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 سمه تعالياب

كانمااحياالناس جميعا...((  ))...ومه احيااهف

يٌذ بزًاهِ ريشي درسي اس هَلفِ ّاي پيچيذُ، گستزدُ ٍ بسيار تأثيزگذاري است كِ بِ چزايي آفز

ٍ بيا اسيتفادُ اس اّيذام، هاتيَا ٍ      .ٍ چگًَگي آهَسش ٍ پزٍرش بِ ضكل تجَيشي ٍ كالى هيي پيزداسد  

 سياست ّاي تعلين ٍ تزبيت هي پزداسد.ييي برٍش يا سايز عٌاصز بِ ت

يٌذ بزًاهِ رييشي درسيي اسيت كيِ بيا سياسهاى دّيي هفياّين ٍ         هاتَاي تأليف ضذُ بخطي اس فزآ

عييي  ضيوي ظفين اًع يام پيذيزي      ههَضَعات )داراي هخاطباى هطخص ٍ اّذام، ساختار ٍ بزًاهِ ي 

 زاى طزاظي ضذُ است.بزاي تاقق اّذام در ابعاد هختلف هتٌاسب با ًياسّاي هتٌَع فزاگي

ارم ايي هاتَا سهيٌِ ساس دست يابي داًص آهَساى بِ صالظيت ّاي فزدي ٍ اجتواعي باضيذ  ٍاهيذ

 ي ٍاقعيت بپَضاًذ.ي ايي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى را جاهِ ٍ آرسٍّاي هعلواى ٍ ٍالذي

 َ ليي ٍ دسيت  ٍبي ضك تاقق ايي اّذام بشرگ ٍ تعالي بخص ًياسهٌذ ّوزاّي ٍ هساعذت هسي

ّوكياراى سياسهاى پيشٍّص ٍ بزًاهيِ رييشي       ٍهيَلفيي   ،اًذركاراى در ساسهاى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌايي

ن اس ّوِ عشيشاى كِ تيالش بسييار سييادي را در هزاظيل گًَياگَى      ًآهَسضي است. لذا بزخَد السم هي دا

ًظيزات ٍ   ٌتظيز هصويواًِ تطكز ٍ قذرداًي ًواين. در ضيوي   ،چاپ اًجام دادُ اًذ ٍتأليف ٍ آهادُ ساسي 

 .ن بَديّ اپيطٌْادّاي ارسًذُ صاظباى اًذيطِ ٍ تجزبِ در جْت ارتقاء كيفيت بزًاهِ ّا خَ

 ٍهاتَفيقٌااالبا...العشيشالاكين                                                                         

 دكتر انمدار عبدالهيان
 ورش ا�يي شوورمعاون وزري و رئيس سازمان آموزش  و رپ
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كتاب درسى يكى از مواّد آموزشى است و نقش مهّمى در تامين اهداف آموزش و پرورش ايفا مى كند.
كتاب دانش عمومى 2 شامل بخش شناخت حيوانات، وسايل نقلّيه و شناخت خود از مولفه اّطالعات عمومى است.

 سازماندهى محتوا بر اساس ساختار موضوعى است. 
فعاليّت هاى ارائه شده در اين كتاب بدين شرح است:

در ابتداى هر موضوع يك نگاره مطرح اســت، رويكرد نگاره ها از كل به جز اســت. تصوير نگاره با هدف تشويق نوآموزان 
به خوب ديدن، گوش كردن، سخن گفتن و فكر كردن ارائه شده است. اجزاى تصوير مورد نظر، زير هر نگاره قرار دارد. نام هر 

تصوير به طور مجزا توسط آموزگار گفته مى شود و نوآموز با تصوير و نام آن آشنا شده تا در ذهنش ثبت و ضبط شود. 
فعالّيت هاى يادگيرى سازمان يافته، در چند بخش ارائه مى گردد. هدف از اين فعالّيت ها، يكسان كردن روش هاى آموزشى 

است و معلّم مى تواند آزادانه با توّجه به توانايى ها و ظرفيت هاى نوآموزان در كالس عمل نمايد.
 ببيــن و گوش كن: هدف از اين فعالّيت آموزش مهارت خوب ديدن، خوب گوش كردن، افزايش مهارت هاى زبانى، 
بيان شــفاهى، تصوير خوانى و پاسخگويى به پرسش هاى آموزگار اســت. اين نوع تمرين ها مى تواند فرصتى را براى يادگيرى 

مشاركتى نوآموزان فراهم كند.
 بگرد و پيدا كن: نوآموز در اين نوع تمرين ها با توّجه به آموزش هاى داده شده، مفهوم مورد نظر را در تصويرها پيدا 
مى كنــد. در اين بخش ابتدا معلّم با خواندن هر ســؤال بــراى نوآموز او را در پيدا كردن مفهوم مورد نظر كمك مى كند. در اين 
تمرين ها نوآموز با عالمت زدن يا رنگ زدن و وصل كردن، مفهوم مورد نظر را نشــان مى دهد. هدف از اين فعالّيت عالوه بر 
شــناخت مفهوم مورد نظر،كســب مهارت هاى خوب ديدن، گوش كردن، افزايش مهارت هاى زبانى، هماهنگى چشم و دست، 

مهارت هاى ترسيم، تقويت توّجه و تمركز مى باشد.
 ببين و مثل من بگو: هدف از اين فعالّيت تقويت توّجه و تمركز، مهارت خوب ديدن، خوب گوش كردن، سخن گفتن، 
درك تصوير و بيان نام تصوير بعد از آموزگار است. در اين فعالّيت سؤالى در كتاب نوشته نشده است. آموزگار با توّجه به دستور 
فعالّيت از نوآموز مى خواهد خوب به تصوير نگاه كند و بعد از گفتن نام تصوير توسط آموزگار، نوآموز واژه مورد نظر را تكرار كند.

 اگه گفتى؟: آموزگار با بيان سؤال، بيان خودبخود را در نوآموز تقويت مى كند. هدف از اين فعالّيت، تقويت توّجه و تمركز، 
تقويت حافظه ديدارى – شــنيدارى، مهارت خوب ديدن، خوب گوش كردن، ســخن گفتن، درك تصوير و بيان نام تصويربدون 
راهنمايــى آموزگار اســت. هم چنين در اين بخش عالوه بر تقويت ارتبــاط عاطفى و حس اعتماد به نفس در نوآموزان، آن ها را 

وادار به تفّكر و يادآورى مفاهيم آموزش ديده مى كند.
 نشان بده و بگو: نوآموز در اين تمرين با توّجه به آموزش هاى داده شده در قسمت حيوانات (نوع غذا، محّل زندگى 
و صداى حيوانات) و در بخش وســايل نقلّيه (محّل حركت و كاربرد وســيله) را در تصويرها پيدا كرده و بيان مى كند .در اين 
بخش ابتدا معلّم با خواندن هر ســؤال براى نوآموز، او را به پيدا كردن مفهوم مورد نظر و بيان شــفاهى آن تشويق مى كند. در 

ساختار كتاب



اين تمرين ها نوآموز با عالمت زدن، رنگ كردن و وصل كردن، مفهوم مورد نظر را نشــان مى دهد. هدف از اين فعالّيت عالوه 
بر شناخت كاربرد مفهوم مورد نظر، كسب مهارت هاى خوب ديدن، گوش كردن، افزايش مهارت هاى زبانى، هماهنگى چشم و 

دست، مهارت هاى نوشتارى، تقويت توّجه و تمركز نوآموز است.
 كدام كار درســته؟: نوآموز در اين تمرين با توّجه به آموزش هاى داده شــده مفاهيم درست و نادرست مربوط به آن 
موضوع را بازشناســى مى كند. در اين فعالّيت ســؤالى در كتاب نوشته نشده اســت. آموزگار با توّجه به دستور فعالّيت از نوآموز 
مى خواهد خوب به تصويرها نگاه كند و كار درست را عالمت بزند. كه نوآموز با عالمت زدن، تصوير مورد نظر را نشان مى دهد. 
هدف از اين فعالّيت عالوه بر شناخت كار درست، نوآموز را در كسب مهارت هاى اجتماعى، گوش كردن و برقرارى روابط اجتماعى 

صحيح و ايجاد مشاركت كمك مى كند.
فعاليّت پايانى: در پايان هر مبحث فعالّيت هايى با عنوان (كاردســتى )، (آى بازى، بازى، بازى)، (كارعملى)، (نّقاشــى، 
نّقاشى)، (آى قّصه، قّصه، قّصه) ارائه شده است. هدف از اين فعالّيت ها، تكرار و تمرين محتواى آموزش داده شده در قالب جديد 
براى توسعه و تعميق يادگيرى است در اين نوع تمرين ها به آموزش غير مستقيم مفاهيم و مهارت هاى زبانى از طريق مشاركت 
نوآموزان در يادگيرى، تقويت مهارت هاى خوب ديدن، گوش كردن، هماهنگى چشــم و دســت ، تقويت توّجه و تمركز، افزايش 
مهارت هاى حركتى، تقويت مهارت هاى اجتماعى و مشاركت در فعالّيت هاى گروهى و ايجاد فضاى دوستى بين نوآموزان، ايجاد 

حس ابراز وجود با نمايش كارهاى نوآموزان به ديگران و شاد سازى كالس پرداخته شده است
 به منظور حصول اثر بخشــى و بازدهى بيشتر، توّجه آموزگاران گرامى را به رعايت چند نكته جلب         

مى كنيم .
1- فراهم آوردن فضاى آموزشى رضايت بخش و امكانات مناسب آموزشى از قبيل: مداد رنگى، ماژيك، گواش، اسباب بازى هاى 

متنوع.
2- نظارت بر اجراى مستمر تمرينات در كالس يا منزل.

3- فراهم كردن شرايط ايمن براى نوآموزان مانند رعايت نكات ايمنى در كار با وسايلى مانند قيچى و توّجه بيشتر در انجام 
فعالّيت هايى كه مى تواند براى نوآموزان خطرساز باشد. مانند خوردن اشياء كوچك، رنگ و ...

4- قبل از شــروع آموزش در ابتداى ســال تحصيلى دستورات شفاهى و عملى را به نوآموزان آموزش دهيد.دستوراتى مانند 
نشان بده، رنگ بزن، عالمت بزن و ...

5- در پايان هر صفحه 5 عدد نمادهاى تشويقى براى نوآموزان گذاشته شده است كه آموزگار با توّجه به توان نوآموز، دستور 
رنگ كردن به تعداد مورد نظر را به نوآموز مى دهد و او را مورد تشويق قرار مى دهد.

6- در صورتى كه نوآموزان در رابطه با توضيح تصويرها و ذكر جزئيات تصويرها مشــكل دارند، آموزگار با طرح ســؤاالت 
متعدد و ساده، نوآموز را متوّجه جزئيات تصوير نمايد.

7- آموزگار با طرح تمرين هاى متعدد در رابطه با هر يك از تمرين هاى طرح شده زمينه هاى تعميم موارد آموزش داده شده 
را در محيط واقعى فراهم آورد.

در پايــان براى همكارانى كه در جهت توانمند ســازى كودكان كم توان ذهنى از هيچ كوششــى دريغ نمى ورزند، آرزوى 
سالمتى و توفيق روز افزون داريم.
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این كتاب من است.

نگاره

جای عکس 
نوآموز
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نگاره

كالس آمادگى
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نگاره  شناخت حيوانات
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نگاره  شناخت حيوانات
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صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

گاو

 گاو را عالمت بزن.



13
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گاو

ببين و مثل من بگو

اگه گفتى؟

 بگو چه حيواني در حال آب خوردن است؟
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صد 

آفرين

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

گاو

 حاال بگو غذاي گاو چيه؟

 غذاي مورد عالقه گاو را عالمت بزن.

 محّل زندگي گاو را عالمت بزن.

 حاال بگو گاو كجا زندگى مى كند؟



15
صد 
آفرين

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گاو

 حاال صداى گاو را تقليد كن.

 ماما، صداي كدام حيوان است؟ آن را عالمت بزن.
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صد 

آفرين

آى قّصه، قّصه، قّصه

سينا و سارا براي مهماني به مزرعه مادربزرگ رفته بودند. مادربزرگ آن ها در روستا زندگي مي كند.
يك روز صبح ســينا و ســارا از طويله صداي ماما را شنيدند و به سمت آن جا رفتند. ديدند، مادربزرگ با يك سطل 

شير در كنار حيواني ايستاده است. 
مادربزرگ به بّچه ها گفت: بياييد داخل. آيا مي دانيد اسم اين حيوان چيه؟
سينا گفت: اين حيوان گاو است. من عكس آن را روي بطري شير ديده ام.

بعد مادربزرگ گفت: گاو حيوان مفيدي اســت و به ما شــير مي دهد، ما بايد از او مراقبت كنيم. حاال بياييد به گاو 
غذا بدهيد.

سارا پرسيد: غذاي گاو چيه؟
مادربزرگ گفت: گاو علف مي خورد. سينا و سارا با هم جلوي گاو علف ريختند.

مادربزرگ گفت: آفرين، ما بايد حيوانات را دوست داشته باشيم و آن ها را اذيّت نكنيم.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

گاو



17
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گاو

كاردستى

وسايل مورد نياز:  
  A4 مقّوا سايز 

 كش قيطاني

روش ساخت: 
گام اّول: الگوي شماره 1 را از صفحه ضمائم جدا 
كرده و روي مقّواي A4 بچسبانيد و دور آن را 

از قسمت نقطه چين قيچي كنيد.

گام دوم: گردي هاي كنار گوش گاو را سوراخ 
كنيد و كش قيطاني را به اندازه ســر نوآموز در 

آن جا گره بزنيد.

حاال ماسك گاو براى نوآموزان آماده است. ساعتى شاد را براى 
نوآموز با اجراى قّصه فراهم كنيد.



18
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

جوجه

چه خوشگل و باليي اي جوجـه ي طاليي 
تنـها نـري به جايي يـه وقتـي بي اجـازه 

ميـاد تو رو مي گـيره گربه ي چاق شيطون 
فـكر نكني كه سـيره درسته قورتت مي ده 

بگرد و پيدا كن

 بشقابي كه روي آن تصوير جوجه است را عالمت بزن.



19
صد 
آفرين

 روي پرده ي اتاق چه حيواني را مي بيني؟

اگه گفتى؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
جوجه

ببين و مثل من بگو



20
صد 

آفرين

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

جوجه

 جوجه كوچولو را با يك خط به غذايش برسان.

 حاال بگو جوجه چه غذايي دوست دارد؟

 راه خانه ي جوجه كوچولو را رنگ بزن.

 حاال بگو جوجه كجا زندگي مي كند؟



21
صد 
آفرين

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
جوجه  كدام حيوان جيك جيك مي كند؟ آن را رنگ بزن.

 حاال صداى جوجه را تقليد كن.



22
صد 

آفرين

آى قّصه، قّصه، قّصه

سارا با يك كيسه پر از دانه به طرف النه ي مرغ و جوجه ها رفت تا به آن ها غذا بدهد. جوجه هاي طاليي جيك جيك 

مي كردند و سارا هم براي جوجه ها دانه پاشيد و آن ها مشغول خوردن دانه شدند.

بعد سارا داخل النه ي جوجه ها را نگاه كرد، ديد كه يك جوجه تخم خود را شكسته و سعي مي كند از تخم بيرون بيايد.

سارا به جوجه گفت: وقتي از تخم درآمدي زود برو پيش مادرت.

جوجه طاليي ام من

جيك جيك جيكو مي كنم.

رفته كجا مادرم؟

من مي روم پيش او

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

جوجه



23
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
جوجه



24
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 سگ را عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

سگ

سگ رو پاهاش مي شينه
استخونو مي بينه

با دندوناش كه هست تيز
اونو مي كنه ريزريز



25
صد 
آفرين

اگه گفتى؟

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
سگ

 روي بلوز سينا عكس چه حيواني را مي بيني؟



26
صد 

آفرين

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 اين سگ كوچولو گرسنه است. با يك خط او را به غذايش برسان.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

سگ

 اگه گفتي سگ كوچولو به طرف كدام غذا رفت؟

 اين سگ از خانه اش دور شده است. راهي كه او را به خانه اش مي رساند، رنگ بزن

 حاال بگو سگ كجا زندگي مي كند؟



27
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
سگ

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

 كدام حيوان، واق، واق مي كند؟ آن را رنگ بزن.



28
صد 

آفرين

آى بازى، بازى، بازى

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

سگ

مراحل اجراي بازي: 
گام اّول: به هريك از نوآموزان يك عدد كارت تصوير حيواناتى كه آموزش داده ايد، بدهيد.

گام دوم: به نوآموزان بگوييد هرگاه اســم حيوانى كه كارت آن دســت آن هاست، آورده شد، هر يك از آن ها كه 
كارت مورد نظر را در دست دارد، آن را باال آورده و به ديگران نشان دهند.

گام سوم: اين فعالّيت را براي هر يك از حيوان هايى كه آموزش داده ايد، تكرار كنيد.
گام چهارم: در هر نوبت بازي، كارت هاي نوآموزان را با هم عوض كنيد تا همه نوآموزان در بازي سهيم شوند.

قرارداد: هر نوآموز كه كارت اشــتباه را نشــان دهد، در نوبت بعد بازي همان كارت در دســتش مي ماند تا كار را 
درست انجام دهد.

كاردستى

وسايل مورد نياز: 
  A4 مقّوا سايز 

 كش قيطاني
روش ساخت:

گام اّول: الگوي شــماره 2 را از صفحه ضمائم روي 
مقّواي A4 بكشيد و دور آن را از قسمت نقطه چين 

قيچي كنيد.
گام دوم: گردي هاي كنار گوش ســگ را ســوراخ 
كنيــد و كش قيطانــي را به اندازه ســر نوآموز در 

آن جا گره بزنيد.
حاال ماسك سگ براي بازي و قّصه گويى آماده است.

ساعتى شاد را براى نوآموز با اجراى قّصه فراهم كنيد.



29
صد 
آفرين

ببين و گوش كن

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گوسفند

بگرد و پيدا كن

 گوسفند را در چرخ و فلك عالمت بزن.



30
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

 خطى كه اين پسر را به گوسفند مى رساند، پر رنگ كن.گوسفند

ببين و مثل من بگو



31
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گوسفند

اگه گفتى؟

 روي بادبادك تصوير چه حيواني را مي بيني؟

 حاال نام غذاى گوسفند را بگو.

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 گوسفند را به غذايى كه دوست دارد، برسان.



32
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

 محّل زندگي گوسفند را عالمت بزن.گوسفند

 حاال بگو گوسفند كجا زندگي مي كند؟

  كــدام يك از شــكل هاى زير را رنگ بزنى بــه محّل زندگى 
گوسفند مى رسى؟



33
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گوسفند  بع بع صداي كدام حيوان است؟ آن را عالمت بزن.

 حاال صداي گوسفند را تقليد كن.

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟



34
صد 

آفرين

كاردستى

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

گوسفند

قاب عكس گوسفند

وسايل مورد نياز:

A4 مقّوا به ابعاد 

A4 گوني به ابعاد نصف 

 الگوي گوسفند

 پشم يا پنبه

 دگمه 2 عدد

روش ساخت :

گام اّول: تصوير گوسفند را روي مقّوا طراحي كنيد.

گام دوم: به نوآموز كمك كنيد پشم يا پنبه را روي بدن گوسفند بچسباند.

گام سوم: نوآموزان با قلم مو و يا رنگ انگشتي قطعه گوني بريده شده را رنگ بزنند.

گام چهارم: گوسفندي كه پشم و پنبه روي آن چسبانده شده را روي قاب گوني بچسبانيد.

گام پنجم: با دو دگمه مشكي براي گوسفند چشم بگذاريد.

كاردستى شما آماده است.



35
صد 
آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 گربه را عالمت بزن.

من پيشي ملوسم
ميوميو مي كنم

چنگول تيزي دارم
دندان ريزي دارم
موقع بازي كردن

چه جست و خيزي دارم
حتماً مرا شناختي
من گربه ملوسم

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گربه



36
صد 

آفرين

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

گربه

اگه گفتى؟

 روي بشقاب تصوير چه حيواني را مي بيني؟



37
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گربه

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 دور غذاهايي كه گربه مي خورد، خط بكش.

 حاال بگو گربه چه غذاهايي مي خورد؟

 گربه را به غذاهايي كه دوست دارد، برسان.



38
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

 كدام حيوان «ميوميو» مى كند؟ آن را عالمت بزن.گربه

 حاال بگو گربه چه صدايي دارد؟

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟



39
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
گربه

آى بازى، بازى، بازى

وسايل مورد نياز:

 كارت ديدآموز حيوانات: گربه، جوجه، سگ، گاو، گوسفند

 كارت تصويري از تصوير محّل زندگي حيوانات

مراحل اجراى بازى :

گام اّول: به هر نوآموز تصوير 2 حيوان را بدهيد.

گام دوم: كارت تصويري از تصوير محّل زندگي حيوانات به نوآموزان بدهيد تا به هر تصويرى كه در دست دارند 

نگاه كنند و هر حيوان را در محّل زندگي خودش قرار دهند.

قرارداد: در هر نوبت بازي، تصويرهاى حيوانات را در دست نوآموزان تغيير دهيد تا همه نوآموزان تصوير حيوانات 

مختلف را در محلّ هاي زندگي آن ها قرار دهند.

سعي كنيد ساعتي شاد را براي نوآموزان فراهم كنيد.
تشويق نوآموزان را فراموش نكنيد.



40
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

خرگوش

بگرد و پيدا كن

 خرگوش را پيدا كن و دور آن خط بكش.

خرگوش من سفيده
امروز خيلي دويده

خرگوش من چه نازي
مياي بريم به بازي



41
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
خرگوش

ببين و مثل من بگو

اگه گفتى؟

 اگر با مداد آبى اين جاده را دنبال كني به چه حيواني مي رسي؟



42
صد 

آفرين

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

خرگوش

 با رنگ كردن گردي ها، خرگوش را به غذايش برسان.

 حاال بگو خرگوش كوچولو را به چه غذايي رساندى؟

 خرگوش از كدام راه به خانه اش مي رسد. با يك خط او را به خانه اش برسان.

 حاال كه خرگوش را به خانه اش رســاندي، بگو 
خرگوش كجا زندگي مي كند؟



43
صد 
آفرين

كاردستى

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
خرگوش

وسايل مورد نياز:
 مقّواي سفيد

 دگمه قابلمه اي 4 عدد
 پاستل، مداد رنگي، گواش

روش ساخت:
گام اّول ـ ابتداي الگوي شماره 3 قسمت هاي مختلف بدن 

خرگوش را از قسمت ضمائم جدا كنيد.
گام دوم ـ الگوها را روي مقّوا بچسبانيد و دور آن را قيچي كنيد.

گام  سوم ـ قسمت هاي برش خورده را نوآموزان رنگ آميزي كنند.
گام چهارم ـ محل هايي كه عالمت○مشــخص شده اســت گوش ها به سر، سر به تنه، دم به تنه را با دگمه قابلمه اي

به هم وصل كنيد.

حاال خرگوش آماده است.



44
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 كبوتر را از بين حيواناتى كه در قطار نشسته اند، پيدا كن و عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

كبوتر



45
صد 
آفرين
صد 

ببين و مثل من بگو

اگه گفتى؟

 چه پرنده اي در آسمان پرواز مي كند؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
كبوتر



46
صد 

آفرين

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 راهى كه كبوتر را به غذايش مى رساند، رنگ بزن.

 حاال بگو، كبوتر چه غذايي مي خورد؟

 اين كبوتر مي خواهد در النه اش استراحت كند او را با يك خط به النه اش برسان.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

كبوتر



47
صد 
آفرين

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

 كدام پرنده «بغ بغ بغو» مى كند ؟ آن را عالمت بزن.

 حاال مي تواني صداي كبوتر را تقليد كني؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
كبوتر



48
صد 

آفرين

آى قّصه، قّصه، قّصه

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

كبوتر

سارا براي دوســتش ماجراي غذا دادن به كبوترها را در زمستان تعريف 

مي كرد:

در يك روز ســرد زمســتاني كه برف مي باريد، من مشغول انجام تكاليف 

مدرسه ام بودم. 

صدايي از پشــت پنجره حواسم را پرت كرد و ديدم كبوتري از بيرون به 

پنجره نوك مي زند، فهميدم كبوتر دنبال غذا مي گردد.

به طرف آشــپزخانه رفتم و از مادرم دانه گرفتم و دانه ها را به حياط بردم 

و روى زمين ريختم و ديدم كه آن كبوتر به همراه دوســتانش به ســمت 

دانه ها پرواز كردند و مشغول خوردن دانه ها شدند. آن ها بعد از سير شدن 

با بغ بغ بغو كردن از من تشّكر كردند.



49
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
كبوتر



50
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 سينا در پارك حيوانات است به او كمك كن تا راهى كه به موش مى رسد را سبزكند.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

موش

موش موشك كوچولو
دنبال چي مي گردي
اگر پنير مي  خواهي

بايد بيرون بيايي
با دندونت كه هست تيز

پنير را بكن، ريزريز



51
صد 
آفرين

ببين و مثل من بگو

اگه گفتى؟

 روي بادباك تصوير چه حيواني را مي بيني؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
موش



52
صد 

آفرين

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 راهي كه موش كوچولو را به غذايش مي رساند، رنگ بزن.

 حاال بگو موش چه غذايى دوست دارد؟

 حاال بگو موش كجا زندگي مي كند؟

 موشي در كدام ايستگاه پياده شود به خانه ا ش مي رسد، آن را عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

موش

525252



53
صد 
آفرین

آی بازی، بازی، بازی

وسایل مورد نیاز:
 کارت دیدآموز غذاي حیوانات: هویج ـ پنیر، علف، گوشت، استخوان، شیر

 کارت دیدآموز حیوانات: خرگوش، موش، گوسفند، سگ، گربه، گاو

مراحل اجرای بازی:
گام اّول: نوآموزان را به دو گروه تقسیم کنید. به یك گروه از نوآموزان کارت دیدآموز حیوانات و به گروه دیگر 

کارت دیدآموز غذاي حیوانات بدهید.

گام دوم: نوآمــوزان گروه اّول، تصویر حیوانی را که در دســت دارنــد روي زمین بگذارند و هر یك از افراد گروه 

دیگر که تصویر غذاي آن حیوان در دستش است آن را زیر تصویر حیوان مورد نظر بگذارد و این بازي به همین 

شکل ادامه مي یابد. پس از پایان یك دور بازي، کارت هاي دو گروه با هم عوض شود.

تشویق نوآموزان را در جریان بازی فراموش نکنید.
هیجان الزم را در بازی ایجاد کنید.

 تصویر زیر خانه ي کدام حیوان است؟ آن را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت حیوانات:
موش



54
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 ماهي را عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

ماهى



55
صد 
آفرين

ببين و مثل من بگو

اگه گفتى؟

 داخل تنگ آب چه حيواني را مي بيني؟

 نقطه چين ها را كامل كن.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
ماهى



56
صد 

آفرين

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 محّل زندگى ماهى را عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

ماهى

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟



57
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
ماهى

آى قّصه، قّصه، قّصه

سينا براي دوستانش در مدرسه ماجراى خريدن ماهي قرمز را در شب عيد تعريف مي كرد كه؛
نزديك عيد بود همه در خانه ي مادربزرگ مشغول كار بوديم و به مادر در چيدن سفره هفت سين كمك مي كرديم، 
كه مادربزرگ به ســفره هفت ســين نگاه كرد و گفت: مي دانيد جاي چي در ســفره خالي است، من و خواهرم فكر 

كرديم و با هم گفتيم: ماهي، ماهي قرمز.
پدرم به ما گفت: بياييد با هم برويم از مغازه ماهي بخريم، ما در مغازه شروع به تماشاي ماهي هاي قرمز و سياهي 
كه در آب شــنا مي كردند، شــديم و هر كدام يك ماهي قرمز براي سفره هفت سين انتخاب كرديم و در تنگ آب 

انداختيم و با خوش حالي به همراه پدر به سمت خانه به راه افتاديم و آن را داخل سفره گذاشتيم.



58
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 زنبور را عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

زنبور

اين وزوزي كوچولو
گل ها رو كه مي بينه

روي اونا مي شينه
با گل ها دوستي داره

عسل برام مي آره



59
صد 
آفرين

ببين و مثل من بگو

اگه گفتى؟

 روى شيشه عسل چه حيواني را مي بيني؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
زنبور



60
صد 

آفرين

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

زنبور

 با يك خط زنبور را به غذايش برسان.

 حاال بگو زنبور براي غذاخوردن روي چه چيزي مي نشيند؟

 با يك خط ســه گوش هاي قرمــز را دنبال كن و زنبور را به 
خانه اش برسان.

 حاال بگو خانه زنبور كجاست؟



61
صد 
آفرين

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
زنبور  كدام حيوان «وزوز» مي كند؟ آن را عالمت بزن.

 مي تواني صداي زنبور را تقليد كني؟



62
صد 

آفرين

كاردستى

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:

زنبور

وسايل مورد نياز:
 مقّواي زرد ، كاغذ يا مقّواي مشكي، كاغذ كالك نقره اي يا مقّواي نقره اي

 2 عدد گوش پاك كن

 چسب

 كش قيطاني

روش ساخت:
گام اّول: الگوي چشم بند زنبور را از روي الگوي شماره 4 صفحه ضمائم روي مقّواي زرد بكشيد.

گام دوم: نوارهايي از كاغذ يا مقّواي سياه روي شكلي كه كشيده ايد بچسبانيد و بعد الگوي چشم بند را ببريد.

گام ســوم: شــكل بال را روي مقّوا بكشــيد و ببريد. روي هر بال رگه هايي با مداد نّقاشي كنيد. بال ها را به دو طرف 

ماسك چشم بچسبانيد.

گام چهارم: براي شــاخك ها، از دو عدد گوش پاك كن اســتفاده كنيد. (پنبه گوش پاك كن زرد و ميله آن سياه رنگ 

شــود.) مطابق شــكل سوراخي روي ماسك ايجاد شــده و ميله هاي گوش پاك كن در آن وارد شده است و از پشت 

چسب زده مي شود.

گام پنجم: در انتها، در دو طرف ماسك چشم بند، دو سوراخ درست كنيد و يك كش از آن ها رد و گره بزنيد.

حاال ماسك براي بازي بّچه ها آماده است.

 ماسك زنبور را به چشم نوآموزان بزنيد و تصويرهايي از گل و چيزهاي ديگر را در كالس قرار دهيد و نوآموزان 

حالت پرواز به خود گرفته و وزوز كنند و از بين تصويرها گل ها را انتخاب كنند.



63
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت حيوانات:
زنبور



تمرين هاى دوره اى

64
صد 

آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت حيوانات

 حيواناتى كه علف مى خورند را رنگ مناسب بزن.

 اين بّچه ها ماسك چه حيواناتي را به صورت زده اند، نام آن ها را بگو.



65
صد 
آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت حيوانات

 هر كدام از اين حيوانات را با يك خط به غذاي مناسب خودش برسان.

 حيواني كه براى غذا خوردن روى گل ها مى نشيند را عالمت بزن.



66
صد 

آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت حيوانات

 كدام يك از حيوانات زير در جنگل زندگي مي كند. آن را عالمت بزن.

 هر حيوان را به خانه ي خودش برسان.



67
صد 
آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت حيوانات

 با اســتفاده از تصويرهاى شــماره 5 صفحه ضمائم، هر حيوان را كنار خانه ي 
خودش بچسبان.



68
صد 

آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت حيوانات

 حيواني كه در آب شنا مي كند را عالمت بزن.

 صداي هر يك از حيوانات زير را تقليد كن.



69
صد 
آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت حيوانات

 كدام يك از حيوانات زير پرواز مي كند، آن را رنگ بزن.



70

نگاره وسايل نقليّه



71

نگاره وسايل نقليّه



72
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

دوچرخه

بابام برام خريده
دوچرخه قشنگي

كه روش زدم يه عالم
ستاره هاي رنگي

زهرا شكيبا

 در سالن ورزش مدرسه، دوچرخه را عالمت بزن.



73
صد 
آفرين

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
دوچرخه  اين پسرمي خواهد دوچرخه سواري كند، راهي كه او را به دوچرخه 

مي رساند را رنگ بزن.

صد 



74
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

  سارا سوارچه وسيله اي شده است؟

  با انگشت اين راه را دنبال كن، ببين به چه وسيله اى مى رسى؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

دوچرخه



75
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
دوچرخه

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 جايي كه مي توانيم در آن دوچرخه سواري كنيم را عالمت بزن.

 حاال بگو دوچرخه كجا حركت مى كند؟



76
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

 از دوچرخه براى چه كارى استفاده مى كنيم؟دوچرخه



77
صد 
آفرين

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
دوچرخه

 در صورت وجود دوچرخه در مدرســه، نوآموزان را براى دوچرخه ســوارى به حياط برده و با كمك به آن ها، 

ساعتى شاد و مفّرح را برايشان فراهم كنيد.

 در صورت نبود دوچرخه، از دوچرخه ثابت اتاق كاردرمانى براى اجراى دوچرخه سوارى استفاده كنيد.

نكته:

 حين اجراى دوچرخه سوارى، توّجه نوآموزان را به نكات ايمنى جلب كنيد و آن ها را همراهى كنيد.

كار عملى



78
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 در بين اسباب بازى ها، ماشين را عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

ماشين

وقتى كه راه زياده
نمى شه رفت پياده

هر جا بخوايم با ماشين
مى ريم سريع و ساده

زهرا شكيبا



79
صد 
آفرين

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
ماشين  در تصوير زير، ماشيِن سوارى را رنگ بزن.



80
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

ماشين

 اين خانواده با چه وسيله اى به سفر مى روند؟

 با يك خط گردى هاى قرمز را دنبال كن و 
ماشين را به محّل حركتش برسان.



81
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
ماشين  خطى را كه به محّل حركت ماشين مى رسد، پر رنگ كن.

 حاال بگو محّل حركت ماشين كجاست؟

 از ماشين چه استفاده اى مى كنيم؟



82
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

ماشين



83
صد 
آفرين

وسايل مورد نياز :

 ماكت شهر و ماشين اسباب بازى

مراحل اجراى بازى: 

گام اّول: ماكت شهر را در كالس روى زمين قرار دهيد و به هر نوآموز يك ماشين اسباب بازى دهيد.

گام دوم: هر نوآموز با ماشين هاى خود در مسيرهاى خيابان ماكت رفت و آمد كند.

گام سوم: حين بازى اجزاى ماشين ها را نيز به نوآموزان نشان دهيد و از آن ها محّل حركت و كار ماشين را بپرسيد.

آى بازى، بازى، بازى

تشويق نوآموزان را حين سؤال و پرسش فراموش نكنيد.

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
ماشين



84
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 مسافران مى خواهند به سفر بروند، آن ها را با يك خط به اتوبوس وصل كن.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

اتوبوس



85
صد 
آفرين

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
اتوبوس  از بين تصويرهاى زير، اتوبوس را رنگ بزن.



86
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

اتوبوس

 پدر براى رفتن به محّل كار خود از چه وسيله اى استفاده مى كند؟

 اگر اين جاّده را رنگ كنى به چه وسيله اى مى رسى؟



87
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
اتوبوس

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 اتوبوس را با يك خط به محّل حركتش برسان.

 حاال بگو محّل حركت اتوبوس كجاست؟



88
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

 وسيله اى كه مسافران را از جايى به جاى ديگر مى برد رنگ بزن.اتوبوس

 از اتوبوس چه استفاده اى مى كنيم؟



89
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
اتوبوس

 تصوير يك اتوبوس را روى مقّوا طراحى كنيد.

 با در اختيار قرار دادن رنگ گواش يا رنگ انگشتى از نوآموزان بخواهيد به سليقه خود اتوبوس را رنگ بزنند.

 حين نّقاشى، محّل حركت و نوع كار اتوبوس را ازتك تك نوآموزان مورد سوال قرار دهيد.

نّقاشى، نّقاشى

سعى كنيد ساعتى شاد را براى نوآموزان فراهم كنيد.



90
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 آمبوالنس را عالمت بزن.

آورده اين آمبوالنس
مريضى رو به دكتر

وقتى كه هست ضرورى 
مياد سريع و فورى

             زهرا شكيبا

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

آمبوالنس



91
صد 
آفرين

 با قرمز كردن گردى ها، بيمار را به آمبوالنس برسان.

 وسيله ى نقلّيه اى كه براى رساندن سريع بيماران به بيمارستان آژير مى كشدرا عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
آمبوالنس



92
صد 

آفرين

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

آمبوالنس

اگه گفتى؟

 چه وسيله اى را نزديك بيمارستان مى بينى؟



93
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
آمبوالنس

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 محّل حركت آمبوالنس را عالمت بزن.

 خطى كه آمبوالنس را به محّل حركتش مى رساند، با مداد آبى پر رنگ كن.

 حاال بگو آمبوالنس كجا حركت مى كند؟



94
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

 وسيله اى كه با آن بيماران را به بيمارستان مى برند، رنگ بزن.آمبوالنس

 از آمبوالنس براى چه كارى استفاده مى كنيم؟ از آمبوالنس براى چه كارى استفاده مى كنيم؟



95
صد 
آفرين

آى قّصه، قّصه، قّصه

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
آمبوالنس

سينا امروز وقتى به خانه رسيد اتّفاقى كه براى دوستش در مدرسه افتاده بود را براى مادرش تعريف كرد. 

زنگ تفريح بود. بّچه ها در حال خارج شــدن از كالس بودند، كه ناگهان صداى فرياد يكى از بّچه ها شــنيده شــد. 

ديديم كه ســعيد از پلّه ها پايين افتاده اســت و خانم معلّم هم باالى ســر او در حال تلفن زدن به اورژانس است.ما 

هم در حياط مدرســه منتظر آمدن آمبوالنس شــديم كه پس از مّدت كوتاهى صداى آژير آمبوالنس شــنيده شد. 

ماموران اورژانس سريع وارد سالن مدرسه شدند و سعيد را نوازش كرده و او را به آرامى  سوار آمبوالنس كردند 

تا به بيمارســتان ببرند تا دكتر او را معاينه كند. وقتى مى خواســتيم به خانه بيائيم خانم معلّم به ما گفت: كه حال 

سعيد خوب است و ديگر نگران سالمتى او نباشيد.



96
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 قطار را عالمت بزن.

هو هو چى چى، هو هو چى چى

قطار مى ياد، هو هو چى چى

سوت مى كشه چه آرام

مسافرت شد تمام

مسافران شادى كنان و خندان

ميان پايين از قطار

با چمدان پر بار

رسيديم، رسيديم

چه جاهايى رو ديديم

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

قطار



97
صد 
آفرين

ببين و مثل من بگو

 دختر را با يك خط به قطار وصل كن.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
قطار



98
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

 سينا سوار چه وسيله اى شده است؟

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 راهى كه قطار را به محّل حركتش مى رساند، رنگ بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

قطار



99
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
قطار  حاال بگو محّل حركت قطار كجاست؟

 وسيله اى كه مسافران و بارها را به جاهاى دور مى برد رنگ بزن.



100
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

 با يك خط هر وسيله را به كارى كه انجام مى دهد، وصل كن.قطار

 از قطار چه استفاده اى مى كنيم؟



101
صد 
آفرين

مراحل اجراى بازى:
گام اّول: در حياط مدرســه خطوط موازى مانند ريل قطار را روى زمين طراحى كنيد و مكانى را به عنوان ايســتگاه 

قطار مشخص كنيد.

گام دوم: بــه نوآموزان آموزش دهيد كه پشــت لباس يكديگــر را بگيرند و ما بين خطوط موازى حركت كنند و 2 

نوآموز را در ايستگاه قطار نگه داريد و از نفر اّول صف بخواهيد مانند راننده، قطار را هدايت كند.

گام سوم: با يك تابلوى ايست در ايستگاه بايستيد و به قطار در حال حركت ايست دهيد تا 2 نفر نوآموز منتظر در 

ايســتگاه به ادامه قطار اضافه شــوند. و در دور بعدى 2 نفر از نوآموزان را پياده كنيد. حين حركت قطار نوآموزان 

صداى هوهوچى چى را تقليد كنند.

آى بازى، بازى، بازى

سعى كنيد ساعتى شاد را براى نوآموزان فراهم كنيد.

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
قطار



102
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 كاميون را رنگ بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

كاميون



103
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
كاميون  چهارگوش ها را با يك خط دنبال كن و پسر را به كاميون برسان.

ببين و مثل من بگو



104
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

 كارگران خاك را داخل چه وسيله اى مى ريزند؟

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 كاميون را با يك خط به محّل حركتش وصل كن.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

كاميون



105
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
كاميون  با مداد سبز خطى را كه، به محّل حركت كاميون مى رسد، پر رنگ كن.

 حاال بگو محّل حركت كاميون كجاست؟

 با چه وسيله اى بار را از جايى به جاى ديگر مى بريم؟ آن را رنگ بزن.



106
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

 وسايل نقلّيه اى كه بار را از جايى به جاى ديگر مى برد، عالمت بزن.كاميون

  از كاميون چه استفاده اى مى كنيم؟



107
صد 
آفرين

وسايل مورد نياز:
 كارت تصوير دوچرخه، ماشين، كاميون، قطار، آمبوالنس، اتوبوس

مراحل اجراى بازى:
گام اّول: به هر يك از نوآموزان يك عدد كارت تصويرى وسايل نقلّيه بدهيد.

گام دوم: به نوآموزان بگوييد هر گاه اسم يكى از وسايل نقلّيه آورده شد، هر فرد كه كارت مورد نظر را در دست 
دارد، آن را باال آورده و به ديگران نشان دهد.

گام سوم: اين فعالّيت را براى هر يك از وسايل نقلّيه آموزش داده شده، تكرار كنيد.
گام چهارم: بعد از پايان يك دور بازى، كارت هاى نوآموزان را با هم عوض كنيد تا همه نوآموزان در بازى سهيم 

شوند.
قرارداد: هر نوآموز كه كارت اشــتباه را نشــان دهد در نوبت بعد بازى همان كارت در دســتش مى ماند تا كار را 

درست انجام دهد.

آى بازى، بازى، بازى

سعى كنيد ساعتى شاد را براى نوآموزان فراهم كنيد.

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
كاميون



108
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 ماشين آتش نشانى را عالمت بزن.

وقتى داره مى سوزه
توشهرمون مكانى

مياد سريع يه ماشين
كه هست آتش نشانى

زهرا شكيبا

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

آتش نشانى



109
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
آتش نشانى  آتش نشان با چه وسيله اى  به محّل آتش سوزى مى رسد، او را با يك خط 

به وسيله مناسب وصل كن.

ببين و مثل من بگو



110
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

 اگر با مدادآبى اين شيلنگ آب را رنگ بزنى به چه وسيله اى مى رسى؟

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 ماشين آتش نشانى را به محّل حركتش وصل كن.

 حاال بگو ماشين آتش نشانى كجا حركت مى كند؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

آتش نشانى



111
صد 
آفرين

كاردستى

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
آتش نشانى  براى انجام چه كارى از ماشين آتش نشانى استفاده مى كنيم؟

111111111111111
صد 
آفرين

 پازل را كامل كن. 
وسايل مورد نياز:

 چسب مايع
روش ساخت:

تصوير شماره 6 را از صفحه ضمائم جدا كنيد و در مقابل نوآموز قرار دهيد و به او كمك كنيد با چسباندن هر نيمه، 
ماشين آتش نشانى را كامل كند.



112
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 هواپيما را عالمت بزن.

هواپيما تو آسمون
پر مى كشه جلو مى ره

دو بال آهنى داره
توش پر از مسافره

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

هواپيما



113
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
هواپيما  سينا و سارا با خانواده اش مى خواهند به يك مسافرت دور بروند، با انتخاب 

راه درست آن ها را به هواپيما برسان.

ببين و مثل من بگو



114
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

هواپيما

 مسافران در حال سوار شدن به چه وسيله اى هستند؟

 راهى كه هواپيما را به محّل حركتش مى رساند، رنگ بزن.



115
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
هواپيما  وسيله اى كه در آسمان پرواز مى كند را عالمت بزن.

 حاال بگو هواپيما كجا حركت مى كند؟

 دور وسيله اى كه مسافران و بار را از راه آسمان به جاهاى خيلى دور مى برد، خط بكش.



116
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

 از هواپيما چه استفاده اى مى كنيم؟هواپيما

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟



117
صد 
آفرين

 اين هواپيما فرود آمده است. حاال نقطه چين ها را پر رنگ كن.

نّقاشى، نّقاشى

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
هواپيما



118
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 كشتى را عالمت بزن.

يه كشتى توى دريا
رو موج ها مى خوره تاب

يه عالمه مسافر
مى بره انور آب

زهرا شكيبا

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

كشتى



119
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
كشتى  سه گوش ها را رنگ آبى بزن تا بّچه ها به كشتى برسند.

ببين و مثل من بگو



120
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

 روى دريا چه وسيله اى را در حال حركت مى بينى؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

كشتى

  رودخانه را رنگ كن، ببين به چه وسيله اى مى رسى؟  رودخانه را رنگ كن، ببين به چه وسيله اى مى رسى؟



121
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
كشتى

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 خطى كه كشتى را به محّل حركتش مى رساند، پر رنگ كن.

 حاال بگو كشتى كجا حركت مى كند؟

 وسيله اى كه مسافران و بار را از راه دريا به جاهاى دور مى برد، رنگ بزن.



122
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

كشتى

  باكشتى چه كارهايى انجام مى دهيم؟



123
صد 
آفرين

وسايل مورد نياز:
 كارت تصويرى وسايل نقليّه: قطار، ماشين، آمبوالنس، ماشين آتش نشانى، دوچرخه، كشتى، اتوبوس، كاميون

 ماكت شهر محّل هاى حركت وسايل نقلّيه( خيابان، آسمان، دريا، پارك، جاده)

مراحل اجراى بازى:
گام اّول: به هر نوآموز يك كارت تصويرى وسايل نقلّيه را بدهيد.

گام دوم: در هر نوبت اين سواالت را از نوآموزان بپرسيد.

 وسايل نقلّيه اى كه در خيابان حركت مى كنند را در محّل حركتش قرار دهيد؟

 وسيله ى نقلّيه اى كه در آسمان حركت مى كند را در محّل حركتش قرار دهيد؟

 وسيله ى نقلّيه اى كه در دريا حركت مى كند را در محّل حركتش قرار دهيد؟

 وسيله ى نقلّيه اى كه روى ريل راه آهن حركت مى كند را در محّل حركتش قرار دهيد؟

و هم چنين مى توانيد بدين گونه نيز سواالت را از نوآموزان پرسش نماييد.

 هواپيما را در محّل حركتش قرار دهيد؟

 ماشين آتش نشانى را در محّل حركتش قرار دهيد؟

 آمبوالنس را در محّل حركتش قرار دهيد؟

 كشتى را در محّل حركتش قرار دهيد؟

و نوآموزان براى پاســخگويى به سواالت فوق تصويرهاى وسايل نقلّيه اى كه در دست دارند را با توّجه به سواالت 

پرسيده شده در محّل حركتش قرار دهند.

گام سوم: در پايان هر دور بازى، كارت هاى وسايل نقلّيه نوآموزان را با يكديگر عوض كنيد تا همه در بازى سهيم 

شوند.

آى بازى، بازى، بازى

سعى كنيد ساعتى شاد را براى نوآموزان مهّيا كنيد و تشويق را 
فراموش نكنيد.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
كشتى



124
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 موتور را عالمت بزن.

براى رفت و آمد 
موتور خوبه بّچه جون

اما اينو خوب بدون
تند نبايد رفت با اون

زهرا شكيبا

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

موتورسيكلت



125
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
موتورسيكلت

ببين و مثل من بگو

 وسيله اى كه هنگام سوار شدن بر آن، كاله ايمنى بر سر مى گذاريم را رنگ 
بزن.



126
صد 

آفرين

اگه گفتى؟

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

 در تصوير زير مرد سوار چه وسيله اى است؟

 با انتخاب راه درست، موتور را به محّل حركتش برسان.

 حاال بگو محّل حركت موتور كجاست؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

موتورسيكلت



127
صد 
آفرين

 خطى كه موتور را به محّل حركتش مى رساند، پر رنگ كن.

 دور وسايل نقلّيه اى كه در خيابان حركت مى كنند، خط بكش.

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
موتورسيكلت



128
صد 

آفرين

كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟كدام كار درسته؟

 از موتور چه استفاده اى مى كنيم؟

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:

موتورسيكلت

پيك موتورى



129
صد 
آفرين

 نقطه چين ها را پررنگ كن و رنگ بزن.

نّقاشى، نّقاشى

اّطالعات عمومى:
شناخت وسايل نقليّه:
موتورسيكلت



تمرين هاى دوره اى

130
صد 

آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت وسايل نقليّه

 دور وسيله هايى كه درخيابان، مسافران را از جايى به جاى ديگر مى برند، خط بكش.

 وسيله هايى كه مسافران و بار را از جايى به جاى ديگر مى برند، رنگ بزن.



131
صد 
آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت وسايل نقليّه

 سينا از سرويس مدرسه جا مانده است پدر با كدام وسيله نقلّيه، او را به مدرسه مى رساند، آن را عالمت بزن.

 وسيله اى كه بيماران را سريع به بيمارستان مى رساند، رنگ بزن.



132
صد 

آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت وسايل نقليّه

 سينا و سارا به همراه مادر و پدرشان مى خواهندبه خانه مادربزرگ سفر كنند. 
آن ها با چه وسيله هايى به اين سفر مى روند. با انتخاب وسيله مناسب (با استفاده 

از تصاوير شماره7 صفحه ضمائم) آن ها را به محّل حركت خودشان بچسبان.

 نكته : (هر 3 وسيله مقابل نوآموز قرار دهيد تا او وسيله مناسب را انتخاب كندو در تصوير مورد نظر 
بچسباند.)



133
صد 
آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت وسايل نقليّه

 هر كدام از وسايل را به محّل حركتشان وصل كن.

 وسيله اى كه مى توان با آن ماهيگيرى كرد را عالمت بزن.



134
صد 

آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت وسايل نقليّه

 هر وسيله را به تصوير مناسب خودش وصل كن.



135
صد 
آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت وسايل نقليّه

 راه درست را انتخاب كن تا به صورت خندان برسى.

صد 
آفرين



136

نگاره  شناخت خود

اسم من شادى است.نام خانوادگى ام بابايى است.
اين عكس من است، من خواهر رضا هستم.

مى دانيدهر فردى را با نام خودش مى شناسند.
من و رضا دوست داريم با شما بيشتر آشنا شويم.

مى توانيد خودتان را به ما معّرفى كنيد و بگوييد اسمتان چيه؟



137

نگاره  شناخت خود

اسم من رضا است.نام خانوادگى ام بابايى است.
اين عكس من است، من برادر شادى هستم.



138
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 با شادى بابايى آشنا شدى، در تصويرهاى زير عكس شادى بابايى را عالمت بزن.

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 

من چه كسى هستم

اسم من شادى بابايى است. اسم من رضا بابايى است.



139
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 
من چه كسى هستم

 قبٌالً با رضا بابايى آشنا شدى، در تصويرهاى زير، عكس رضا بابايى را عالمت بزن.

 در تصوير عكس چه كسى را مى بينى؟
 حاال بگو اسمت چيه؟

 حاال مى توانى خودت را كامل معّرفى كنى؟
" نام و نام خانوادگى"

اگه گفتى؟اگه گفتى؟اگه گفتى؟

وسايل مورد نياز:
 توپ

 دروازه
مراحل اجراى بازى:

گام اّول: نوآموزان در كنار هم بايستند و توپى مقابل دروازه كاشته شود و نحوه بازى به نوآموزان توضيح داده شود.
گام دوم: با گفتن اسم هر نوآموز توسط آموزگار، او جلو آمده و توپ كاشته شده را به طرف دروازه شوت كند.

گام سوم: پس از پايان شوت كردن، آموزگار از نوآموزان بخواهد كه خود را به هم كالسى هايش معّرفى كند.

آى بازى، بازى، بازى

محل چسباندن 
عكس نوآموز



140
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 

سالم دوست من!دختر
من مريم هستم.
من يك دخترم.

موهايم بلند است.
گاهى به موهايم روبان و گل سر مى زنم.

گاهى هم گوشواره به گوش هايم آويزان مى كنم.
لباس من با لباس پسرها فرق دارد.



141
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 
پسر سالم دوست من!

من مهدى هستم.

من يك پسرم.

موهايم كوتاه است.

گاهى كاله روى سر مى گذارم.

لباس من با لباس دخترها فرق دارد.



142
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 

دختر

 با يك خط، دختر را به خانه اش برسان.



143
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 
دختر  تصوير دختر را عالمت بزن.

 دخترها را رنگ بزن.



144
صد 

آفرين

ببين ومثل من بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 

دختر

اگه گفتى؟اگه گفتى؟اگه گفتى؟

 حاال بگو اين عكس دختر است يا پسر؟



145
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 
دختر

 عكس خودت را اين جا بچسبان و بگو دخترى يا پسر؟

نشان بده و بگونشان بده و بگونشان بده و بگو

محل چسباندن 
عكس نوآموز

 لباس هاى دخترانه را رنگ بزن.



146
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 

 لباس هاى دخترانه را به دختر وصل كن.دختر



147
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 
دختر

 اگر دخترى، اين تصوير را رنگ بزن.

نّقاشى، نّقاشى



148
صد 

آفرين

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 

پسر

 با يك خط، پسر را به خانه برسان.



149
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 
پسر  تصوير پسر را عالمت بزن.

 پسرها را عالمت بزن.



150
صد 

آفرين

ببين ومثل من بگو

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 

پسر

اگه گفتى؟اگه گفتى؟اگه گفتى؟

 اين عكس پسر است يا دختر؟



151
صد 
آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 
پسر

نشان بده و بگو

 لباس هاى پسرانه را رنگ بزن.



152
صد 

آفرين

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 

  لباس هاى پسرانه را به پسر وصل كن.پسر



153
صد 
آفرين

نّقاشى، نّقاشى

اّطالعات عمومى:
شناخت خود: 
پسر

 اگر پسرى، اين تصوير را رنگ بزن.



تمرين هاى دوره اى

154
صد 

آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت خود

 عكس دوستانت را اين جا بچسبان، سپس نام هريك از آن ها را بگو.

 عكس خواهر و برادر هايت را اين جا بچسبان، سپس نام هريك از آن ها را بگو.



155
صد 
آفرين

تمرين هاى دوره اى:
شناخت خود

 اين دختر و پسر را به لباس هاى مناسب خودشان برسان.



156



ضميمه ها 

157

ضميمه ها



157157157157157

تصويرشماره (1) صفحه 17
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ضميمه ها

تصوير شماره (2 ) صفحه 28
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ضميمه ها

تصوير شماره (3) صفحه 43
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ضميمه ها

تصوير شماره (4) صفحه 62
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ضميمه ها
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تصوير شماره (5) صفحه 67

تصوير شماره 6 صفحه 111
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ضميمه ها 
تصوير شماره (7) صفحه 132
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