
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

۱9 ۱8

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف
ــا دعــا  ــه دیگــران، آشــنایی ب  تقویــت روحیــه ی محبــت نســبت ب
ــه هــم نوعــان مخصوصــًا  و اهمیــت آن، تقویــت روحیــه ی کمــک ب

ــرای انجــام کارهــا کوچــک تــر هــا، مــدد گرفتــن از خــدا ب

نكات مهم

*با بستگان پدر و مادر آشنا می شوید. مثال:

*شکل )ی( در آخر بعضی از کلمات صدای ) آ ( می دهد. مثال: 
حّتی - مصطفی -هدی - موسی - ....

تمرين

۱- دایره ی کنار کلمه های هم معنی را هم رنگ کن.
              یاری    سعی    با محبت    سخن

           صحبت               مهربان    تالش    کمک

درس هشتم: از همه مهربان تر
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2- کلمه های زیر را بخوان با توجه به صدای آخرشان آن ها را در جدول طبقه بندی کن.

ی با صدای )  ِی  (ی با صدای ) آ(ی با صدای » ای «عنوان هر طبقه

کلمه ها

3- جای خالی را کامل کن.

مادر
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پسر
خاله 
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عمو
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عمه  دختر

عمو 

4- پاسخ هر پرسش را بنویس.
الف-  دایی شما چه نسبتی با مادرتان دارد؟ ...............................

ب- عموی شما چه نسبتی با پدرتان دارد؟   ...............................

ج- پسرخاله ی شما چه نسبتی با مادرتان دارد؟ ...............................

سینی - مجتبی - چای- دی - روسری - یحیی- عیسی - ری - راضی
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5 - کلماتی را که یک از نشانه های ) قـ ق ، صـ ص ، حـ ح ( دارند، از درس پیداکن و بنویس.

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

6 - از درس هشتم، 3 خط امال بنویس و با کمک کتاب آن را صحیح کن.

امال

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

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