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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف
ــت  ــفره ی هف ــا س ــنایی ب ــران، آش ــوم ای ــا آداب و رس ــنایی ب  آش
ســین و اجــزای آن بــه عنــوان ســمبل هــای مــورد احتــرام ایرانیــان، 
ــا  ــنایی ب ــو، آش ــال ن ــل س ــد از تحوی ــل و بع ــا آداب قب ــنایی ب آش

ــی ــن مذهب ــوروز( و آیی ــران ) ن ــنن ای ــی از آداب و س ــاط بعض ارتب

نكات مهم

*با اضافه کردن ) کار ( به آخر بعضی از کلمات، می توان ترکیب جدید ساخت. 
مثال: 

 ورزش + کار← ورزشکار یعنی کسی که ورزش می کند. 

*هــرگاه شــکل )ـــه ه ( در آخــر کلمــه ای صــدای ) اِ ( بدهــد و بخواهیــم آن را بــا ) ان ( جمــع ببندیــم، 
)ـــه ه ( را برداشــته و بــه جــای آن ) گان ( قــرار مــی دهیــم. 

مثال :
فرشته + ان←فرشتگان  یا گذشته + ان ←گذشتگان

تمرين

۱- جمع هر کلمه را بنویس. 
درخت- تشنه- دختر- زنده- گیاه- پرنده – پسر- گذشته

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

2- چند کلمه بنویس که فقط با » ها « جمع بسته می شوند.
 ................................   ................................        ................................

درس پانزدهم: نوروز
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3- چند کلمه بنویس که فقط با » ان « جمع بسته می شوند.
 ................................   ................................        ................................

4- چند کلمه بنویس که هم با » ان « و هم با » ها « جمع بسته می شوند.
 ................................   ................................        ................................

5- چند کلمه بنویس که در آخر آنها کلمه ی » کار « باشد.

................................  ................................  ................................ ورزشکار  

6- معنی کلمات زیر را بنویس
خدمت کار یعنی ..........................................................................................
نیکوکار یعنی ..............................................................................................

ستم کار یعنی ..............................................................................................

امال

7 - از روی درس با دّقت بخوان سپس هر کلمه را با نشانه ی مناسب کامل کن. 
طبیـ....ـت - تـ.....ـویل سال - لـ....ـظه - باعـ....  - اعـ....ـای خانواده - آ.....ـاز . 

8- از درس پانزدهم، چهار خط امال بنویس و با کمک کتاب آن را صحیح کن. 
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