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مجموعھ تمرینات 
یتقویت حافظھ دیدار



:اھداف
تقویت حافظھ دیداری
تقویت دقت دیداری
تقویت خواندن وامال 

تقویت مفاھیم اولیھ ریاضی



.سپارعزیزم بھ این تصاویر با دقت نگاه کن وجزییات را بھ خاطر ب



در اطراف مرغ چند جوجھ دیدی؟-١

در اطراف کفشدوزک چند برگ دیدی؟-٢



نبھ شکل خوب نگاه ک



کدام پروانھ کنار گل بود؟



.عزیزم بھ تصویر خوب نگاه کن



در صفحھ قبل کدام شکل زیر را دیدی؟



.نبھ این تصویر ھا خوب نگاه ک



کدام موش ھا را در صفحھ قبل دیدی؟



.عزیزم این تصاویر را بھ حافظھ بسپار



کدام تصاویررا در صفحھ قبل دیدی؟



.گلم بھ این تصاویر خوب دقت کن



کدام تصاویر رادر صفحھ قبل دیدی؟



.عزیزم با دقت تصاویر را ببین



کدام شکل در صفحھ قبل نبود؟



نبھ این تصویر ھا خوب نگاه ک



؟کدام تصاویر را در صفحھ قبل ندیدی



.عزیزم بھ تصویر دقت کن



کدام تصاویر در صفحھ قبل نبود؟



.بھ شکل خوب نگاه کن



شده؟کدام تصویر حذف 



.بھ شکل خوب نگاه کن



؟.شدهکدام تصویر حذف 



.بھ رنگ این اشکال خوب دقت کن وبھ خاطر بسپار



مربع ومثلث در  شکل قبل چھ رنگ ھایی  داشت؟



.رنگ ھای بادکنک ھا را بھ خاطر بسپار



١

٢

٣

بادکنک ھای دست میکی موس چھ رنگ ھایی بود؟



.عزیزم بھ تصویر خوب نگاه کن



جای کدام دو حیوان با ھم عوض شده؟



٧ ٣٣ ٩

.عدد زیر ھر شکل را بھ خاطر بسپار



زیر این تصویر چھ عددی بود؟



١ ٨ ٣ ۶ ٢

.اعداد زیر ھر تصویر را بھ خاطر بسپار



عدد مربوط بھ ھر تصویر چھ بود؟



بھ این تصویر ھا خوب نگاه کن



کدام حیوانات جلو زرافھ بودند؟-١
کدام حیوانات پشت سر زرافھ بودند؟-٢



.جای ھر جوجھ را بھ خاطر بسپار



کدام جوجھ در سمت راست مرغ بود؟



.عزیزم بھ میوه ھایی کھ فیل می خواھد بخورد خوب نگاه کن



کدام میوه را فیل اول می خورد؟-١
کدام میوه را فیل آخر می خورد؟-٢



 بادقت بھ خوراکی ھای اطراف میکی نگاه
.کن



کدوم خوراکی باالی سر میکی بود؟-١
کدام خوراکی سمت چپ میکی بود؟-٢



نبھ شکل خوب نگاه ک



کدام حیوان نزدیک قارچ بود؟
کدام حیوان از قارچ دور بود؟



بھ شکل خوب نگاه کن



چند اردک داخل دریاچھ بود؟-
چند درخت در تصویر دیدی؟

آیا ابر در آسمان دیده می شد؟-
پنجره خانھ باز بود یا بستھ؟-
چند سیب روی درخت بود؟-


