جمله ای که می گویید و با نشان دادن تصویر، آن را تکرار 
کند.

5- از هر دانش آموز بخواهید برای دوستانش درباره ی تصویرها با فعل  های "دارد و ندارد" جمله  
بگوید.
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ب-

همکار و والدین گرامی برای انجام دادن این تمرین به شکل زیر عمل کنید.
1- در مورد تصویرها با دانش آموزان صحبت کنید. توّجه دانش آموزان را به نهاد جمله و چیزی که 

در دست مرد/ مردها است جلب کنید.
2-درباره ی هر تصویر جمله ای با توّجه به فعل زیر آن بگویید.

3-از هر دانش آموز بخواهید تصویر مناسب جمله ي شما را نشان دهد.
4-از هر دانش آموز بخواهید جمله ای درباره ی هر تصویر بگوید.

جمله ها : 
من گالبی دارم. / تو گالبی داری. / او گالبی دارد. 

ما گالبی داریم. / شما گالبی دارید. / آن ها گالبی دارند.

دارم

دارد داريد

داری دارند

داريم
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تم
هش

س 
در

با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

ندارد.  خودکار  او 

دارد.  روسری  سمیرا 

دارد.  كیف  او 

ندارد.  لیوان  سمیرا  ندارد.  گردنبند  سمیرا 

دارد.  دفتر  او 

همکار گرامی؛ در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توّسط دانش آموزان و اطمینان از 
درک آن ها، پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان 

داده شود.

الف-
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ب-

    پا
سگ ها  دم       دارند. 

   النه

            کفش
سگ ها            بال           ندارند.

      شاخ

جمله ها را بخوان و با کمک آموزگار تصوير مناسب را انتخاب کن و عالمت بزن.

سوارکار کاله دارد.
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تم
هش

س 
در

درخت ها برگ دارند.

آشپزخانه فرش ندارد.

بلوزها جیب ندارند.
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با کمک آموزگار کلمه ی مناسب را انتخاب کن و بنويس.

دارد - ندارد

دارند - ندارند

آن ها توپ   .

. بستنی   آن ها 

چتر  . آن ها 

آن ها کفش  .

النه  . خرگوش 

موش هويج   .

هويج  . خرگوش 

خرگوش دم   .
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تم
هش

س 
در

تصويرها را نگاه كن و جمله ها را كامل كن.

مادربزرگ و پدربزرگ مهمان .................................... .

بّچه ها چای .................................... .

آن ها خوشحال ............................ .

دارندهستندندارند

پدربزرگهندوانهمادربزرگ

................................ روسری ندارد.

...................................... چای دارد.

..................................... قرمز است.
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مانند نمونه جدول را كامل كن.

 ماهی ها چشم دارند.

ماهی ها پا ندارند.

....................... دم ....................... .

..................... نوک ...................... .

والدین گرامی، به همراه فرزندتان دو مکان منزل را با هم مقایسه کنید و نام وسایل
موجود و غیر موجود آن ها را بنویسید.

 مثال: اتاق یخچال ندارد. آشپزخانه کابینت دارد. اتاق و آشپزخانه فرش دارند. 

 کبوترها چشم دارند.

 کبوترها دست ندارند.

...................... دم ........................ .

.................. َابرو .......................... .

همکار گرامی، بعد از انجام تمرین توّسط دانش آموزان، از آن ها بخواهید 
با توّجه به آن چه نوشته اند درباره ي ماهي ها و كبوترها جمله هایي بگویند.
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تم
هش

س 
در

همکار گرامی؛ بعد از نوشتن جمله ها توسط دانش آموزان، از هر دانش آموز بخواهید 
آن ها را با صدای بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.

جمله هاي زير را کامل کن.

من دفتر ندارم.

ما دفتر ......................................... .

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

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

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

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

او میوه دارد. 

تو میوه ........................................ .

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

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

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

من................................................ .
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خسته
نباشي

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

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

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

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

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

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

آن ها دل درد ندارند .

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

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

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

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

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



درس نهم
جملههايپرسشی
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دانش آموزان با درک مفهوم جمله ها ي پرسشي ساخته شده از تغییر لحن و 
آهنگ، پرسش و پاسخ هاي مناسب را بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازیکنوبياموز

معّلم دو مجموعه صورتک با حالت های مختلف )ناراحت، خوشحال، عصبانی( 
به کالس می آورد. يک مجموعه را روی تابلو می گذارد و يکی از صورتک ها را به 
صورت تصادفی بدون اينکه ساير دانش آموزان ببينند، در اختيار دانش آموزی که 
جلوی تابلو و پشت به کالس ايستاده قرار مي دهد. معّلم دانش آموزان را راهنمايی 
می کند تا درباره ی اين که همکالسيشان کدام يک از حالت های صورتک ها را 
تقليد می کند و در چهره اش نشان می دهد، حدس هايی مي زنند و سؤال مي کنند. 
دانش آموز رو به کالس می ايستد تا دانش آموزان صورتک و چهره ی او را ببينند. 
معّلم سؤال های قبلی دانش آموزان را بازگو می کند و با نشان دادن کلمه های "بله" 
و "خير" که روی تابلو نوشته شده اند، آن ها را برای بيان پاسخ صحيح راهنمايی 
می کند. تغيير آهنگ و لحن کالم به صورت افتان  )رو به پايين( با کشيدن عالمت 
بر روی تابلو و همراه با حرکت دست، تأکيد مي شود. حرکات چهره و بدن هنگام 
سؤال کردن به درک بهتر تغيير آهنگ و لحن کالم در جمله های پرسشی کمک 

می کند. عالمت نگارشی سؤال با رنگ ديگری برجسته می شود.
اين بازی با گروه بندی دانش آموزان و دادن امتياز به پرسش با لحن صحيح و 

پاسخ های درست و نادرست ادامه پيدا می کند.
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ببين، بشنو، بگو.

همکار و والدین گرامی برای انجام دادن این تمرین به شکل زیر عمل کنید:
1. از دانش آموزان بخواهید به تصویر نگاه کنند و با توّجه به چیزهایی که در تصویر وجود دارد و 
آموخته های قبلی، آن ها را راهنمایی کنید تا جمله هایی بگویند، ماننِد دختر گل دارد. گل قرمز 

است. و ...
2. از هر دانش آموز در ارتباط با تصویر و آموخته های قبلی وي و با جلب توّجه او بر لحن و آهنگ 
جمله ی پرسشی، سؤال کنید تا پاسخ دهد. در صورت نیاز، او را برای بیان پاسخ مناسب راهنمایی 

کنید.
3. از هر دانش آموز بخواهید با راهنمایی شما و رعایت لحن و آهنگ جمله ي پرسشی، سؤال کند 

و شما پاسخ دهید، ماننِد
               سارا رفت؟ / امین توپ دارد؟ / توپ آبی است؟ 

               آن ها خوشحال هستند؟  / آن ها ماشین دارند؟
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همکار گرامی، در این تمرین بعد از خواندن پرسش ها و پاسخ ها توسط دانش آموزان 
و اطمینان از درک آن ها، پیشنهاد می شود رونویسی از آن ها به عنوان تکلیف منزل به 

دانش آموزان داده شود. همچنین از دانش آموزان بخواهید در تعامل با یکدیگر پرسش و 
پاسخ ها را به صورت شفاهی در کالس اجرا کنند.

با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

اين شتر است؟
   

بله

شماناراحت هستید؟
   

خیر

   
مامان آمد؟

   
بله

   
امین سیب دارد؟

   
خیر
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؟؟؟
همکار گرامی، دانش آموزان را راهنمایی کنید تا در تعامل با یکدیگر پرسش و پاسخ ها را 

به صورت شفاهی در کالس اجرا کنند.

گالبی ها سبز هستند؟
   

بله              خیر 

   
اين نّقاش است؟
   

بله              خیر 

   
خرگوش پريد؟

   
بله              خیر 

   
ماشین ها چرخ دارند؟

   
بله              خیر 

 

به هر تصوير نگاه کن و با کمک آموزگار پرسش ها را بخوان و پاسخ مناسب را 

انتخاب کن.

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟
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تو تمیز هستی؟ ...................

موش بال دارد؟ ...................

مادر آمد؟ ...................

آن ها دانش آموز هستند؟ ...................

انار میوه است؟ ...................

المپ ها خاموش هستند؟ ...................

و  كنند  مطرح  با هم  دو  به  دو  را  بخواهید سؤال ها  دانش آموزان  از  همکار گرامی، 
پاسخ ها را بنویسند.

به هر تصوير نگاه کن و پرسش ها را بخوان و پاسخ مناسب را بنويس.

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟
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به تصويرها نگاه کن و با کمک آموزگار پرسش ها را کامل کن.

آن ها  دارند؟    بله

گربه شاخ  ؟    خیر

 پیر هستند؟    بله

 کتاب دارد؟    بله

شما  ؟    خیر

دارد           آموزگار           ماشین     مردها     ترسیدید  

همکار گرامی، دانش آموزان را راهنمایی کنید تا در تعامل با یکدیگر پرسش و پاسخ ها 
را به صورت شفاهی در کالس اجرا کنند.
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با كمك آموزگار برای هر تصوير يک پرسش بنويس و پاسخ آن ها را از دوستان خود بپرس.

؟

؟

؟

؟

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟
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درس دهم
فعلهایگذرایساده

درزمانگذشته
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در  را  فعل های گذرای ساده، آن ها  و کاربرد  مفهوم  با درک  دانش آموزان 
جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

در بخش اول این درس نهاد جمله ها، اسم های مفرد و جمع هستند.

بازیکنوبياموز
معّلم تصويرهايی از فعل های اين درس تهّيه می کند و آن ها را روی ميز می گذارد. 
از هر دانش آموز می خواهد به جلوی کالس بيايد، کارتی انتخاب کند سپس، با توّجه 
به تصوير آن، فّعالّيت را نمايش دهد وقتی نمايش او تمام شد، معّلم دانش آموزان را 
راهنمايی می کند تا جمله ی مناسب را بيان کنند. همزمان بهتر است كارت نوشتاری 

جمله ها به دانش آموزان نشان داده شود، ماننِد

زهرا کتاب را آورد. /   سارا قاشق ها را برد. 

حمیده و ساناز کتاب را خواندند. /   آن ها بستنی را خریدند.

معّلم وقتی از درک فعل ها به شکل مثبت مطمئن شد، براي درک و بيان شکل منفی، 
همان فعل ها را در کالس به کار ببرد. به اين ترتيب که وقتی نمايش هر دانش آموز تمام 
شد، تصوير فعل ديگری نشان داده مي شود و با تأکيد، جمله ی منفی مربوط به تصوير 
بيان مي گردد. ماننِد دانش آموز فعل نوشتن را انجام مي دهد و شما تصوير فعل خواندن را 
نشان می دهيد و می گوييد: سارا کتاب را نخواند. سپس برای نمايش بعدی دانش آموزان 

راهنمايی می  شوند تا مشابه آن، جمله های مثبت و منفی بگويند.
نقش حرف نشانه ی "را" در جمله ها يادآوري و به آن تأكيد مي شود.

بخش اول: فعل های گذرای ساده در زمان گذشته با نهاد اسمی
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ببين، بشنو، بگو.

ساخت

آوردند

خواند

بردند

الف-
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نخواندنساخت

ب-

نیاوردند نبردند

همکار و والدین گرامی برای انجام دادن این تمرین به شکل زیر عمل کنید:  
1. از دانش آموزان بخواهید به تصویرها نگاه کنند. سپس درباره ی کارهایی که در هر تصویر 

انجام شده است با آن ها گفت و گو کنید.
2. درباره ی هر تصویر، با تأکید بر فعل نوشته شده در زیر آن، جمله ای بیان کنید.

3. از هر دانش آموز بخواهید تصویر جمله ای را که می گویید نشان دهد.
4. از هر دانش آموز بخواهید با راهنمایی شما جمله ای درباره ی هر تصویر بگوید.

5. با مقایسه تصویرهای این تمرین، توّجه دانش آموزان را به انجام نشدن فعل ها در صفحه ی 
دوم و به بیان شکل منفی فعل ها در جمله جلب کنید.

در جمله ی مربوط به فعل های "بردند / نبردند" ، "آوردند / نیاوردند" الزم است از حرف 
نشانه ی "را" استفاده کنید و بر به کارگیری آن توّسط دانش آموزان تأکید نمایید.
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با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

همکار گرامی، در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توّسط دانش آموزان و اطمینان از 
درک آن ها، پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان 

داده شود. 

آزاده بستنی را خريد.

امین مشق را نوشت.

دايی تاب را بست.

زن ها گل ها را کاشتند.

سارا صدا را شنید.

الف-
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ب-

آزاده بستنی را نخريد.

سارا صدا را نشنید.

دايی تاب را نبست.

امین مشق را ننوشت.

زن ها گل ها را نکاشتند.
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با کمک آموزگار جمله های مناسب را عالمت بزن.

مادر، منیژه را بوسید.                           

مادر، منیژه را شست.                                

دانش آموزان سرود نوشتند.                   

دانش آموزان سرود خواندند.              

خّیاط پیراهن را دوخت.                      

خّیاط پیراهن را پوشید.                             
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جمله ی مناسب هر تصوير را انتخاب کن.

آزاده و سارا کتاب ها را آوردند.            

آزاده و سارا کتاب ها را نیاوردند.            

اسب بار را برد.                                            

اسب بار را نبرد.                                 

نّجار کمد را ساخت.                            

نّجار کمد را نساخت.                                   
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وصل کن.

اکرم لباس ها را شست.

امین مدادها را شمرد.

زهرا موز را خورد.

کودک فیلم را ديد.

پدر کت را پوشید.

مینا گلدان را چسباند.

... و3و2و1
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دانش آموز  هر  از  دانش آموزان،  توّسط  جمله ها  کامل کردن  از  بعد  گرامی،  همکار 
بخواهید آن ها را با صدای بلند براي دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.

پسرها پرستوهارا ............... .

شمردديدندخوردبوسیدند

امین پول ها را....................

بابا و علی مادربزرگ  را...............

لیال بالل را..........................

با توّجه به تصوير و کلمه های داده شده، انتخاب کن و بنويس.
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مرّتب کن و بنويس.

بّچه ها ـ ديدند ـ ستاره ها ـ را

ساخت ـ مهدی ـ خانه ـ را

مادر و پدر ـ خريدند ـ فرش را

همکار گرامی، بعد از نوشتن جمله ها توّسط دانش آموزان، از هر دانش آموز بخواهید 
آن ها را با صدای بلند براي دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.



112

جدول را مانند نمونه كامل كن.

والدین گرامی، با استفاده از فعل های مثبت و منفی، مشابه این درس با فرزندتان 
بازی نمایشی )پانتومیم( انجام دهید و جمله های مناسب را بیان نمایید.

چوپان گوسفندها را نشمرد.چوپان گوسفندها را ......................... .

برادر چای ............................... .برادر چای را ُبرد.

فرزانه و فرشته حوله ها را نیاوردند.فرزانه و فرشته ................................. .

امین کتاب را نخواند.امین کتاب را خواند.

آزاده و امین میوه.......................... .آزاده و امین میوه را خريدند.

مادر ............................................... .مادر شیرينی را خورد.
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در  را  فعل های گذرای ساده، آن ها  و کاربرد  مفهوم  با درک  دانش آموزان 
جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

در بخش دوم این درس نهاد جمله ها، ضمیر هستند.

بخش دوم: فعل های گذرای ساده در زمان گذشته با نهاد ضمیر

بازیکنوبياموز

معّلم به همراه يکی از دانش آموزان در جلوی کالس قرار می گيرند. 

نفر سومی در فاصله ی دورتر از آن ها می ايستد. هرکدام يکی از فعل های 

با  ديگر  فرد  به  و  خود  به  اشاره  با  هرکدام  و  می دهند  نمايش  را  گذرا 

استفاده از ضميرهای »من، تو، او« جمله ای با فعل گذرا می گويد. 

ماننِد من غذا را خوردم. / تو غذا را خوردی. / او غذا را خورد.

فّعالّيت به صورت گروه های دو نفره انجام می شود و جمله هايی  همين 

مانند زير گفته می شود. 

ماننِد    ما غذا را خورديم  /   شما غذا را خورديد.

  آن ها غذا را خوردند.

با راهنمايی معّلم دانش آموزان به ترتيب به جلوی کالس می آيند و ساير 

فعل های گذرا را مانند باال نمايش می دهند و جمله می گويند. بهتر است 

نوشتار جمله ها به دانش آموزان ارائه شود.
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ببين، بشنو، بگو.

الف-

شستیمشستم

شستیدشستی

شستندشست
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همکار و والدین گرامی برای انجام دادن این تمرین به شکل زیر عمل کنید:
1. از دانش آموزان بخواهید تصویرها را نگاه کنند سپس با آن ها درباره ی کارهایی که در هر 

تصویر انجام شده است گفت و گو کنید.
2. درباره ی هر تصویر، با تأکید بر فعل نوشته شده در زیر آن جمله ای بیان کنید.

3. از هر دانش آموز بخواهید تصویر جمله ای را که می گویید نشان دهد.
4. از هر دانش آموز بخواهید با راهنمایی شما جمله ای درباره ی هر تصویر بگوید.

5. در بخش دوم این تمرین توّجه دانش آموزان را به انجام نشدن فعل ها و بیان شکل منفی آن ها 
در جمله جلب کنید. 

ب-

نبستم

نبستیم

نبستي

نبستید

نبست

نبستند
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با صدای بلند بخوان.

مهماني

او میوه را خريد.

آن ها کباب ها را شمردند.

من شیريني را آوردم.

تو بشقاب ها را چیدی.

شما چاي را خورديد.

ما فیلم را ديديم.

الف-

1-2-3
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ب-

من قايق را ساختم.

تو قايق را ساختی.

او قايق را ساخت.

ما قايق را ساختیم.

شما قايق را ساختید.

آن ها قايق را ساختند.
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با توجه به تصويرها، جمله ی درست را انتخاب کن.

تو کت را دوختی.                    
ما کت را دوختیم.                    

آن ها چای را آوردند.                
من چای را آوردم.                    

شما عکس را چسبانديد.         
تو عکس را شمردی.                
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جمله ی مناسب هر تصوير را انتخاب کن.

او نامه را نیاورد.                  
او نامه را آورد.                     

من كتاب را نخواندم.        
من كتاب را خواندم.         

تو پدربزرگ را بوسیدی.       
تو پدربزرگ را نبوسیدی.       
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وصل کن.

من کتاب را خريدم.

او جوراب را پوشید.

ما توپ ها را برديم.

شما شیرينی را آورديد.

تو در را بستی.

آن ها درخت ها را کاشتند.
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بردند.ما ماهی ها را .................... . 

شمردی

خريدم

ديديم

من ماهی ها را .................. .
آن ها ماهی ها را ...................... .

تو ماهی ها را ....................... . 

کامل کن.



122

تو شما
من

آن ها او
ما

........... آب را آورديد. 

والدین گرامي، در هنگام اجراي فّعالّیت های روزانه، جمالت و افعال آموزش 
داده شده را به کار ببرید و از فرزندتان هم بخواهید تا آن ها را به كار ببرند.

........... مادربزرگ را ديدی.  

...........دانه را کاشتیم.  

........... مشق را نوشت. 

........... میوه را خوردند. ........... بشقاب را شستم. 

کلمه های مناسب را انتخاب کن و بنويس.
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مرّتب كن و بنويس.

 خوردی - آب را- تو  

   کتاب را - او - نخواند

  صدا را - شنیدند - آن ها

.

.

.
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قرآن ـ خواندمانند نمونه جمله بساز.

خواند. را  قرآن  بابا 

والدین گرامی، کتاب داستان مناسبی را برای فرزند خود بخوانید. سپس جمله هایی را 
که فعل های مشابه این درس دارند، انتخاب كنید و آن ها را بنویسید.

علی و حسین ـ ساختند

ما ـ شستیم

او ـ شمرد
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براي هر تصوير يك جمله بنويس.

همكار گرامي، بعد از نوشــتن  جمله ها توّسط دانش آموزان، از هر دانش آموز 
بخواهید آن ها را با صداي بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.



یك، دو، سه 

تالش دوباره...   

خدا يارت



ترکيباضافی

درس يازدهم
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دانش آموزان با درک مفهوم ترکیب دو اسم )به كمك كسره ي اضافه(، آن ها 
را بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازیکنوبياموز

معّلم از دانش آموزان می خواهد عکس هايی از آلبوم خانوادگی شان به 

کالس بياورند. معّلم عکسی را انتخاب می کند و درباره ی افراد، مکان ها 

يا وسايلي که در عکس است چند ترکيب اضافی )اسم_اسم( مي سازد.

ماننِد برادِرحسن،خانهِیحسن،دِرخانه،برگهاِیدرختو...

معّلم از دانش آموزی می خواهد به جلوی کالس بيايد و عکس يکی از 

دوستانش را بردارد و مشابه اقدام معّلم با دو اسم تركيب اضافي بسازد.

همچنين معّلم از نمايش يک فيلم خانوادگی هم می تواند برای اجرای 

اين تمرين استفاده کند.
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ببينيد، بشنويد، بگوييد.

ِِ

ِ

ِِ

1. ابتدا دانش آموزان تصویرها را ببینند. سپس درباره ی هر بخش جدا شده از تصویرهاي اصلی 
با آن ها گفت و گو کنید.

2. ترکیب اضافی نشان داده شده در هر تصویر را، با تأکید بر بیان کسره ی اضافه، بگویید.
3. از هر دانش آموز بخواهید تا تصویر ترکیبی را که شما می گویید نشان دهد.

4. از دانش آموزان بخواهید آن ها هم برای هر تصویر یک ترکیب اضافی بگویند. در ضمن نقش 
تعیین كننده ي کسره ی اضافه ی بین دو اسم را یادآور شوید و بر آن تأکید کنید.
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با کمک آموزگار با صدای بلند بخوان.

روسرِي مريم

پدِر مريم

كِت پدر بزرگ مادر بزرِگ مريم

همکار گرامی، در این تمرین بعد از خواندن کلمه ها و ترکیب ها توّسط دانش آموزان 
و اطمینان از درک آن ها، پیشنهاد می شود رونویسی کلمه ها و ترکیب ها به عنوان 

تکلیف منزل به دانش آموزان داده شود. 

جیِب شلوار

زيِپ شلوار

چشِم کبوتر

باِل کبوتر
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النه ِی کبوتر 

چکِش نّجار

با کمک آموزگار تصوير مناسب را انتخاب کن.

دِر ماشین
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  وصل کن. 

برِگ گل

چرِخ ماشین

نوِک کبوتر

دانه هاِی انار

زيِپ کیف

والدین گرامی، با در نظر گرفتن یکی از وسایل منزل، به فرزندتان کمک 
کنید  تا ترکیب های اضافی مناســب را بگویــد و در صورت توانایی آن ها را 

بنویسد. 
مثال: آنتِن تلویزیون، میِز غذاخوري
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وصل کن و مانند نمونه بنويس.

جیِبموِي پسر
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مانند نمونه انجام بده.

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

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

والدین گرامي، تصویري از آشنایان )عمو، دایي و ...(به فرزند خود نشان دهید 
و نسبت او را با آن فرد را بیان كنید.

دایِي كیه؟ دایِي حسن ماننِد این كیه؟ دایي 

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

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

قیچِي خّیاط

اّره ِي نّجار

تفنِگ پلیس

كالِه آتش نشان

همكار گرامي، بعد از نوشتن تركیب ها توّسط دانش آموزان، از هر دانش آموز 
بخواهید آن ها را با صداي بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.
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مانند نمونه وصل کن و بنويس.

پدر  دسِت پدر چشِم   

خرگوش   فرِش   

خیچال   دسِت   

اتاق   دِر   

هواپیما   دِم   

زهرا   گِل   

شری   باِل   

قرمز   برادِر   
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تصويرها را بچسبان و مانند نمونه بنويس.
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1ـ تخته ِی كالس

2ـ ................................

3ـ ................................

4ـ ................................

5ـ ................................

6ـ ................................

7ـ ................................

همکار گرامی، از دانش آموزان بخواهید تصاویر مربوط به فضای کالس را 
از محّل تعیین شده )ضمائم( جدا كنند و در جای مناسب خود بچسبانند.



یك، دو، سه 

تالش دوباره...   

صدآفرين
بر تو



درس دوازدهم
كاربردترکيبهایوصفیو

اضافیدرجمله
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دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد ترکیب های وصفی و اضافی، آن ها را 
در جمله بیان کنند، بخوانند و بنویسند.

بازیکنوبياموز

ميز  روي  کالس،  جلوی  در  را  وسايل  از  مجموعه ای  معّلم 

قرار می دهد. سپس دانش آموزان را راهنمايی مي كند تا درباره ی 

ويژگی های هر کدام، ترکيب های وصفی و اضافی بسازند و آن ها 

را روی تابلو بنويسند. آن گاه از هر دانش آموز می خواهد درباره ی 

يکی از ترکيب های نوشته شده بر روی تابلو جمله ای بگويد. براي 

يک  در  را  فعل ها  از  فهرستي  مي توان  دانش آموزان  راهنمايي 

طرف تابلو بچسباند تا از آن ها استفاده کنند.  

            ماننِد  زيپکيفبازاست.

توکيِفصورتیداری.

ماسيبقرمزخورديم.
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ببين، بشنو، بگو.

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

2. برای هر تصویر، با تأکید بر بیان ترکیب وصفی یا اضافِی نشان داده شده ، جمله ای بگویید.
3. از هر دانش آموز بخواهید تصویر مناسب جمله ای را که شما می گویید نشان دهد.

4. از هر دانش آموز بخواهید برای هر تصویر با راهنمایی شما جمله ای بگوید.

جمله ها:                       
                                   کتاِب امیر باز است. /  احمد پرتقاِل ترش خورد.
                         النه ِی کبوتر افتاد. /   دانه هاِی اَنار قرمز هستند.
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با كمك آموزگار با صداي بلند بخوان.

همکار گرامی، در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توّسط دانش آموزان و اطمینان از 
درک آن ها، پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف منزل به دانش آموزان 

داده شود. 

است. خراب  ماشین  دِر 

خندید. مهربان  مادربزرِگ 

ندارد. قرمز  ناِر  َا حسن 

آورد. را  کودک  شیِر  مهری 

بست. را  زهرا  موهاِی  مادر 

ندارد. عصا  سارا  مادربزرِگ 
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به تصويرها نگاه كن و جمله ي مناسب هر تصوير را انتخاب كن.

- او شلواِر آبی را خريد.                   

- او دامِن آبی را خريد.                    

- اتوبوِس پر آمد                              

- اتوبوِس خالی آمد.                         

- ما آِش خوشمزه خورديم.                

- ما کباِب خوشمزه خورديم.              

- زهرا بنِد کیف را بست.                   

- زهرا بنِد كفش را بست.                  

- دِر ماشین ها باز است.                   

- پنجره ِی ماشین ها باز است.           
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  وصل کن. 

ماشیِن سبز خراب است.

من لباس هاِی کثیف را شستم.

تو لباِس زيبا پوشیدی.

مادر شیشه ِی شیر را آورد.

مديِر مدرسه کتاب دارد.
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انتخاب کن و بنويس.
گوِش بزرگ

كبوتِر سفید

چشِم آهو 
عسِل شیرين

فیل..........................................................دارد.                                                                                               

من..................................................... را ديدم. 

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

خرس.............................................. را  خورد. 
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  به تصوير نگاه کن و جمله ها را کامل کن. 

بستنِی علی ................. .

صندلي هاِي پارك زرد ................. .     

ماشیِن امین خراب .................... .

گربه ِی چاق ................................. .       

درخِت بلند برگ ............................ .

خوابيد

هستند

است
افتادندارد

کشيد

هر  از  دانش آموزان،  توّسط  نوشتن  جمله ها  کردن  و  کامل  از  بعد  گرامی؛  همکار 
دانش آموز بخواهید جمله ها را با صدای بلند بخواند و سپس بازگو كند.
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به تصويرها نگاه کن و با کمک آموزگار هر داستان را کامل کن و بگو.

گردوِي   .  ......................... سیاه  کالغِ 

.............................  را  برد. کالغ گردوِی 

........................... را شکست.

پدِر........................ میوه خريد. مادر 

میوه هاِی..........................  را  شست. 

بّچه ها میوه هاِي تمیز    را..................... .

نشست

خوردند علي كثیف

بّچه ها بزرگ

هم
زد

وا
س د

در
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كلمه ها را مرّتب کن و جمله بنويس.

مداِد ـ من ـ بلند ـ دارم

شما ـ کالس ـ را ـ دِر ـ نبستید

آِش ـ شور ـ نخورديم ـ راـ ما

خیس ـ جوراِب ـ است ـ زهرا

.

.

.

.
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توِپ علی       توِپ علی بزرگ است. 

توِپ كثیف  ........................................................... . 

توِپ قرمز  ............................................................ . 

کیِف ................     ............................................................................... .                        

کیِف ................    ................................................................................ .

کیِف ................   ................................................................................. .

مانند نمونه انجام بده.

توپ

کیف

همكار گرامي، بعد از نوشتن تركیب ها و جمله ها توّسط دانش آموزان، از هر دانش آموز 
بخواهید آن ها را با صداي بلند برای دوستان خود بخواند، سپس بازگو كند.



یك، دو، سه 

تالش دوباره...   

خدا يارت



فّعالّیت هاي 
تکمیلی
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 اين            سیب            است؟

خرگوش ها       بال        دارند؟

ماهی             دم           دارد؟

 نوزاد       کباب را        خورد؟

 ابرها         سفید          هستند؟

 پاسخ درست را وصل کن.

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟

بله

خیر

توسط  تكمیلي  فّعالّیت هاي  تمرین  هر  انجام  از  پس  گرامی،  همکار 
دانش آموزان، از هر دانش آموز بخواهید آن  را بخواند، سپس بازگو کند.
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  جدول را كامل كن.

1ـ ............. َانار قرمز خوردی.

2ـ ............. دانش آموز هستم.

3ـ ............. حیوان هستند.

4ـ ............. کتاب ها را برديد.

5ـ ............. کاپشن را پوشیديم.

6ـ ............. خورشید است.

1

3

5

6

2

4
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آن

.........

افتاد

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

مانند نمونه کامل کن.

ما

مادربزرگ

دامِن
...... را

مريم

شست

و پدربزرگ
مهمان

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

ما ايرانی هستیم.

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

زرد

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

هستیم
ايرانی

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

نخوردند

میوه هاِی
کثیف را



155

لي
مي

 تك
اي

ت ه
الي

فع

به تصويرها نگاه کن و جمله های هر داستان را کامل کن و بگو.

ماِر بزرگ ................................................. .

اسِب قهوه ای .......................... را ديد.

......................................... ترسید.

اين ...................... است.

 

................. انگورهاِی کثیف را .................. .

...... .................... تمیز ...... ..................... .
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با توّجه به تصوير جاهای خالی را کامل کن.

دارا ............................................................. دارد. نرگس کیف ................................................... .  

دارا سوت ...................................................... . نرگس ..................................................... ندارد.  

............................................................................ دارد. ............................... روسری .............................. .  

............................... ماشین .................................... .  .................................................................. ندارد.  

شترها دم ................................................................ . آن ها .............................................. دارند .  

شترها ...................................................... ندارند . آن ها طناب ..................................................... .  

. ..............................................................................................   .............................. کفش ..................................... .  

 ........................................................................................ .   .......................................... بال ...................................... .



157

لي
مي

 تك
اي

ت ه
الي

فع

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

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

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

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

كلمه ها را مرّتب کن و جمله بنويس.

را ـ بستم ـ تاب ـ من

زيبا را ـ ديدند ـ نمايش ـ بّچه ها

خواهر ـ ظرف ها را ـ و ـ برادر ـ شستند

بزرگ ـ گلدان ـ را ـ شکستیم ـ ما
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کلمه ی مناسب را انتخاب کن و جمله بنويس.

     بیمارستاِن ..............................................                      او بیمارستاِن بزرگ را ساخت.

          گیالِس .......................................................                       .......................................................................... .

        فرِش .............................................................                ...................................................................... .

         دکتِر ...............................................................                ...................................................................... .

بزرگ

خواب

قرمز

شاد

زيبا

خاموش

بسته

مهربان
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 ....ِ...                         پرچِم ايران: پرچم ايران زيبا است.

. ................................................................................ : ..................................                            ...ِ....

. ....................................................................... : .........................................                           ...ِ....

کلمه ی مناسب را انتخاب کن و جمله بنويس.

ُدِم گربه: .................................................................................... .                        ...ِ.... 
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مانند نمونه کامل کن.

...............خريديم

خورد

هستید

نخورد

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

حسن شیرينی را نخورد.

شمردم

ساختند

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

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

نپريديپريدي
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مانند نمونه کامل کن.

آن ها َاسب هستند.   َاسب ها ُدم دارند.   َاسب ها شاخ ندارند. 

او شلواِر آبي دارد    .       شلواِر آبي ............. است .       ...............................................  . 

اين موز  .............  .       موز ..................... نیست .       ...............................................  .

اين ها ماشین .............  .       ماشین ها ...........................  .       ........................................  .
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مانند نمونه کامل کن.

..................................... .خرس چوب را آورد.

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

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

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

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

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

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

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

1234

يگ سال 
بزرگتر
 شدی
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تصويرها مربوط به تمرين شماره ی 8 صفحه ی 136 و 137  

ضمائم
ئم

ما
ض
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تصويرها مربوط به تمرين شماره ی 8 صفحه ی 136 و 137 

ئم
ما

ض


