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هرجاایننشانهرادیدی،آنرا»آ«بخوان.

 در تصویر زیر پنج چیز را که در نام آن ها صدای آ شنیده می شود، پیدا کن و دور آن ها خط بکش.

 نشانه ی آ  ا را در کلمه های زیر پیدا کن و رنگ بزن.

آهوَهواآب

نانباباآسمان



20

ی
وز
آم
ن
زاب

عزیزمناماینتصویر)سکّه(رابگو.باچهصداییشروعمیشود؟

)سکّه( است؟ عالمت    بزن.  صدای اوّل کدام تصویر مثل صدای اوّل

 صدای آخر کدام تصویر مثل صدای آخر    )تاس( است؟ رنگ کن.

 در نام کدام تصویر صدای س وجود ندارد؟ رنگ کن.
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 در تصاویر زیر  و  و  کودک را پیدا کن و رنگ بزن.

 با توجّه به شکل سمت راست، شکل سمت چپ را کامل کن.

بازی و سرگرمی



آمادگی برای پیش دبستانی

گذر از خیابان

فصل های سال

موجودات زنده

سالمتی و شادابی

آب

حواس پنجگانه

هوا
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 تغییرات قورباغه را از نوزادی تا وقتی بزرگ می شود، از روی شکل توضیح بده.

 غذای قورباغه را رنگ کن.

  قورباغه
قورباغه در آب متولد می شود و تا مدتی در آب زندگی می کند. کمی که بزرگ تر شد، برای 

زندگی به خشکی می آید، ولی همچنان در کنار برکه ها و نزدیک آب زندگی می کند.
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 کدام پرنده ها منی توانند پرواز کنند؟  آن ها را رنگ کن.

بال پرنده هایی مانند عقاب، کالغ، طوطی و... بزرگ تر از بدن آن ها ست؛ به همنی دلیل می توانند 
پرواز کنند. پرنده هایی مانند خروس، مرغ، طاووس، بوقلمون و شترمرغ چون بدن سنگینی دارند، 

منی توانند پرواز کنند.



48

عوامل مهم برای رشد گیاه
یک گیاه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟

)با توجّه به تصویر، در مورد این سؤال بحث و گفت وگو کنید و به مواردی 
مثل »آب«، »خاک«، »نور خورشید« و »هوا« اشاره کنید.(

 به تصویر باال نگاه کن. حاال تصویرهای زیر را با توجّه به آن کامل کن.

 کدام یک از جانوران زیر به گیاهان آسیب می رسانند؟ آن ها را رنگ کن.

 آفرین، حاال بگو چه آسیبی به گیاهان می رسانند.

کرم های خاکی روزانه به اندازه ی وزنشان خوراک می خورند و آن را دفع می کنند. مواد 
کردن  سوراخ  با  آن ها  هم چننی  است.  خاک  تقویت  برای  بی همتا  کودی  آن ها  دفعی 
زمنی، آب و هوا را در خاک پخش می کنند. این کار برای رشد گیاهان بسیار مفید است.



فّعالیت ها دّقت و تمرکز

آموزش رنگ ها
)زرد، قرمز، آبی، سبز، نارنجی، بنفش، قهوه ای(

آموزش خط ها
)خّط راست، خّط خمیده، خّط شکسته، خّط بسته، خّط باز(

آموزش شکل ها
) گردی، چهارگوش، سه گوش(

آموزش اعداد
)9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0(

مفاهیم کّلی
)ُپر، خالی، دور، نزدیک، دورترین و نزدیک ترین، سمت راست و چپ، پایین، باال، وسط، باریک، 
پهن، پهن ترین و باریک ترین، داخل، خارج، زیر، رو، پشت، جلو، سبک، سنگین، سبک ترین و 
بزرگ،  کوچک،  بیشترین،  و  کمترین  کمتر،  بیشتر،  تندترین،  و  کندترین  تند،  کند،  سنگین ترین، 

کوتاه ترین، هم اندازه( کوتاه، بلندترین و  کوچک ترین و بزرگ ترین، بلند، 
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 در هر ردیف چند تا شکل وجود دارد؟ تعداد آن ها را با انگشتان دست چپ نشان بده.

 جدول های زیر را با منادهای    کامل کن به طوری که در هر    و    منادهای تکراری نباشد.

 فعّالیت  5  صفحه ی 99 را به کمک والدین یا مربّی خود اجنام بده.



87

 به کلید داخل کادر نگاه کن و سعی کن کلید مشابه آن را پیدا کنی.

 هر حیوان را با خط کش به سایه اش وصل کن.
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 در هر ردیف به تعداد انگشتان دست، بادکنک ها را رنگ کن.

 تعداد شکل های هر ردیف را با انگشتان دست نشان بده.

 مرور اعداد 7 تا 9
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