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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
  - تقویــت مهــارت هــای زبانــی ) گــوش کــردن، ســخن گفتن،خواندن  

نوشتن(، و 
ــت روحیــه ی مشــارکت و همــکاری،  ــه، تقوی ــا کتابخان -  آشــنایی ب
تغییــر نگــرش مثبــت دانــش آمــوزان بــه مطالعــه ی کتــاب، تقویــت 

فرهنــگ مطالعــه.

نكات مهم

*با افزودن )هم( به اّول بعضی از کلمات، می توان ترکیب جدیدی ساخت.
← همراه هم+ راه  هم + سفر ←  همسفر   

*اگر شکل )ــه، ه( در آخر کلمه ای صدای ) اِ ( بدهد، به آخر آن )ای( اضافه می شود.
←نامه ای  نامه+ ی  خانه + ی← خانه ای   

یادآوری: اگر شکل ) ــه، ه ( درپایان کلمه صدای ) هـ ( بدهد،  )ی( به آن اضافه می شود. 
مثال :

کوه+ ی ←   کوهی                     پس )کوه ای( غلط است.

۱- با استفاده از کلمه های جعبه ی کلمات، جمله های زیر را کامل کنید.

هم گروه- هم کالس- همکار

الف- آقای اکبری و محّمدی در بانک کار می کنند و .................... هستند.
ب- رضا و علی ....................... هستند.

تمرين

درس اّول: كتابخانه ی كالس ما



 

5 4

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

ج- زهرا و فاطمه در یک کالس درس می خوانند آنها ................... هستند.

2- در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویس.
پرنده + ای     ................                             گروه+ ی   ................

.........+ .........  پنجره ای              .........+ .........      کالهی

3- به کلمه های زیر )ای( یا )ی( اضافه کن و جمله بساز.
الف- مجّله: ........................................................................................................................................................
ب- کوه: .............................................................................................................................................................
ج- شکسته : ......................................................................................................................................................

4- از درس اّول، کلمه هایی را پیدا کن و بنویس که نشانه های زیر را داشته باشند.
)صـ ، ص( : ..............................................................................................................
)حـ ، ح( :  ...............................................................................................................
)ط( :  ........................................................................................................................

5 - کلمه هایی را از درس اّول پیدا کن که شکل ) ـه ، ه ( در آخر آن ها صدای ) هـ ( بدهد. 
.................................................................................................................................................................................

6 - از درس اّول ، 4 خط امال به کمک یکی از بزرگ ترها بنویس و با کمک کتاب آن را صحیح کن.

امال

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

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

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

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



 

5 4

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف

ــا  ــا مســجد بــه عنــوان نمــاد مســائل دینــی، آشــنایی ب  آشــنایی ب
ــی ــارکت و همدل ــه ی مش ــت روحی ــجد، تقوی ــای مس فعالیت ه

نكات مهم

با اضافه کردن بخش ) با ( به ابتدای بعضی از کلمات می توان ترکیب جدید ساخت.
مثال ← با ایمان- با محبت- با اهمیت- با سلیقه- با ایمان

شکل )و( در کلمات مختلف، صداهای متفاوت دارد.
*در کلمات: ورزش، دیوار )صدای  » و «(

*در کلمات جو ، نو )صدای »آ«(
*در کلمات : دود، گردو )» او «(

* در کلمات: خواهش، خواهر: صدایی ندارد و خوانده نمی شود.

تمرين

۱- جمله ها را کامل کن.
با حوصله یعنی کسی که ..........................

............................ کسی که ایمان دارد.
با سلیقه یعنی.............................................

............................ یعنی چیزی که مزه ی خوبی دارد.

درس دوم: مسجد محّله ی ما



 

7 6

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

2- کلمه ها را بخوان و آنها را با توجه به صدای نشانه ی » و « در جدول بنویس.
گوش- خوش حال- حوض- وقتی – خواندن- کودکان- می خواهد- بیرون- می توانیم

بی صداصدای » اُ«صدای » و «صدای » او«

3- برای هر مورد، کلمه ی مناسب بنویس.
الف( 3 کلمه بنویس که نشانه ی » و « صدای )او( بدهد. ....................... ،  .......................، ............................

ب( 3 کلمه بنویس که نشانه ی » و « صدای ) اُ (  بدهد. ....................... ،  .......................، ............................

ج( 3 کلمه بنویس که نشانه ی » و « صدایی نداشته باشد.......................،  .......................، .........................

ع ع ( را دارند، از درس پیدا کن و بنویس.  عــ  ه ه ، ط ، عــ  هــ  4-  کلماتی را که یکی از نشانه های ) صـ ص ، هــ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

5 - برای هر مورد 2 کلمه بنویس. 
کلمه ی بدون نقطه : ...........................، ...........................
کلمه ی  3 نقطه ای : ...........................، ...........................

6 - به یکی از بزرگ ترها از درس دوم 3 خط امال بگو و با دّقت از روی کتاب آن را صحیح کن. 

امال

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

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

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



 

7 6

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف

ــت  ــه بهداش ــوزان ب ــش آم ــدی دان ــه من ــت عالق ــاد و تقوی - ایج
ــالمتی  ــه س ــه ب ــود و توَج ــت از خ ــگ مراقب ــج فرهن ــردی، تروی ف

ــردن ــوش ک ــارت گ ــت مه ــردی، تقوی ف

نكات مهم

با اضافه کردن ) بی ( به اّول بعضی از کلمات می توان ترکیب جدید ساخت. مثال: 
بی هنر: یعنی کسی که هنر ندارد.

بی هدف: یعنی کسی که هدف ندارد.
* در پایــان بیشــتر جملــه هــا نقطــه  ) . (  مــی گذاریــم بعضــی از جملــه هــا پرسشــی هســتند و آخــر 
آن هــا عالمــت )؟( مــی گذاریــم. بــرای پرسشــی کــردن جملــه از کلماتــی ماننــد )آیــا، چــرا ، کــدام و 

....( اســتفاده مــی کنیــم.

۱- معنی جمله ها را بنویس.
الف( بی سلیقه یعنی ..................................................
ب( بی کار یعنی..........................................................

ج( .......................... کسی که سواد ندارد.
د( .......................... کسی که حوصله ندارد.

2( جمله های زیر را پرسشی کنید. عالمت ) ؟ (فراموش نشود.
الف( گنجشک کوچولو بی حوصله بود. ..........................................................................

ب( فیل نتوانست با خرس بجنگد. ...............................................................
ج( خدا ما را آفریده است. ...........................................................

تمرين

درس سوم: خرس كوچولو



 

9 8

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

3- جمله ها را بخوان و عالمت مناسب ) . ( یا ) ؟ ( بگذار.
الف( هفته ی اّول مهر آموزگار از خواست تا در گروه مشورت کنیم

ب( آموزگار کیست: »آیا گروه اول نظرشان را گفتند«
ج( برای اینکه کالس خوبی داشته باشیم باید چه کنیم

ــس.  ــاد داری بنوی ــه ی ــه ب ــه ای را ک ــد و ده کلم ــاب را ببن ــاال کت ــوان؛ ح ــوب بخ ــوم را خ 4 - درس س
ــند.(  ــته باش ــی داش ــات ارزش امالی )کلم

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

5 - بــا کمــک بــزرگ ترهــا از درس ســوم، 3 خــط امــال بنویــس و بــا اســتفاده از کتــاب آن را صحیــح 
ــد.  ــواه آن را ببینن ــا بخ ــی از بزرگ تره ــاال از یک ــن. ح ک

امال

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

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

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



 

9 8

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

درس چهارم : مدرسه ی خرگوش ها
اهداف 

ــه  ــویق ب ــا، تش ــوش ه ــت گ ــه بهداش ــدی ب ــه من ــت عالق - تقوی
ــی ــث گروه ــارکت در بح مش

نكات مهم

ــد.  ــانی دارن ــای یکس ــاً معن ــه تقریب ــود ک ــه می ش ــه گفت ــد کلم ــا چن ــه دو ی ــی« ب ــم معن ــات »ه * کلم
مثــل آغــاز، شــروع، اول

ـَ  ن( خوانده می شود.  * هرگاه این عالمت ) اً  ( در کلمات دیده شود. )   ـ
مثل: : حتمًا، معموالً و ....

۱- هم معنی هر کلمه را بنویس.
مریض:  ........................... پاکیزه: ...........................  خوش حال: ...........................  

مواظبت: ........................... تالش: ...........................  آهسته: ........................... 

2-به جای کلمات داخل کمانک،هم معنی آن ها را در جمله ها بنویس.

- او از بّچه ها )مراقبت( می کند. او از بّچه ها .............................. می کند.

- سینا )آهسته( صحبت می کند. سینا ........................... صحبت می کند.

- دانش آموزان ........................... کردند. بچه ها )کوشش( کردند.

تمرين

درس چهارم: مدرسه ی خرگوش ها 



 

۱۱ ۱0

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

3- با استفاده از جعبه ی کلمات جمله ها  را کامل کن.

مثاًل - حتمًا- فعاًل- لطفًا

الف( آموزگار........................... برای ما فیلم نشان می دهد.
ب( پدرجان، ........................... صدای رادیو را کم کنید.

ج( بّچه ها، ........................... به حرف های دوستان گوش کنید.
د( در نمایش کالس من ........................... روباه شده بودم.

4 - از درس چهــارم کلماتــی را کــه یکــی از نشــانه هــای ) صـــ ص، حـــ ح ، شـــ ش ، ز ( را دارنــد، پیدا کن 
 . یس بنو و

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

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

5-  از این درس، 3 خط امال بنویس و با کمک بزرگ ترها صحیح کن. 

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

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

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

امال



 

۱۱ ۱0

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف

ــا و  ــل ه ــرب المث ــا ض ــنایی ب ــت کاری، آش ــه ی درس ــت روحی  تقوی
ــا ــرد آن ه کارب

نكات مهم

کلمات مخالف به کلماتی گفته می شود که معنای آن ها برعکس یک دیگر است.
مثل: شب .... روز 

با اضافه کردن )ها( به بعضی کلمات می توان آن ها را جمع بست. 
مثال:  گل یعنی یک گل   

          گل ها یعنی چند گل 

تمرين

۱-  مخالف هر کلمه را بنویس.
...........................  ≠ ≠  ...........................     کثیف  کوچک    ...........................    ≠ روز  
........................... ≠ ≠      ..........................     با دقت   بلند   سیاه          ........................... 

2-در جاهای خالی، مخالف کلمه هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده بنویس.

 الف- محّمد پاکیزه است. محمد ........................... است.

ب( پیراهن رضا سفید است. پیراهن رضا ........................... است.

ج( مادرم گفت زود بیا. مادرم گفت زود ........................... .

درس پنجم : چوپان درست كار

≠



 

۱3 ۱2

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

3( کلمه ها را با »ها« جمع ببند و معنی آن ها را بنویس.
میوه ←  میوه ها یعنی چند میوه

خانه←  ........................... یعنی ...........................

کوچه← ........................... یعنی ...........................

گوسفند ← گوسفندها یعنی ...........................

میز← ........................... یعنی ...........................

4 - برای هر مورد 2 کلمه بنویس. 
-کلمات تشدید دار :  .................... و ....................

-کلمات 3 حرفی : .................... و  ....................
-کلمات 2 نقطه ای : .................... و ....................

-کلمات با نشانه ) سـ س ( : .................... و ....................

5 - از درس پنجــم، یــک امــالی کوتــاه ) 4 خــط ( بــه یکــی از بــزرگ ترهــا بگــو و بــا اســتفاده از کتــاب 
آن را صحیــح کــن. 

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

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

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

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

امال



 

۱3 ۱2

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف 
- آمــوزش پایــداری و مداومــت در کارهــا، آشــنایی بــا اهمیــت کار و 

کوشــش، عالقــه منــدی بــه کســب علــم و دانــش

نكات مهم

بعضی از کلمات با هم در یک دسته قرار می گیرند و قسمت مشترکی دارند. 
مثال: خواستن، خواستگار، خواستیم    قسمت مشترک ) خواست ( 

ــدای ) هـــ (  ــات ص ــی کلم ــر برخ ــدای ) اِ ( و در آخ ــا ص ــه ه ــی از کلم ــر بعض ــه ، ه ( در آخ ــکل ) ـ ش
می دهــد.

مثال:  کاسه، روزه، جوجه  ) صدای اِ (  
            ماه، کاله، َده         ) صدای هـ (

۱- این کلمه ها را در جای خالی مناسب قرار بده.

خوش مزه- تاب بازی- دانشمند- خوش اخالق- دانش آموز- خوش رفتار – دانشجو- توپ بازی 
– خوش رنگ- ماشین بازی – طناب بازی- دانشگاه

الف( کلمه هایی که خوش در آنها مشترک است. .....................، ...................... ،...................... ، ...................... 

ب( کلمه هایی که بازی در آنها مشترک است. ......................، ....................... ،....................... ، ......................

ج( کلمه هایی که دانش در آنها مشترک است. .....................، ...................... ،...................... ، ......................

درس ششم: كوشا و نوشا

تمرين



 

۱5 ۱4

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

2-  سه کلمه بنویس که در آنها کلمه ) راه ( مشترک باشد. 

   

3- سه کلمه بنویس که در آنها کلمه ی )خوار( مشترک باشد.

    

4- برای هر مورد پنج کلمه بنویس.
 الف- کلماتی که نشانه ی )  ـه ه  ( در پایان کلمه ها صدای ) اِ  ( بدهد.

........................... ، ........................... ، ........................... ، ........................... ، ...........................

ب( کلماتی که نشانه ی )ـه ه ( در پایان کلمه ها صدای ) هـ ( بدهد.
........................... ، ........................... ، ........................... ، ........................... ، ...........................

5 - یــک بــار متــن درس را بخــوان، کتــاب را ببنــد، حــاال بــا نشــانه هــای مناســب کلمــات زیــر را کامــل 
. کن

منتـ...ـر- سکو ......  - ا...ـفاق- خـ....ـر - شـ....ـال - موا....ـبت - جایـ...  ه . 

6- از درس ششم، 4 خط امال بنویس و با کمک بزرگ ترها آن را صحیح کن. 

امال

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

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

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

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



 

۱5 ۱4

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف
  تقویــت روحیــه ی سپاســگزاری از خدمتگــزاران جامعــه، آشــنایی 
ــوان  ــه عن ــد ب ــناخت خداون ــه، ش ــزاران جامع ــی از خدمتگ ــا برخ ی

ــتی ــه ی هس ــق هم خال

نكات مهم

*بــا اضافــه کــردن ) ســاز ( یــا ) فــروش ( بــه آخــر بعضــی کلمــات مــی تــوان ترکیــب هــای جدیــدی 
ســاخت کــه نــام بعضــی از شــغل هــا مــی باشــند. مثــال: 

کلید+ ساز = کلیدساز                           یخ + فروش = یخ فروش 

*بــرای اشــاره بــه دور، از کلمــات ) آن، همــان ( و بــرای اشــاره بــه نزدیــک از کلمــات ) ایــن، همیــن ( 
اســتفاده مــی کنیــم. مثــال: 

همین کتاب  :  یعنی کتابی که نزدیک است  این کتاب  
همان کتاب  :   یعنی کتابی که دور است.  آن کتاب  

۱-هر جمله را به نام مربوط آن وصل کن.

کلید سازکسی که گل می فروشد.

گل فروشکسی که کفش می دوزد.

کفاشکسی که کلید می سازد.

بزازکسي که آهنگ می سازد.

آهنگ سازکسی که پارچه می فروشد.

درس هفتم: دوستان ما

تمرين



 

۱7 ۱6

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

2- جمله ها را کامل کن.
به کسی که ساعت می سازد،  ............................... می گویند.  -

............................... کسی است که در و پنجره چوبی می سازد.  -

3-جاهای خالی را کامل کن.
الف- آن کتاب یعنی ........................................... 

ب- این مداد یعنی ...............................
ج- درختی که نزدیک است ............................... می گویند

د- همان دفتر یعنی ...............................

4- ایــن کلمــه هــا از نوشــته ی زیــر جــا افتــاده انــد ) از- بــا – ایــن – کــه- همیــن- آن – همــان( آنهــا 
را در جــای خــود بنویــس.

ــه را پاکیــزه و مرتــب مــی کنــد.  ــگار خان روز جمعــه اســت مــادر ............................... کمــک دختــرش ن
نــگار کمــد و کتــاب خانــه ی اتاقــش را تمیــز کــرد ............................... مــادر او را صــدا کــرد. مــادر از نگار 
خواســت یــک دســتمال از روی میــز بــه او بدهــد. نــگار دســتمال کوچکــی برداشــت و پرســید : مامــان 
جــان ............................... را مــی خواهیــد؟ مــادر نگاهــی کــرد و گفــت: نــه دختــرم! ............................... را 
نمــی خواهــم. لطفــا ............................... داخــل آن جعبــه، دســتمال زرد را بــده! نــگار گوشــه ی دســتمال 
زردی را از جعبــه بیــرون کشــید و گفــت : ............................... دســتمال اســت؟ مــادر لبخنــدی زد و گفــت: 

بلــه عزیــزم! ............................... اســت کــه مــی خواســتم.

5- درجای خالی کلمه مناسب بنویس و جمله بساز.
.................... + ساز = ......................  :       ...................................................................................................
....................... + فروش = ..................... :  ................................................................................................... 

ـّ ، ط ( را دارند، از درس پیدا کن و بنویس.  6 - کلماتی را که یکی از نشانه های ) حـ ح ، أ ،  
.................................................................................................................................................................................

امال



 

۱7 ۱6

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

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

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

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

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

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



 

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



 

۱9 ۱8

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

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

خاله

پسر
خاله 

پسر 
دایی 

        

پدر

عمو

پسر
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



 

2۱ 20

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

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

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

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

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



 

2۱ 20

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



 

22

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

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( 
...................................................................................................................................................................................



 

23

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

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.

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

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

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

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



 

25 24

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



 

25 24

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

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. 

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

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

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

... 



 

27 26

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



 

29 28

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

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

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

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

.. 



 

29 28

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 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



 

3۱ 30

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

3- جدول را مانند نمونه کامل کن.

گرگاههاکلمه
آهنگر-آهن هاآهن

زیارت
سفال
نمایش

4-کدام کلمه با بقّیه فرق دارد؟ دور آن خط بکش
زنان بوستان   درختان   مردان  

5- با توجه به جدول سؤال طراحی کن.

اضر11-............................

ظفاح22-..............................

نامشچ33-..............................

هاگشناد44-.............................

6 - دور کلمات درست خط بکش و در جاهای خالی شکل صحیح کلمات نادرست را بنویس. 
ــعدی -  ــی - س ــد - قدیم ــه ی دماون ــمنان - غّل ــه ی دش ــم -  همل ــویری - ارگ ب ــظ - تس ــگاه حاف آرام

ــه جمشــید - افتخــار - طــوس مشــهد - حفــظ  تخت

امال



 

3۱ 30

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

7 - از درس ســیزدهم، 4 خــط امــال بنویــس و بــا کمــک بــزرگ ترهــا و اســتفاده از کتــاب آن را صحیــح 
کــن.

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

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

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

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



 

33 32

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف
  آشنایی با پرچم ایران و مفهوم هر یک از رنگ های آن، شناخت 

عالمت وسط پرچم و مفهوم آن، ایجاد حس احترام و عالقه به پرچم 
ایران به عنوان نماد استقالل کشور، تقویت حس میهن دوستی

نكات مهم

ــی  ــی در جمــالت، معان ــی شــبیه هــم نوشــته مــی شــوند ول ــا اینکــه از نظــر امالی *برخــی کلمــات ب
ــد.  ــی دارن متفاوت

مثال :من هر بار با دقت پرچم نگاه می کردند.  
کارگران بار را از کشتی خالی کردند.

در دو جمله » بار« معانی متفاوتی دارد.

*به آخر بعضی از کلمات می توان ) ی ( اضافه کرد و واژه های جدی ساخت. 
مثال: 

ایرانی : کسی که اهل ایران است.    آهنی: چیزی که از آهن درست شده است.

تمرين

۱- کلمه های زیر را در دو گروه طبقه بندی کن.

صبحگاه - تعمیرگاه - آزمایشگاه - ورزشگاه- شامگاه - استراحتگاه - اردوگاه - سحرگاه 

الف- »گاه « به معنی محل: .........................................................................................................................
ب- »گاه « به معنی وقت و زمان: ...............................................................................................................

 دددددد- دددددددد- ددددددددد- ددددددد- دددددد- دددددددددد- ددددددد- دددددد-
دددددد- ددددددد

درس چهاردهم: پرچم
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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

2- کلمه ی » سیر« را در دو جمله با معنی متفاوت به کار ببر و بنویس.
سیر :................................................................................................................................
سیر : ...............................................................................................................................

3-در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.
الف- شیرازی : کسی که ........................ است.

ب – به کسی که اهل تهران است........................ می گویند.
ج- چیزی که از سنگ درست شده است ........................ می گویند.

د- شیشه ای یعنی .......................................................................................

4 - چهار کلمه بنویس که در جمله های مختلف، معانی متفاوتی داشته باشند. 

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

5- هر جمله را کامل کن.
الف (رنگ سفید پرچم نشانه ی ..................................................

ب(رنگ سبز پرچم نشانه ی ...................................................
ج(گل الله نشانه ی ..............................................................

امال

6 -  حروف درهم ریخته را مرتّب کن و کلمه ی با معنی بنویس.

طاعایسقر

حیفدنمف

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



 

35 34

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

7-  از درس چهاردهم، 3 خط امال به یکی از بزرگ ترها بگو و با دّقت آن را صحیح کن.

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

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

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



 

35 34

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

اهداف
ــت  ــفره ی هف ــا س ــنایی ب ــران، آش ــوم ای ــا آداب و رس ــنایی ب  آش
ســین و اجــزای آن بــه عنــوان ســمبل هــای مــورد احتــرام ایرانیــان، 
ــا  ــنایی ب ــو، آش ــال ن ــل س ــد از تحوی ــل و بع ــا آداب قب ــنایی ب آش

ــی ــن مذهب ــوروز( و آیی ــران ) ن ــنن ای ــی از آداب و س ــاط بعض ارتب

نكات مهم

*با اضافه کردن ) کار ( به آخر بعضی از کلمات، می توان ترکیب جدید ساخت. 
مثال: 

 ورزش + کار← ورزشکار یعنی کسی که ورزش می کند. 

*هــرگاه شــکل )ـــه ه ( در آخــر کلمــه ای صــدای ) اِ ( بدهــد و بخواهیــم آن را بــا ) ان ( جمــع ببندیــم، 
)ـــه ه ( را برداشــته و بــه جــای آن ) گان ( قــرار مــی دهیــم. 

مثال :
فرشته + ان←فرشتگان  یا گذشته + ان ←گذشتگان

تمرين

۱- جمع هر کلمه را بنویس. 
درخت- تشنه- دختر- زنده- گیاه- پرنده – پسر- گذشته

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

2- چند کلمه بنویس که فقط با » ها « جمع بسته می شوند.
 ................................   ................................        ................................

درس پانزدهم: نوروز
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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- چند کلمه بنویس که فقط با » ان « جمع بسته می شوند.
 ................................   ................................        ................................

4- چند کلمه بنویس که هم با » ان « و هم با » ها « جمع بسته می شوند.
 ................................   ................................        ................................

5- چند کلمه بنویس که در آخر آنها کلمه ی » کار « باشد.

................................  ................................  ................................ ورزشکار  

6- معنی کلمات زیر را بنویس
خدمت کار یعنی ..........................................................................................
نیکوکار یعنی ..............................................................................................

ستم کار یعنی ..............................................................................................

امال

7 - از روی درس با دّقت بخوان سپس هر کلمه را با نشانه ی مناسب کامل کن. 
طبیـ....ـت - تـ.....ـویل سال - لـ....ـظه - باعـ....  - اعـ....ـای خانواده - آ.....ـاز . 

8- از درس پانزدهم، چهار خط امال بنویس و با کمک کتاب آن را صحیح کن. 

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

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

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

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



 

37 36

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

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

فارسی پایه دوم ابتدایی فارسی پایه دوم ابتدایی

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

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

.............................................................................................................................
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اهداف 
آشــنایی بــا زیبایــی هــای طبیعــت، آشــنایی بــا برخــی از 

کنجــکاوی حــّس  تقویــت  خــدا،  آفریده هــای 

نكات مهم

*بــا کشــیدن نمــودار می تــوان موضوعــات و مفاهیــم مختلــف مثــل فصــل هــا و مــاه هــای ســال را بــه 
هــم ارتبــاط داد؛ ایــن کار بــه یــادآوری مطالــب کمــک مــی کنــد. 

*در این درس با آواهایی نظیر ) شرشر - جیک جیک - پچ پچ و ... ( آشنا می شوید. 

تمرين

۱- با شنیدن هر کدام از این کلمه ها به یاد چه چیزهایی می افتی؟

 
شکوفه

فروردین 

نوروز

 

              

 
گرما

تابستان 

شنا

 

2- هر کلمه را در جای مناسب بنویس.

هاپ هاپ- جیک جیک- شر شر – قارقار

الف- از صدای ........................ آب فهمیدم که به آبشار نزدیک شده ایم.
ب- گنجشک کوچولو تا مادرش را دید ........................ کرد.

ج- یک دسته کالغ ........................ کنان از باالی سرما رد شدند.
د- وقتی گوسفندان از صحرا بر می گشتند، سگ ........................ می کرد و می دوید.

3- هر جمله را بخوان و کلمه ی داخل کمانک را در جای مناسب به آن اضافه کم و بنویس.
من آمدم . ) زود(

................................................................................... ) از مدرسه(
................................................................................... ) دیروز (
................................................................................... )به خانه(

4- نوشته ی زیر را بخوان به جای ) من ( کلمه ی ) ما( را قرار بده و نوشته را دوباره بنویس.

مــن خــدا را شــکر مــی کنــم کــه بــه یــاری و لطــف پــروردگار توانســتم امســال را بــا 
موفقیــت بــه پایــان برســانم. از خــدا می خواهــم کــه همیشــه یــار و یــاورم باشــد تــا 

بتوانــم خــوب درس بخوانــم  و بــه میهــن عزیــزم ایــران، خدمــت کنــم.

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

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

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

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

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

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

درس هفدهم: مثل دانشمندان
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امال

5 - حروف درهم ریخته را مرتّب کن و کلمه ی با معنی بنویس. 

نسابقوغیتع

جقکهارلط

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

6 - از درس هفدهم، 4 خط امال بنویس و با کمک یکی از بزرگ ترها آن را صحیح کن.

خدایا چنان کن سرانجام کار                       تو خشنود باشی و ما رستگار
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