
حرف ربط »يا«

درس ششم
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هـــدف: آشنایی دانش آموزان با مفهوم و كاربرد حرف ربط »يا«
انتظارات: در پایان فّعالّيت ها از دانش آموزان انتظار مي رود:

با درك مفهوم و كاربرد حرف ربط »يا«، آن را در بين كلمه ها و 
جمله ها بيان كنند، بخوانند و بنویسند.

با هم بياموزيم )فّعالّيت كالسي(:

معّلم با انجام فّعالّيت هاي نمایشــي، دانش آموزان را در موقعّيت انتخاب دو چيز یا دو 
فّعالّيت قرار دهد و جمله هایي با تاكيد بر كاربرد حرف »يا« بيان  كند و روي تابلو بنویسد. 
با درك این جمله ها، دانش آموزان از آن ها در موقعّيت ها و فّعالّيت هاي مشابه استفاده 

مي كنند. مانند:
معّلم در حال فكر كردن مي گوید: االن ریاضي تدریس کنم يا دیكته بگویم.

بچه ها، این زنگ ورزش ]دارید[ يا نّقاشي دارید؟
فردا به پارك ]مي رویم[ يا به باغ وحش مي رویم؟

پدرم ماشينش را در پاركينگ يا خيابان پارك مي كند.
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1. ببينيد، بشنويد و بگوييد. 

الف.

ب. 

كلمهكلمه

جملهجمله 
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همكار و والدین گرامي، براي انجام دادن این تمرین به همراه دانش آموزان به 
روش زیر عمل كنيد:

1- همراه با دانش آموزان درباره ي تصویرها گفت و گو كنيد.
2- حرف ربط »یا« را نشان دهيد و درباره ي مفهوم و كاربرد آن توضيح دهيد.

3- یك بار با كلمه ها را و بار دیگر جمله ها را با تأكيد بر حرف ربط »یا« بگویيد تا 
دانش آموزان تصویرهاي مربوط به آن را نشان دهند.

4- دانش آموزان را هدایت كنيد تا عبارت ها و جمله هایي با كاربرد حرف ربط »یا« 
بگویند.

5- در تعامل با دانش آموزان پرسش و پاسخ انجام دهيد. مانند:
سگ علف یا استخوان مي خورد؟
پسرها دامن یا شلوار می پوشند؟

پدربزرگ با اتوبوس یا تاکسی به خانه می رود.
من می خواهم معّلم یا دکتر شوم.    
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2. با صدای بلند بخوانيد.

پرسش: دخترها ظرف مي شویند يا جارو مي كنند؟

پاسخ: دخترها ظرف مي شویند.

دخترها ظرف مي شویند یا دخترها جارو مي كنند؟

دخترها ظرف مي شویند یا جارو مي كنند؟ 

همكار گرامي، مانند دروس پيشين، توانایي دانش آموزان خود را در نظر بگيرید و توّجه آن ها 
را به حذف قرینه در جمله ها و بيان جمله هاي كوتاه تر جلب كنيد.

پرسش: ماهي در دریا يا  درجنگل زندگي مي كند؟

پاسخ: ماهي در دریا زندگي مي كند.

ماهي در دریا زندگي مي كند یا ماهي در جنگل زندگي مي كند؟

ماهي در دریا زندگي مي كند یا در جنگل زندگي مي كند؟

ماهي در دریا یا در جنگل زندگي مي كند؟

يا
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پرسش: تو با چه چيزي نّقاشي مي كني؟

پاسخ: من با ماژیك يا مدادرنگي نّقاشي مي كنم.

من  با ماژیك  نّقاشي مي كنم یا من با مداد رنگي نّقاشي مي كنم.

من با ماژیك نقاشي مي كنم یا با مداد رنگي نّقاشي مي كنم. 

من با ماژیك یا مداد رنگي نّقاشي مي كنم. 

ما به رستوران مي رویم یا ما نيمرو درست مي كنيم.

ما به رستوران مي رویم یا نيمرو درست مي كنيم.

پرسش: شما شام چه چيزي مي خورید؟

پاسخ: ما به رستوران مي رویم یا نيمرو مي خوریم.
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آن ها به مسافرت مي روند.
آن ها به شيراز یا مشهد مي روند.  
آن ها به شيراز مشهد یا مي روند. 

تو بعدازظهر خوابيدي یا تلویزیون نگاه كردي؟  
تو یا بعدازظهر خوابيدي تلویزیون نگاه كردي؟  

3. جمله ی درست را انتخاب کنيد. 

شير در جنگل در دریا زندگي یا مي كند؟  
شير در جنگل یا در دریا زندگي مي كند؟  

4- پاسخ درست را عالمت بزنيد.

جواب   2+2   ، 3 یا 4 می شود؟

بدِن پرندگان َپر یا مو دارد؟

کّفاش ميز می سازد یا کفش می دوزد؟
کّفاش ميز می سازد.

َپر

3

4

مو

کّفاش کفش می دوزد.
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همكار گرامي، در صورت توانایي دانش آموزان، آن ها را راهنمایي كنيد كه با حذف به قرنيه ی 
لفظي به صورت مناسب، كوتاه ترین و زیباترین جمله را بنویسند.

5. جمله ها را کامل کنيد و بنويسيد.

پرسش: مهدی مي خواهد چه شغلي داشته باشد؟

پاسخ: مهدی مي خواهد عّكاس  یا ........................  شود.

پرسش: گربه ها چه چيزي مي خورند؟

پاسخ: گربه ها  .................................. یا ..................................... . 

مهدی می خواهد عّکاس شود.

گربه ها موش می خورند.

مهدی می خواهد خلبان شود.

گربه ها شير می خورند.
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6. جمله ها را بخوانيد و حرف » يا « را بين دو جمله با توّجه به حذف قرينه ی لفظی بنويسيد.

7. با توّجه به تصويرها، جاهاي خالي جمله ها را كامل كنيد و بنويسيد.

هوا ابري است.
امروز باران مي بارد. امروز برف مي بارد.

پرسش: دیروز تو با مادر به بازار رفتی؟ تو با پدر در خانه ماندی؟
پاسخ: من با پدر در خانه ماندم.

پرسش:

پاسخ:

؟

.

پرسش: آن ها با لباس هاي كثيف چه كار مي كنند؟
پاسخ: آن ها لباس ها را با دست مي شویند. آن ها لباس ها را در ماشين  لباس شویي 

مي اندازند.

زهرا دوست دارد در مهماني بلوز و دامن یا --------------------  .
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امروز ورزش دارید.

شما مي خواهيد مسابقه ي دو بدهيد یا .....................................................؟

گوسفند علف یا .....................................................؟

امروز جمعه است. 

من تلویزیون نگاه می کنم یا ............................................................ .
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والدین گرامي، فرزندتان را در موقعّيت انتخاب قرار دهيد و از او بپرسيد این 
یا آن را مي خواهد، دوست دارد و... . 

مانند:
پيراهن قرمزت را مي پوشي یا پيراهن آبي ات را مي پوشي؟

8 . براي هر تصوير جمله بنويسيد و از حرف »يا« استفاده كنيد.

هوا گرم است.

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

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

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

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

ما روز 22 بهمن در مدرسه جشن مي گيریم.



ـید
مــوّفق باشــ

تمرین دوباره    


