
زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

51
صدآفرین 

								تفاوت	های	بین	دو	تصویر	را	عالمت	بزن	و	نام	آن	ها	را	بگو.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

52
صدآفرین 

							تفاوت	های	بین	دو	تصویر	را	عالمت	بزن	و	نام	آن	ها	را	بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

53
صدآفرین 

						تفاوت	های	بین	دو	تصویر	را	عالمت	بزن	و	نام	آن	ها	را	بگو.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

54
صدآفرین 

																				

																																																																																																			
وسايل مورد نياز: 

						كاغذ	رنگی	)	قرمز(،	چسب	مایع،	تصویر	ماهی	

روش ساخت:                                                                                كاردستی

ابتدا	تفاوت	دو	تصویر	را	از	نوآموزان	پرسش	نمایید.	سپس	تصویر	شماره	1		ماهی	را	از	بخش	ضمائم	جدا	نمایید	و	در	

اختیار	نوآموزان	قرار	دهید	تا	ماهی	ها	را	در	آكواریومی	كه	ماهی	ندارد	بچسبانند.	در	نهایت	شباهت	های	دو	تصویر	را	از	

نوآموزان	سوال	نمایید.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

55
صدآفرین 

                                             ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

56
صدآفرین 

                                                                                              ببين و انجام بده
گام های عملی :

آموزگار:

						ابتدا	از	تصویرهایی	كه	زمینه	آن	با	خطوط	كم	رنگ	)	به	عنوان	الگو(	مشخص	شده	است	،	استفاده	كنید.

					یک	قطعه	پازل	را	در	جای	خودش	قرار	دهید	و	سپس	از	نوآموز	بخواهید	قطعه	دیگر	را	روی	قسمت	كم	رنگ	بچیند.

							در	این	بخش	مانند	روش	باالپازل	های	2	و	3	و	4	قسمتی	را	به	ترتیب	به	نوآموزان	ارائه	دهید	و	این	فعالّیت	را	با		
پازل	های	مختلف		با	نوآموزان	تمرین	كنید.

							در	نهایت	نوآموز	باید	بتواند	بدون	حضور	الگو	پازل	را	كامل	نماید.

						با	استفاده	از	شكل	های	هندسی	رنگی		تصویرهای	زیر	را	به	عنوان	الگو	برای	نوآموزان	درست	كنید	و	از	نوآموزان	
بخواهید	مانند	شكل	درست	شده	را	بسازند.

	ــ	این	الگو	ها	به	عنوان	نمونه	ارائه	شده	،	شما	می	توانید	الگو	های	بیشتری	را	با	نوآموزان	تمرین	نمایید.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

57
صدآفرین 

                                           بگرد و پيداکن

							با	توّجه	به	تصویر	نمونه،		در	جای	خالی	عالمت	مناسب	بگذار.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

58
صدآفرین 

						با	توّجه	به	تصویر	نمونه،		در	جای	خالی	عالمت	مناسب	بگذار.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

59
صدآفرین 

						با	توّجه	به	تصویر	نمونه،		در	جای	خالی	عالمت	مناسب	بگذار.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

60
صدآفرین 

						با	توّجه	به	تصویر	نمونه،		در	جای	خالی	عالمت	مناسب	بگذار.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

61
صدآفرین 

						

                                    ببين وانجام بده 

								نقطه	چین	هارا	کامل	کن	و	نام	شكل	درست	شده	را	بگوو	رنگ	بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

62
صدآفرین 

								نقطه	چین	هارا	کامل	کن	و	نام	شكل	درست	شده	را	بگو	و	رنگ	بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

63
صدآفرین 

								نقطه	چین	هارا	کامل	کن	و	نام	شكل	درست	شده	را	بگو	و	رنگ	بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

64
صدآفرین 

                                                                                                     كاردستی

وسايل مورد نياز: 

								مقّوا	در	ابعاد	41*81	دوبرگ،دگمه	های	رنگی	به	تعداد	مورد	نیاز،	چسب	مایع،	روبان	

روش ساخت:

       گام اّول:	با	كشیدن	خط	و	با	چسباندن		روبان،	هرمقّوا	را	به	6	خانه	ی	مساوی	تقسیم	كنید.

       گام دوم:	الگوهای	نمونه	را	روی	یک	مقّوا	طراحی	كنید	و	در	اختیار	نوآموزان	قرار	دهید.

       گام سوم:	نوآموز	با	استفاده	از	دگمه	های	رنگی	روی	مقّوای	خودش	مانند	الگوی	نمونه	را	درست	نماید.

																																														در انجام هر فعالّيت نوآموز را تشويق نماييد. 

                                                          



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

65
صدآفرین 

                                              ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

66
صدآفرین 

																													

                                                                                                    ببين و انجام بده

								به	تصویر	نگاه	كن	و	بگو	در	تصویر	چه	می	بینی؟

			

ــ	تصویری	را	که	در	باال	دیدی،	عالمت	بزن.	

حاالتصویر	را	بپوشانید.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

67
صدآفرین 

							به	تصویرها	نگاه	كن	و	بگو	در	تصویر	چه	می	بینی؟

ــ	تصویرهایی	را	که	در	باال	دیدی،	عالمت	بزن.	

را	 حاالتصویرها	
بپوشانید.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

68
صدآفرین 

							به	تصویر	نگاه	كن	و	بگو	در	تصویر	چه	می	بینی؟

ــ	تصویرمیوه	ای	را	که	در	باال	دیدی،	عالمت	بزن.	

حاالتصویر	را	بپوشانید.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

69
صدآفرین 

						به	تصویر	نگاه	كن	و	بگو	در	تصویر	چه	می	بینی؟

ــ	تصویرهایی	را	که	در	باال	دیدی،	عالمت	بزن.	

حاالتصویر	را	بپوشانید.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

70
صدآفرین 

     به تصوير نگاه كن و بگو در تصوير چه می بينی؟

ــ تصويری را که در باال ديدی، عالمت بزن. 

حاالتصوير را بپوشانيد. 



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

71
صدآفرین 

                                                ببين و بگو

					به	تصویر	نگاه	كن	و	بگو	در	تصویر	چه	می	بینی؟

ــ	کدام	تصویر	باال	را	در	این	تصویر	نمی	بینی؟	نام	آن	را	بگو.

ا	 ر یر التصو حا
بپوشانید.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

72
صدآفرین 

						به	تصویر	نگاه	كن	و	بگو	در	تصویر	چه	می	بینی؟

ــ	کدام	تصویر	باال	را	در	این	تصویر	نمی	بینی؟	نام	آن	را	بگو.

ا	 ر یر التصو حا
بپوشانید.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

73
صدآفرین 

					به	تصویر	نگاه	كن	و	بگو	در	تصویر	چه	می	بینی؟

ــ	کدام	تصویر	باال	را	در	این	تصویر	نمی	بینی؟	نام	آن	را	بگو.

ا	 ر یر التصو حا
بپوشانید.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

74
صدآفرین 

							به	تصویر	نگاه	كن	و	بگو	در	تصویر	چه	می	بینی؟

ــ	کدام	تصویر	باال	را	در	این	تصویر	نمی	بینی؟	نام	آن	را	بگو.

ا	 ر یر التصو حا
بپوشانید.	



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

75
صدآفرین 

                                            بگرد و پيدا کن

					به	شکل	نمونه	نگاه	کن	و	دور	شکل	مثل	آن،خط	بکش.

ــ	آموزگار	برای	انجام	هر	تمرین،	پس	از	دیدن	شکل	نمونه	توسط	نوآموز،	روی	شکل	را	بپوشاند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

76
صدآفرین 

                                                                                                 آی بازی، بازی، بازی

وسايل مورد  نياز: 

							لیوان،	مداد،	مداد	تراش،	ماشین	اسباب	بازی	كوچک،	توپ	كوچک	و	...	

مراحل اجرای بازی:

        گام اّول:	وسایل	باال	را	روی	میز	قرار	دهید	سپس	از	نوآموز	بخواهید	به	آن	ها	خوب	نگاه	كند	و	نام	تک	تک	

وسایل	را	بگوید.

        گام دوم:	روی	وسایل	را	با	پارچه	بپوشانید.

        گام سوم:	از	نوآموز	بخواهید	نام	وسایلی	را	كه	دیده،	بگوید.	پاسخ	های	درست	مورد	تشویق	قرار	گیرد.

                                    ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم كنيد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

77
صدآفرین 

                                             ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

78
صدآفرین 

                                                                                                 ببين وانجام بده

								به	شکل	نمونه	نگاه	کن	و	طرح	نقطه	چین	را	كامل	كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

79
صدآفرین 

        به شکل نمونه نگاه کن و طرح نقطه چين را كامل كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

80
صدآفرین 

							با	توّجه	به	نمونه	های	كامل،	نمونه	ی	ناقص	را	كامل	كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

81
صدآفرین 

                                       بگرد و پيدا کن

						با	توّجه	به	نمونه،		شكلی	كه	تصویر	را	كامل	می	كند	،	عالمت	بزن1.

1	ـ	برای	انجام	این	تمرین	،	تصویرهای	سمت	چپ	را	بپوشانید	سپس	تصویرها	را	یک	به	یک	از	سمت	راست	به	نوآموزان	نشان	دهید	و	در	هر	
تصویر	از	او	بپرسید	كه	در	این	تصویر	چه	می	بینی؟	تا	نوآموز	نام	تصویرها	را	از	سمت	راست	به	چپ	بگوید	و	در	نهایت		بخش	آخر	را		كامل	كند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

82
صدآفرین 

						با	توّجه	به	نمونه،	شكلی	كه	تصویر	را	كامل	می	كند	،	عالمت	بزن2.

2	ـ	برای	انجام	این	تمرین	،	تصویرهای	سمت	چپ	را	بپوشانید	سپس	تصویرها	را	یک	به	یک	از	سمت	راست	به	نوآموزان	نشان	دهید	و	در	هر	
تصویر	از	او	بپرسید	كه	در	این	تصویر	چه	می	بینی؟	تا	نوآموز	نام	تصویرها	را	از	سمت	راست	به	چپ	بگوید	و	در	نهایت		بخش	آخر	را		كامل	كند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

83
صدآفرین 

					با	توّجه	به	نمونه،	شكلی	كه	تصویر	را	كامل	می	كند	،	عالمت	بزن3.

3	ـ	برای	انجام	این	تمرین	،	تصویرهای	سمت	چپ	را	بپوشانید	سپس	تصویرها	را	یک	به	یک	از	سمت	راست	به	نوآموزان	نشان	دهید	و	در	هر	
تصویر	از	او	بپرسید	كه	در	این	تصویر	چه	می	بینی؟	تا	نوآموز	نام	تصویرها	را	از	سمت	راست	به	چپ	بگوید	و	در	نهایت		بخش	آخر	را		كامل	كند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

84
صدآفرین 

							با	توّجه	به	نمونه،	شكلی	كه	تصویر	را	كامل	می	كند	،	عالمت	بزن4.

4	ـ	برای	انجام	این	تمرین	،	تصویرهای	سمت	چپ	را	بپوشانید	سپس	تصویرها	را	یک	به	یک	از	سمت	راست	به	نوآموزان	نشان	دهید	و	در	هر	
تصویر	از	او	بپرسید	كه	در	این	تصویر	چه	می	بینی؟	تا	نوآموز	نام	تصویرها	را	از	سمت	راست	به	چپ	بگوید	و	در	نهایت		بخش	آخر	را		كامل	كند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

85
صدآفرین 

					با	توّجه	به	نمونه،	شكلی	كه	تصویر	را	كامل	می	كند	،	به	جای	خالی	وصل	كن5.

5 ـ	برای	انجام	این	تمرین	،	تصویرهای	سمت	چپ	را	بپوشانید	سپس	تصویرها	را	یک	به	یک	از	سمت	راست	به	نوآموزان	نشان	دهید	و	در	هر	
تصویر	از	او	بپرسید	كه	در	این	تصویر	چه	می	بینی؟	تا	نوآموز	نام	تصویرها	را	از	سمت	راست	به	چپ	بگوید	و	در	نهایت		بخش	آخر	را		كامل	كند.

 

؟؟

؟؟



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

86
صدآفرین 

					با	توّجه	به	نمونه،	شكلی	كه	تصویر	را	كامل	می	كند	،	به	جای	خالی	وصل	كن6.

6 ـ	برای	انجام	این	تمرین	،	تصویرهای	سمت	چپ	را	بپوشانید	سپس	تصویرها	را	یک	به	یک	از	سمت	راست	به	نوآموزان	نشان	دهید	و	در	هر	
تصویر	از	او	بپرسید	كه	در	این	تصویر	چه	می	بینی؟	تا	نوآموز	نام	تصویرها	را	از	سمت	راست	به	چپ	بگوید	و	در	نهایت		بخش	آخر	را		كامل	كند.

 

؟

؟

؟

؟



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

87
صدآفرین 

                                               كاردستی

وسايل مورد نياز:

							تصویر	گالبی	موجود	در	صفحه	ی	ضمائم	ـ	چسب	مایع

روش ساخت:

      گام اّول:		تصویر	گالبی	را	در	اختیار	نوآموز	قرار	دهید.

      گام دوم: از	نوآموز	بخواهید	به	تصویر	باغ	میوه	نگاه	كند	و	سپس	از	او	سوال	نمایید	كدام	درخت	گالبی	ندارد.

      گام سوم:	تصویر	گالبی	را	در	اختیار	نوآموزان	قرار	دهید	تا	روی	درخت	در	محّل	مناسب	بچسباند.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

88
صدآفرین 

                                                                                                 ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

89
صدآفرین 

                                                ببين و انجام بده

								در	تصویر	هر	كجا	عالمت	))							((	می	بینی	رنگ	قرمز	بزن.

							در	تصویر	هر	كجا	عالمت	))							((	می	بینی	رنگ	زرد	بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

90
صدآفرین 

	در	تصویر	هر	كجا	عالمت	))							((	می	بینی	رنگ	قرمز	بزن.

	در	تصویر	هر	كجا	عالمت	))							((	می	بینی	رنگ	آبی	بزن.

	در	تصویر	هر	كجا	عالمت	))							((	می	بینی	رنگ	قرمز	بزن.

	در	تصویر	هر	كجا	عالمت	))							((	می	بینی	رنگ	زرد	بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

91
صدآفرین 

					با	توّجه	به	عالئم	،	تصویرها	را	رنگ	بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

92
صدآفرین 

						با	توّجه	به	عالئم	،	تصویرها	را	رنگ	بزن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

93
صدآفرین 

                                              نّقاشی، نّقاشی



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

94
صدآفرین 

                                                                                                   ببين و گوش كن



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

95
صدآفرین 

                                         بگرد و پيدا کن

								تصویرهای	مثل	هم	را	به	هم	وصل	كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

96
صدآفرین 

					تصویرهای	مثل	هم	را	به	هم	وصل	كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

97
صدآفرین 

							تصویرهای	مثل	هم	را	به	هم	وصل	كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

98
صدآفرین 

						تصویرهای	مثل	هم	را	به	هم	وصل	كن.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

99
صدآفرین 

	

																																																		کاردستی

وسايل مورد نياز: 

								مقّوای	رنگی	یا	سفید،	روبان	یا	نخ	كاموا،	چسب	مایع

روش ساخت:

				گام اّول:	6	تصویر	مثل	هم	2	تایی	را	روی	مقّوا	بچسبانید	و	دور	آن	را	قیچی	کنید	.	حاال	آن	ها	را	مقابل	نوآموز	قرار	

دهید	و	از	او	بخواهید	تصویرهای	مشابه	را	كنار	هم	قرار	دهد.

					گام دوم:	مقّوایی	به	اندازه	A4	در	مقابل	نوآموز	قرار	دهید	و	هر	6	تصویر	را	درهم	با	فاصله	مقابل	هم	بچسبانید	و	از	

نوآموز	بخواهید	تصویرهای	مثل	هم	را	با	نخ	كاموا	یا	روبان	به	هم	وصل	كند	و	روی	مقّوا	بچسبانند.

                                           حاال كاردستی های نوآموزان را به نمايش گذاريد.



زمینه سازی برای خواندن:
پرورش حافظه بینایی

100
صدآفرین 

                                                                                             ببين و گوش كن


