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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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کتاب درسی یکی از مواّد آموزشی است و نقش مهّمی در تامین اهداف آموزش و پرورش ایفا می کند.
کتاب دانش عمومی 1 شامل بخش شناخت اشیا و میوه ها از مولفه اّطالعات عمومی است.

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

در ابتدای هر موضوع یک نگاره مطرح اســت، رویکرد نگاره ها از کل به جز اســت. 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 دارد. 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.
 ببیــن 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 پرسش های آموزگار اســت. 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 ســؤال بــرای نوآموز او را در پیدا کردن مفهوم مورد نظر کمک می کند. در این 
تمرین ها نوآموز با عالمت زدن یا رنگ زدن 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 سؤالی 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.
 اگه گفتی؟: آموزگار با بیان سؤال، بیان خودبخود را در نوآموز تقویت می کند. هدف از این فعالّیت، تقویت توّجه و تمرکز، 
تقویت حافظه دیداری – شــنیداری، مهارت خوب دیدن، خوب گوش کردن، ســخن گفتن، درک تصویر و بیان نام تصویربدون 
راهنمایــی آموزگار اســت. هم چنین در این بخش عالوه بر تقویت ارتبــاط عاطفی و حس اعتماد به نفس در نوآموزان، آن ها را 

وادار به تفّکر و یادآوری مفاهیم آموزش دیده می کند.
 نشان بده و بگو: )اشیا( نوآموز در این تمرین با توّجه به آموزش های داده شده کاربرد اشیا را در تصویرها پیدا کرده 
و بیان می کند .در این بخش ابتدا معلّم با خواندن هر سؤال برای نوآموز، او را به پیدا کردن مفهوم مورد نظر و بیان شفاهی آن 
تشویق می کند. در این تمرین ها نوآموز با عالمت زدن، رنگ کردن و وصل کردن، مفهوم مورد نظر را نشان می دهد. هدف از 
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این فعالّیت عالوه بر شناخت کاربرد مفهوم مورد نظر، کسب مهارت های خوب دیدن، گوش کردن، افزایش مهارت های زبانی، 
هماهنگی چشم و دست، مهارت های نوشتاری، تقویت توّجه و تمرکز نوآموز است.

 ببین و انجام بده: ) میوه ها( نوآموز در این تمرین با توّجه به آموزش های داده شده، میوه مورد نظر را در تصویرها  
بازشناسی می کند. در این بخش ابتدا معلّم با خواندن هر سؤال برای نوآموز، او را در پیدا کردن میوه مورد نظر کمک می کند. در 
این تمرین ها نوآموز با عالمت زدن یا رنگ کردن، مفهوم مورد نظر را نشــان می دهد. هدف از این فعالّیت عالوه بر بازشناســی 
میوه مورد نظر در تصویر، نوآموز را در کســب مهارت های خوب دیدن، هماهنگی چشــم و دســت، مهارت های ترسیم، تقویت 

توّجه و تمرکز کمک می کند.
 کدام کار درســته؟: نوآموز در این تمرین با توّجه به آموزش های داده شــده مفاهیم درست و نادرست مربوط به آن 
موضوع را بازشناســی می کند. در این فعالّیت ســؤالی در کتاب نوشته نشده اســت. آموزگار با توّجه به دستور فعالّیت از نوآموز 
می خواهد خوب به تصویرها نگاه کند و کار درست را عالمت بزند. که نوآموز با عالمت زدن، تصویر مورد نظر را نشان می دهد. 
هدف از این فعالّیت عالوه بر شناخت کار درست، نوآموز را در کسب مهارت های اجتماعی، گوش کردن و برقراری روابط اجتماعی 

صحیح و ایجاد مشارکت کمک می کند.
فعالیّت پایانی: در پایان هر مبحث فعالّیت هایی با عنوان )کاردســتی (، )آی بازی، بازی، بازی(، )کارعملی(، )نّقاشــی، 
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 مفاهیم و مهارت های زبانی از طریق مشارکت 
نوآموزان در یادگیری، تقویت مهارت های خوب دیدن، گوش کردن، هماهنگی چشــم و دســت ، تقویت توّجه و تمرکز، افزایش 
مهارت های حرکتی، تقویت مهارت های اجتماعی و مشارکت در فعالّیت های گروهی و ایجاد فضای دوستی بین نوآموزان، حس 

ابراز وجود با نمایش کارهای نوآموزان به دیگران و شاد سازی کالس پرداخته شده است
 به منظور حصول اثر بخشــی و بازدهی بیشتر، 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 ســال تحصیلی دستورات 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 تشویقی برای نوآموزان گذارده شده است که آموزگار با توّجه به توان نوآموز، دستور 
رنگ کردن به تعداد مورد نظر، جهت تشویق را به نوآموز می دهد.

6- در صورتی که نوآموزان در رابطه با توضیح تصویرها و ذکر جزئیات تصویرها مشــکل دارند، آموزگار با طرح ســؤاالت 
متعدد و ساده، نوآموز را متوّجه جزئیات تصویر نماید.

در پایــان برای همکارانی که در جهت توانمند ســازی کودکان کم توان ذهنی از هیچ کوششــی دریغ نمی ورزند، آرزوی 
سالمتی و توفیق روز افزون داریم.



8

اين كتاب من است.

نگاره

جای عکس 
نوآموز



9

نگاره



10

 سالم، اين جا خانه ماست. من، مامان، بابا و برادرم در اين خانه زندگي مي كنيم من اين خانه را خيلي دوست دارم. 

شادیرضامادرپدر

نگاره شناخت اشیاء



11

شناخت اشیاء: 
نگاره 1 وسایل آشپزخانه:



12
صد 

آفرین

ببين و گوش كن

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: اجاق گاز/ یخچال

بگرد و پيدا كن

 يخچال را عالمت بزن. 



13
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: اجاق گاز/ یخچال  مادر و پدر شــادی مي خواهند یك یخچال بخرند. یخچال را در مغازه عالمت 

بزن. 

 حاال در تصویر باال، اجاق گاز را نشان بده.

 اجاق گاز را عالمت بزن.



14
صد 

آفرین

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: اجاق گاز/ یخچال

 اگر با انگشت این راه را دنبال کنی به چه وسایلی می رسی؟

اگه گفتی؟



15
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: اجاق گاز/ یخچال

 خوراکي هاي زیر را با یك خط به محّل نگهداري آن ها وصل کن.

 حاال بگو یخچال براي چه کاریه؟

نشان بده و بگو



16
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

 مادر با کدام وسيله غذا مي پزد؟ آن را عالمت بزن.وسایل آشپزخانه: اجاق گاز/ یخچال

 حاال بگو اجاق گاز براي چه کاریه؟



17
صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: اجاق گاز/ یخچال



18
صد 

آفرین

كار عملی

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: اجاق گاز/ یخچال

آی بازی، بازی، بازی

روش اجرا: 
 در مدرسه شرایط دیدن یخچال را از نزدیك براي نوآموزان فراهم کنيد. 

 در حيــن نشــان دادن یخچال نحوه بازکردن و بســتن درب آن و کاربرد یخچال را بــه نوآموزان به طور عملي 
آموزش دهيد.

نحوه اجراي بازي: 
گام اّول: به هر یك از نوآموزان یك عدد کارت 

یخچال یا اجاق گاز بدهيد. 
گام دوم : به نوآموزان بگوئيد هرگاه اسم اجاق گاز

را شنيدند، هر کس که کارت مورد نظر را در دست 
دارد، آن را باال آورده و به دیگران نشان دهد. 

گام سوم: این فعاليّت را براي یخچال نيز تكرار کنيد. 
گام چهارم: در هر نوبت بازي، کارت هاي نوآموزان 
را با هم عوض کنيد تا همه نوآموزان در بازي سهيم 

شوند. 
قرارداد: هر نوآموز که کارت اشــتباه را نشان دهد 
یا کارت مورد نظر آموزگار را نشان ندهد، در نوبت 
بعد، همان کارت در دستش مي ماند تا کار را درست 

انجام دهد. 

سعی کنيد ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنيد.



19
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: قوری/ کتری

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 قوري و کتری را عالمت بزن.



20
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: قوری/ کتری

 برای این که چای درست کنيم به قوری و کتری نياز داریم.
با رنگ کردن گردی ها قوری را به کتری برسان.

ببين و مثل من بگو



21
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: قوری/ کتری

 در دست پدر چه مي بيني؟

 نام وسيله اي که روي اجاق گاز مي بيني چيه؟

اگه گفتی؟



22
صد 

آفرین

نشان بده و بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: قوری/ کتری

 قوري و کتري را به تصویر مناسب وصل کن.

 مادر براي درست کردن چاي براي مهمان ها از چه وسيله هایي استفاده مي کند، آن را عالمت بزن.



23
صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: قوری/ کتری  به تصویر نگاه کن و بگو با قوري و کتري چه کار مي کنيم؟



24
صد 

آفرین

آی بازی، بازی، بازی

سعی کنيد مهمانی شادی برای نوآموزان فراهم کنيد.

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: قوری/ کتری

نحوه اجرای بازی: 
گام اّول: شرایط برگزاري یك مهماني کوچك را در کالس فراهم کنيد. 

گام دوم: قوري و کتري را به کالس آورده و براي نوآموزان چاي بریزید و در حين کار خطرات استفاده از قوري 

و کتري را به نوآموزان گوشزد کنيد. 

گام سوم: براي هر نو آموز چاي بگذارید و توضيح دهيد وقتي چاي سرد شد، آن را بنوشند. 

نكته: 

 حين بازي رفتارهاي مناسب و نامناسب در زمان استفاده از وسایل را براي نوآموزان توضيح دهيد.

 نــكات ایمنــي را در بازي رعایت کنيد و نوآموزان را از قوري و کتري داغ دور نگه دارید. و هنگام دادن چاي به 

نوآموزان از ولرم بودن آن مطمئن شوید.



25
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: چاقو/ کارد

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

 چاقو را عالمت بزن. 



26
صد 

آفرین

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: چاقو/ کارد

 چه وسيله اي در دست مادر است؟

اگه گفتی؟

نشان بده و بگو

 چاقو و کارد را به تصویر مناسب وصل کن.



27
صد 
آفرین

كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: چاقو/ کارد  وسيله اي که با آن گوشت و سبزي خرد مي کنيم را عالمت بزن.

 پدر و مادر با چاقو و کارد چه کار مي کنند؟



28
صد 

آفرین

آی قّصه، قّصه، قّصه

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: چاقو/ کارد

رضا در حال بازي بود که صداي گریه کردن دوستش سعيد را شنيد که مي گفت: آي دستم، آي دستم .

رضا و مادر به طرف سعيد رفتند، دیدند که سعيد در حال پوست کندن سيب، دستش را با چاقو بریده است.

مادر با چســب زخم دســت سعيد را پانسمان کرد و به سعيد و رضا گفت: بّچه های خوب، هيچ وقت دست به چاقو 

نمي زنند. پس هر وقت خواستيد از چاقو استفاده کنيد از بزرگترها کمك بگيرید.



29
صد 
آفرین

ببين و گوش كن

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: ماشین لباسشویی

بگرد و پيدا كن

 ماشين لباسشویي را رنگ بزن.



30
صد 

آفرین

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: ماشین لباسشویی

 اگر این راه را رنگ کنی به چه وسيله ای می رسی؟

اگه گفتی؟

نشان بده و بگو

 ماشين لباسشویي را به تصویر مناسب وصل کن.



31
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل آشپزخانه: ماشین لباسشویی  وسيله اي که با آن لباس هاي کثيف را مي شویيم، رنگ بزن.

 به تصویرها نگاه کن و بگو ماشين لباسشویي براي چه کاریه؟ 



وسایل مورد نياز:
 چسب مایع

روش اجرا: 
تصویر شــماره )1( را از صفحــه ضمائم جدا کنيد و  
در مقابــل نوآموز قرار دهيد و بــه او کمك کنيد با 
چسباندن نيمه های ماشــين لباسشویي، تصویر آن 

را کامل کند. 

كدام كار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل آشپزخانه: ماشین لباسشویی

كاردستی

پازل را كامل كن.

32
صد 

آفرين



شناخت اشیاء: 
نگاره 2 وسایل خانه 

33
صد 
آفرين



34

شناخت اشیاء: 
نگاره2 وسایل خانه



35

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

  تلفن را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل خانه: تلفن



36
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

  پدر را با یك خط به تلفن عمومی برسان. وسایل خانه: تلفن

  دور تلفن همراه خط بكش.

ببين و مثل من بگو



37
صد 
آفرین

 در دست مادر و پدر شادی چه مي بيني؟ نام آن ها را بگو.

اگه گفتی؟

نشان بده و بگو

 با کدام یك از وسایل زیر، مي توانيم با دوستانمان صحبت کنيم؟ آن ها را پيدا کن و عالمت بزن.  

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل خانه: تلفن



38
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

 با تلفن چه کاری انجام می دهيم؟   وسایل خانه: تلفن

كدام كار درسته؟



39
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل خانه: تلفن

وسایل مورد نياز: 
 کارت دید آموز تصویرهای تلفن ثابت، تلفن همگاني، تلفن همراه 

 کارت تصویري نماي داخلي خانه، خيابان

نحوه اجرای بازی: 
گام اّول: به هر نوآموز 3 کارت دیدآموز تصویرهای تلفن ثابت ، تلفن همگاني و تلفن همراه بدهيد. 

گام دوم: در هر نوبت، یك کارت تصویري ) نماي داخلي خانه ، خيابان ( را مقابل نوآموزان قرار دهيد و به 

نوآموزان بگویيد به تصویرهای تلفني که در دست دارند نگاه کنند و هر تصویر تلفن را روي تصویر مناسب 

قرار دهند. 

آی بازی، بازی، بازی

سعی کنيد ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنيد.
تشویق نوآموزان فراموش نشود.



40
صد 

آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

  اتو را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل خانه: کمد/ اتو



41
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل خانه: کمد/ اتو   در بين وسيله های زیر کمد را رنگ بزن.

ببين و مثل من بگو



42
صد 

آفرین

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل خانه: کمد/ اتو

  نام وسيله اي که در دست مادر است را بگو.

  اگر این خط را پررنگ کنی  به چه وسيله اي می رسی؟



43
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل خانه: کمد/ اتو

نشان بده و بگو

  با یك خط وسيله هایی را که درکمد نگه داري مي کنيم، به آن وصل کن.

  حاال بگو از کمد چه استفاده اي مي کنيم؟

  با کدام یك از وسيله های زیر، لباس ها را اتو مي کنيم؟ آن را عالمت بزن.



44
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

  حاال بگو با اتو چه کاري انجام مي دهيم؟وسایل خانه: کمد/ اتو

كدام كار درسته؟



45
صد 
آفرین

كاردستی

وسایل مورد نياز: 
  چسب مایع                                                             

روش کار: 
گام اّول : تصویر شماره 2 و 3 را از صفحه ضمائم جدا کنيد 

و در اختيار نوآموز قرار دهيد. 
گام دوم: به نوآموز در چســباندن تصویر در جاي مناســب 

کمك کنيد. 

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل خانه: کمد/ اتو

  وســيله مناســب برای هــر تصویر را در جای مناســب 
بچسبان.

؟

؟



46
صد 

آفرین

ببين و گوش كن

بگرد و پيدا كن

  تلویزیون را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل خانه: تلویزیون/ جاروبرقی



47
صد 
آفرین

ببين و مثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل خانه: تلویزیون/ جاروبرقی   جاروبرقي را عالمت بزن.



48
صد 

آفرین

  چه وسيله اي در دست مادر است؟

اگه گفتی؟

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

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل خانه: تلویزیون/ جاروبرقی



49
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل خانه: تلویزیون/ جاروبرقی

نشان بده و بگو

  شادی مي خواهد کارتون ببيند او را به تصویر مناسب وصل کن.

  حاال بگو تلویزیون براي چه کاریه؟



50
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

 به تصویر زیر نگاه کن و بگو با جاروبرقي چه کار مي کنيم؟وسایل خانه: تلویزیون/ جاروبرقی

كدام كار درسته؟




