
درس 
سيزدهم 

حرف اضافه ی "در" 



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

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

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

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

در  مزرعه / کشاورز  در  مزرعه کار می کند.

در  آب / ماهی  در  آب زندگی می کند.

در  گلدان / گل  در  گلدان است.

دانش آموزان با درک مفهوم و کاربرد حرف اضافه ی »در« آن را در جمله 

بیان کنند، بخوانند و بنویسند. 

بازی کنید و بیاموزید
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ببینید، بشنوید و بگویید. 

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

1. توّجه دانش آموزان را به تصویرها و حرف "در"  میان آن ها جلب کنید.

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

مانند در کتابخانه/در زنگ تفریح /در النه /در تابستان / و...

3. از هر دانش آموز بخواهید تا مانند شما عمل کند، سپس او را  راهنمایی کنید تا جمله ای با یکی از 

ترکیب ها بگوید، مانند: 

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

کتابخانه 

جنگل

تابستان

زنگ تفریح

اول فرودین النه
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همکار گرامی، در این تمرین بعد از خواندن جمله ها توسط دانش آموزان از درک 
جمله ها توسط آن ها مطمئن شوید. پیشنهاد می شود رونویسی جمله ها به عنوان تکلیف 

منزل به دانش آموزان داده شود. 

با صداي بلند بخوانيد.

در كالس  معّلم در کالس ایستاد. 

در مسجد  ما در مسجد نماز می خوانیم. 

در گلدان  تو در گلدان گل کاشتی.

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

در كشو   قاشق ها و چنگال ها در كشو هستند. 

در دفتر  من در دفتر، نّقاشی کشیدم. 

در دریا   ماهي ها در دریا هستند.

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

کشتی در دریا است. 

آن ها در مسجد  نماز می خوانند.

امام در 12 بهمن آمد.

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

ماشیِن سفید  حرکت می کند.
در کمد 

درخیابان 
در دریا

در نوروز
در جالباسی 

در مغازه

در آسمان 
در عصر 

در یخچال

در روز
در کمد

در درخت

در اصفهان 
در شیراز 

در قم

شما  تعطیل هستید.

میوه های تازه  بودند. 

آن ها لباس هایشان را  گذاشتند.

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

مورچه     بود. ابرهای زیادی      بودند.

 مورچه چتر    گرفت . 

مورچه خیس نشد.  او    روي صندلي نشست.

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

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

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

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

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

مامان   آشپزخانه است.

بابا    نان دارد.

حسین میوه ها را    مي گذارد.

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

آن ها    راه می روند.  

اسب ها     زندگی می کنند. 

ستاره ها     هستند.  

یخچال     است.   

پرنده ها     پرواز می کنند. 
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جمله بنویسید.

در باغ وحش:

در پارك:

در پایان غذا:

در سطل:

آفرین


