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4۱ 40

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 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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