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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  ــد، تقوی ــر و هنرمن ــی هن ــف، معرف ــای مختل ــا هنره ــنایی ب   آش
حــس عالقــه منــدی بــه هنــر،  آشــنایی بــا هنرهــای مختلــف و ابــزار 

مرتبــط بــه آنهــا

نكات مهم

*هر هنری ، ابزار مخصوص به خود را دارد.  
مانند :

هنر قالی بافی: نخ- نقشه- دار قالی- شاخه هنر عکاسی: دوربین- فیلم- عکس  

*بــا تغییــر برخــی کلمــات در آخــر جملــه مــی تــوان زمــان فعــل را تغییــر داد. جملــه هــای زیــر بــه 
زمــان آینــده تبدیــل شــده انــد.

من هنرمند هستم ← من هنرمند خواهم شد.

او نقاشی می کشد ← او نقاشی خواهد کشید.

۱- اسم هر وسیله را به هنرمند مربوط به آن وصل کن.

دار قالی        بوم دوربین        قیچی   

خّیاط        قالی باف نّقاش       عّکاس                   

درس دهم: هنرمند
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2- با هر دو کلمه، یک کلمه ی جدید بساز و با آن کلمه، جمله ی مناسبی بنویس.

دل- تخت- خود- خط- خواب- درد- کار- کش

............................................................................................................. : ..........................

............................................................................................................. : ..........................
............................................................................................................. : .........................
............................................................................................................. : .........................

3- با استفاده از جعبه ی کلمه ها، جمله ها را کامل کن. )یک کلمه اضافه است(

*فردا نامه ای به برادرم ............................................

*سال دیگر او به کالس سوم ....................................

*شب ها ستاره ها را در آسمان ...............................

* آنها غذا .................................................................

4- مانند نمونه کلمه های مناسب بنویس.

هنرکارراحتفکرسواد

با سوادبا
بی سوادبی
-نا

دد ددددد- ددددد ددد- ددددد دددد- دددددد دددد.

می بینید- خواهد رفت- خواهم نوشت- می نوشتم - خواهند خورد



 

27 26

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

امال

ــکل  ــش و ش ــط بک ــده خ ــته نش ــت نوش ــه درس ــی ک ــر، دور کلمات ــای زی ــان کلمه ه  5 - از می
ــس.  ــه را بنوی ــح کلم صحی

ســرگرم - حنرمنــد - ســعی - بادّقــت - مصــاًل - حوســله- صبــر - فرذنــدم - صفالگــر - موّفــغ 
- قالــی بافــی -خــش حالی-عّکاســی 

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

6 - از درس دوازدهــم، 3 خــط امــال بنویــس و بــا کمــک بــزرگ ترهــا و اســتفاده از کتــاب، آن را 
صحیــح کــن. 
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