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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. «  

فرايند توليد برنامه ي درســي مجموعه فّعالّيت هاي نظام مند و طرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد ابعاد 
چهارگانه ي زير نظام برنامه درسي )طّراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( را در يك بافت منسجم و هماهنگ با 

غايت و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي سامان دهي نمايد. 
در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه، كه بخشي از فرايند برنامه ريزي درسي است، سعي 
شده تا مالحظات ساحت هاي تربيتي حاكم بر فلسفه ي تعليم و تربيت مورد توجه قرار گيرد اين مالحظات عبارتند 
از: رشد و توانمندي دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كسب مهارت هاي دانش افزايي، به 
كارگيري شيوه ي تفّكر علمي و منطقي، توان تفّكر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقّيت و نوآوري و نيز كسب 
دانش، بينش و تفّكر فناورانه براي بهبود كيفّيت زندگي. اين محتوا با فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه ي 
درســي، ضمن تأكيد بر انعطاف پذيري در عين داشــتن ثبات و همه جانبه نگري و توّجه به هوّيت ويژه ي متربّيان 
با نيازهاي خاص، زمينه  ي دست يابي دانش آموزان را براي كسب شايستگي هاي الزم )توانمندي ها، مهارت ها( 

فراهم مي سازد.
اميد است اين محتوا در تحقق اهداف مؤّثر باشد و معّلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب بتوانند 

فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
اين كار ارزشــمند، حاصل همكاري صميمانه ي كارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنايي و گروه هاي 
تأليف كتاب هاي درسي است، لذا شايسته است از تالش و مساعي تمامي اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع، كه در مراحل چاپ و آماده سازي ما را ياري داده اند، تقدير و تشّكر نماييم. 
در اين جا از همه ي همكاران و صاحب نظران درخواست مي شود، نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص 

محتواي كتاب به اين سازمان منعكس نمايند.
دكتر مجيد قدمي

معاون وزير و رئيس سازمان آموزش  و پرورش استثنايي کشور
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مقدمه 

پروردگار مهربان را سپاس مي گوييم كه همزمان با تحول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش 
و پرورش، توانستيم با تكيه بر مباني تعليم و تربيت اسالمي و نيز با توجه به چارچوب برنامه ي درسي 
ويژه ي  دانش آموزان آسيب ديده ي شنوايي در آموزش و پرورش استثنايي، به نگارش اين كتاب بپردازيم. 
اميدواريم که آموزش مناسب اين محتوا، زمينه ي شكوفايي استعدادها و گسترش توانايي هاي نوآموزان و 
پرورش و تقويت مهارت هاي زباني و نوشتاري دانش آموزان آسيب ديده ي شنوايي ميهن اسالمي را، به ويژه 

درجمله سازي و نگارش، فراهم سازد و آموزگاران گرامي را در امر تدريس ياري نمايد.

براي پيشبرد بهتر فرايند ياددهي- يادگيري و كمك به بهبود روند آموزش اين محتوا، توجه آموزگاران 
گرامي را به نكات زير جلب مي كنيم:

در تهيه ي اين كتاب تالش بر اين بوده است که به روند رشد طبيعي گفتار و زبان و درحد امكان به 
مطالب كتاب فارسي پايه          ها توجه شود، ولي به دليل نيازهاي ويژه ي دانش  آموزان آسيب ديده ي شنوايي، 

ممكن است مواردي از ناهمخواني  نيز مشاهده گردد.

در هر پايه، محتواي كتاب  زبان آموزي و جمله سازي با يك نظم زماني و اصول توالي محتوا، شامل 
توالي ساده به مشكل، جزء به كل و عيني به ذهني، تدوين شده است. آموزش پايه ي اول مقدماتي با 
يادآوري و افزايش خزانه ي واژگاني آغاز مي شود و به جمله هاي دوكلمه اي پايان مي يابد. در پايه هاي 
باالتر، گسترش جمله ها و عناصر زباني ادامه پيدا مي کند، به  گونه اي كه در پايان دوره ي ابتدايي، از 

دانش آموزان   انتظار مي رود که به سطح مطلوبي از مهارت هاي زباني، جمله سازي و نگارش دست يابند.

تدريس اين كتاب، در جدول ساعات هفتگي، بخشي از زمان درس »زبان و ادبّيات فارسي )انشا(« را 
به خود اختصاص مي دهد.



دستور زبان فارسي شامل ساخِت واژه و جمله براساس قواعد زباني است. در اين كتاب، مباحث وابسته 
به ساخِت جمله مورد نظر است، ولي بنابر نياز، به مباحث ساخِت واژه، )مانند چگونگي ساخت كلمه هاي 

جمع( و به مهارت هايي همچون دقت، شناخت، تشخيص و كاربرد نيز، توجه کرده ايم.

همكاران گرامي، توصيه مي شود »کتاب معلم )راهنماي تدريس( پايه ي اّول مقّدماتي« را براي هر 
درس  دقيقًا مطالعه كنيد و با توجه به نكته ها و اهداف تدريس، فّعالّيت هاي پيشنهادي را در كالس اجرا 

و سپس به انجام دادن فّعالّيت هاي مربوط به كتاب درسي اقدام نمايند.

 در كتاب معلم )راهنماي تدريس(، جدول درس هاي همه ي پايه هاي دوره ي ابتدايي، با عناوين آن ها 
براي آشنايي همكاران ارجمند تهيه شده است. افزون برآن، جدول زمان بندي دروس  پايه ي اّول مقّدماتي 
نيز در آغاز  فصل دوم همان کتاب آمده است. اين جدول همکاران گرامي را در برنامه ريزي دقيق تدريس 

ياري مي كند. 

همكاران گرامي به اين نكته توجه داشته باشيد كه مهارت هاي زباني از طريق شنيدن، گفتن، خواندن 
و نوشتن حاصل مي شود، لذا ضروري است هر تمرين از كتاب درسي را ابتدا به صورت يك فّعالّيت 
گروهي، سپس يك فّعالّيت فردي و با تأكيد بر شنيدن و گفتن اجرا كنيد و با كسب توانايي خواندن و 

نوشتن اين مهارت ها را نيز در هنگام تدريس به كار بنديد.

همچنين براي تسهيل در روند آموزش مي توانيد از تصاوير بزرگ، تخته ي هوشمند، تخته ي كالسي، 
كارت هاي نوشتاري و ...، استفاده كنيد.

تا زماني كه دانش آموزان به سطح نوشتاري مورد نظر نرسيده اند، براي يادگيري بهتر و كمك به بيان 
درسِت كلمه ها و جمله ها از شكل نوشتاري آن ها، مانند كارت هاي نوشتاري، استفاده شود و پس از 

دست يابي دانش آموزان به توانايي هاي نوشتاري الزم، تكاليف مناسب ارائه گردد.



 شماري از فعل هاي الزم زمان گذشته را، که امکان نمايش تصويري دارند، در اين کتاب آورده ايم. 
همكاران گرامي، مي توانيد تعداد بيشتري از اين گونه فعل ها را تدريس نماييد.

درس هاي نهم، دهم و يازدهم، هر يك دو بخش دارند. بخش اول به شكل ضمير مفرد و بخش دوم 
به شكل ضمير جمع اختصاص يافته است. الزم است که هر بخش را در يک جلسه ي آموزشي جداگانه 
تدريس نماييد. البته، بسته به توانايي دانش آموزان خود، مي توانيد ترتيب آموزش ضميرهاي فاعلي را در 

جمله تغيير دهيد. براي نمونه ابتدا ضميرهاي مفرد سپس ضميرهاي جمع را تدريس كنيد.

در بيشتر دروس، نکات و راهکارهايي ارائه شده است که والدين ارجمند را قادر مي سازد تا با 
به کارگيري آن ها به گسترش و تثبيت مهارت هاي آموخته شده کمک کنند. مهارت ها در شرايط و 
موقعّيت هاي طبيعي تكرار و تمرين مي شوند و بهتر است در همه ي مراحل با آموزگاران تبادل نظر 

صورت گيرد. اين قسمت با اين نماد در پايين هر درس مشّخص شده است.

هدف و انتظارات هر درس، در اين قسمت براي شما )آموزگاران( بيان شده است.

شرح اجراي تمرين »ببين، بشنو و بگو« را در اين قسمت ها مالحظه كنيد.

ارزشيابي اين درس توصيفي است و با اين شيوه فرصت  مناسبي براي شناسايي دقيق توانايي 
و استعدادهاي فراگيران فراهم مي شود. براي بهره گيري بهتر از اين روش، الزم است که از آغاز سال 

تحصيلي ابزارهاي مناسب، همچون ثبت مشاهدات، كارپوشه و آزمون هاي عملكردي و ... تهّيه شود.
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2

 دانش آموزان اشيا و افراد پيرامون خود را نشان دهند، نام ببرند و آن ها را در تعامل هاي 
خود به كار گيرند.

 تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 
كالس اجرا شود.

ببين، بشنو و بگو.

همكار و والدين گرامي، براي اجراي تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- درباره ي آنچه در تصوير مي بينيد با دانش آموزان صحبت كنيد.

- نام هر مورد را بگوييد تا دانش آموزان آن را نشان دهند.
- هر مورد را نشان بدهيد تا دانش آموزان نام آن را بيان كنند.



3 چيزهاي موجود در جاهاي مختلف خانه )آشپزخانه، حمام و ...( را به فرزند خود نشان 
دهيد و نام آن ها را با هم بگوييد.

ّول
س ا

در

مســــجد



4

تصوير را کامل کن و نام آن را بگو.

چيزهاي داخِل كيفت را روي ميز بگذار، سپس نامشان را بگو و آن  ها را نّقاشي كن.



5

چيزهايي را كه در نانوايي مي بيني نشان بده، نام آن ها را بگو و آن ها را نّقاشي كن.

ّول
س ا

در



آفرين بر تو

6

چيزهايي را که در يک ميوه فروشي مي بيني نام ببر و تصوير هر يك را نّقاشي کن يا بچسبان.



 يادآوري و گسترش واژگان مربوط به گروه هاي مختلف

77
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 دانش آموزان واژه هاي مربوط به گروه هاي مختلف را، ابتدا بازشناسي و سپس بيان كنند.
 تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 

كالس اجرا شود.

ببين، بشنو و بگو.

همكار و والدين گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- درباره ي آنچه در تصوير مي بينيد با دانش آموزان صحبت كنيد.

- نام هر مورد را بگوييد تا دانش آموزان آن را نشان دهند.
- هر مورد را نشان بدهيد تا دانش آموزان نام آن را بيان كنند.



9
با فرزند خود از منزل خارج شويد و به جاهاي گوناگون برويد و نام اشيا و افرادي را 

كه مي بينيد، با هم بگوييد.

از روي سايه، نام هر حيوان را حدس بزن و بگو.

وم
 د

س
در
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مانند نمونه وصل کن و نام ببر. 

سيب

ليوان

شير

بشقاب

خرگوش

موز
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  مانند نمونه انجام بده.

با فرزند خود بازي كنيد و در هنگام بازي  نام اعضاي گروه هاي مختلف )ميوه ها، جانوران، 
ظروف و ...( را بگوييد.

وم
 د

س
در
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آموزگار گرامي، تصويرهاي صفحه ي 103 را در اختيار دانش آموزان قرار دهيد تا آن ها را 
قيچي کنند، سپس هر يك را در جاي مناسب خود )پنجره هاي واگن( بچسبانند.  

 با کمک آموزگار، کاردستي را درست کن و نام هركدام را بگو.
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وم
 د

س
در



141414

شاد باش

      افرادي را که با آن ها زندگي مي کني، نام ببر و عکس آن ها را در اين صفحه بچسبان.



طبقه بندي معنايي واژگان

درس سوم

15
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 آموزگار گرامي، دانش آموزان كلمه ها را در گروه هاي مختلف قرار دهند و ضمن قرار 
گرفتن نام هر گروه را بگويند.

به صورت فردي در  فّعالّيت گروهي و عملي، سپس  به شكل  ابتدا   تمرين هاي اين درس، 
كالس اجرا شود.

  نام اعضاي بدن اين پسر را نشان بده و بگو.
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وم
 س

س
در

به سخن آموزگار گوش كن و شغل هايي را كه مي بيني نشان بده و بگو .
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به آموزگار گوش بده و وسايل نقليه اي را كه مي بيني نشان بده و آن ها را نام ببر.

به آموزگار گوش بده و رنگ هايي را كه مي بيني نشان بده و آن ها را نام ببر.
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هريك از شكل هاي زير را به گروه خودش وصل كن.

وم
 س

س
در

پوشاك )لباس(

ميوه

حيوان

وسايل نقليه
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دور مكان ها را خط قرمز و دور پرنده ها را خط سياه بكش.
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 نام هر گروه را با كمك آموزگار خود به تصوير آن گروه وصل كن.

افراد خانواده

شغل

اسباب بازي 

وسايل نقليه

غذا

وم
 س

س
در
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وسايل خانه

پوشاك )لباس(

حيوان

رنگ

ميوه
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تصاوير ميوه، پرنده، وسيله ي نقليه و چند حيوان اهلي را در جاي مناسب خود در 
تصوير زير نّقاشي كن.

وم
 س

س
در

در منزل، عالوه بر ناميدن چيزهاي مختلف، عنوان هر گروه يا طبقه را نيز به فرزند خود 
يادآور شويد. مثال: يخچال، گاز و ... وسايل آشپزخانه هستند.
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در تصويِر زير، شماره ي 1 را زرد، شماره ي 2 را قهوه اي، شماره ي 3 را طوسي و 

شماره ي 4 را سياه كن. نام هريك و نام گروه آن ها را بگو.
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وم
 س

س
در

مكان

براي هر يك از گروه هاي زير چند تصويِر   آموزگار گرامي، از دانش آموزان بخواهيد 
مرتبط پيدا يا نّقاشي كنند و سپس آن ها را در محل مناسب گروه خود بچسبانند.

کامل کن.

وسايل مدرسه اعداد

شغل هاخوراكي
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خوراكي 

رنگ 

حيوان  

ميوه  

وسايل نقليه 

آموزگار گرامي، براي اين تمرين تصاوير صفحه ي 105 را در اختيار دانش آموزان قرار دهيد. در 
صورت توانايي، دانش آموزان خودشان تصاوير را در جاي مناسب نّقاشي كنند.

 نام هر تصوير را بگو و مانند نمونه انجام بده.



درك و كاربرد مفاهيم »بله« و »خير« در  
 پرســش و پاســخ

درس چهارم

27
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 آموزگار گرامي، پرسش هاي اين درس به شكل شفاهي مطرح مي شوند.
الزم است دانش آموزان به پرسش ها، پاسخ كوتاه »بله« يا »خير« بدهند.

 توصيه مي شود تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت 
فردي در كالس اجرا شود.

اين سگ است؟

اين گربه است؟

اين پوشاك است؟

صندلي آبي است؟ 

به آموزگار گوش بده و »بله« يا »خير« را نشان بده و بگو.

بله خير
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اين مدرسه است؟   

اين بيمارستان است؟   

اين پليس است؟  

پليس كاله دارد؟             

انار حيوان است؟          

انار ميوه است؟  

در فّعالّيت هاي روزمّره با طرح پرسش هايي براي فرزندتان، از او بخواهيد با گفتن »بله« يا 
»خير« به آن ها پاسخ دهد.

رم
ها

 چ
س

در
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  به تصوير نگاه كن و به پرسش هاي آموزگار گوش بده و مانند نمونه وصل كن.

در سفره تخم مرغ است؟

در سفره نان است؟

بابا چاي مي ريزد؟

دختر شير مي خورد؟

 لبخند بزن

بله

خير
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     فعل هاي ساده ي الزم با فاعل سوم شخص مفرد در 

جمله هاي  دو  كلمه اي 

درس پنجم

31
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 آموزگار گرامي، تدريس فعل ها، مطابق فّعالّيت هاي پيشنهادي راهنماي معّلم صورت بگيرد. سپس در 

ادامه ي تدريس از تمرين هاي ارائه شده در اين کتاب استفاده شود.
 دانش آموزان با استفاده از فعل هاي ساده ي الزم و فاعل سوم شخص  مفرد جمله هاي دو  كلمه اي 

را درك و بيان كنند، سپس آن ها را بخوانند.
 تمرين هاي اين درس ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در كالس 

اجرا شوند.

ببين، بشنو و بگو.

آزاده رفت.       آزاده آمد. 

آزاده دويد.      آزاده نشست. 

همكار و والدين گرامي، براي اجراي تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموزان جمله ي مربوط به هر تصوير را بگوييد.

- جمله اي را بگوييد تا هر دانش آموز تصوير آن را نشان دهد.
- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير جمله اي بگويد.
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آزاده خنديد. 

     آزاده ايستاد. 

     آزاده ترسيد. 

     آزاده خوابيد. 

آزاده چرخيد. 

     آزاده پريد. 

جم
 پن

س
در
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َامين رفت .  

َامين آمد.           

سگ خوابيد.  

سگ دويد.     

مادربزرگ ايستاد.   

مادربزرگ نشست.  

جمله ي مربوط به هر تصوير را بگو و با كمك آموزگار جمله ي مناسب را عالمت بزن.

والدين گرامي، در موقعّيت هاي طبيعِي پيرامون خود، اين فعل ها و جمله ها را به فرزندتان 
يادآور شويد.
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جم
 پن

س
در

به جمله اي كه آموزگارت مي گويد گوش بده و تصوير مناسب را نشان بده.

پروانه پريد. 

َامين چرخيد.   
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دارا   ترسيد.

آهو   دويد.

آزاده   ايستاد.

آزاده   نشست.

جمله هاي مربوط به هر تصوير را بگو و با كمك آموزگار وصل كن.
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جم
 پن

س
در

قورباغه پريد.      

خرگوش پريد.    

آزاده خنديد.      

امين خنديد.    

مامان رفت.  

بابا رفت.      

مامان آمد.   

بابا آمد.       

 
                      

آموزگارگرامي، در صورتي كه دانش آموزان پايه ي اّول به سطح نوشتاري موردنظر 
نرسيده باشند، تمرين به شكل شفاهي انجام  شود.

جمله ي مربوط به هر تصوير را بگو و با كمك آموزگار جمله ي مناسب را عالمت بزن.
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امين .......................... . 

جمله هاي زير را كامل كن.

.......................... ترسيد. 

.......................... دويد. 

اسب .......................... . 
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براي هر تصوير يك جمله بگو.

جم
 پن

س
در
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به به 



41

كلمه هاي  جمع 

درس ششم

41
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 دانش آموزان الزم است با مفهوم كلمه هاي »بيشتر از يك« آشنا شوند، سپس آن ها را بيان 
كنند و بخوانند.

فردي در  به صورت  فّعالّيت گروهي و عملي، سپس  به شكل  ابتدا  اين درس   تمرين هاي 
كالس اجرا شود.

ببين، بشنو و بگو.

مداد هامداد

مرد هامرد

توت هاتوت

همكار و والدين گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموزان كلمه هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.

- کلمه اي را بگوييد تا هريك از دانش آموزان تصوير آن را نشان دهند.
- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير کلمه اي بگويد.
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نام هركدام را بگو و با كمك آموزگار كلمه ي مناسب را عالمت بزن.

گل 

گل ها    

سبد 

سبدها    

تاب 

تاب ها    

شم
 ش

س
در
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نام هركدام را بگو و با كمك آموزگار كلمه ي مناسب را به هر تصوير وصل كن.

وسايل منزل را به صورت تك تك و چندتايي به فرزندتان نشان دهيد و نام آن ها 
را به صورت مفرد و جمع با هم بگوييد، ماننِد ليوان، ليوان ها

    آلو

بادبادك ها

   اَبر

  ميزها

 توپ ها
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با كمك آموزگار بنويس.

........... هابادام

 سوت ها..........

............ هااسب

........... هادست

نام هر تصوير را با كمك آموزگار بنويس.

شم
 ش

س
در

............. ها..................

............. ها..................

............. ها..................
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دست سيب ها

خدا قّوت

46

نقاشي كن.

نان ها ابر
•
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حرف ربط » و « بين كلمه ها 

درس هفتم

47

•
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 دانش آموزان حرف ربط »و« را بين كلمه ها درك و بيان كنند، سپس آن ها را بخوانند 
و بنويسند.

 تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 
كالس اجرا شود.

ببين، بشنو و بگو.

مداد  و  تراش  

 اَنگور  و هلو   

همكار گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموزان كلمه هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.

- كلمه ها را بگوييد و هر دانش آموز تصوير آن  را نشان دهد.
- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير كلمه هايش را بگويد.
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پارچ  و ليوان

بز و گوسفند

دست و پا 

تم
ش

 ه
س

در

ميز  و  نيمكت 
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با كمك آموزگار بين تصاوير »و« بگذار و بگو.                  

كامل كن.

سام  و  َامينسام  - َامين 

..........و...........باد -  باران  

...........و..........َاسب  - مار 

...........و..........بادام - َانار - توت 

...........و................. -  .........-  ......... 

و
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با كمك آموزگار بنويس.

..........................  و   ........................................................   و   ..............................

..........................  و   .............................. ..........................  و   ..............................

تم
هف

س 
در
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و

آموزگار گرامي، تصاوير صفحه ي 107 را در اختيار دانش آموزان قرار دهيد تا تصاوير را 
قيچي كنند و درجاي مناسب خود بچسبانند و بين آن ها »و« بگذارند.

 کاردستي درست کن.

گالبيكفشگربهجورابسيب

بشقاب پلو شلوار تختخوابكمد

سگ

كباب

مرحبا به تو

52
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 فعل هاي ساده ي الزم با فاعل سوم شخص جمع در 
جمله هاي دو كلمه اي 

درس هشتم

53
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 دانش آموزان جمله هاي دو كلمه اي را با استفاده از فعل هاي ساده ي الزم با فاعل سوم شخص 

جمع درك و بيان كنند، سپس آن ها را بخوانند و بنويسند.
 تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 

كالس اجرا شود.

ببين، بشنو و بگو.

مردها  پريدند.مردها  دويدند. 

مردها  رفتند.  مردها  آمدند.

همكار و والدين گرامي، براي اجراي تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموزان جمله هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.

- جمله اي را بگوييد و سپس هر كدام از دانش آموزان تصوير آن را نشان دهند.
- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير جمله اي بگويد.
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مردها  نشستند.مردها  ايستادند. 

مردها  خنديدند.مردها  ترسيدند. 

تممردها  چرخيدند.مردها  خوابيدند. 
ش

 ه
س

در
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به جمله اي كه آموزگارت مي گويد گوش بده و تصوير مناسب را عالمت بزن.

زنبورها پريدند. 

زن ها و مردها خنديدند. 

سارا و آزاده نشستند.
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جمله ي مربوط به هر تصوير را بگو و با كمك آموزگار، جمله ي مناسب آن را عالمت بزن.

َامين خوابيد. 

َامين و سام خوابيدند.  
  

اسب ها دويدند.  

اسب دويد.     

فرفره چرخيد.  

فرفره ها چرخيدند.   
تم  

ش
 ه

س
در
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با كمك آموزگار هر جمله را به تصوير خودش وصل كن.

كبوترها نشستند.

گربه ها ترسيدند.

بابا ايستاد.

بابا و مامان آمدند.
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جمله ها را كامل كن.

مردها ............................ .

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

.......................... و .......................... خوابيدند.

تم
ش

 ه
س

در
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تصاوير يك كتاب داستان را با فرزند خود ورق بزنيد و جمله هايي از 
داستان كه داراي فعل هاي آموزش داده شده در اين درس هستند را با هم 

بيان كنيد. 

در جاهاي خالي كلمه هاي مناسب بگذار.                

اميدوار باش

مرد ........................................... . ) نشست - نشستند (

موش و جوجه  ...........................  . ) ترسيد- ترسيدند ( 

ببرها  ........................................  . ) آمدند - آمد ( 

آن ها .......................................  . ) ايستاد - ايستادند ( 



61

ضميرهاي فاعلي اول شخص مفرد و جمع با فعل هاي 
ساده ي الزم در جمله هاي دو كلمه اي 

درس نهم

61
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ببين، بشنو و بگو.

 
بيان كنند، سپس آن ها را  با استفاده از ضمير »من« درك و   دانش آموزان جمله هاي دو كلمه اي را 

بخوانند و بنويسند. 
 تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در كالس 

اجرا شود.
 آموزگار گرامي، اين درس در جلسات آموزشِي جداگانه، در دو بخش با عناوين »من« و »ما« تدريس مي شود.

ضمير فاعلي اول شخص مفرد با فعل هاي ساده ي الزم در جمله هاي دو كلمه اي 
بخش اول

همكار و والدين گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموزان جمله هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.

- جمله اي را بگوييد تا هريک از دانش آموزان تصوير آن را نشان دهند.
- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير جمله اي بگويد.

من دويدم.من خنديدم.

من رفتم.من آمدم.
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من نشستم.من ايستادم.

 براي درك بهتر واژه ي »من«، دستتان را برروي سينه ي خود قرار دهيد.

من ترسيدم.

هم
س ن

در

من چرخيدم.

من پريدم.من خوابيدم.
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 ...................

من ............  من ....................

......... چرخيدم.
......... خنديدم.

من آمدم.     
من خوابيدم.    

من نشستم.      
مردها نشستند.    

من رفتم.      
آزاده رفت.    

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

در جاي خالي يک کلمه بنويس.

جمله ي مناسب را بگو و به كمك آموزگار عالمت بزن.
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ما آمديم.
ما رفتيم.

ضمير فاعلي اّول شخص جمع با افعال ساده ي الزم در جمالت دو كلمه اي  
بخش دوم

 
                      

 دانش آموزان جمالت دو كلمه اي را با استفاده از ضمير »ما« درک و بيان كنند، سپس 
آن ها را بخوانند و بنويسند.

 تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 
كالس اجرا شود.

با هم بخوانيم.  

هم
س ن

در

ما ايستاديم.
ما خوابيديم.
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ما دويديم.ما ترسيديم.

ما پريديم.

ما چرخيديم.

ما دويديم. ما ترسيديم.

ما خنديديم. ما نشستيم.
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با كمك آموزگار براي هر تصوير جمله اي بگو و در جاي خالي يک کلمه بنويس.

..................خوابيديم..................ايستاديم.

هم
س ن

در

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

ما ايستاديم.من ايستادم.

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

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

من دويدم.

ما آمديم.

مانند نمونه كامل كن.
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جمله ها را كامل كن.

سارا و دارا ...................... . )نشستند - نشستم(

من .............................. . )آمد- آمدم(

.............................. . ايستادم. )من - َامين(

.............................. . دويديم )من - ما(

ما .............................. . )ترسيديم - ترسيدند(

در پناه خدا

مانند نمونه كامل كن.

ما ايستاديم.ايستاديم

آمديم

ترسيديم

من ايستادم.ايستادم

...........................آمدم

......................................................ترسيدم

...........................
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درس دهم
ضميرهاي فاعلي دوم شخص مفرد و جمع با فعل هاي 

ساده ي الزم در جمله هاي دو كلمه اي 

69
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 دانش آموزان جمالت دو كلمه اي را با استفاده از ضمير »تو« درك و بيان كنند، سپس 

آن ها را بخوانند و بنويسند.
 تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 

كالس اجرا شود.
  آموزگار گرامي، اين درس در جلسات آموزشِي جداگانه، در دو  بخش با عناوين »تو«  

و »شما« تدريس شود.

ببين، بشنو و بگو.

تو آمدي.

تو دويدي.

تو ايستادي.

تو نشستي.

تو ترسيدي.

بخش اول
ضمير فاعلي دوم شخص مفرد با فعل هاي ساده ي الزم در جمله هاي دو كلمه اي 

همكار و والدين گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموزان جمله هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.

- جمله اي را بگوييد تا هريك از دانش آموزان تصوير آن را نشان دهند.
- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير جمله اي بگويد.
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تو پريدي.

تو خوابيدي.

تو خنديدي.

تو رفتي.

تو چرخيدي.

كلمه ي »شما« براي مخاطب قراردادن بيش از يك نفر به كار مي رود ولي گاهي براي 
رعايت احترام شخص مقابل، به جاي كلمه ي »تو« از كلمه ي »شما« استفاده مي  كنيم. 

هماين كاربرد را به فرزندتان يادآور شويد.
 د

س
در
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تصوير را نگاه كن و به کمک آموزگار جمله ها را کامل كن.

..................... چرخيدي .

تو .............................

...................... خوابيدي.
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هم
 د

س
در

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

تو ايستادي.

من دويدم.

تو نشستي.

تو ترسيدي.

فّعالّيت هاي روزمّره ي فرزند خود را با تأكيد بر كلمه ي »تو« در قالب جمله هاي دو 
كلمه اي بيان كنيد. براي نمونه: تو خوابيدي. 
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مانند نمونه كامل كن.

كلمه ي درست را، با كمك آموزگار انتخاب کن و دور آن خط بکش. 

جمله بنويس.

تو خنديدي.خنديدي

................ ترسيدي

................ آمدي

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

من ...................................

مرحبا به تو

تو ........................ .            )نشستيم – نشستي(

.................... خوابيدي.       )تو– من( 

من ....................... .           )ايستادم – ايستادي( 

.......................... چرخيد.    )من– تو(
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هم
 د

س
در

ضمير فاعلي دوم شخص جمع با فعل هاي ساده ي الزم در جمله هاي دو كلمه اي 

بخش دوم

 
  دانش آموزان جمله هاي دو كلمه اي را با استفاده از ضمير »شما« درك و بيان كنند، سپس 

آن ها را بخوانند و بنويسند.
  تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 

كالس اجرا شود.

ببين، بشنو و بگو.

شما رفتيد.

شما خنديديد.

شما آمديد.

همكار و والدين گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموز جمله هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.

- جمله اي را بگوييد و هر دانش آموز تصوير آن را نشان دهد.
- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير جمله اي بگويد.

شما ايستاديد.

شما خوابيديد.
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شما نشستيد.

شما چرخيديد.

شما ترسيديد.
شما پريديد.

شما دويديد.

نفر به كار مي رود ولي  كلمه ي »شما« براي مخاطب قراردادن بيش از يك 
گاهي براي رعايت احترام شخص مقابل، به جاي كلمه »تو« از كلمه ي »شما« 

استفاده مي كنيم. اين كاربرد را به فرزندتان يادآور شويد.
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شما خوابيديد. 

تو خوابيدي.       

ما نشستيم.   

شما نشستيد.    

شما خنديديد. 

من خنديدم.      

شما ترسيديد. 

تو ترسيدي.       

هم
 د

س
در

جمله ي مربوط به هر تصوير را بگو و با كمك آموزگارجمله ي درست را عالمت بزن.
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شما خنديديد.        

به تصوير نگاه کن و جمله ي درست يا نادرست را عالمت بزن.

مانند نمونه كامل كن.

شما نشستيد.نشستيد

.................. ترسيديد

..................آمدي

دويديد

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

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

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

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

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

تو ايستادي.         
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کلمه ي مناسب را انتخاب کن و بنويس.

من ......................                                

ما ......................     

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

 تو ...................... 

كامل كن.

هم
 د

س
در

ترسيدي

ايستاديد

آمديم
ستم

نش

 ...................  دويديد. 

...................  نشستي.

...................  ايستاديم.

................... آمديد.

................... ترسيديم.
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لبخند بزن

80

براي هر تصوير يك جمله ي مناسب بنويس.

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

.............................................................. 
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ضميرهاي فاعلي سوم شخص مفرد و جمع با فعل هاي 
ساده ي الزم در جمله های دو كلمه اي  

درس يازدهم

81
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 دانش آموزان جمله های دو كلمه اي را با استفاده از ضمير »او« و »آن ها« درك و بيان كنند، 

سپس آن ها را بخوانند و بنويسند.
به صورت فردي در  فّعالّيت گروهي و عملي، سپس  به شكل  ابتدا  اين درس،   تمرين هاي 

كالس اجرا شود.

او آمد.او رفت.

او پريد.او نشست.

ضمير فاعلي سوم شخص مفرد با فعل هاي ساده ي الزم در جمله هاي دو كلمه اي  

بخش اول

ببين، بشنو و بگو.

همكار و والدين گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموزان جمله هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.
- جمله اي را بگوييد و هر دانش آموز تصوير آن را نشان دهد.

- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير جمله اي بگويد.
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او دويد.

او خوابيد.

او خنديد.او چرخيد.

او ايستاد.

او ترسيد.

هم
زد

 يا
س

در

با جمله هاي اين درس آشنا هستند. در گفت وگوهاي روزمّره ي خود  فرزندان شما 
مي توانيد به جاي به كاربردن اسامي )بابا، امين و...( از كلمه ي »او« استفاده كنيد.
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ساناز ايستاد.

سامان رفت.

او آمد.مامان آمد.

بابا نشست.

مانند نمونه كامل كن.

شكل هاي مشابه را پيدا كن، جمله را مرتب کن و بنويس.

او  نشست.

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

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

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

او

ايستادی

تو

نشست

آمديدشما

آزاده و َامين

ايستادند

ترسيدم

من

شيرين

آمد

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

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

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

..........................................
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كلمه ي درست را انتخاب كن و دور آن خط بكش.

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

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

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

هم
زد

 يا
س

در

او )دويد _ دويديد(                        

من )آمدم _ آمديد(                       

امين و سارا  )ترسيد _ ترسيدند(

تو )ايستادي _ ايستاد(

به تصوير نگاه كن و جمله بنويس.
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ضمير فاعلي سوم شخص جمع با فعل هاي ساده ي الزم در جمله هاي دو كلمه اي 
بخش دوم

آن ها رفتند.

آن ها پريدند.

آن ها آمدند.

ببين، بشنو و بگو.

آن ها نشستند.

همكار و والدين گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- با دانش آموزان جمله هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.

- جمله اي را بگوييد و هر دانش آموز تصوير آن را نشان دهد.
- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير جمله اي بگويد.

 
  دانش آموزان جمله هاي دو كلمه اي را با استفاده از ضمير »آن ها« درك و بيان كنند، سپس 

آن ها را بخوانند و بنويسند.
  تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 

كالس اجرا شود.
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آن ها دويدند. 

آن ها خوابيدند.

آن ها خنديدند.آن ها چرخيدند.

آن ها ايستادند. 

آن ها ترسيدند .

هم
زد

 يا
س

در
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جمله ي درست يا نادرست را عالمت بزن.

آن ها ايستادند.            

آن ها نشستند.             

آن ها ترسيدند.             
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با كمك آموزگار جمله بنويس.

مانند نمونه كامل كن.

...........................مامان و بابا آمدند.

........................... مردها ايستادند.  

........................... نسرين و شيما دويدند.

........................... زن ها ترسيدند.

آن ها پريدند.پروانه و زنبور پريدند.  

هم
زد

پان
س 

در
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كامل كن.

َامين آمد.
او ....................

ما .......................من .................. 

امير و مادر ..................تو ....................

شما ....................

آن ها ...................

كلمه ي مناسب را انتخاب كن و در جاي خالي بنويس.

من - تو - او - ما - شما - آن ها 

................................ آمد.
......................... ايستادم. 

........................... نشستي.
......................... ترسيديم.       

........................ ايستادند.    

............................ آمديد.
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آموزگار گرامي،  صفحه ي 109 را در اختيار  دانش آموزان قرار دهيد تا تصاوير را قيچي 
کنند و به طور مناسب در صفحه ي بعد در کنار هم قرار دهند و جمله ي نوشته شده  بر روي 

آن ها را بخوانند.

با كمك آموزگار کاردستي درست کن.

شما

خنديديد

پريدند او

آن ها

خوابيدي

تو من

دويدم

نشست

رفتيم

ما

هم
زد

 يا
س

در
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خدا نگهدارت
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هم
زد

 يا
س

در

 
آموزگار گرامي، جمله هايي كه دانش آموزان براي داستان مي نويسند، بايد در قالب جمله هاي 

دو كلمه اي با فعل هاي آموزش داده شده باشند.

داستان زير را با كمك آموزگار بگو و كامل كن.

روزي در يك جنگل بزرگ، حيوانات به مهماني خرگوش رفتند.

الك پشت ِ پير  .......................................................

خرگوش .......................................................
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الك پشت  .......................................................

آن ها خنديدند.

خدا نگهدارت
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فعل هاي منفي ساده ي الزم در جمله هاي دو كلمه اي

درس دوازدهم
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دانش آموزان جمالت دو كلمه اي منفي را درك و بيان كنند، سپس آن ها را بخوانند و 

بنويسند.
تمرين هاي اين درس، ابتدا به شكل فّعالّيت گروهي و عملي، سپس به صورت فردي در 

كالس اجرا شود.

ببين، بشنو و بگو.

من نترسيدم.

همكار و والدين گرامي، براي انجام دادن تمرين باال به شكل زير عمل كنيد:
- همراه دانش آموزان جمله هاي مربوط به هر تصوير را بگوييد.
- جمله اي را بگوييد و هر دانش آموز تصوير آن را نشان دهد.

- از هر دانش آموز بخواهيد براي هر تصوير جمله اي بگويد.

او نخوابيد. او نچرخيد.

تو نخنديدي.تو نپريدي.

من نترسيدم.من ندويدم.
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هم
زد

وا
 د

س
در

ما نچرخيديم.ما نرفتيم.

شما نترسيديد.شما نپريديد.

آن ها نخنديدند.آن ها ندويدند.
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او ترسيد.          

او نترسيد.         

شما پريديد.     

شما نپريديد.    

امين نخنديد.    

سارا نخنديد.    

ما نخوابيدم.      

من نخوابيدم.    

جمله مناسب هر تصوير را با كمك آموزگار عالمت بزن.



99

هم
زد

وا
 د

س
در

مردها نترسيدند.

ببرها دويدند.

ما چرخيديم.

مردها نرفتند.

جمله ي مربوط به هر تصوير را بگو و با كمك آموزگار درست يا نادرست را عالمت بزن.
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با كمك آموزگار هر جمله را زير تصوير مناسبش بنويس.

آزاده دويد.

آزاده ندويد.

من پريدم.

من نپريدم.

ما ترسيديم.

ما نترسيديم.
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هم
زد

وا
 د

س
در

من نترسيدم.  من ترسيدم.    

................................ تو ترسيدي.    

................................ او ترسيد.    

................................ ما ترسيديم.    

................................ شما ترسيديد.    

................................ آن ها ترسيدند.   

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

در موقعيت هاي طبيعي در زندگي روزمّره، فعل ها و جمله هاي اين درس را با فرزند 
خود تمرين و مرور كنيد.

مانند نمونه بنويس.

آن ها ................................. . )ندويد - ندويدند(

سارا و امين ................................. . )نترسيدند - نترسيد(

................................. نپريدم. )ما - من(

................................. نترسيديد. )تو - شما(



102

جمله بنويس.

براي  هر تصوير با کمک آموزگار يک جمله بگو.
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ئم
ما

ض

تصاوير مربوط به تمرين شماره ي  5 صفحه ي 12 و 13
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تصاوير مربوط به تمرين شماره ي  10 صفحه ي 26

ئم
ما

ض
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ئم
ما

ض

تصاوير مربوط به تمرين شماره ي   4  صفحه ي 52
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شما

او

آن ها

خوابيدي

تو

من

دويدم

نشست

رفتيم

ما

تصاوير مربوط به تمرين شماره ي 7 صفحه ي 91

خنديديد

ئم
ما

ض

پريدند
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