
101 آفرين 

تفاوت و تشابه بينايی براساس رنگ 
مثل هم

       در هر رديف، دور تصويرهای هم رنگ خط بکش.



آفرين 102

                                             ببين و مثل من بگو

                                  ببين و گوش کن 

تفاوت و تشابه بينايی براساس رنگ
مثل هم



103 آفرين 

تفاوت و تشابه بينايی براساس رنگ 
فرق دارد

                                  بگرد و پيدا کن 

                                    ماشينی که رنگش با بقّيه فرق می کند را عالمت بزن.



آفرين 104

          در هر رديف، وسيله ای که رنگش با بقّيه فرق می کند را عالمت بزن.

تفاوت و تشابه بينايی براساس رنگ
فرق دارد



105 آفرين 

           در هر رديف، وسيله ای که رنگش با بقّيه فرق می کند را عالمت بزن.

                               ببين و مثل من بگو

تفاوت و تشابه بينايی براساس رنگ 
فرق دارد



آفرين 106

                                           ببين و گوش کن 

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
مثل هم



107 آفرين 

                                  بگرد و پيدا کن 

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

       

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
مثل هم

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



آفرين 108

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
مثل هم

       در هر رديف، تصويرهای هم اندازه را عالمت بزن. 



109 آفرين 

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
مثل هم

        در هر رديف، تصويرهای هم اندازه را عالمت بزن.       

  



آفرين 110

       در هر رديف، دور تصويرهای هم اندازه خط بکش.

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
مثل هم



111 آفرين 

       در هر رديف، دور تصويرهای هم اندازه خط بکش.

                               ببين و مثل من بگو

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
مثل هم

       در هر رديف، دور تصويرهای هم اندازه خط بکش.



آفرين 112

                                           ببين و گوش کن 

                               بگرد و پيدا کن 

                                    تصويری که اندازه ی آن با بقّيه فرق  دارد را عالمت بزن.

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
فرق دارد



113 آفرين 

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

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
فرق دارد



آفرين 114

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

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
فرق دارد



115 آفرين 

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

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
فرق دارد



آفرين 116

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
فرق دارد

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



117 آفرين 

 

تفاوت و تشابه بينايی براساس اندازه
فرق دارد

                                  ببين و مثل من بگو

                                آی بازی ، بازی ، بازی 

                                 وسايل مورد نياز:

       ميوه ها، اشکال هندسی و اشياء مختلف در رنگ ها واندازه های مختلف .

مراحل اجرای بازی: 

گام اّول : با توّجه به مراحل آموزش تفاوت و تشابه بيـنايی،  در مقابل هر نوآموز سبــدی از وسايل آموزشی

 مورد نياز هر فعالّيت قرار داده و از نو آموزان بخواهيد اشياء مثل هم را به شما نشان دهند.

گام دوم : نوآموز اشيايی که با بقّيه فرق دارد را به شما نشان دهد.

نکته ۱ : هرگام را برای تفاوت وتشابه بينايی بر اساس شکل، رنگ و اندازه  اجرا کنيد.

نکته ۲ :  نو آموز را تشويق کنيد واژه (مثل هم) و (فرق دارد) را در پايان هر بخش از بازی تکرار کند.



آفرين 118

                                            تمرين های دوره ای 

                                             اشيا مثل هم را به هم وصل کن.

      کاله های هم رنگ را به هم وصل کن.

تفاوت و تشابه بينايی
تمرين های دوره ای 



119

تصوير شماره ۱ـ صفحه ۲۲

تصوير شماره ۲ـ صفحه ۶۲

تصوير شماره ۳ـ صفحه ۷۳

تصوير شماره ۴ـ صفحه ۸۶

ضمائم 




