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 دوست عزیز؛  

کوچولویی برداشت تا چیزهایی را که  یک روز علی به همراه مادرش به فروشگاه رفت. درآن جا سبد

الزم داشتند، درآن بگذارد. ناگهان در قسمت فروش کتاب چشمش به کتاب های داستان افتاد. کتاب 

خیلی خوشحال شد که علی او را انتخاب کرده است . وقتی به خانه رسیدند علی کتاب را در  داستان

 قفسه ی کتاب خانه اش گذاشت. چند روز گذشت......

لی به سراغ کتاب نرفت. کتاب خیلی بی حوصله شده بود و همین طور که ناراحت بود و گریه     ع

می کرد، خوابش برد. او در خواب دید که علی کوچولو به سراغ قفسه آمده و او را ورق می زند. 

سه وقتی از خواب بیدار شد، دید که هنوز در قفسه ی کتاب ها قرار دارد. زنگ کتاب خوانی در مدر

معلم از بچه ها خواست اگر کسی کتابی با این مشخصات دارد، مطالعه کند و به کالس آورده تا 

دیگران هم استفاده کنند . ناگهان علی به فکر کتاب خودش افتاد. وقتی به خانه برگشت با خوش حالی 

 . به طرف قفسه ی کتاب ها رفت. کتاب را برداشت و آن را مطالعه کرد

دانی علی با دوستش آشتی کرد و هر موقع که با مادرش به بازار می رود از دوست عزیز می 

فروشگاه کتاب های مختلف و مناسبی را خریداری کرده وتعدادی را هم به کتاب خانه ی مدرسه هدیه 

 می دهد. 

 پسر کوشا با دقت پاسخ بده:

 چرا کتاب گریه می کرد؟ -1

 برود؟چه چیزی باعث شد که دوباره علی به سراغ کتاب  -2

 

 

و در جدول زیر کلمه های مناسب را بنویس. نقطه های کلمات متن داستان را بشمار

 

 تعداد کلمات دو نقطه و چهار نقطه روی هم چند تا می شود؟

کلمه هایی که چهار 
نقطه دارند

کلمه هایی که دو 
نقطه دارند

کلمات بی نقطه



 

 

 جدول را کامل کن.

 کسی که حوصله دارد.-1

 چیزی که ارزش ندارد.-2

 دو نفر که باهم کار می کنند.-3

 کسی که حجاب دارد.-4

 که اهمیت دارد.چیزی -5

 کسی که دقت دارد.-6

 آن که زبان ندارد. -7

در صندوق صدقات مدرسه اگر دانش آموزان پایه دوم در روزهای دوشنبه هرنفرپانصد تومان 

درصندوق بیندازد تا آخر سال فکر می کنی هر دانش آموز خودش به تنهایی چند بار دراین کارپسندیده 

 اردیبهشت ماه( شرکت می کند؟)از مهرماه تا آخر

 

 

 پسرم دوست داری در این کار خوب و زیبا شرکت کنی؟ چرا؟

 بنویس. هیک حدیث در رابطه با صدق

 

 هدف از طراحی سواالت:

 متن داستان را روان بخواند.-1

 به پرسش ها پاسخ کامل بدهد.-2

 کلمات را درست بنویسد.-3

 کلمات خواسته شده جدول را صحیح بنویسد.-4

 تا چند تا. شمارش چند -5

 آشنایی با فصل های سال و ماه های هر فصل.-6

 واژه آموزی دروس فارسی.)هم+کلمه(___ )با+کلمه(___)بی+کلمه(.-7

 تشویق به شرکت در کار پسندیده)صدقه(.-8

 آشنایی با بحث کتاب خوانی واهمیت مطالعه کتاب.-9

 کتابخوان عزیزم از تالشت متشکرم _ آموزگارت لطفی 


