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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
ــگ و ادب  ــا فرهن ــنایی ب ــار آن، آش ــی و آث ــا فردوس ــنایی ب  آش
ــاهیر  ــه مش ــه ب ــرام و عالق ــّس احت ــت ح ــاد و تقوی ــی، ایج فارس

ــاهنامه ــان ش ــی از قهرمان ــا بعض ــنایی ب ــران، آش ای

نكات مهم

ــد  ــای جدی ــب ه ــوان ترکی ــی ت ــات م ــی از کلم ــر بعض ــه آخ ــن ( ب ــر ( و ) تری ــردن ) ت ــه ک ــا اضاف *ب
ــاخت.  س

مثال: نزدیک، نزدیک تر، نزدیک ترین
*با توّجه به زمان جمله از کلمات مناسب استفاده می کنیم.

 مثال: هر سال ، هر روز ، هر هفته و ....

۱- در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.
الف- بلند← بلند تر← .................

ب- شیرین ← .................← .................
ج- .................← دورتر←  .................
د .................← ................← زیباترین

2- در جاهای خالی عالیم نگارشی ) . ، ؟ : »  « ( مناسب را بگذار.

دیــروز پــدرم برایــم شــاهنامه می خوانــد از پــدرم پرســیدم ایــن کتــاب را چــه کســی نوشــته اســت او 
گفــت یکــی از شــاعران بــزرگ ایــران فردوســی آن را نوشــته اســت.

درس دوازدهم : فردوسی

تمرين
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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

3- با توجه به کلمه ی داخل کمانک، جمله را تغییر بده و بنویس.
من با خانواده ام به مسافرت می روم. ) سال گذشته (

............................................................................................ ) سال آینده (
.............................................................................................................................................................................

4 - کلمه های در هم ریخته را کامل کن و جمله ی صحیح را بنویس.
الف( بزرگ ترین، است، شاهنامه، پهلوان، داستان های، رستم

..................................................................................................................
ب( پدید، به ، فردوسی، آورد، شعر، عظیم، اثری

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

5 - به کلمه ی ) سرد ( ، ) تر ( و ) ترین ( اضافه کن و با هرکدام جمله بنویس.

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

6- پس از مطالعه ی درس، کلمات زیر را با نشانه ی مناسب کامل کن.

ز....ـمت - شـ...ـر - فا....ـله - صـ....ـبت - را...ـنما - پـ....ـلوانان . 

7 - از درس دوازدهم 3 خط امال به یکی از بزرگ ترها بگو و آن را با دقت صحیح کن.

امال

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

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

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

.. 
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اهداف
 آشــنایی  بــا آثــار تاریخــی و  فرهنگــی ایــران، آشــنایی بــا طبیعــت 
ــدادی،  ــرزمین اج ــه س ــت آن ب ــه و تقوی ــاد عالق ــران، ایج ــا ای زیب

ــران. ترویــج حــس حراســت از کشــور عزیزمــان ای

نكات مهم

*با اضافه کردن ) گاه ( به اخر بعضی از کلمات، می توان واژه ی جدید ساخت. 
مثال:  آرمگاه - دانشگاه - نمایشگاه- زیارتگاه و .....

*برخی از کلمات را می توان با اضافه کردن ) ان ( جمع بست. 
مثال: مردان - زنان- درختان- گوسفندان و .....

۱-جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کن.
پناهگاه : جایی که در آن پناه می گیریم.

ورزشگاه : .....................................................................

..................... : جایی است که در آن جا کار می کنند.
گردشگاه: .......................................................................

.................... : جایی که در آن جا نمایش می دهند.

2- کلمه های زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کن.
کشور، شهر ، روستا .........................................................

دریا ، رود ، جوی  .........................................................
اتوبوس، دوچرخه ، قطار .........................................................

درس سيزدهم: ايران زيبا

تمرين


