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 تا و بزن ضربه آن باربه وهر کن پرتاب باال به را آن وبگوییم بدهیم کودک به بادکنک یک

 اگر یابد می ادامه بازی دهی می پاسخ سوالت به شما نیفتاده زمین به بادکنک که زمانی

  وبه شود می شمارش شده پرسیده سواالت وتعداد شود می تمام بازی افتاد زمین به بادکنک

  شود می داده امتیاز ها آن تعداد

  داد انجام آموز دانش چند یا یک با توان می را بازی این

  است صدایی چه شنوی می که ای کلمه دو اول وبگو کن گوش خوب

  درد و دوست

   شهر  شادی

  اعداد  احمد  امین

  سر   سنگ  ستاره

  موش   میز   مدرسه  مادر

  کدو کمک   کاج   کتاب



 

 

 (خیر)هر شخصی باید شانه و لیوان مخصوص به خود داشته باشد؟  .1

 (  بله)آیا شب ها خورشید را در آسمان میبینم؟ . ۲ 

 (خیر)ماشین ها در خیابان حرکت می کنند؟ . ٣

 (خیر)آیا ماه و ستاره ها را شبها در آسمان میبینیم؟ . 1۲

 (خیر)به بچه ای که تازه به دنیا می آید نوزاد می گویند؟ . 1٣

 (بله)، جایی که در آن کتاب نگه داری می کنند داروخانه می گویند؟ 1۴ 

 (بله)شکر شور و نمک شیرین است؟ . 1۵ 

 (خیر)پلیس رانندگان خالف کار را جریمه می کند؟ . 1۶ 

 (بله)چراغ راهنما سه رنگ آبی زرد قرمز است؟ . 1۷ 

 
عزیزم در این قسمت من سواالتی از شما می پرسم که شما باید بس  

سرعت عمل شما در  . جواب ها باید بلی و خیر باشد)برعکس بدهی 
 (.مهم است سمتاین ق



 بود............( ن................. )نبود

 نور......... ( ت..................)تنور   

 مین ( ................. ز........) زمین   

 رخت (.....................د....)درخت

 بود ..............(............ک)کبود 

 راضی ..........................(ا)اراضی   

 رام ..............( آ.............)آرام 

 دید...(............ج...........)جدید

 تاب (..............ک............)کتاب

 من..(............چ..............)چمن

 نر..(........ف....................)فنر

عزیزم بادقت به کلماتی که من برایت می خوانم گوش کن سپس حرف 
 .آن را حذف کن و کلمه ی جدید را بگو  اول



 دومین تصویر از ستون اول سمت راست (1

 سومین تصویر از سمت چپ ردیف اول (۲

 اولین تصویر از ستون اول سمت راست  (٣

 چهارمین تصویر از ردیف سوم سمت چپ  (۴





 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بده پاسخ هم سواالت به و بده انجام ترتیب به گویم می که دستوراتی به رزندمف

 باره ودو بچرخ دور یک چپ سمت به وبعد وپاشو بشین بار یک بعد بچرخ راست به دور یک

 بعد شود می تمام بازی دهی انجام اشتباه که زمانی و بده ادامه را کار واین پاشو و بشین

 چه.شود می داده امتیاز سواالت تعداد به و شوند می شمارش داده جواب سواالت تعداد

 است شده تکرار کلمات ی همه در صداهایی

 وان  بند

  بازی  زیبا

  پژمرده  ژیال ماژیک

 وحید  ساوه  ورزش

   چشمه   قارچ  آچار  پیچ

  گردو   گل   گاری  مگس



فرزندم به کلماتی که من می گویم خوب گوش کن و با کنار هم گذاشتن اول آنها یک 
 .کلمه بساز

 آنها یک کلمه جدید بساز

 سگ                         گوش                  -سبد

 پا                               آزاده –پله  

 تب              بابا  -تخته 

 گل        الک پشت -گرگ 

 بز                              زنبو –بادام  

 کم       موش       –کدو 

 لپ                        پسته –الله 

 خر                   ریز -خورشید  

.................................................................. 

 اسب           برف  -سیب  -ابرو 

 گاز      زور  -آجر  -گندم 

 داغ       غنچه –آرزو  -دیوار 

 ماه       هلو -آسمان  -مدیر  



فرزندم به جمالتی که من میگویم خوب گوش کن و بعد از اینکه تمام شد فقط کلمه  
 های آخر را بگو

 (آمد–رفت )آزاده آمد    -علی رفت
 (ایستاد-دوید)زهره ایستاد-زهرا دوید

 (رفت-خوابید.)اتوبوس رفت-کودک خوابید
 (می جهد-می درخشد.)قورباغه می جهد-خورشید می درخشد

 (ترکید-می پرد)بادکنک ترکید-گنجشک می برد
 (سوخت–جوشید .)غذا سوخت-شیر جوشید

 (آمد–می تراشد )باد آمد-تراش می تراشد
 (کرد-زد)آزاده سالم کرد-گل لبخند زد

 (می دوزد-می رود.)مادر لباس می دوزد-آهوتند می رود
 (دهدمی -است.)معلم درس می دهد-خدا بزرگ است






