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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؟



51
صد 
آفرین

کاردستی

  تصویرکارتونی که دوست داری در صفحه تلویزیون بچسبان.

وسایل مورد نياز:        
 جاروبرقي

نحوه اجرای بازی: 
گام اّول: جاروبرقي را به نوآموزان نشان دهيد و کار آن را به نوآموزان نمایش دهيد. 

گام دوم: فعالّيت جاروکردن را به صورت پانتوميم براي نوآموزان اجرا کنيد. 
گام سوم: از نوآموزان بخواهيد از حرکات شما تقليد کنند.

آی بازی، بازی، بازی

هر نوآموزی که موّفق به انجام این کار شد تشویق کنيد.

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



52

شناخت اشیاء: 
نگاره3 پوشاک



53

شناخت اشیاء: 
نگاره3 پوشاک



54
صد 

آفرین

ببين و گوش کن

بگرد و پيدا کن

  بين لباس هاي زیر، بلوز را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

پوشاک: بلوز/ شلوار



55
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: بلوز/ شلوار

ببين و مثل من بگو

  شلوار را روي بند لباس رنگ بزن.



56
صد 

آفرین

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

پوشاک: بلوز/ شلوار

  نام لباسي که در دست 
شادی است را بگو؟

  نام لباسي که رضا از کمد بيرون آورده است را بگو. 



57
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: بلوز/ شلوار

  با یك خط بلوز را به تن عروسك وصل کن.

نشان بده و بگو

  از بين لباس هاي زیر، لباسي را که پا مي کنيم، رنگ بزن.



58
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

 بگو از بلوز و شلوار چه استفاده اي مي کنيم؟پوشاک: بلوز/ شلوار

کدام کار درسته؟



59
صد 
آفرین

کاردستی

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: بلوز/ شلوار

 لباس مناسب را به رضا بپوشان.

وسایل مورد نياز : 
 پارچه 

 چسب مایع 
روش اجرا: 

گام اّول: الگوي شماره 4 در بخش ضمائم جدا کرده و آن را روي پارچه قرار داده و برش بزنيد. 
گام دوم: به نوآموز کمك کنيد بلوز و شلوار برش خورده را در تصویر زیر بچسباند. 



60
صد 

آفرین

ببين و گوش کن

بگرد و پيدا کن

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

پوشاک: کاله/ کاپشن

 بّچه هایی که کاله بر سر دارند را عالمت بزن.



61
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: کاله/ کاپشن  خطی که به کاله می رسد را پر رنگ کن.

  کاپشن را عالمت بزن.



62
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

  اگر ستاره ها ی آبی را دنبال کنی به چه لباسی می رسی؟پوشاک: کاله/ کاپشن

ببين و مثل من بگو



63
صد 
آفرین

نشان بده و بگو

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: کاله/ کاپشن

  روي سر رضا چه مي بيني؟ نام آن را بگو.

  چه لباسي به رخت آویز آویزان است؟ نام آن را بگو.

 کدام یك از لباس های زیر را را روي سر مي گذاریم؟ دور آن ها خط بكش. 



64
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

  از کاله چه استفاده ای مي کنيم؟پوشاک: کاله/ کاپشن

  کدام یك از این پسرها باید کاپشن بپوشد؟ کاپشن را با یك خط به تصویر مناسب وصل کن.

  حاال بگو از کاپشن چه استفاده ای می کنيم؟



65
صد 
آفرین

وسایل مورد نياز: 
  تصویردستكش، کاله، کاپشن 

نحوه روش اجرا:
گام اّول : تعدادي کارت های تصویری دستكش، کاله، کاپشن را در اختيار 2 گروه از نوآموزان قرار دهيد.

گام دوم: گــروه اّول فقــط تصویرهای کاله را بردارد و گروه دوم فقط تصویرهای کاپشــن را جدا کند. گروهي که 

کارش را درست انجام دهد، برنده است .

قرارداد: شروع و پایان بازي با موزیك تعيين مي شود.

آی بازی، بازی، بازی

کدام کار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: کاله/ کاپشن



66
صد 

آفرین

ببين و گوش کن

بگرد و پيدا کن

 تولّد شادی است، کفش را از بين هدایا پيدا کن و عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: کفش



67
صد 
آفرین

ببين و مثل من بگو

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: کفش

 اگر با مداد رنگی آبی، این خط را دنبال کنی به چه وسيله ای می رسی؟



68
صد 

آفرین

نشان بده و بگو

 تصویر مناسب را به پا وصل کن.

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: کفش

  حاال بگو با کفش چه کار مي کنيم؟



69
صد 
آفرین

کار عملی

وسایل مورد نياز : 
  مقّوا به ميزان الزم 

  بند، چسب مایع 
روش اجرا: 

گام اّول: تصویــر شــماره 5 را از بخش ضمائم جدا کرده و 
روي مقّوا بچسبانيد

گام دوم : جاي بندها را سوراخ کنيد. 
گام ســوم: از نوآموز بخواهيد بندها را از سوراخ کفش رد 

کند. حاال کفش آماده است آن را به نمایش بگذارید. 

کدام کار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
پوشاک: کفش



70

شناخت اشیاء: 
نگاره 4 وسایل بهداشتی



71
صد 
آفرین

بگرد و پيدا کن

ببين و گوش کن

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل بهداشتی: صابون / حوله

  صابون را عالمت بزن.

  حاال حوله رانشان بده.



72
صد 

آفرین

ببين ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل بهداشتی: صابون / حوله

اگه گفتی؟

  مادرازمغازه چي خریده؟ نام آن را بگو. 



73
صد 
آفرین

نشان بده و بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل بهداشتی: صابون / حوله

  صابون را بایك خط به تصویرمناسب وصل کن.

  چه وسيله اي در دست شادی است؟



74
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

 از صابون چه استفاده ای مي کنيم؟وسایل بهداشتی: صابون / حوله

 براي خشك کردن دست وصورت ازکدام وسيله استفاده مي کنيم؟آن راعالمت بزن.

 از حوله چه استفاده اي مي کنيم؟



75
صد 
آفرین

کاردستی

وسایل مورد نياز : 
 مقّواي رنگي یا فوم .... 

 چسب مایع 
 تكه پارچه هاي کوچك 

روش اجرا: 
  به نوآموز کمك کنيد تا با مقّوا یا فوم رنگي یك حوله درســت کند و روي حوله را با تكه پارچه هاي کوچك یا 

مقّواهاي رنگي تزئين کند. حاال حوله کامل شده را به دیگران نشان دهيد. 

کدام کار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل بهداشتی: صابون / حوله



76
صد 

آفرین

بگرد و پيدا کن

ببين و گوش کن

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل بهداشتی: مسواک / خمیردندان

 مسواك را عالمت بزن.

 حاال خمير دندان را نشان بده.



77
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل بهداشتی: مسواک/خمیردندان

ببين ومثل من بگو

اگه گفتی؟

 در دست شادی چی می بينی؟ نام آن ها را بگو.



78
صد 

آفرین

نشان بده و بگو

 مسواك و خمير دندان را به تصویر مناسب وصل کن.

 بامسواك و خميردندان چه کاري انجام مي دهيم؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل بهداشتی: مسواک/خمیردندان



79
صد 
آفرین

کدام کار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل بهداشتی: مسواک/خمیردندان

کار عملی

نحوه اجرا:

گام اّول: ابتدا در مقابل نوآموزان به دندان هاي خود مسواك بزنيد. 

گام دوم: به نوبت به هر نوآموز کمك کنيد تا خميردندان روي مســواك شــخصي خود بگذارد و دندان هایش را 

مسواك کند. 

توصيه هاي الزم را در مورد مسواك زدن به نوآموزان داشته باشيد.



80
صد 

آفرین

ببين و گوش کن

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل بهداشتی: شانه

بگرد و پيدا کن

 شانه را عالمت بزن.



81
صد 
آفرین

 رضا چه هدیه اي از خواهرش گرفته است؟

ببين ومثل من بگو

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل بهداشتی: شانه



82
صد 

آفرین

کدام کار درسته؟

نشان بده و بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 

وسایل بهداشتی: شانه

 براي مرتّب کردن موهایمان از کدام وسيله استفاده مي کنيم؟ آن را عالمت بزن.

 حاال بگو از شانه چه استفاده ای 
می کنيم؟



83
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت اشیاء: 
وسایل بهداشتی: شانه

یك روز صبح رضا از خواب بيدار شد و دست و صورت خود را با صابون شست، ولي هر چه گشت شانه اش راپيدا 
نكرد. با همان موهاي نامرتّب رفت که صبحانه بخورد، مادر، پدر و  شــادی وقتي رضا را دیدند به او ســالم کرده و 

صبح بخير گفتند. ناگهان شادی شروع به خنده کرد.
رضا به او گفت: چرا مي خندي؟

شادی گفت: موهایت را در آینه دیده اي؟ چرا موهایت را شانه نكردي؟ 
رضا گفت: شانه ام را گم کردم. مي توانم با شانه ی شادی موهایم را شانه کنم؟

مادر گفت: عزیزم شــانه وســيله ي شخصي است مثل حوله و مســواك و هر فردی باید براي خودش این وسایل 
را داشــته باشــد. امروز من بعد از صبحانه یك شانه دیگر برایت مي خرم و تو هم قول بده که از آن خوب مواظبت 

کني. رضا خوشحال شد و مشغول خوردن صبحانه گردید. 

حاال از نوآموزان بخواهيد در کالس با شانه هاي شخصي خود موهایشان را شانه کنند.

آی قّصه، قّصه، قّصه



84
صد 

آفرین

تمرین های دوره ای

تمرین های دوره ای:
شناخت اشیاء:

 هر وسيله را به جاي مناسب خودش وصل كن.



85
صد 
آفرین

تمرین های دوره ای:
شناخت اشیاء:

 موشــي مي خواهد به مسافرت برود. به موشــي کمك کن تا وسایل بهداشتي 
شخصی  خود را پيدا کند. حاال دور وسایل بهداشتي شخصي خط بكش. 



86
صد 

آفرین

تمرین های دوره ای:
شناخت اشیا

86
صد 

آفرین

 در این جا وسایلي هست که مي تواند براي بّچه ها خطرناك باشد. 
حاال از بين تصویرهای زیر، وسایل خطرناك را پيدا کن و دور آن خط بكش.



87

اّطالعات عمومی:
نگاره 1 شناخت میوه ها



88
صد 

آفرین

ببين و گوش کن

بگرد و پيدا کن

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

پرتقال

این پرتقال شيرین 
خيلي داره ویتامين 

آبدار و رسيده 
مقّوي و مفيده

 بادکنكي که تصویر پرتقال روي آن است را 
به رضا وصل کن. 



89
صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
پرتقال

 داخل کدام ميوه این شكليه؟ آن را عالمت بزن. 



90
صد 

آفرین

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

پرتقال

 در تصویر چه ميوه اي را مي بيني؟

 اگر پرتقال خوردي، بگو مزه اش چيه؟



91
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
پرتقال

 به این تصویر نگاه کن و ميوه ي  مثل آن را در خطوط درهم پيدا کن و رنگ بزن.

ببين و انجام بده



92
صد 

آفرین

کدام کار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

پرتقال

کار عملی

وسايل مورد نياز : 
 مقّوا به اندازه مناسب 

 چسب مايع 
 حبوبات )لپه، دال عدس، سنگ ريز( )که رنگ نارنجي زده شده است( و .... 

روش اجرا: 
گام اّول: تصوير يك پرتقال را روي مقّوا طراحي کنيد و در اختيار هر يك از نوآموزان قرار دهيد. 

گام دوم: نوآموزان حبوبات )لپه، دال عدس و ... ( را روي سطح پرتقال بچسبانند.

حاال کاردستی نوآموزان را در کالس به نمايش درآوريد.



93
صد 
آفرین

بگرد و پيدا کن

 چه انار خوش آب و رنگي

 روی کدام درخت انار است؟ آن را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
انار

یاقوت سرخ انگار 
انار دونه دونه 

یا ترش یا شيرینه 
مزه اش به یاد مي مونه 

ببين و گوش کن



94
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

 داخل کدام ميوه این شكليه؟ آن را عالمت بزن. انار

  از بين مدادها، مدادي که به رنگ انار است را عالمت بزن. 

 حاال انار را رنگ مناسب بزن. 



95
صد 
آفرین

ببين ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
انار

 به رضا کمك کن تا گردی ها را قرمز کند. حاال به چه ميوه ای رسيدی؟



96
صد 

آفرین

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

انار

 رضا با پدرش در حال خوردن چه ميوه اي است؟

 مادربزرگ مزه انار را خيلي 
دوست دارد، فكر کنم تو هم 

اناردوست داشته باشي. بگو انار 
چه مزه  ای دارد؟ 



97
صد 
آفرین

ببین و انجام بده

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
انار

کدام کار درسته؟

 در بوم نّقاشي انار را عالمت بزن. 



98
صد 

آفرین

کاردستی

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

انار

وسایل مورد نياز: 
 حبوبات ) نخود، ماش و ... ( 

 مقّوا
 چسب مایع 

 رنگ گواش یا رنگ انگشتي قرمز 
روش اجرا: 

گام اّول : تصویر انار را روي مقّوا طراحي کنيد و دور آن را برش بزنيد
گام دوم : دانه هاي نخود یا ماش را در اختيار نوآموزان قرار دهيد تا به عنوان دانه هاي انار روي سطح انار 

بچسبانند. 
گام سوم : نوآموزان با انگشت یا قلم مو نخودها یا ماش ها را رنگ قرمز بزند. 

گام چهارم : حاال انار را روي مقّواي رنگ دیگر بچسبانيد و در کالس نمایش دهيد.



99
صد 
آفرین

بگرد و پيدا کن

 مادر شادی مي خواهد توت فرنگي بخرد، توت فرنگي را در مغازه پيدا کن و عالمت بزن.

بّچه ها توت فرنگي 
خوش رنگه و شيرینه 

تو ميوه ها هميشه 
از همه بهترینه

ببين و گوش کن

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
توت فرنگی



100
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

 کدام ميوه مثل توت فرنگي قرمز رنگ است، آن را رنگ مناسب بزن.توت فرنگی

 داخل کدام ميوه این شكليه؟ آن را عالمت بزن.



101
صد 
آفرین

ببین ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
توت فرنگی

 به شادی کمک کن با رنگ کردن انارها به توت فرنگی برسد.



102
صد 

آفرین

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

توت فرنگی

 چه ميوه اي روي بوته ها مي بيني؟

 این خط را با مداد قرمز پر رنگ کن. به چه ميوه ای می رسی؟

 بگو توت فرنگي چه مزه ای دارد؟



103
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
توت فرنگی

ببین و انجام بده

 در تصویر زیر نقطه چين ها را کامل کن و رنگ بزن.

کدام کار درسته؟

 حاال ميوه ای را که رنگ زدی، عالمت بزن.



104
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

توت فرنگی

آی بازی، بازی، بازی

نحوه اجرای بازی : 

گام اّول: به هر یک از نوآموزان یک عدد کارت میوه که به آن ها آموزش داده اید، بدهید. 

گام دوم: سپس به نوآموزان بگویید هرگاه اسم میوه توت فرنگی آورده شد، هر فرد که کارت مورد نظر را

در دست دارد آن را باال آورده و به دیگران نشان دهد. 

گام سوم: این فعالّیت را برای میوه های دیگری هم که تا به حال آموزش داده اید، تکرار کنید. 

گام چهارم: در هر نوبت بازی، کارت های نوآموزان را با هم عوض کنید تا همه نوآموزان در بازی سهیم شوند. 

قرارداد: هر نوآموز که کارت اشــتباه را نشــان دهد یا کارت مورد نظر را نشــان ندهد، در نوبت بعد بازی، همان 

کارت در دستش می ماند تا کار را درست انجام دهد. 

سعی کنید ساعتی  شاد را برای نوآموزان مهّیا سازید.



105
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
موز

ببين چه بویی داره 
چه رنگ و رویی داره

بّچه ها این یه موزه 
خوش طعمه و خوشمزه

ببین و گوش کن

بگرد و پیدا کن

 شادی با پدرش برای 
خوردن شير موز به مغازه 

آب ميوه فروشی رفته 
است. موز را از بين ميوه ها 

پيدا کن و عالمت بزن



106
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

موز

ببین ومثل من بگو

 موز را رنگ مناسب بزن.

 تصویر چه ميوه ای روی پرده است؟ نام آن را بگو.

اگه گفتی؟



107
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
موز

 نام ميوه ای که در دست رضا است، را بگو.

 شادی در حال خوردن یک موز خوشمزه است. حاال بگو موز چه مزه ایه؟



108
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

موز

 نقطه چين ها را کامل کن و رنگ بزن.

 حاال ميوه ای را که کامل کردی، عالمت بزن.



109
صد 
آفرین

کار عملی

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
موز

نحوه اجرا: 
گام اّول: مهمانی در کالس ترتيب دهيد و داخل بشقاب هر نوآموز، یک عدد از ميوه هایی که تا به حال آموزش 

داده اید، بگذارید.
گام دوم: از هر نوآموز نام ميوه داخل هر بشقاب را بپرسيد. 

گام سوم: سپس ميوه ها را پوست کنده و به نوآموزان تعارف کردن ميوه ها به هم و نحوه خوردن و برداشتن 
ميوه از بشقاب را آموزش دهيد. این فعالّيت را چند بار تکرار کنيد. 

گام چهارم: به نوآموزان بگویيد پوست های ميوه را داخل سطل زباله بریزند. 
گام پنجم: در آخر نوآموزان را برای شستن دستهایشان به سمت روشویی هدایت کنيد. 

نکته: حين انجام فعالّيت نام، مزه ، رنگ ميوه و نکات بهداشتی را از نوآموزان بپرسيد. 

کدام کار درسته؟

مهمانی شادی را برای نوآموزان فراهم کنيد.



110
صد 

آفرین

ببين و گوش كن

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

لیمو شیرین

بگرد و پيدا كن

لیموی شیرین خوب و قشنگی 
هم آبداری هم زرد رنگی 

هنگام سرما برای بیمار
مثل دوایی

 لیمو شیرین را در سبد میوه عالمت بزن.



111
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
لیمو شیرین

 ميوه ای که مثل ليمو شيرین زرد رنگ است را رنگ بزن.

 برای این که سرما خوردگی رضا زودتر خوب شود، مادر برایش آب ليمو شيرین گرفته است. در تصویرهای 
زیر ليمو شيرین نصفه را پيدا کن و دورش خط بکش. 



112
صد 

آفرین

ببین ومثل من بگو

 چه ميوه ای از 
درخت روی زمين 

افتاده است؟

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

لیمو شیرین

  بگو ليمو شيرین چه 
مزه ای دارد؟



113
صد 
آفرین

کدام کار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
لیمو شیرین

ببین و انجام بده

 در سبد ميوه، ليمو شيرین را رنگ بزن.



114
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

لیمو شیرین

ســعيد بــه همراه برادر کوچکش امير بــه خانه رضا آمده بودند تا بازی کنند. مــادر رضا خانه نبود. آن ها پس 

از مّدتی، تصميم گرفتند، ميوه بخورند، به آشــپزخانه رفتند و از کيســه های ميوه ای که پدر به تازگی خریده بود 

یک عدد ليمو شــيرین و موز برداشــته و با آب شستند. اّما امير توت فرنگی ها را از کيسه درآورد و بدون شستن 

مشغول خوردن آن ها شد.  در این هنگام رضا به امير گفت: ميوه ها را قبل از خوردن باید بشویی. اّما امير به حرف 

او توّجه نکرد. بعد از خوردن ميوه، آن ها دوباره مشــغول بازی شــدند. پس از مّدتی امير دلش را گرفت و شروع 

بــه گریــه کرد. در این هنگام مادر از بيرون آمد و از بّچه ها علّت گریه امير را پرســيد. رضا گفت: او توت فرنگی 

نشسته خورده است. 

مادر به امير گفت: باید ميوه ها را بعد از شستن خورد. حاال برای این که خوب بشی باید پيش دکتر بروی. 

آی قّصه، قّصه، قّصه



115
صد 
آفرین

نگاره 2 شناخت میوه ها:



116
صد 

آفرین

ببین و گوش کن

گوشواره های گيالس 
روی درخت نشسته 
وقتی که چيدی اونو 

قورتش ندی با هسته 

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

گیالس

بگرد و پیدا کن

 گيالس ها را با یک خط به بشقاب وصل کن. 



117
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
گیالس

 کدام یک از ميوه های زیر مثل گيالس قرمز رنگ است ، آن رنگ مناسب 
بزن. 

 خطی که به گيالس می رسد را پر رنگ کن.

ببین ومثل من بگو



118
صد 

آفرین

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

گیالس

 رضا چشمش را بسته است و یک ميوه در دست دارد. بگو رضا چه ميوه ای در دست دارد؟

 شادی در حال خوردن 
گيالس چقدر خندان است. 
حتماً خيلی خوشمزه است. 

حاال تو بگو گيالس چه مزه ایه؟ 



119
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
گیالس

ببین و انجام بده

 گيالس را در تصویر زیر رنگ بزن.

نّقاشی، نّقاشی

 با رنگ انگشتی ، برای درخت گيالس های قرمز زیبا بگذار.



120
صد 

آفرین

ببین و گوش کن

خوشه ی سرخ انگور 
چه خوشگله توی نور 

صبح بخوری یه خوشه 
می شی قوی و پر زور 

بگرد و پیدا کن

 چه انگور زیبایی؟

 انگور را عالمت بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

انگور



121
صد 
آفرین

ببین ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
انگور

 رنگ آمیزی این میوه ها را ادامه بده تا کامل شود. 

 حاال انگورهایی که رنگ زدی را عالمت بزن.



122
صد 

آفرین

اگه گفتی؟

 چه ميوه ای را در تصویر می بينی؟

 مثل مادر بزرگ انگور بخور و بگو چه مزه ایه؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

انگور



123
صد 
آفرین

ببین و انجام بده

 چه ميوه ای در بين شاخ و برگ ها 
می بينی؟

 حاال ميوه ای که پيدا کردی را عالمت 
بزن. 

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
انگور

کدام کار درسته؟



124
صد 

آفرین

نّقاشی، نّقاشی

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

انگور

 با رنگ انگشتی انگور را به رنگ انگوری که دوست داری، رنگ بزن.



125
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
سیب

ببین و گوش کن

به به چه سيب سرخی 
خوشمزه و لذیذه 

اّما گازش نزن زود 
اّول ببين تميزه 

بگرد و پیدا کن

 شادی می خواهد کيفی بخرد که تصویر سيب روی آن باشد.در بين کيف های زیر آن را پيدا کن و عالمت 
بزن.



126
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

 رنگ آمیزی این میوه ها را ادامه بده تا کامل شود.سیب

 حاال دور سیب هایی که رنگ زدی، خط بکش.



127
صد 
آفرین

ببین ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
سیب

 مادر می خواهد آب سيب بگيرد، دور سيب نصفه خط بکش.



128
صد 

آفرین

ببین و انجام بده

 سيب را در تصویر پيدا کن و رنگ بزن. 

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

سیب

 چه ميوه ای از درخت 
روی زمين افتاده است؟

 عجب سيب خوشمزه ای! 
بگو چه مزه ایه؟



129
صد 
آفرین

آی بازی، بازی، بازی

روش اجرای بازی:  

 نوآموزان را به دو گروه تقسيم کنيد. 

 دو سبد ميوه پالستيکی که ميوه های انگور قرمز، سيب زرد، ليمو شيرین، انار، موز از هر کدام 2 عدددر هر 

سبد قرار دهيد و به هر گروه بدهيد.

گام اّول: نام یک ميوه را بگویيد تا نوآموزان ميوه مورد نظر را نشان دهند. این فعالّيت را برای تمام ميوه های 

موجود در سبد انجام دهيد.

گام دوم: از نوآموزان بخواهيد ميوه های مثل هم را جدا کند. 

گام سوم: از هر گروه مزه ميوه های داخل سبد را بپرسيد.

گام چهارم: از هر گروه بخواهيد ميوه های هم رنگ را در گروه های جداگانه قراردهند.

کدام کار درسته؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
سیب



130
صد 

آفرین

بگرد و پیدا کن

ببین و گوش کن

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

هندوانه

هيکل من بزرگه 
پوستم به رنگ سبز 
خوردن من تو گرما 
برات شادی می آره 

 در کدام تصویر هندوانه را می بينی؟ آن را عالمت بزن.



131
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
هندوانه

 دور مداد رنگی که می خواهيم با آن هندوانه را رنگ کنيم، خط بکش.

 حاال هندوانه ی زیر را رنگ مناسب بزن.

 تصویر چه ميوه ای روی دفتر شادی است؟ آن را پيدا کن و عالمت بزن.



132
صد 

آفرین

ببین ومثل من بگو

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

هندوانه

 مادر در حال بریدن چه ميوه ای است؟ نام آن را بگو.

اگه گفتی؟



133
صد 
آفرین

ببین و انجام بده

 رضا هندوانه خيلی دوست دارد. آیا می توانی از بين ميوه ها، قاچ هندوانه را پيدا کنی؟ آن را رنگ بزن.

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
هندوانه

 بگو هندوانه چه مزه ای دارد؟



134
صد 

آفرین

کدام کار درسته؟

کار عملی

روش اجرا: 
 یک مهمانی در کالس ترتیب دهید و برای هر نوآموز، یک قاچ کوچک از هندوانه بریده شده در بشقاب بگذارید. 

ابتــدا خود نحوه خوردن هندوانه را با چنــگال نمایش داده و از نوآموزان بخواهید به همین نحوه عمل کنند. نحوه 

صحیح خوردن و نکات بهداشتی را آموزش دهید.

سعی کنید ساعتی شاد را برای نوآموزان فراهم کنید.

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

هندوانه



135
صد 
آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
خیار

بگرد و پیدا کن

ببین و گوش کن

 خانم معلّم نّقاشی بّچه ها را به دیوار زده است، تصویر خيار را عالمت بزن.

خيار سبز نازم
خوش رنگ و خوشبو هستم  

من مزه ای ندارم  
نمک زنی خوشمزه ام 



136
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

 شادی برای درست کردن ساالد به خيار نياز دارد آن را از بين ميوه های زیر خیار
پيدا کن و با یک خط به کاسه ساالد وصل کن.

 خيار چه رنگی است؟ دور رنگ آن را خط بکش.

 حاال خيار زیر را رنگ مناسب بزن. 



137
صد 
آفرین

اگه گفتی؟

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:
خیار

 اگر با مداد سبز این جاده را رنگ کنی، به چه ميوه ای می رسی؟

ببین ومثل من بگو

ببین و انجام بده

 در بين ميوه ها، خيار را پيدا کن و رنگ بزن.



138
صد 

آفرین

اّطالعات عمومی:
شناخت میوه ها:

خیار

کار عملی

روش اجرا: 
گام اّول: به اندازه کافی خمير در اختيار نوآموزان قرار دهيد. 

گام دوم: یک خيار را مقابل نوآموزان بگذارید. 
گام سوم : ابتدا با خمير یک خيار درست کنيد. 

گام چهارم: به نوآموزان در درست کردن خيار با خمير کمک کنيد. 
گام پنجم: خيارهای درست شده توسط نوآموزان را خشک کنيد. 

گام ششم: حاال نوآموزان با رنگ سبز خيارهای خشک شده را رنگ کنند. 
گام هفتم: خيارهای آماده را به نمایش بگذارید.

سعی کنيد ساعتی شاد را برای نوآموزان مهّيا کنيد.

کدام کار درسته؟



139
صد 
آفرین

تمرین های دوره ای

تمرین های دوره ای:
شناخت میوه ها

139
صد 
آفرین

 هر ميوه را به رنگ مناسب خودش وصل کن و رنگ بزن.



140
صد 

آفرین

تمرین های دوره ای:
شناخت میوه ها

 هر ميوه نصفه را به ميوه کامل وصل کن.



141
صد 
آفرین

تمرین های دوره ای:
شناخت میوه ها

 ميوه ها را با یک خط به بشقاب وصل کن.



142
صد 

آفرین

تمرین های دوره ای:
شناخت میوه ها

 کدام ميوه را قبل از خوردن پوست مي کنيم؟ آن ها را به کارد وصل کن.



 مادربزرگ ميوه هاي شيرین را دوست دارد آن ها را با یک خط به او وصل کن.

143
صد 
آفرین

تمرین های دوره ای:
شناخت میوه ها



144
صد 

آفرین

تمرین های دوره ای:
شناخت میوه ها

 به رضا کمک کن تا راه درست را انتخاب کند تا به صورت خندان برسد.

 حاال هر تصویر کار درســت را 
براي دوستانت تعریف کن.



ضمیمه ها 

145

ضمیمه ها

تصویر شماره 1 صفحه 32
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147

ضمیمه ها 
تصویر شماره 2 صفحه  45

تصویر شماره 3 صفحه  45
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ضمیمه ها 

تصویر شماره 4 صفحه 59
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ضمیمه ها 
تصویر شماره 5 صفحه  69
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