
درس دوم
حرف اضافه ي »براِي«
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هـــدف: آشنایی دانش آموزان با مفهوم و كاربرد حرف اضافه »براِی«
انتظارات: در پایان فّعالّيت ها از دانش آموزان انتظار مي رود:

با درك مفهوم و كاربرد حرف اضافه ي »براِی«، آن را در جمله ها 
بيان كنند، بخوانند و بنویسند.

با هم بياموزيم )فّعالّيت كالسي(:

معّلم از موقعّيت یك جشن )توّلد بچه ها، ميالد ائمه و ...( استفاده مي كند 
و در قالب پرسش و پاســخ، دانش آموزان را جهِت استفاده از كلمه ي 
»براِی« در جمله ها هدایت مي كند. جمله ها با برجسته كردن و تأكيد بر 

حرف اضافه ی »براِی« روی تابلو نوشته مي شود.
مانند:

بّچه ها، ما براِی چه جشن گرفتيم؟
ما براّی ميالد حضرت رسول)ص( جشن گرفتيم.

این كادو را براِی چه كسي آورده اند؟
این كادو براِی من آورده اند.

این مردها براِی چه كاري آمدند؟
این مردها براِی اجرای نمایش آمدند.
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همكار و والدین گرامي، براي انجام این تمرین به روش زیر عمل كنيد:
1-همراه با دانش آموزان درباره ي تصویرها گفت و گو كنيد.

2- درباره ي مفهوم و كاربرد حرف اضافه ي »براِي« با دانش آموزان صحبت كنيد.
3- با نشان دادن تصویرها و حرف »براِي«، دانش آموزان را همراهي كنيد و جمله بگویيد.

4- یكي از جمله هاي مربوط به تصویرها را بگویيد تا هر دانش آموز آن را نشان دهد.
5- جمله ي مربوط به تصویرها را به صورت ناقص بگویيد تا با راهنمایي شما هر دانش آموز آن را كامل كند و بگوید.

6- در تعامل با دانش آموزان پرسش و پاسخ انجام دهيد. مانند:
مادر براي كجا مبل خرید؟/ چرخ براي چه چيزي است؟/ از بيل و داس براي چه كاري استفاده می شود؟/ مّحمد براي 

چه كاري لباس شنا پوشيد؟/ زهرا براي چه كسي هدیه خرید؟
سپس آن ها را راهنمایي كنيد تا با نشان دادن حرف اضافه »براي« به سمت تصویر مربوطه اشاره كنند.

براي خانه  مادر براي خانه مبل خرید.
براي حرکت ماشين  چرخ براي حرکت ماشين است.

براي كشاورزي  از بيل و داس براي كشاورزي استفاده می شود.
و...

1. ببينيد، بشنويد و بگوييد. 
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2. با صدای بلند بخوانيد.

بّنا براِي ساختمان پنجره مي گذارد.

  رهبر براِي مردم سخنرانی می کند.

بّچه ها براِي خرید لباس به بازار رفتند.

مادر  براِي شام سوپ درست كرد. 

همکارگرامــی، پس  از آنکه دانش آموزان جمله ها را خواندند، مطمئن شــوید جمله ها را 
به خوبی درک کرده اند. پيشــنهاد می شــود رونویســی جمله ها به عنوان تکليف منزل به 

دانش آموزان داده شود.
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3. هر جمله را بخوانيد و به تصوير مناسب  آن وصل نماييد.

پسر براي نماز وضو گرفت. 

او براي دخترها دامن دوخت. 

4. به تصوير ها خوب نگاه كنيد و جمله ي مناسب هر تصوير را انتخاب نماييد.

مریم  براي كالس رایانه آورد.   

مریم كالس را براي رایانه آورد. 

علي به كمك براي پيرمرد برخاست.   

علي براي كمك به پيرمرد برخاست. 
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براي کبوتربراي مسافرت به مشهدبراي همهبراي شنا

5. با توّجه به تصوير ها و كلمه هاي داده شده، جاهاي خالي را كامل كنيد.

پرسش: آن ها براي كجا بليت خریدند؟ 

پاسخ: آن ها .................................. بليت خریدند.

پرسش: خانم قّصه گو  در روز عيد غدیر براي چه كساني قّصه مي گوید؟ 

پاسخ:خانم قّصه گو در روز عيد غدیر .........................  قّصه مي گوید.                            

پرسش: اکرم براي چه پرنده ای دانه ریخت؟

پاسخ: او .................................. دانه ریخت.

پرسش: مّحمد  براي چه ورزشی لباس پوشيد؟

پاسخ: مّحمد ..................................  لباس پوشيد.                            
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پرسش: اکرم براي چه پرنده ای دانه ریخت؟

پاسخ: او .................................. دانه ریخت.

6. به تصويرها خوب نگاه كنيد و جاهاي خالي را با كلمه هاي مناسب كامل نماييد.

والدین گرامي، در گفت و گوهاي روزمره با استفاده از کلمه ی » براِي« دربارة کسی، چيزی، کاری و ... صحبت 
کنيد. وقتي براي كســي كاري مي كنيد، جمله هایي با اســتفاده از كلمه ی » براِي« بگویيد و به كاربرد آن در 

صحبت هایتان تأكيد كنيد. مانند:
من  براِي مادر كادو گرفتم. من  براِي تو كفش خریدم.    

شما .................................از پرگار و خط كش استفاده مي كنيد.

ساناز ........................................ كيك انتخاب مي كند.

شهيدان ...............................  فداكاري كردند.

مادر .................................. سمعك مي گذارد.
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7. جمله هاي به هم ريخته را مرّتب كنيد.

مادربزرگبرايچهكسيكتابداستانميخواند؟

نوهاش-مادربزرگ-براي-كتابداستان-ميخواند.

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

کالغبرایچهچیزیغذابهالنهآورد؟

آورد-غذا-براي-جوجهاش-کالغ-بهالنه

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

كشاورزبرايچهكاريبیلوداسمیخواهد؟

میخواهد-كشاورز-بیلوداس-براي-كشاورزي.

.............................................................................................
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من چاي ریختم ......................... خوردم.

شما از خانه ......................... مدرسه با اتوبوس مي روید.

آن ها زنگ خانه را زدند .........................  هيچ كس در را باز نكرد.

ما .........................چشم می بينيم.

سواركار اسبش را......................... سواري، آماده مي كند.

مادر براي كجا پرده خرید؟

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

 پدر براي چه کسی کفش خرید؟

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

معّلم براي چه کاری ميكروسكوپ آورد؟

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

حسن براي چه چيزي نوك كشيد؟

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

و     با       ولی    تا                برای   

8. جاهاي خالي جمله ها را با كلمه هاي داده شده، كامل كنيد.

9. به پرسش ها، پاسخ دهيد.



ـید
مــوفق باشــ

تمرین دوباره   


