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درس 
پنجم

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

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

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

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

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

بازی کنید و بیاموزید

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

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

الف: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كساني نشستند؟

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

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

كساني« پرسش و پاسخ انجام دهد.

ب: 

چه  کساني )كي(
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با صدای بلند بخوانيد.

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

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

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

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

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

 چه كسي بیمار است ؟ 

چه كسي نان پخت؟ 

چه كساني كاله دارند؟ 

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

چه كسي نامه را مي آورد؟

چه كسي میوه را مي فروشد؟

چه كساني كیك را مي پزند؟ 

چه كساني میز و صندلي را مي  سازند؟

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

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

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

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

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

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

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

پاسخپرسش

پدر، مادر و سعیدهکّفاشپدر

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

پبامبر ما حضرت محّمد)ص( است.

زن ها گل ها را کاشتند.

اين دکتر است. 

؟

؟

چه کسی سؤال می پرسد؟ 

چه کسی خانه می سازد؟               

زهرا چه کسانی را ديد؟ 

پرسش و پاسخ مناسب را بنويسيد.

پاسخپرسش
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مانند نمونه وصل کنيد.

همکالسی

کتاِب 
محّمد

عّمه ی 
من

هنرمند

هندوانه ی 
شیرین

موهایش

برِگ گل

بّنا

چه چیزی )چي(

چه كسي  )كي(

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

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



رد
پ س

ن
مج

67

سوارکار افتاد.مداد افتاد.

 چه چیزي افتاد؟  
                                     چه كسي افتاد؟ 

نسرین عروسكش را بوسید.نسرین مادرش را بوسید.

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

چوپان ها مراقِب گوسفندان هستند. گوسفندها پشم دارند. 

چه چیزهایی پشم دارند؟  
        چه کسانی مراقب گوسفندها هستند؟  

پاسخ دهيد.

موفق   شدي
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درس 
ششم

ضمیرهای شخصی جدا و 
پیوسته ی دوم شخص مفرد 


