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هانگاره: 1بخش 

به آنتوجهآشنایی با محیط اطراف زندگی و تقویت مهارت دقّت و : هدف

.کنتوجه هاي کم رنگ شکل را با دقّت پررنگ کن و به جهت کشیدن هر خط عزیزم، خط

).ادامه بدهدوباره،برداررادستتروي خط / از باال به پایین (بخوان و ادامه بده، 

کنآمیزيرنگ؟ آن راباشدمی) آا(ل کدام تصویرها صداي او.
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اول دبستان-نوشتنهايمهارت-کتاب کار فارسی-نویسنده ي کوچک »7082«

.ي ما خوش آمديبه خانه: 1ي نگاره
.به آنتوجه آشنایی با خانواده و اعضاي آن و تقویت مهارت دقّت و : هدف

.کنتوجه به جهت کشیدن هرخط دقّت پررنگ کن وباهاي کم رنگ شکل راخط

).ادامه بدهدستت را بردار، دوباره ، قبل از خط/ روي خط به پایین(.بخوان و ادامه بده

.کدام را به نام خودش وصل کنتصویر زیر را رنگ کرده، هر 

مین           بابااَ
.آمیزي کنپروانه زیر را رنگ

آمديخوش 
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: 2ي نگاره
.هابه آنتوجههاي زندگی و تقویت مهارت: هدف

.کنتوجههاي کم رنگ شکل را با دقّت پررنگ کن و به جهت کشیدن هر خط خط

.مانند نمونه انجام بده

.رنگ کن،دهد رادر آن کار خوب انجام میتصویري که آریا

!ها آمادهبچه
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!ها آمادهبچه: 2ي نگاره

.کنتوجهدقّت پر رنگ کن و به جهت کشیدن هر خط هاي کم رنگ شکل را باخط

).دستت را بردار، دوباره ادامه بده/بکش برو/ پایین روي خطال به از با. (بخوان وادامه بده

.هایی که صداي اولشان مثل هم است را به هم وصل کرده، سپس رنگ کنشکل

!ها آمادهبچه
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.شکل را کامل کرده، سپس رنگ آمیزي کن

.ي خودت بکش و رنگ کننقّاشی از خانواده

.ارزیابی آموزگار یا ولی دانش آموز، امتیاز دهید
1=نیاز به تالش بیشتر2= قابل قبول3=خوب4= خیلی خوب

هرنگ آمیزي به کامل کردن شکل وکامل داردتوج.
کندصداهاي هم آغاز را شناسایی می.



10

اول دبستان-نوشتنهايمهارت-کتاب کار فارسی-نویسنده ي کوچک »7082«

یک و دو و سه راه مدرسه: 3ي نگاره
.آشنایی با کوچه و خیابان و محلّه و میدان و مسجد: هدف

هاي کم رنگ شکل را با دقّت پررنگ کن و به جهت کشیدنخط

.داشته باشتوجههر خط 

).ادامه بدهدوباره،برداررا دستت / به باال زمینه روي خط . (بخوان و ادامه بده

. شوياز پل عابر رد میدر خیابان فکر کن 
.هستدوستت نیز در کنارت 

چه احساسی داري؟
.احساس خود را با کامل کردن این صورت نشان بده

.رنگ کن،وسایلی را که در کیف مدرسه داري
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.یک و دو سه راه مدرسه: 3ي نگاره
.به چراخ راهنما و خط عابر پیادهتوجهآشنایی با قوانین و :هدف

.کنتوجههاي کم رنگ شکل را با دقّت پر رنگ کن، به جهت کشیدن هر خط خط

).مانند نمونه ادامه بدهدوباره،برداررا دستت / برو باال –روي خط –از باال به پایین گردش کن . (بخوان و ادامه بده

کدام نوشیدنی است؟

نویسی؟                                      با کدام می

.شکل هاي زیر را رنگ کن
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اول دبستان-نوشتنهايمهارت-کتاب کار فارسی-نویسنده ي کوچک »7082«

به مدرسه رسیدیم: 4ي نگاره
.آشنایی با محیط مدرسه و کارکنان آن: هدف

.کنتوجههاي کم رنگ شکل رابادقّت پررنگ کن و به جهت کشیدن هر خط خط

)ادامه بدهدوباره،برداررا دستت / روي خط بیا پایین . (بخوان و ادامه بده

.)در                        بنویس( باشد؟پایان تصویرهاي زیر چه صدایی می
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.آن را رنگ کنشود؟شروع می)مـ م(ي یک با نشانهکدام

.ها مثل هم است، را رنگ بزنهایی که صداي آخر آنزیر شکل

.به مدرسه رسیدیم: 4ي نگاره
.هاي مربوط به آنآشنایی با زنگ تفریح و فعالیت: هدف

).شودتوجهبه جهت کشیدن و خط (.هاي کم رنگ شکل را با دقّت پر رنگ کنخط

)ادامه بدهدوباره،برداررا دستت /ازباال به پایین گردش کن روي خط. (بدهادامه بخوان و
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اول دبستان-نوشتنهايمهارت-کتاب کار فارسی-نویسنده ي کوچک »7082«

.باشد را رنگ کنمی) ر(تصویري که صداي آخرآن 

.یک نقّاشی از زنگ تفریح خود بکش و زیبا رنگ کن

.آموز، امتیاز دهیدارزیابی آموزگار یا ولی دانش 
1=نیاز به تالش بیشتر2= قابل قبول3=خوب4= خیلی خوب

با عالقه و با دقّت کارهاي خود را انجام می دهد.
 استکردهزمان مناسب براي انجام تکالیف رارعایت.
شب ها به موقع و در ساعت معین می خوابد.
صداهاي هم آغاز و هم پایان را شناسایی می کند.
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؟از کالس ما چه خبر: 5ي نگاره
آشنایی با محیط کالس و دوستان: هدف

).شودتوجهبه جهت کشیدن هر خط (.م رنگ شکل را با دقّت پر رنگ کنهاي کخط

).روي خط زمینه ادامه بدهاز باال به پایین گردش کن، برو باال بیا پایین(. بخوان و ادامه بده

.است؟ آن را رنگ کن) ز(صداي آخر کدام میوه 
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