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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
  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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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

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

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

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

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


