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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
  تقویت مبانی دینی و مذهبی، آشنا شدن با زیارت به عنوان یکی از 

مفاهیم و اعمال دینی، آشنایی با آداب زیارت، آشنایی با حرم امام 
رضا)ع(  و تقویت حّس احترام به ائمه ی اطهار )ع(.

نكات مهم

*با اضافه کردن ) خانه ( به آخر بعضی کلمات، می توان ترکیب جدید ساخت.
 مثال:  کتاب+ خانه : کتابخانه ) محّل نگه داری کتاب ( 

*بــا اضافــه کــردن ) مــی ( بــه ابتــدای برخــی کلماتــی کــه آخــر جملــه مــی آینــد، مــی تــوان آن هــا 
را تغییــر داد. 

مثال: 
من غذا خوردم.                     من غذا می خوردم.

۱-هر کلمه را با ) خانه( ترکیب کن و معنای آن را بنویس.

گل + .......... : گل خانه یعنی ...............................................................................
وضو+ .......... .........................یعنی ...............................................................................   

دارو+ .......... :   ......................... یعنی ...............................................................................
آشپز + .......... : .........................  یعنی...............................................................................

2- نوشته ی زیر را ادامه بده:
او مــی خواســت از خــوش حالــی بــال در بیــارود، چــون ....................................................................................
...................................................................................................................................................................................

درس نهم: زيارت

تمرين
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3- جاهای خالی را به طور مناسب پر کن.

الف-  من به کبوترهای حرم دانه ......................................
ب- آنها به کبوترهای حرم دانه ..........................................

ج-............................... به کبوترهای حرم دانه می دهیم.

د- ............................... به کبوترهای حرم دانه می دهید.
ر- تو به کبوترهای حرم دانه .........................................
ز- ............................... به کبوترهای حرم دانه می دهد.

4- کلمه های در هم ریخته را مرتّب کن و جمله را با خط زیبا بنویس.

۱- آرامی ، بر زمین، به ، زینب ، دانه ها ، پاشید ، را
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2- بلند، هنگام، غروب ، اذان ، گل دسته ها، صدای، شد، از
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

5- با توّجه به کلمه ی داخل کمانک، جمله را دوباره بنویس.

الف- آنها در مدرسه بازی کردند. ) ما (
.................................................................................................................................................................................. 

ب- تو داستان را خواندی . ) او(
...................................................................................................................................................................................

ج- من برای کبوترها دانه ریختم. ) تو( 
...................................................................................................................................................................................
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امالء

6 - متن درس را بخوان سپس کتاب را ببند و با نشانه های مناسب کلمات زیر را کامل کن.

جمـ....ـّیت - و....ـوخانه - مـ...ـداری - ..ـدای ا... ان - ....ـبول - مـ....ـرب - گـ... اشت .

7 - از درس نهم، 4 خط امال به یکی از بزرگ ترها بگو و با دّقت آن را صحیح کن.
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