
اّطالعات عمومي)شناخت اعضای بدن، 

مشاغل، مکان و زمان(

آمادگي مقدماتي

نوآموزان با نیاز های ویژه

دانش عمومي)3 (

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان آموزش و پرورش استثنایي كشور

برنامه ریزي محتوا و نظارت بر تالیف: معاونت برنامه ريزی آموزشی و توان بخشی، كارشناسي برنامه ريزي آموزشي و درسی

كودكان و دانش آموزان كم توان ذهني

نام كتاب: دانش عمومي )3( اّطالعات عمومي )شناخت اعضای بدن، مشاغل، مکان و زمان( آمادگي مقدماتي  كد: 50573

مولفین: محبوبه ضرغام پور، نسيم عزيزي، مرضيه بياتي، شيرين تقدسي، فاطمه طالبي

مدیر هنری: مجيد ذاكری يونسی 

طراح گرافیک و صفحه آرا: حسين وهابی

تصویرگران: الهه اركيا، نسترن بهرامعلی

طراح جلد :  مريم كيوان

آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: ادارهٔ كّل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی

ـ   ساختمان شماره ٤ آموزش و پرورش )شهيد موسوی( تهران: خيابان ايرانشهر شمالی 

ـ 88831161 ، دورنگار: 88309266، كد پستی: 158٤7٤7359،  تلفن: 9

www.chap.sch.ir :وب سايت

ناشر: شركت افست: تهران ـ كيلومتر ٤ جاده ی آبعلی، پالک 8، تلفن: 77339093، دورنگار: 77339097، صندوق پستی:

٤979  ـ 11155  

چاپخانه: شركت افست ) سهامي عام ( 

سال انتشار و نوبت چاپ: نهم 1399 

حق چاپ محفوظ است

ISBN   978 -964- 05 - 2052 - 9     ٠٥-٩٦٤-٩٧٨-2052-9  شابک





 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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کتاب درسی یکی از مواّد آموزشی است و نقش مهّمی در تامین اهداف آموزش و پرورش ایفا می کند.
این کتاب شامل بخش شناخت اعضای بدن، مشاغل، مکان و زمان از مولفه اّطالعات عمومی، خرده حیطه دانش عمومی است.

 سازماندهی محتوا بر اساس ساختار موضوعی است. 
فعالّیت های ارائه شده در این کتاب بدین شرح است:

در ابتدای هر موضوع یک نگاره مطرح است، رویکرد نگاره ها از کل به جز است. تصویر نگاره با هدف تشویق نوآموزان به 
خوب دیدن، گوش کردن، سخن گفتن و فکر کردن ارائه شده است. اجزای تصویر مورد نظر ، زیر هر نگاره قرار گرفته است و 
نام هر تصویر به طور مجزا توسط آموزگار گفته می شود و نوآموز با تصویر و نام آن آشنا شده تا در ذهنش ثبت و ضبط شود. 
فعالّیت های یادگیری سازمان یافته، در چند بخش ارائه می گردد. هدف از این فعالّیت ها، یکسان کردن روش های آموزشی 

است و معلّم می تواند آزادانه با توّجه به توانایی ها و ظرفیت های نوآموزان در کالس عمل نماید.
 ببین و گوش کن: هدف از این فعالّیت آموزش مهارت خوب دیدن، خوب گوش کردن، افزایش مهارت های زبانی، 
بیان شــفاهی، تصویر خوانی و پاسخگویی به پرســش های آموزگار است. این نوع تمرین ها می تواند فرصتی را برای یادگیری 

مشارکتی نوآموزان فراهم کند.
 بگرد و پیدا کن: نوآموز در این نوع تمرین ها با توّجه به آموزش های داده شده، مفهوم مورد نظر را در تصویرها پیدا 
می کنــد. در این بخش ابتدا معلّم با خواندن هر ســوال بــرای نوآموز او را در پیدا کردن مفهوم مورد نظر کمک می کند. در این 
تمرینــات نوآمــوز با عالمت زدن، رنگ کردن و وصل کردن، مفهوم مورد نظر را نشــان می دهد. هدف از این فعالّیت عالوه بر 
شــناخت مفهوم مورد نظر، کســب مهارت های خوب دیدن،گوش کردن، افزایش مهارت های زبانی، هماهنگی چشم و دست، 

مهارت های ترسیم، تقویت توّجه و تمرکز می باشد.
 ببین و مثل من بگو: هدف از این فعالّیت تقویت توّجه و تمرکز، مهارت خوب دیدن، خوب گوش کردن، سخن گفتن، 

درک تصویر و بیان نام تصویر بعد از آموزگار است.
در این فعالّیت سوالی در کتاب نوشته نشده است. آموزگار با توّجه به دستور فعالّیت از نوآموز می خواهد خوب به تصویر نگاه 

کند و بعد از گفتن نام تصویر توسط آموزگار، نوآموز واژه مورد نظر را تکرار کند.
 اگــه گفتی؟: آموزگار با بیان ســوال، بیان خودبخود را در نوآموز تقویت می کنــد. هدف از این فعالّیت تقویت توّجه و 
تمرکز، تقویت حافظه دیداری – شنیداری، مهارت خوب دیدن، خوب گوش کردن، سخن گفتن، درک تصویر و بیان نام تصویر 
بدون راهنمایی آموزگار است. هم چنین در این بخش عالوه بر تقویت ارتباط عاطفی و حس اعتماد به نفس در نوآموزان، آن ها 

را وادار به تفّکر و یادآوری مفاهیم آموزش دیده می کند.
 نشــان بده و بگو: نوآموز در این گونه تمرین ها با توجه به آموزش های داده شــده در قسمت اعضای بدن )کاربرد 
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اعضا( و در مشــاغل )مّحل کار، نوع کار، کاربرد وســیله و مکان( را در تصویرها پیدا کرده و بیان می کند.که مّعلم با خواندن 
هر ســوال نوآموز را در پیدا کردن مفهوم مورد نظر  و بیان شــفاهی آن تشــویق می کند. و  نوآموز با عالمت زدن یا رنگ 
کردن و وصل کردن، مفهوم مورد نظر را نشــان می دهد. هدف از این فعالّیت عالوه بر شــناخت کاربرد مفهوم مورد نظر، 
کســب مهارت های خوب دیدن، گوش کردن، افزایش مهارت های زبانی، هماهنگی چشم و دست، مهارت های نوشتاری، 

تقویت توّجه و تمرکز به نوآموز است.
 کدام کار درســته؟: نوآموز در این تمرین با توّجه به آموزش های داده شده مفاهیم درست و نادرست  مربوط به 
آن موضوع را بازشناسی می کند. در این فعالّیت سوالی در کتاب نوشته نشده است. آموزگار با توّجه به دستور فعالّیت از نوآموز 
می خواهد خوب به تصویرها نگاه کند و کار درســت را عالمت بزند. در این تمرین نوآموز با عالمت زدن، تصویر مورد نظر 
را نشــان می دهد. هدف از این فعالّیت عالوه بر شــناخت کار درست، نوآموز را در کسب مهارت های اجتماعی، گوش کردن 

و برقراری روابط اجتماعی صحیح و ایجاد مشارکت کمک می کند.
 فعالیّــت پایانی: در پایان هر مبحث فعالّیت هایی با عنوان )کاردســتی (، )آی بازی،بازی، بازی(، )کار عملی(، 
)نّقاشی، نّقاشی(، )آی قّصه، قّصه، قّصه( ارائه شده است. هدف از این فعالّیت ها، تکرار و تمرین محتوای آموزش داده شده 
در قالب جدید برای توسعه و تعمیق یادگیری است در این نوع تمرین ها به آموزش غیر مستقیم مسائل و مهارت های زبانی 
از طریق مشارکت نوآموزان در یادگیری، تقویت مهارت های خوب دیدن، گوش کردن، هماهنگی چشم و دست، تقویت توّجه 
و تمرکز، افزایش مهارت های حرکتی، تقویت مهارت های اجتماعی و مشــارکت در فعالّیت های گروهی و ســاختن فضای 
دوستی بین نوآموزان، ایجاد حس ابراز وجود با نمایش کارهای نوآموزان به دیگران و شاد سازی کالس پرداخته شده است

 به منظور حصول اثر بخشــی و بازدهی بیشــتر، توّجه آموزگاران گرامی را به رعایت چند نکته 
جلب می کنیم .

1- فراهم آوردن فضای آموزشی رضایت بخش و امکانات مناسب آموزشی از قبیل: مداد رنگی، ماژیک، گواش، اسباب 
بازی های متنوع

2- نظارت بر اجرای مستمر تمرینات در کالس یا منزل
3- فراهم کردن شرایط ایمن برای نوآموزان مانند رعایت نکات ایمنی در کار با وسایلی مانند قیچی و توّجه بیشتر در 

انجام فعالّیت هایی که می تواند برای نوآموزان خطرساز باشد. مانند خوردن اشیاء کوچک، رنگ و ...
4- قبل از شــروع آموزش در ابتدای سال تحصیلی دســتورات شفاهی و عملی را به نوآموزان آموزش دهید.دستوراتی 

مانند نشان بده، رنگ بزن، عالمت بزن و ...
5- در پایان هر صفحه 5 عدد نمادهای تشــویقی برای نوآموزان گذارده شــده است که آموزگار با توّجه به توان نوآموز، 

دستور رنگ کردن به تعداد مورد نظر را به نوآموز می دهد و او را مورد تشویق قرار می دهد.
6- در صورتی که نوآموزان در رابطه با توضیح تصویرها و ذکر جزئیات تصویرها مشکل دارند، آموزگار با طرح سؤاالت 

متعدد و ساده، نوآموز را متوّجه جزئیات تصویر نماید.
در پایان برای همکارانی که در جهت توانمند ســازی کودکان کم توان ذهنی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند، آرزوی 

سالمتی و توفیق روز افزون داریم.



8

نگاره

جای عکس 
نوآموز



9

نگاره

سرویس مدرسه



10

اّطالعات عمومی:
نگاره شناخت اعضای بدن



11

اّطالعات عمومی:
نگاره شناخت اعضای بدن



12

صد 
آفرین

بگرد و پيدا كن

 چشم را در صورت مهدی عالمت بزن.

ببين و گوش كن

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با چشم



13

صد 
آفرین

 برای  مراقبت از چشم ها در مقابل نور خورشید از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ آن را عالمت بزن.

 این صورت کدام عضو را ندارد، آن عضو را در تصویرهای زیر عالمت بزن و در جای مناسِب 
این صورت بکش.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با چشم



14

صد 
آفرین

ببين و مثل من بگو

اگه گفتی؟

 مریم تصویر کدام عضو را در دفترش نّقاشی کرده است؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با چشم



15

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 چشم را به تصویرهای مربوط به خودش وصل کن.

 با کدام عضو همه چیز را می بینیم؟ آن را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با چشم



16

صد 
آفرین

 حاال بگو با چشم ها چه کارهایی انجام می دهیم؟

كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با چشم



17

صد 
آفرین

نّقاشی، نّقاشی

 این صورت چه عضوی را ندارد؟ آن عضو را برایش بکش.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با چشم

 حاال که چشم هایش را کشیدی، آن را رنگ بزن.



18

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 دور تصویر دهان خط بکش.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با دهان



19

صد 
آفرین

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با دهان

 ایــن صورت کــدام عضو را ندارد، آن عضو را در تصویرهای زیر عالمت بزن و در جای 
مناسِب این صورت بکش.



20

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

اگه گفتی؟

 در این صورت چه عضوی را رنگی می بینی؟

 عضوی که با آن حرف می زنیم را در تصویرهای زیر عالمت بزن. 

 دهان را به تصویرهای مناسب مربوط به خودش وصل کن. 

 حاال بگو با دهان چه کارهایی انجام می دهیم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با دهان



21

صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

نّقاشی، نّقاشی

 عضوی را که در هر صورت نمی بینی برایش نّقاشی کن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با دهان



22

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 دور تصویر گوش خط بکش.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با گوش



23

صد 
آفرین

 این سر کدام عضو را ندارد، آن عضو را در تصویرهای زیر عالمت بزن.

 گوشواره را به عضو مناسب وصل کن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با گوش



24

صد 
آفرین

ببين و مثل من بگو

 مهدی چه عضوی را نشان می دهد؟

 با پر رنگ کردن این خط به کدام عضو می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با گوش

اگه گفتی؟



25

صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

نشان بده و بگو

 کدام یک از تصویرهای زیر کار گوش را نشان می دهد؟ آن را عالمت بزن.

 حاال بگو با گوش چه کار می کنیم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با گوش



26

صد 
آفرین

آی بازی، بازی، بازی

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.

وسایل مورد نیاز:
 ضبط صوت

نحوه اجرای بازی:
گام اّول: به نوآموزان آموزش دهید با شــنیدن صدای موســیقی بایستند و در جا بزنند و با قطع صدای موسیقی دو 

زانو بنشینند.
گام دوم: در هنگام اجرای کار، آموزگار نشستن و بلند شدن نوآموزان را با دست عالمت دهد.

گام ســوم: زمانی که نوآموزان بازی را یاد گرفتند هر کدام از نوآموزان که فرمان را درســت اجرا نکرد از بازی 
خارج شود و نوآموزی که بدون اشتباه بازی را تمام کند، برنده است.

نکته: در حین اجرای بازی، شنیدن صدا از طریق گوش ها را به نوآموزان یادآوری کنید.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با گوش



27

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 دور تصویر بینی خط بکش.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با بینی



28

صد 
آفرین

 ایــن صــورت کدام عضو را نــدارد، آن عضو را در تصویرهای زیــر عالمت بزن و در جای 
مناسِب این صورت بکش.

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با بینی



29

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

اگه گفتی؟

 مریم با چه عضوی شیشه عطر را بو می کند؟

 با چه عضوی همه ی چیزها را بو می کنیم، دور آن خط بکش.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با بینی



30

صد 
آفرین

 حاال بگو با بینی چه کار می کنیم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با بینی

 کدام یک از تصویرهای زیر کار بینی را نشان می دهد؟ آن را عالمت بزن. 

كدام كار درسته؟



31

صد 
آفرین

آی بازی، بازی، بازی

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید. 
آموزگار در تقسیم کار بین نوآموزان نقش اساسی دارد.

وسایل مورد نیاز:
 کارت تصویرهای گل ، عطر، پرتقال، طبل، سوت، ضبط صوت از هر کدام 2 سری با آهن ربا

 تخته وایت برد فلزی

 کارت تصویری بینی 2 عدد

نحوه اجرای بازی:
گام اّول: نوآموزان را به دو گروه تقسیم کنید و از هر کارت تصویری یک عدد به هر گروه بدهید.

گام دوم: با شروع موسیقی بازی آغاز می شود و با قطع آن بازی به پایان می رسد.

گام سوم: تصویر بینی و گوش را با فاصله روی تخته وایت برد بچسبانید و از نوآموزان بخواهید با توّجه به تصویری 

که در دست دارند، آن را کنار عضو مربوطه بچسبانند. 

نکته: در اجرای بازی یار کمکی نوآموزان باشید.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با بینی



32

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 موهای مهدی را رنگ بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با موی سر



33

صد 
آفرین

 با کدام وسیله موهایمان را می شوییم؟ راهی که موها را به آن می رساند رنگ بزن.

 چهارگوش ها را آبی کن تا ببینی با چه وسیله ای موهایمان را مرتّب می کنیم.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با موی سر



34

صد 
آفرین

 مهدی چه چیزی را نشان می دهد؟

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با موی سر

اگه گفتی؟



35

صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

 با پر رنگ کردن خط، به چی می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با موی سر



36

صد 
آفرین

نّقاشی، نّقاشی

 با نّقاشی زیبایت، این صورت را کامل کن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با موی سر



37

صد 
آفرین

كاردستی

وسایل مورد نیاز:
 مقّوا

 کاموا

 چسب مایع

 قطعه حصیر

روش ساخت:
گام اّول: یک گردی روی مقّوا بکشید و از نوآموز بخواهید اعضای صورت را روی آن بکشد.

گام دوم: دور صورت کشــیده شــده را قیچی کنید و روی پیشانی چســب بمالید و کامواهای قطعه قطعه شده را به 

نوآموزان بدهید تا در جایی که چسب زده اید بچسباند.

گام سوم: قطعه حصیر را پشت صورت بچسبانید.

 حاال نوآموزان عروسکی را که خود درست کرده اند را به یکدیگر نشان دهند.

نکته: با نوآموزان در خصوص بلندی و کوتاهی موی صورتک های درست شده گفت وگو کنید.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با موی سر

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.



38

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 دور تصویر ابرو خط بکش.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با ابرو



39

صد 
آفرین

 ایــن صــورت کدام عضو را نــدارد، آن عضو را در تصویرهای زیــر عالمت بزن و در جای 
مناسِب این صورت بکش.

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با ابرو



40

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 مریم کدام عضو صورتش را نشان می دهد؟

 با مداد آبی این خط را پر رنگ کن به چه عضوی از صورت می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با ابرو



41

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 به ابرو در حالت های مختلف صورت نگاه کن.

  این ابرو مال کدام پسر است؟ آن را به تصویر مناسب وصل کن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با ابرو



42

صد 
آفرین

 ابروها را به صورت مناسب خودش وصل کن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با ابرو



43

صد 
آفرین

نّقاشی، نّقاشی

 یک صورت کامل را نّقاشی کن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با ابرو



44

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر دندان را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با دندان



45

صد 
آفرین

 بــا یک خط گردی های زرد را دنبال کن تا به وســیله ای که با آن دندان ها را تمیز 
می کنیم، برسی.

 در کدام صورت دندان ها را می بینی؟ آن را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با دندان



46

صد 
آفرین

ببين و مثل من بگو

 مریم کدام عضو صورتش را مسواک می زند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با دندان

اگه گفتی؟



47

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 دور عضوی که با آن غذاها را می جویم، خط بکش.

 حاال بگو با دندان هایمان چه کاری انجام می دهیم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با دندان



48

صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با دندان



49

صد 
آفرین

آی قّصه، قّصه، قّصه

مریم با مادرش به دندانپزشکی رفته بود تا دکتر دندان های  مریم را معاینه کند. آن ها در اتاق انتظار نشسته بودند 

که نوبتشان شود. ناگهان دختر بّچه ای که بلند بلند گریه می کرد را به دندانپزشکی آوردند. مریم وقتی گریه های 

آن دختر را دید به مادرش گفت: برای چی این قدر گریه می کند، مادر گفت: حتماً دندانش درد می کند. می توانی 

از خودش بپرسی.

مریم پیش آن دختر رفت و ماجرا را از او پرسید. دختر گریه اش قطع شد و با ناراحتی گفت: داشتم فندق و پسته 

می خوردم که یکی از پســته ها دهانش بســته بود و من با دندانم می خواســتم آن را بشکنم که دندانم شکست. و 

خیلی درد گرفت. آمدم این جا تا دکتر دندانم را درست کند.

مریم وقتی از کنار دختر بلند می شــد به او گفت: باید از دندان هایمان خیلی خوب مراقبت کنیم و هر چیزی را با 

آن ها نشکنیم.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با دندان



50

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 دست های مهدی را رنگ بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با دست



51

صد 
آفرین

 دست هایمان را با چی می شوییم؟ راهی که دست ها را به آن می رساند، رنگ بزن.

 دستکش از کدام عضو در مقابل سرما و یخ زدگی مراقبت می کند؟ دور آن خط بکش.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با دست



52

صد 
آفرین

 مریم با کدام عضو کیف را برداشته است؟

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با دست

اگه گفتی؟



53

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 با مداد سبز این خط را پررنگ کن. به چه عضوی می رسی؟

 با کشیدن خط، دست را به کاری که انجام می دهد، برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با دست



54

صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با دست



55

صد 
آفرین

نّقاشی، نّقاشی

 نوآموز یک دستش را روی صفحه گذاشته و آموزگار دور آن را خط بکشد.
 حاال دست کشیده شده را رنگ بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با دست



56

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

 پاهای مهدی را رنگ بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با پا

بگرد و پيدا كن



57

صد 
آفرین

 کفش و جوراب مال کدام عضو است؟ آن را عالمت بزن.

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با پا



58

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 مهدی کدام عضو بدن را نّقاشــی 
کرده است؟

 کدام یک از کارهای زیر را با پاها انجام می دهیم؟ آن را عالمت بزن.

 حاال بگو با پاها چه کارهایی انجام می دهیم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با پا

نشان بده و بگو



59

صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

 با سبز کردن سه گوش ها، پا ها را به کاری که انجام می دهد برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:
آشنایی با پا



صد 
آفرين

60

آی بازی، بازی، بازی

وسایل مورد نیاز:
 توپ

 دروازه

نحوه اجرای بازی:
گام اّول: در حیاط مدرسه دروازه هایی را در جای مناسب قرار دهید.

گام دوم: نوآموزان کالس را صف کنید و روش کار را برای آن ها نمایش دهید.

گام سوم: هر نوآموز را پشت توپ قرار دهید تا آن را به طرف دروازه شوت کند. هر کدام از نوآموزان که توانست 

توپ را شوت کند، مورد تشویق قرار دهید.

گام چهارم: از نوآموزان حین شوت کردن توپ به طرف دروازه، سوال کنید: با چی توپ را شوت کردی؟

مناسب سازی بازی:
فاصله هر نوآموز را تا دروازه، با توّجه به توان او تعیین کنید.

آسان کردن: نزدیک کردن فاصله نوآموز به دروازه.

دشوار کردن: دور کردن فاصله نوآموز به دروازه.

اّطالعات عمومی:
شناخت اعضای بدن:

آشنایی با پا

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید. 



61

تمرين های دوره ای

 دور اعضای مربوط به صورت خط بکش و نام هر یک را بگو.

 با کشیدن خط، تصویرهای مناسب را به هم وصل کن.

تمرین های دوره ای:
شناخت اعضای بدن

صد 
آفرين



62

صد 
آفرين

 وسایل مراقبت از هر عضو را به عضو مربوطه وصل کن.

 هر عضو را به کاری که با آن انجام می دهیم، وصل کن.

تمرین های دوره ای:
شناخت اعضای بدن



63

صد 
آفرين

 به مهدی و  مریم کمک کن تا راه درست را انتخاب کرده وبه صورت خندان برسند.

 فکر می کنی چرا مریم می خندد؟ داستان آن را برای دوستانت تعریف کن.

تمرین های  دوره ای:
شناخت اعضای بدن



64

اّطالعات عمومی:
نگاره شناخت مشاغل



65

اّطالعات عمومی:
نگاره شناخت مشاغل



66

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر معلّم را عالمت بزن.

خانم معلّم ما
چه خوب و مهربونه
به بّچه ها یاد می ده

هر چیزی که می دونه

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل معلّم

زهرا شکیبا



67

صد 
آفرین

ببين و مثل من بگو

 مریم می خواهد معلّم شود، او را با یک خط به کاری که دوست دارد، برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل معلّم



68

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 اگر با انگشت این خط را دنبال کنی به چه کسی در تصویر می رسی؟

 در تصویر، معلّم به چه کسانی درس می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل معلّم



69

صد 
آفرین

 محّل کار معلّم را عالمت بزن.

 حاال بگو معلّم کجا کار می کند؟

 درتصویر کسی که به نوآموزان درس می دهد را عالمت بزن.

نشان بده و بگو

بیمارستان شفا

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل معلّم



70

صد 
آفرین

 دور وسایل کار معلّم خط بکش.

 وسایل کار معلّم را به او برسان.

 حاال بگو معلّم برای درس دادن به دانش آموزان از چه وسایلی استفاده می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل معلّم



71

صد 
آفرین

وسایل مورد نیاز:
 کارت های دید آموز مشاغل و وسایل مشاغل

مرحله اّول بازی
گام اّول:  تصویر شغل معلّم و دکتر را روی تخته کالس بچسبانید.

گام دوم: از هر نوآموز بخواهید تصویر شغل معلّم را نشان دهد.
نکته: تمام نوآموزان را در بازی شرکت دهید.

مرحله دوم بازی
گام اّول: تصویر شغل معلّم را روی تخته بچسبانید 

گام دوم: کارت های تصویرهای وســایل شــغل دکتر و معلّم را در مقابل هر نوآموز قرار دهید تا وسایل کار معلّم 
را پیدا کند و زیر تصویر شغل معلّم قرار دهد.
نکته: تمام نوآموزان را در بازی شرکت دهید.

آی بازی، بازی، بازی

 به هر تصویر نگاه کن و بگو معلّم با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل معلّم

تشویق نوآموزان را  در انجام فعالّیت فراموش نکنید.



72

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

هر کس که حال نداره
فکر می کنه بیماره

دکتر میگه بشینه
تا که اونو ببینه

بگرد و پيدا كن

 تصویر دکتر را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل دکتر

زهرا شکیبا



73

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 با رنگ کردن گردی ها، مهدی را به دکتر برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل دکتر



74

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 چه کسی این پسر بیمار را معاینه می کند؟

 چه کسی برای معاینه و درمان  پیش دکتر می رود؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل دکتر



75

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 با کشیدن خط، دکتر را به محّل کارش برسان.

 حاال بگو دکتر کجا کار می کند؟

 حاال بگو کار دکتر چیه؟

 تصویر کسی که بیماران را درمان می کند، عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل دکتر

بیمارستان شفا



76

صد 
آفرین

 دور وسایل کار دکتر خط بکش.

 وسایل زیر را به کار مربوط به آن وصل کن. 

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل دکتر

 حاال بگو دکتر برای معاینه بیماران از چه وســایلی 
استفاده می کند؟



77

صد 
آفرین

 به هر تصویر نگاه کن و بگو دکتر با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

وسایل مورد نیاز:
 روپوش سفید، وسایل بازی شغل دکتر

مرحله اّول بازی
گام اّول:  ابتدا آموزگار نقش دکتر را در کالس بازی کرده و تک تک نوآموزان را معاینه می کند.

گام دوم: نوآموزان به ترتیب با استفاده از وسایل دکتر، نقش دکتر را بازی کنند و یکدیگر را معاینه کنند.

نکته: تمام نوآموزان را در بازی شرکت دهید.

 آموزگار حین بازی محّل کار، نام وسایل، کاربرد هر وسیله و کار دکتر را از نوآموزان پرسش نماید.

آی بازی، بازی، بازی

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل دکتر

ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.



78

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

 تصویر راننده را عالمت بزن.

منم منم راننده
با کالج و دنده

تو شهر و تو خیابان
کار می کنم فراوون

بگرد و پيدا كن

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل راننده

سرویس مدرسه



79

صد 
آفرین

 خطی که مهدی را به آقای راننده می رساند، پر رنگ کن

ببين ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل راننده



80

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 اگر با انگشت این خط را دنبال کنی به چه کسی می رسی؟

 با کشیدن خط، راننده را به محّل کارش برسان.

 حاال بگو محّل کار راننده کجاست؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل راننده

نشان بده و بگو



81

صد 
آفرین

 کار راننده را در تصویرهای زیر عالمت بزن.

 حاال بگو راننده چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل راننده



82

صد 
آفرین

 راهی که اتوبوس را به راننده می رساند، رنگ بزن.

 وسیله کار راننده را رنگ بزن.

 حاال نام وسیله ی کار راننده را بگو.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل راننده



83

صد 
آفرین

 به تصویر نگاه کن و بگو راننده با ماشین چه کاری انجام می دهد؟

وسایل مورد نیاز:
 ماکت شهر، ماشین های اسباب بازی کوچک

مراحل اجرای بازی:
گام اّول:  ماکت شهر را روی زمین پهن کنید.

گام دوم: به هر نوآموز یک وسیله نقلّیه بدهید تا در خیابان های روی ماکت رانندگی کنند.
نکته: تمام نوآموزان را در بازی شرکت دهید.

 به نوآموزان یادآوری کنید که هر وسیله نقلّیه را فردی به نام راننده به حرکت در می آورد.

آی بازی، بازی، بازی

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل راننده

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.



84

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

مامور آتش نشان
ببین چقدر زرنگه

هر جا بگیره آتش
با شعله ها می جنگه

 تصویر آتش نشان را عالمت بزن.

زهرا شکیبا

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل آتش نشان



85

صد 
آفرین

 با رنگ کردن سه گوش ها، مهدی را به آقای آتش نشان برسان.

ببين ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل آتش نشان



86

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 در تصویر چه کسی آتش را خاموش می کند؟

 اگر این خط را پر رنگ کنی به چه کسی می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل آتش نشان



87

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 راهی که آتش نشان را به محّل کارش می رساند، رنگ بزن.

 حاال بگو آتش نشان کجا کار می کند؟

 کار آتش نشان را عالمت بزن.

 حاال بگو در تصویری که عالمت زدی، آتش نشان چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل آتش نشان

ایستگاه آتش نشانی

ایستگاه اتوبوس



88

صد 
آفرین

 آتش نشان برای خاموش کردن آتش از چه وسایلی استفاده می کند؟ آن ها را به او وصل کن.

 وسایل زیر را به کار مربوط به آن وصل کن.

 حاال بگو آتش نشان برای خاموش کردن آتش 
از چه وسایلی استفاده می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل آتش نشان



89

صد 
آفرین

كار عملی

 به هر تصویر نگاه کن و بگو آتش نشان با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

گام اّول: با آتش نشانی منطقه هماهنگ نمایید و آن ها را دعوت نمایید که به مدرسه بیایند.

گام دوم: از ماموران آتش نشانی بخواهید نکات ایمنی را به زبان ساده به نوآموزان آموزش دهند.

گام سوم: ماشین آتش نشانی و کپسول آن و وسایل مورد نیاز آتش نشان ها را به نوآموزان نشان دهید.

نکته: آموزگار حین کار؛ محّل کار، نام وسایل، کاربرد هر وسیله و کار آتش نشان را از نوآموزان پرسش نماید.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل آتش نشان

تشویق نوآموزان را  در حین پرسش و پاسخ فراموش نکنید.



90

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

از صبح زود همیشه
زمستون و تابستون

نانوا کنارتنور
نون می پزه فراوون

 تصویر نانوا را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل نانوا

زهرا شکیبا



91

صد 
آفرین

 با آبی کردن چهارگوش ها، مهدی را به آقای نانوا برسان.

ببين ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل نانوا



92

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 مهدی برای خرید نان به کجا رفته است؟

 اگر این خط را پر رنگ کنی به چه کسی می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل نانوا



93

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

بیمارستان شفا

 با یک خط نانــوا را به محّل کارش 
برسان.

 حاال بگو نانوا کجا کار می کند؟

 در تصویرهای زیر، کار نانوا را عالمت بزن. 

 حاال بگو در تصویری که عالمت زدی نانوا چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل نانوا



94

صد 
آفرین

 وسایل کار نانوا را رنگ بزن.

 وسایل زیر را به کار مربوط به آن وصل کن.

 حاال بگو نانوا برای پختن نان از چه وسایلی استفاده می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل نانوا



95

صد 
آفرین

كاردستی

مراحل اجرای کار:
گام اّول: آرد و آب رادر مقابل نوآموزان مخلوط کرده و درست کردن خمیر نان را به نوآموزان نشان می دهد.

گام دوم: چانه خمیر خریداری شده را بین نوآموزان تقسیم نموده تا آن ها نان مورد عالقه خود را درست نمایند.
گام سوم: تصویر تنور را روی دیوار نصب کنید تا نوآموزان خمیر نان های خود را روی آن بچسبانند.

گام چهارم: حاال نان تازه خریداری شده  از نانوایی را به نوآموزان تعارف کنید.
 حین انجام این فعالّیت محل کار، نام وسایل و کار نانوا را از نوآموزان پرسش نماید.

 به هر تصویر نگاه کن و بگو نانوا با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

 آرد و آب
 یک چونه خمیر نان

 تصویر تنور 
 نان تازه خریداری شده از نانوایی

وسایل مورد نیاز:

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل نانوا

نوش جان



96

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

پلیس میون چهار راه
مواظبه همیشه

وقتی چراغ قرمزه
هیچ ماشینی رد نشه

 تصویر پلیس را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل پلیس

زهرا شکیبا



97

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 با دنبال کردن گردی  های آبی رنگ، مهدی را به آقای پلیس برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل پلیس



98

صد 
آفرین

 در تصویر مهدی با چه کسی در خیابان صحبت می کند؟

 اگر این خیابان را رنگ کنی به چه کسی می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل پلیس

اگه گفتی؟



99

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 حاال بگو پلیس کجا کار می کند؟

 حاال بگو در تصویری که عالمت زدی پلیس چه کاری انجام می دهد؟

 کار پلیس را درتصویرهای زیر عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل پلیس

  راهی که آقای پلیس را به محّل کارش می رساند، رنگ بزن.



100

صد 
آفرین

 پلیس برای راهنمایی ماشــین ها از چه وســایلی اســتفاده می کند؟ آن ها را با یک خط به 
پلیس وصل کن.

 وسایل زیر را به کار مربوط به آن وصل کن. 

 حاال بگو پلیس برای کارش از چه وسایلی استفاده می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل پلیس



101

صد 
آفرین

آی بازی، بازی، بازی

وسایل مورد نیاز:
 کارت های دید آموزمشاغل

 کارت های دید آموز اشیا ) وسایل مشاغل(

مرحله اّول بازی
گام اّول:  تصویر شغل نانوا ، پلیس، آتش نشان ودکتر را مقابل نوآموزان قرار دهید.

گام دوم: از هر نوآموز بخواهید، بگوید هرتصویر چه شغلی را نشان می دهد.

مرحله دوم بازی
گام اّول: تصویر شغل پلیس را روی تخته بچسبانید 

گام دوم: کارت های تصویری وســایل مشــاغل را در مقابل هر نوآموز قرار دهید تا وسایل کار پلیس را پیدا کند و 
زیر تصویر شغل پلیس قرار دهد.

نکته1: این بازی را می توانید برای تمام شغل هایی که تا به حال آموزش داده اید اجرا نمایید.
هم چنین می توانید در مرحله تشــخیص وســایل هر شغل به جای یک شــغل از دو شغل استفاده کنیدو نوآموزان 

وسایل هر شغل را در کنار تصویر شغل مربوطه قرار دهند.
نکته2: تمام نوآموزان را در بازی شرکت دهید.

 به هر تصویر نگاه کن و بگو پلیس با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل پلیس



102

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 مادر می خواهد برای مهدی شلوار بدوزد، خّیاط را در تصویر زیر عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل خیّاط



103

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 با قرمز کردن چهار گوش ها، مریم را به خانم خّیاط برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل خیّاط



104

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 چه کسی برای مهدی شلوار می دوزد؟ 

 اگر نخ قرقره را با انگشت دنبال کنی به چه کسی می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل خیّاط



105

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 آقای خّیاط می خواهد به محّل کارش برود با کشــیدن خط او 
را به مغازه اش برسان.

 حاال بگو خیّاط کجا کار می کند؟

 حاال بگو کار خّیاط چیه؟

 تصویر کار خّیاط را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل خیّاط



106

صد 
آفرین

 خّیاط برای دوختن لباس از چه وسایلی استفاده می کند؟ در تصویر زیر آن ها را عالمت بزن.

 وسایل زیر را به کار مربوط به آن وصل کن. 

 حاال بگو خّیاط برای دوختن 
لباس از چه وســایلی استفاده 

می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل خیّاط



107

صد 
آفرین

كار عملی

گام اّول: یک بلوز را روی مقّوای ضخیم طراحی کنید و با پانچ سوراخ هایی دور آن با فاصله 2 سانت ایجاد کنید.

گام دوم: حاال کارت دوخت بلوز درست شده را به نوآموزان بدهید تا آن ها را با بند ها بدوزند. 

نکتــه: روش تهیّــه ی الگوی بلوز را به والدین بدهید تا آن ها در درســت کردن کارت دوخت برای فرزندانشــان 

آموزگار را یاری دهند.

 به هرتصویر نگاه کن و بگو خّیاط با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل خیّاط

حین انجام فعالّیت، ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.



108

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر باغبان را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل باغبان



109

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 در کدام تصویر، باغبان را می بینی ؟ آن را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل باغبان



110

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 مریم چه کسی را در حال کاشتن گل می بیند؟

 اگر این میوه ها را رنگ کنی به چه کسی می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل باغبان



111

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 محّل کار باغبان را عالمت بزن.

 حاال بگو در تصویرهایی که عالمت زدی باغبان کجا کار می کند؟

    کار باغبان را عالمت بزن.

 حاال بگو در تصویرهایی که عالمت زدی باغبان چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل باغبان



112

صد 
آفرین

 باغبان برای مراقبت از گل ها و درختان از چه وســایلی اســتفاده می کند؟ با کشــیدن خط 
آن ها را به باغبان وصل کن.

 وسایل زیر را به کارمربوط به آن وصل کن.

 حاال بگو باغبان برای مراقبت از گل ها و درختان از چه وسایلی استفاده می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل باغبان



113

صد 
آفرین

كار عملی

وسایل مورد نیاز:
 گلدان های کوچک به تعداد نوآموزان و خاک

 دانه های لوبیا را ازقبل جهت کاشتن در جای مرطوب نگهداری کنید تا جوانه بزند.
روش اجرای کار:

گام اّول: گلدان های کوچک را به تعداد مورد نیاز در اختیار نوآموزان قرار دهید.
گام دوم: به نوآموزان کمک کنید که گلدان هایشان را از خاک پر نمایند و دانه لوبیا که از قبل برای کاشتن آماده 
شده را  به آن ها بدهید تا در خاک قرار دهند و روی آن را با خاک بپوشانند، به گلدان آب دهند و در پشت پنجره 

بگذارند.
گام سوم: حین کار ، کار باغبان را توضیح دهید. و هر روز به همراه نوآموزان به گلدان ها رسیدگی کنید.

نکته: پس از پایان کار رعایت نکات بهداشــتی ) شســتن دســتها پس از دســت زدن به خاک( را یادآوری کنید و 
به صورت عملی آن را به همراه نوآموزان انجام دهید.

 به هر تصویر نگاه کن و بگو باغبان با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل باغبان



114

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر نّجار راعالمت بزن.

اون که می سازه با چوب
تخت و کمد نّجاره

که چوب ها را می بره
یکی یکی با اّره

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل نّجار

زهرا شکیبا



115

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 با کشیدن خط، سه گوش های زرد را دنبال کن و مهدی را 
به آقای نّجار برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل نّجار



116

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 چه کسی در حال ساختن صندلی است؟

 اگر این چوب را رنگ کنی به چه کسی می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل نّجار



117

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 محّل کار نّجار را عالمت بزن.

 تصویر کار نّجار را عالمت بزن.

 حاال بگو در تصویری که عالمت زدی نّجار چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل نّجار



118

صد 
آفرین

 نّجار برای ساختن میز و صندلی از چه وسایلی استفاده می کند؟ آن ها را عالمت بزن.

 وسایل زیر را به کار مربوط به آن وصل کن.

 حــاال بگو نّجار برای ســاختن میز و 
صندلی از چه وسایلی استفاده می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل نّجار



119

صد 
آفرین

آی بازی، بازی، بازی

وسایل مورد نیاز:
 کارت های دید آموزمشاغل

 کارت های دید آموز اشیا ) وسایل مشاغل(

مرحله اّول بازی
گام اّول:  تصویر شغل خّیاط، باغبان و نّجاررا مقابل نوآموزان قرار دهید.

گام دوم: از هر نوآموز بخواهید، بگوید هرتصویر چه شغلی را نشان می دهد.

مرحله دوم بازی
گام اّول: تصویر شغل نّجار را روی تخته بچسبانید 

گام دوم: کارت های تصویری وســایل مشــاغل را در مقابل هر نوآموز قرار دهید تا وســایل کار نّجار را پیدا کند و 
زیر تصویر شغل نّجار قرار دهد.

نکته1: این بازی را می توانید برای تمام شغل هایی که تا به حال آموزش داده اید اجرا نمایید.
هم چنین می توانید در مرحله تشــخیص وســایل هر شغل به جای یک شــغل از دو شغل استفاده کنیدو نوآموزان 

وسایل هر شغل را در کنار تصویر شغل مربوطه قرار دهد.
نکته2: تمام نوآموزان را در بازی شرکت دهید.

 به هر تصویر نگاه کن و بگو نّجار با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل نّجار



120

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر رفتگر را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل رفتگر



121

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 با یک خط سه گوش های سبز را دنبال کن و مریم را به 
آقای رفتگر برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل رفتگر



122

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 در تصویر چه کسی خیابان را جارو می کند؟

 اگر این خیابان را رنگ کنی به چه کسی می رسی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل رفتگر



123

صد 
آفرین

نشان بده و بگو

 راهی که آقای رفتگر را به محّل کارش می رساند، رنگ بزن.

 حاال بگو آقای رفتگر کجا کار می کند؟

 کارهای رفتگر را عالمت بزن.

 حاال بگو در تصویرهایی که عالمت زدی آقای رفتگر چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل رفتگر



124

صد 
آفرین

 رفتگر برای تمیز کردن خیابان از چه وســایلی اســتفاده می کند؟  با کشیدن خط آن ها را 
به او وصل کن.

 وسایل زیر را به کار مربوط به آن وصل کن.

 حاال بگو رفتگر برای تمیز کردن خیابان 
از چه وسایلی استفاده می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:

آشنایی با شغل رفتگر



125

صد 
آفرین

كار عملی

گام اّول:  نوآموزان را به حیاط مدرسه برده و ریختن آشغال داخل سطل زباله  و رعایت نکات بهداشتی را به آنان 

آموزش دهید.

گام دوم: جارو کردن زمین را به نوآموزان نمایش دهید و از آن ها بخواهید این فعالّیت را تقلید کنند.

 به هر تصویر نگاه کن و بگو رفتگر با هر وسیله چه کاری انجام می دهد؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مشاغل:
آشنایی با شغل رفتگر



126

صد 
آفرین

 تصویرهای مناسب را به هم وصل کن.

تمرین های دوره ای

تمرین  های دوره ای:
شناخت مشاغل



127

صد 
آفرین

 با استفاده از تصویرهای شماره )1( صفحه ضمیمه، هر فرد را در محّل کارش بچسبان.

تمرینات دوره ای:
شناخت مشاغل



128

اّطالعات عمومی:
نگاره شناخت مکان



129

اّطالعات عمومی:
نگاره شناخت مکان



130

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر مدرسه را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با مدرسه



131

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 راهی که مهدی را به مدرسه می رساند، رنگ آبی بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با مدرسه



132

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 در این تصویر، مریم کجا درس می خواند؟

 با کشیدن خط روی گردی قرمز، مریم را به جایی که  در آن درس می خواند، برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با مدرسه

نشان بده و بگو



133

صد 
آفرین

كار عملی

گام اّول: شرایط بازدید از مدرسه را برای نوآموزان فراهم کنید.

گام دوم: جاهای مختلف مدرسه را برای نوآموزان معّرفی نمایید.

گام ســوم : پس از معّرفی مدرســه و کسانی که در آن کار می کنند از نوآموزان در خصوص فعالّیتی که در مدرسه 

انجام می دهند، پرسش نمایید.

 دانش آموزان در کجا درس می خوانند؟ تصویر آن را عالمت بزن.

 حاال بگو کجا درس می خوانیم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با مدرسه



134

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر بیمارستان را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با بیمارستان



135

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 با قرمز کردن گردی ها، دکتر را به بیمارستان برسان.

بیمارستان شفا

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با بیمارستان



136

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 دکتر کجا کار می کند؟

 مریم برای خوب شدن سرما خوردگی اش باید به کجا برود؟ او را به آن جا برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با بیمارستان

نشان بده و بگو



137

صد 
آفرین

وسایل مورد نیاز:
 کارت های دید آموزمکان

روش اجرای بازی
گام اّول:  تصویر مدرسه و بیمارستان را مقابل نوآموزان قرار دهید.

گام دوم: با گفتن نام هر مکان ، نوآموز  تصویر آن مکان را نشان دهد.

گام ســوم: فعالّیتی را که در هر مکان انجام می شــود را  به نوآموزان بگویید و از آن ها بخواهید که مکان  فعالّیت 

پرسیده شده را روی تصویر به شما نشان دهند. 

آی بازی، بازی، بازی

 جایی که دکتر در آن جا بیماران را معاینه و درمان می کند، عالمت بزن.

 حاال بگو برای درمان بیماری به کجا می رویم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با بیمارستان

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.



138

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر مسجد را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با مسجد



139

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 پدر بزرگ مهدی می خواهد نماز بخواند. با کشیدن خط او را به مسجد برسان. 

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با مسجد



140

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 پدر مهدی در کجا نماز می خواند؟

 جایی که مهدی در آن نماز می خواند را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با مسجد

نشان بده و بگو



141

صد 
آفرین

 تصویر نماز خواندن را در مسجد عالمت بزن.

 حاال بگو در مسجد چه کاری انجام می دهیم؟

 سجاده نماز را رنگ بزن.

نّقاشی، نّقاشی

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با مسجد



142

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر سینما را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با سینما



143

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 با کشیدن خط گردی های زرد رنگ را دنبال کن و مهدی و مریم را به سینما برسان.

بیمارستان شفا

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با سینما



144

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 مهدی در کجا فیلم تماشا می کند؟

 با کشیدن خط مهدی و مریم را به جایی که می توانند فیلم تماشا کنند، برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با سینما

نشان بده و بگو



145

صد 
آفرین

كار عملی

گام اّول: یک کارتون مناسب را انتخاب نمایید.

گام دوم : با هماهنگی نوآموزان را برای تماشای کارتون به سینما ببرید و یا در مدرسه به نمایش بگذارید.

 در کدام تصویر بّچه ها در سینما فیلم می بینند؟ آن را عالمت بزن.

 حاال بگو کجا فیلم تماشا می کنیم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با سینما

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.



146

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر پارک را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با پارک



147

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 راهی که مهدی را به پارک می رساند، رنگ سبز بزن.

بیمارستان شفا

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با پارک



148

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 مهدی کجا بازی می کند؟

  با یک خط مریم را به جایی که در آن گردش و بازی می کنیم، برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با پارک

نشان بده و بگو



149

صد 
آفرین

كار عملی

گام اّول:  با هماهنگی،  نوآموزان را به پارک نزدیک مدرسه ببرید و والدین را نیز برای رفتن به پارک دعوت کنید.

گام دوم: نکاتی که نوآموزان در پارک  باید رعایت کنند را به آن ها آموزش دهید.مانند صحبت نکردن با غریبه ها، 

دور نشدن از پدر و مادر و ...

 مریم در پارک چه کار می کند؟ آن را عالمت بزن.

 حاال بگو در تصویری که عالمت زدی مریم کجا بازی می کند؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با پارک

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.



150

صد 
آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر فروشگاه را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با فروشگاه



151

صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

 با کشیدن خط سه گوش های سبز رنگ را دنبال کن و مهدی و مریم را به فروشگاه برسان.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با فروشگاه



152

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 مریم از کجا شلوار می خرد؟

 راهی که به مهدی کمک می کند تا از فروشگاه لباس بخرد را رنگ بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:

آشنایی با فروشگاه

نشان بده و بگو



153

صد 
آفرین

وسایل مورد نیاز:

 کارت های دید آموزمکان )سینما، پارک، مسجد، فروشگاه، مدرسه، بیمارستان(

روش اجرای بازی:

گام اّول: تصویر مکان های آموزش داده شده را مقابل نوآموزان قرار دهید. در هر بار حد اکثر 3 تصویر

گام دوم: با گفتن نام هر مکان ، نوآموز  تصویر آن مکان را نشان دهد.

گام سوم: فعالّیتی را که در هر مکان انجام می شود را  به نوآموزان بگویید و از آن ها بخواهید که پس از نام بردن 

هر مکان، تصویر مکان مورد نظر را به شما نشان دهند. 

آی بازی، بازی، بازی

 جایی که از آن جا کیف می خریم را عالمت بزن.

 حاال بگو از کجا لباس و کیف می خریم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت مکان:
آشنایی با فروشگاه

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.



154

صد 
آفرین

تمرین های دوره ای

 هر تصویر را به مکان مربوط به خودش وصل کن.

بیمارستان شفا

 تصویر پارک را عالمت بزن. 

تمرین های دوره ای:
شناخت مکان



155

صد 
آفرین

 هر تصویر را به مکان مربوط به خودش وصل کن.

تمرین های دوره ای:
شناخت مکان



156

اّطالعات عمومی:
نگاره شناخت  مفهوم زمان



157

صد 
آفرین

بگرد و پيدا كن

 تصویر روز را عالمت بزن.

ببين و گوش كن

اّطالعات عمومی:
شناخت  مفهوم زمان:
آشنایی با مفهوم روز



158

صد 
آفرین

 در تصویر مهدی چه وقتی  به پارک رفته است ؟ آن را به تصویر مناسب وصل کن.

اّطالعات عمومی:
نشناخت  مفهوم زمان:

آشنایی با مفهوم روز

 با کشیدن خط وقتی را که صبحانه می خوریم به تصویر مناسب وصل کن.



159

صد 
آفرین

ببين و مثل من بگو

 وقتی روز است در آسمان چه می بینید؟ آن را  عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت  مفهوم زمان:
آشنایی با مفهوم روز



160

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 چه وقت خورشید را در آسمان می بینی؟

 اگر این خط را با انگشت دنبال کنی چه وقتی را می بینی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت  مفهوم زمان:
آشنایی با مفهوم روز



161

صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت  مفهوم زمان:
آشنایی با مفهوم شب

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 تصویر شب را عالمت بزن.



162

صد 
آفرین

 مریم در چه موقعی خوابیده است؟ با کشیدن خط او را به تصویر مناسب وصل کن.

 با کشیدن خط وقتی را که شام می خوریم، به تصویر مناسب وصل کن.

اّطالعات عمومی:
شناخت  مفهوم زمان:
آشنایی با مفهوم شب



163

صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت  مفهوم زمان:
آشنایی با مفهوم شب

ببين ومثل من بگو

 وقتی شب است در آسمان چه می بینی؟ آن را  عالمت بزن.



164

صد 
آفرین

اگه گفتی؟

 چه وقت ماه و ستاره را در آسمان می بینی؟

 اگر این خط را پر رنگ کنی چه وقتی را می بینی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت  مفهوم زمان:
آشنایی با مفهوم شب



165

صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت  مفهوم زمان:
آشنایی با مفهوم شب

كاردستی

 کدام یک از کارهای زیر را در شب انجام می دهیم؟ برای آن ماه و ستاره بچسبان. 



166

صد 
آفرین

 خورشید و ماه را در تصویر مناسب بچسبان. 

تمرین های دوره ای:
شناخت مفهوم زمان

تمرین های دوره ای



167

 تصویرهای شماره ی 1 صفحه ی 127
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