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