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تصاویر: هندوانه، سیر، ایران، کیف، موز، پیرمرد

 شکل هایی را که در آن   ها صدای »ای« است رنگ بزن.

ایران



11فارسیپیشدبستانی 10

تصاویر: گاو، مدادرنگی، کلید، نان، شمع

 نام شکل های زیر را بلند و شمرده بگو. سپس با هر کدام یک جمله ی زیبا بساز.

 حاال دو شکل دلخواه بکش و با آن ها هم جمله بساز.

شاخه     جمله سازی
• جمله سازی و تصویر خوانی )1(  موضوع:  

• جمله سازی با کلمه ی داده شده  اهداف  اصلی 
• تصویر خوانی  
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به نّقاشی زیر خوب نگاه کن و تا می توانی برای آن جمله بساز.
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تصاویر: قو، جارو، لیمو، زانو

شاخه      شناخت صداها

• صداهای »او« موضوع:  
• تشخیص صدای »او« اهداف اصلی  
• تشخیص هم پایان ها   

• تشخیص یک صدا در یک کلمه   

• به تصویر درآوردن یک شیء مورد نظر اهداف جانبی:  
• دست ورزی: رنگ آمیزی  

نام شکل های زیر را بلند و شمرده بگو.

این  شکل ها چه شباهتی با هم دارند؟

تو هم چیزهایی را نّقاشی کن که صدای آخرشان »او« باشد.
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تصاویر: خروس، مو، قلم مو، سوزن، فرش، موز، آهو

شکل هایی را که در آن ها صدای »او« است، رنگ بزن.
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تصاویر: سبزه، سوزن، سیب/ سّکه، زنبور، سبد، شیر، دست، سگ، سیر

شاخه      شناخت صداها
• صداهای »س« و »م« موضوع: 

• شناخت صدای »س« اهداف اصلی: 
• شناخت صدای »م«  
• تشخیص هم آغازها  

نام این سه شکل را بلند و شمرده بگو.

 این  شکل ها چه شباهتی با هم دارند؟

شکل هایی را که صدای اّولشان »س« است، رنگ بزن.
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تصاویر: موز، میز، ماشین / مبل، نان، دامن، میمون، گربه، ماه، مارمولک

نام این سه شکل را بلند و شمرده بگو.

 این ها چه شباهتی با هم دارند؟

شکل هایی را که صدای اّولشان »م« است، رنگ بزن.



17فارسیپیشدبستانی 16

شاخه      داستان مصّور

• داستان مصّور کّره اسب و رعد و برق  موضوع: 

• کشف ماجرای یک داستان مصّور از روی تصویر اهداف اصلی:  
• تقویت مهارت روایت و داستان سرایی  

• تقویت مهارت استدالل کردن اهداف جانبی: 
• تقویت مهارت نتیجه گیری  

نّقاشی های زیر یک داستان را نشان می دهند. به آن ها نگاه کن و داستانشان را تعریف کن.
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از این داستان چه نتیجه ای می گیری؟
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تصاویر: توت فرنگی، تمبر، توپ، تاب، کتاب، دست، پیکان

شاخه      شناخت صداها
 موضوع: صداهای »ت« و »ن«

هدف های اصلی:
- شناخت صدای »ت«
- شناخت صدای »ن«
- تشخیص هم آغازها

نام شکل های زیر را بلند و شمرده بگو.

 حاال شکل هایی را که صدای اّولشان مانند صدای اّول تاب است، رنگ بزن.

پست جمهوري اسالمی ایران
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تصاویر: پله، دکمه، نامه، نان، نارگیل، ماشین، نهنگ

نام شکل های زیر را بلند و شمرده بگو.

 حاال آن هایی را که صدای اّولشان مانند صدای اّول »نان« است، رنگ بزن.
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تصاویر: دست، دارکوب، دودکش، توت فرنگی، دماسنج، دستگیره  )در(، تاب

شاخه      شناخت صداها
• صداهای »د« و »ب« موضوع: 

• شناخت صدای »د« اهداف اصلی:  
• شناخت صدای »ب«  
• تشخیص هم آغازها  

 نام شکل های زیر را بلند و شمرده بگو.

 حاال آن هایی را که صدای اّولشان مانند صدای اّول دماسنج است رنگ بزن.
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تصاویر: پر، بالن، پا، بستنی، بادکنک، گربه، بچه

نام شکل های زیر را بلند و شمرده بگو.

حاال آن هایی را که صدای اّولشان مانند صدای اّول بستنی است، رنگ بزن.
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تصاویر: چتر، پنجره، پرچم، چنگال، مو

شاخه      جمله سازی
• جمله سازی و تصویر خوانی )2( موضوع:  

• جمله سازی با کلمه ی داده شده  اهداف اصلی: 
• تصویر خوانی  

نام شکل های زیر را بلند و شمرده بگو. سپس با هر کدام یک جمله ی زیبا بساز.

 حاال دو شکل دلخواه بکش و با آن ها جمله بساز.
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 به نّقاشی زیر خوب نگاه کن و تا می توانی برای آن جمله بساز.
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تصاویر: دامن، در، شلوار، سبزه، سوت، زنبور، زرافه، شیر

شاخه      شناخت صداها

• صداهای »ش« و »ز« موضوع: 

• شناخت صدای »ش« هدف های اصلی:  
• شناخت صدای »ز«  
• تشخیص هم آغازها  
• تشخیص هم پایان ها  

• مرور صداهای پیشین هدف جانبی: 

 نام شکل های زیر را بلند و شمرده بگو. 

 حاال آن هایی را که صدای اّولشان مانند هم است، به هم وصل کن.
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پویش منتشر کرد:


