
51آفرين  آفرين 

                                    ببين و گوش کن 

                      

                                         بگرد و پيدا کن 

                                        دور هويج جلوی خرگوش خط بکش. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم جلو

                      



آفرين 52

        راننده جلوی اتوبوس را رنگ بزن.

       خطی که به دوچرخه جلوی خانه می رسد، پر رنگ کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم جلو



53 آفرين 

            با يک خط سگ را به جلوی خانه اش برسان.
 

                            ببين و مثل من بگو

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم جلو



آفرين 54

                                           اگه گفتی ؟

                                              دوچرخه کجای ماشين قرار دارد؟

           اگراين خط را پر رنگ کنی به کدام موش می رسی؟ اين موش کجای سبزه ايستاده است؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم جلو



55 آفرين 

                               ببين و انجام بده 

                                   اسباب بازی های جلوی اميد را رنگ بزن.

         ماهی ها و قايق جلوی کشتی را رنگ بزن. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم جلو

                                   اسباب بازی های جلوی اميد را رنگ بزن.                                   اسباب بازی های جلوی اميد را رنگ بزن.



آفرين 56

                                         ببين و گوش کن 

                                   بگرد و پيدا کن 

                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.                                      اسبی که عقب  نرده ايستاده است را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم عقب 



57 آفرين 

         عروسک عقب مينا را رنگ بزن.

          خطی که اميد را به ماشين عقب خانه می رساند، پر رنگ کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم عقب



آفرين 58

            با يک خط راننده را به عقب ماشين برسان. 

                                   ببين و مثل من بگو

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم عقب 

                                   ببين و مثل من بگو                                   ببين و مثل من بگو                                   ببين و مثل من بگو                                   ببين و مثل من بگو                                   ببين و مثل من بگو                                   ببين و مثل من بگو



59 آفرين 

                                    اگه گفتی؟

                                       اميد کجای ميز ايستاده است؟

      اين خط را پر رنگ کن تا به  دوچرخه آبی برسی. حاال بگو دوچرخه ی آبی کجای ماشين قرار دارد؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم عقب

                                       اميد کجای ميز ايستاده است؟                                       اميد کجای ميز ايستاده است؟                                       اميد کجای ميز ايستاده است؟                                       اميد کجای ميز ايستاده است؟

      اين خط را پر رنگ کن تا به  دوچرخه آبی برسی. حاال بگو دوچرخه ی آبی کجای ماشين قرار دارد؟



آفرين 60

                                         ببين و انجام بده 

                                            بّچه هايی که عقب معلّم ايستاده اند را رنگ بزن.

          دختر و بادکنک عقب کالسکه بّچه را رنگ بزن.           دختر و بادکنک عقب کالسکه بّچه را رنگ بزن. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم عقب 



61 آفرين 

       اشيايی که عقب تخت خواب می بينی، عالمت بزن.

         ماشين عقب خانه را قرمز و ماشين جلوی خانه را آبی رنگ بزن.

        ماشينی که رنگ قرمز زدی کجای خانه قرار دارد؟

        ماشينی که رنگ آبی زدی کجای خانه قرار دارد؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم جلو/ عقب

       اشيايی که عقب تخت خواب می بينی، عالمت بزن.

         ماشين عقب خانه را قرمز و ماشين جلوی خانه را آبی رنگ بزن.

        ماشينی که رنگ قرمز زدی کجای خانه قرار دارد؟

        ماشينی که رنگ آبی زدی کجای خانه قرار دارد؟



آفرين 62

                                          کاردستی 

          وسايل مورد نياز:
        چسب، کاغذ

        تصوير شماره ۲ را از صفحه ضمائم جدا کرده و در مقابل نوآموز قرار دهيد و از او بخواهيد خر گوش را عقب نرده ها 
و موش را جلوی درخت بچسباند.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم جلو / عقب 



63 آفرين 

                                 ببين و گوش کن 

                                  بگرد و پيدا کن 

                                   باتوّجه به تصوير نمونه، توپی که در دست راست اميد است را رنگ بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم راست



آفرين 64

        با توّجه به تصوير نمونه، دوردسته گلی که در دست راست مينا است، خط بکش.

        دست راست اميد را رنگ بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم راست 



65 آفرين 

        با پر رنگ کردن کدام خط به پای راست اميد می رسی؟

      با کشيدن خط توپ را به پای راست اميد وصل کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم راست

        با پر رنگ کردن کدام خط به پای راست اميد می رسی؟

      با کشيدن خط توپ را به پای راست اميد وصل کن.



آفرين 66

        روی دست راست مينا انگشتر بکش.

                               ببين و مثل من بگو

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم راست 



67 آفرين 

                              ببين و گوش کن

                            بگرد و پيدا کن 

                             باتوّجه به تصوير نمونه، کيفی که در دست چپ مينا است را رنگ بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم چپ



آفرين 68

        با توّجه به تصوير نمونه، مدادی که در دست چپ اميد است را عالمت بزن.

       دست چپ اميد را رنگ بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم چپ  



69 آفرين 

        با پر رنگ کردن کدام خط به پای چپ اميد می رسی؟

        با کشيدن خط عروسک را به دست چپ مينا وصل کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم چپ

        با کشيدن خط عروسک را به دست چپ مينا وصل کن.



آفرين 70

         روی دست چپ اميد ساعت  بکش.

                              ببين و مثل من بگو

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم چپ  



71 آفرين 

                                 ببين و انجام بده 

                                    عروسک دست راست مينارا قرمز و عروسک دست چپ را آبی رنگ کن.

               با يک خط مداد را به دست راست مينا و دفتر را به دست چپ او وصل کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم راست / چپ

               با يک خط مداد را به دست راست مينا و دفتر را به دست چپ او وصل کن.



آفرين 72

           ماشينی که در دست راست اميد است را آبی و ماشينی که در دست چپ اوست را رنگ زرد بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم راست / چپ  



73 آفرين 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم راست / چپ  

                             کاردستی 

                             با استفاده از تصويرهای شماره ۳ صفحه ضمائم، يک توپ در دست راست اميد  و يک عروسک در 
دست چپ مينا بچسبان .



آفرين 74

                                           ببين و گوش کن 

                              بگرد و پيدا کن 

                                دانش آموزی که اّول سوار سرويس می شود را رنگ بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم اّول 



75 آفرين 

         کسی که اّول به خط پايان می رسد را رنگ بزن.

       آقای نانوا اّول به چه کسی نان می دهد؟  آن را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم اّول 



آفرين 76

         ماشينی که اّول وارد تونل می شود را رنگ بزن.

        کدام خط به زنبوری که اّول به گل می رسد وصل شده است؟  آن را پر رنگ کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم اّول 



77 آفرين 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم اّول

         اسبی که اّول به علف می رسد را رنگ بزن.

 

                              ببين و مثل من بگو



آفرين 78

                                         ببين و گوش کن 

                           بگرد و پيدا کن 

                            ماشينی که آخر صف بنزين است را رنگ بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم آخر



79 آفرين 

         دانش آموزی که آخر وارد کالس می شود را عالمت بزن.

        دور اردکی که آخر از همه به مادرش می رسد را خط بکش.

         دانش آموزی که آخر وارد کالس می شود را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم آخر



آفرين 80

        نفر آخری که در صف خريد بليط سينما است را عالمت  بزن.

         خطی که اميد را به جوجه آخر صف می رساند پر رنگ کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم آخر 



81 آفرين 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم آخر

        دور سگی که آخر از همه به النه می رسد، خط بکش.

  

                               ببين و مثل من بگو



آفرين 82

                                          ببين و انجام بده 

                                             ماهی که اّول به قالب ماهی گيری می رسد را قرمز و ماهی آخر را رنگ زرد بزن.

        موشی که اّول به پنير می رسد را رنگ بزن و موش آخر را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم اّول / آخر

                                ماهی که اّول به قالب ماهی گيری می رسد را قرمز و ماهی آخر را رنگ زرد بزن.                                ماهی که اّول به قالب ماهی گيری می رسد را قرمز و ماهی آخر را رنگ زرد بزن.



83 آفرين 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم اّول / آخر

        کودکی که در رديف اّول قطار هوايی نشسته  را عالمت بزن و دور کودکی که در رديف آخر نشسته، خط بکش.



آفرين 84

         دور اسب اّول خط بکش و اسب آخر را عالمت بزن.                

          موتوری که اّول به اميد می رسد را قرمز و موتور آخر رارنگ آبی بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم اّول / آخر



85 آفرين 

 

                                  آی بازی ، بازی ، بازی 

          وسايل مورد نياز:

      ۳ عدد صندلی

 مراحل اجرای بازی: 

گام اّول: صندلی ها را پشت سرهم بچينيد و يکی يکی از نوآموزان بخواهيد روی صنــدلی اّول و يا روی صنــدلی آخــر 

بنشينند.

گام دوم:همه نوآموزان را در بازی شرکت دهيد. 

 نکته :به منظور تثبيت مفاهيم فضايی شما می توانيد مفاهيم فضايی زير و رو ـ باال و پايين- داخل و خارج ـ جلو وعقب را 

با فرمان های مختلف اجرا کنيد. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم اّول / آخر



آفرين 86

   

                                          تمرين های دوره ای  

         برای  اجرای دستورهای زير از تصوير های شماره ۴ صفحه ضمائم استفاده کرده و هر تصوير رادر جای مناسب 

بچسبان.

باد بادک باالی ابر ـ  توپ زير صندلی ـ پروانه باالی گل ـ کبوتر روی درخت ـ هويج جلوی خرگوش ـ جوجه اّول صف 

حيواناتحيوانات

 شناخت مفاهيم فضايی
تمرين های دوره ای 



87 آفرين 

        پسری که دستش را جلوآورده قرمز و پسری که دستش را باال برده رنگ سبز بزن .

        دختری که دستش داخل جيب است را رنگ زرد و دختری که دستش خارج ازجيب است را رنگ سبز بزن.

  شناخت مفاهيم فضايی
تمرين های دوره ای 



آفرين 88

         دست راست پسر را زرد و پای چپش را رنگ قرمز بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
تمرين های دوره ای 



89 آفرين 

         دختر اّول صف را آبی و دختر آخر صف را رنگ قرمز بزن.

  شناخت مفاهيم فضايی
تمرين های دوره ای 



90

                        

                بر اساس شکل 

                 بر اساس رنگ 

                بر اساس اندازه 

نگاره ـ تفاوت و تشابه بينايی 



91 آفرين 

                                    ببين و گوش کن 

تفاوت و تشابه بينايی براساس شکل 
مثل هم



آفرين 92

                                           بگرد و پيدا کن 

                                             با يک خط تصويرهای مثل هم را به يکديگر وصل کن.

تفاوت و تشابه بينايی بر اساس شکل 
مثل هم



93 آفرين 

         در هر رديف، تصوير های مثل هم را عالمت بزن.

تفاوت و تشابه بينايی براساس شکل 
مثل هم



آفرين 94

تفاوت و تشابه بينايی براساس شکل 
مثل هم

        در هر رديف، تصويرهای مثل هم را رنگ بزن.

                              ببين و مثل من بگو

        در هر رديف، تصويرهای مثل هم را رنگ بزن.



95 آفرين 

تفاوت و تشابه بينايی براساس شکل 
فرق دارد

                              ببين و گوش کن 



آفرين 96

                                          بگرد و پيدا کن 

                                           در هر رديف، تصويری که با بقّيه فرق دارد را عالمت بزن.

        

تفاوت و تشابه بينايی براساس شکل 
فرق دارد



97 آفرين 

        در هر رديف، تصويری که با بقّيه فرق دارد را رنگ بزن.

تفاوت و تشابه بينايی براساس شکل 
فرق دارد



آفرين 98

        در هر رديف، دور وسيله ای که با بقّيه فرق دارد، خط بکش.

                           ببين و مثل من بگو

تفاوت و تشابه بينايی براساس شکل 
فرق دارد



99 آفرين 

تفاوت و تشابه بينايی براساس رنگ 
مثل هم

                             ببين و گوش کن 



آفرين 100

 
                                            بگرد و پيدا کن 

                                              در هر رديف، دور تصويرهای هم رنگ خط بکش.

   

                                              در هر رديف، دور تصويرهای هم رنگ خط بکش.                                              در هر رديف، دور تصويرهای هم رنگ خط بکش.

تفاوت و تشابه بينايی براساس رنگ 
مثل هم


