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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
 آشــنایی بــا مســائل علمــی ) چرخــه ی آب( تقویــت حــّس کمــک بــه 

دیگــران ، تقویــت حــس خشــنودی از کمــک بــه دیگــران

نكات مهم

* با افزودن ) نا ( به اّول برخی کلمات می توان واژه ی جدید ساخت. 
مثال: 

نا + مناسب : نامناسب یعنی چیزی که مناسب نباشد.
*بعضی کلمات در جمله، حالت آن را نشان می دهند. 

مثال: 
آرام آرام تند تند                بلند بلند  

آدم فهمیده بلند بلند نمی خندد.

تمرين

۱- مخالف هر کلمه را بنویس.
راحت ≠  ........................ منّظم≠ ........................   راضی ≠ ........................ 
نامناسب≠ ......................  نابینا≠  ........................ نامساوی≠ ........................ 

2- به جای کلمه ی داخل کمانک، کلمه ی هم معنی آن را بگذار و جمله را دوباره بنویس. 
الف- او از مادرش ) پرسید( ابر  از کجا می آید؟ ............................................................
ب- در آن باال باالها هوا ) بسیار ( سر بود. ......................................................................

ج- باد ابرهای )زیبا( را به این طرف و آن طرف برد. ..........................................................

درس شانزدهم: پرواز قطره
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3- با هر کلمه یک جمله بنویس.

دریای آبی : .............................................................................................................................................................

خورشید طالیی : .....................................................................................................................................................

کم کم : ....................................................................................................................................................................

آرام آرام : ................................................................................................................................................................

4- معنی کلمات زیر را بنویس.
نا آشنا یعنی .............................................................................
نابینا یعنی  .............................................................................

........................ یعنی کسی که راحت نیست.

امال

5 - در امــالی زیــر 6 کلمــه اشــتباه نوشــته شــده اســت، آن هــا را پیــدا کــن و شــکل درســت کلمــه هــا 
را در جاهــای خالــی بنویــس. 

قطــره هــای آب همیشــه یــک جــا و یــک شــکل نیســتند. ایــن قطــره هــای کوچــک هرکــدام داســتانی 
دارنــد. بعظــی از آن هــا بــه کمــک خرشــید بخــار مــی شــوند و بــه وصــط آســمان مــی رونــد. وقتــی آن 
جــا بــاد تونــدی مــی وزد، بــه ایــن طــرف و آن طــرف مــی رونــد و بــه شــکل بــاران و بــرف در می آینــد 
ــان و  ــا گیاه ــوند ت ــی ش ــاری م ــا ج ــا و صهراه ــوه ه ــان ک ــد و در می ــی گردن ــن برم ــه زمی ــاره ب و دب

جانــوران تشــنه را ســیراب کننــد. 
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6 - از درس شــانزدهم، 4 خــط امــال بــه یکــی از بــزرگ ترهــا بگــو و بــا کمــک کتــاب، آن را بــا دّقــت 
صحیــح کــن.

7 - از متن درس هر کلمه را پیدا کن و بنویس. 
-کلماتی که شکل ) ـه ه ( در آخر آن ها صدای ) اِ ( بدهد. .........................................................
-کلماتی که شکل ) ـه ه ( در آخر آن ها صدای ) هـ ( بدهد. ....................................................

-کلماتی که شکل ) و( در آن ها صدای ) اُ ( بدهد. ........................................................................

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

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

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

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


