
اصول اخالقي و انساني حكم مي كند از كپي كردن 
و  باتجربه  كارشناسان  تالش  حاصل  كه  اثر،  اين 

دلسوز است، خودداري كنيم.

سرشناسه:    بزيان، سندس، 1360-
تقويت مهارت هاي نوشتاري ويژه ي پيش دبستان / مولف: سندس بزيان؛ تصويرساز: سپيده شهبازي فرد. عنوان و نام پديدآور:   

مشخصات نشر:   تهران: سرمشق، 1395.
مشخصات ظاهري:   80 ص.: مصور)بخشي رنگي(؛ 22×29 س م.

فروست:    مجموعه ي كتاب هاي شكالت
شابك: دوره:    1 ـ 34 ـ 7263 ـ 600 ـ 978 : ؛ 600-7263-36-5- 978:

فيپا وضعيت فهرست نويسي:   
گروه سني: الف. يادداشت:    

آموزش پيش دبستاني موضوع:    
Eeducation, Preschool    :موضوع

لوحه نويسي موضوع:    
Tablet writing    :موضوع

سرگرمي ها موضوع:    
Amusements موضوع:    

رنگ آميزي براي كودكان موضوع:    
  Coloring for children    :موضوع

شهبازي فرد، سپيده، تصويرگر شناسه افزوده:   
رده بندي ديويي:   1395 ت 527 ب 21 / 372

4318498 شماره كتابشناسي ملي:   

مجموعه ي كتاب هاي شكالت

تقویت مهارت های شنیداری و درک  مطلب 
)ویژه ي پیش دبستان(

مؤلف: مریمنوزرآدان

تصویرگر: سامسلماسی

»سرآغاز با نام و یاد خدا«

مجموعه ي كتاب هاي شكالت
تقويت مهارت های شنيداری و درک مطلب )ويژه ي پيش دبستان(

مؤلف: مریم نوزرآدان
تصويرگر: سام سلماسی

صفحه آرايی: الهام داودآبادی
ويراستار: سحر محمدی
نوبت چاپ: اول، 1401

تيراژ: 3000 جلد
شابک: 3 ـ 16 ـ 7380 ـ 622 ـ 978

شابک دوره: 1 ـ 34 ـ 7263 ـ 600 ـ 978
ليتوگرافی، چاپ و صحافی: فرازاندیش سبز

ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق
نشانی: خیابان آزادی، نرسیده به میدان انقالب، خیابان جمال زاده جنوبی، خیابان کلهر، پالک 15

صندوق پستی: 678 ـ 13145              تلفن: 54197000
info@sarmashgh.com :سامانه پيام كوتاه: 09120220428   پست الكترونيكي

حق چاپ و نشر محفوظ و مخصوص انتشارات سرمشق است.
بها: 35000 تومان
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 با دقت به کلمه ای که می گویم، گوش کن و تصویر مربوط به آن را نشان بده.

گوش دادن

ماشين رفت.

 با دقت به حرف های من گوش بده و بگو من درباره ی کدام تصویر حرف می زنم.

اين حياط پر از گل های بسيار زيباست.

 
بچه ها به صف ايستاده اند و سرود می خوانند.
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 به جمله ای که می خوانم به دقت گوش کن و تصویری را که جمله درباره ی آن می گوید، نشان بده.

 گربه زير ميز خوابيده است.

 من زيبا و خوش بو هستم و همه مرا دوست دارند.

 اردک ها شنا كردن را دوست دارند.

 من كوچك هستم و بازی كردن را دوست دارم. 
موهای من نرم است.

 بسيار بزرگ هستم. در زمان های گذشته زندگی 
می كردم و حاال ديگر وجود ندارم. شما مرا به صورت 

اسباب بازی می بينيد.

 

 چند کلمه پشت سر هم می گویم. با دقت به آن ها گوش بده. هر وقت بین این کلمه ها، کلمه ی »آب« را گفتم، دست بزن.

 مداد ، آب، نردبان، خيابان، آب، سوزن، كتاب، آب، بازی، آب، قيچی، مدرسه، كيف، آب، آب، ...
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 به جمله ای که می خوانم با دقت گوش کن ببین کدام حیوان را می گوییم، نشان بده و نام ببر.

 من بزرگ هستم و پوست قهوه ای رنگ دارم. عسل را هم خيلی دوست 
دارم. من چه حيوانی هستم؟

 من خيلی كوچكم و پنير را بسيار دوست دارم. من چه حيوانی هستم؟

 گردن بسيار بلندی دارم. غذای من برگ درختان است و از روی درخت 
آن ها را می خورم. من چه حيوانی هستم؟

 من گوش های بلندی دارم. خيلی تند راه می روم. من چه حيوانی هستم؟

 صدای سه یا چهار حیوان آشنا مانند گربه، کالغ و بره را پخش کنید. سپس از کودک بپرسید صدای چه حیواناتی 
را شنیده است؟ آن صداها را تقلید کند.

 صدای باران، زنگ تلفن، ماشین، قطار و ... را پخش کنید. سپس از کودک بپرسید چه صداهایی را شنیده است؟ از 
سه یا چهار صدا شروع کنید و در هر بار تکرار تمرین یک صدا اضافه کنید. مطمئن شوید کودک آن صدا را می شناسد.
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 وقتی داستان تصویر را می خوانم، به آن نگاه کن و بعد سؤال هایم را جواب بده.

اين كودِک كاله به سر، برای بازی به زمين بازی پارک آمده است، اما با ديدن زمين بازی پر از زباله های گوناگون كه 
مردم آنجا ريخته بودند، بسيار ناراحت می شود. پس از چند لحظه فكر كردن، تصميم می گيرد كيسه ای بياورد و آن 
وسايل را جمع كند. او پيش خود می گويد: »ای كاش چند كيسه داشتم تا زباله های مثل هم را در يك كيسه می گذاشتم.

سؤال:

1- كودک به كجا آمده است؟

2- او برای چه به اينجا آمده  است؟

3- چرا كودک ناراحت می شود؟ سپس چه فكری به ذهنش می رسد؟

4- كسانی كه قبل از اين كودک به پارک آمده بودند، چه كاری بايد انجام می دادند كه ندادند؟

5- اگر كودک چند كيسه داشت، چگونه آن زباله های ريخته شده را جمع می كرد؟
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 به هر سؤالی که به سرعت می پرسم، با دقت گوش کن و جواب بده.
1- بستنی گرم است يا سرد؟

2- خورشيد گرم است؟
3- بخارِی خاموش، گرم است؟

4- يخ، گرم است يا سرد؟
5- آب جوش سرد است؟

 به هر چیزی که نام می برم، با دقت گوش کن و بگو کوچک است یا بزرگ.

مورچه، يخچال، پاک كن، مداد، كاميون، انگشتر، خانه، قطار، هواپيما، صندلی، گوش، فنجان، دريا، دايناسور، گربه

 فقط یک بار کوچک و بزرگ را بگویید و برای هر شئ تکرار نکنید. در دو تمرین زیر هم همین طور.

 رنگش سفید است یا سیاه؟

آدم برفی، پنبه، كالغ، الستيك اتومبيل، برف، دندان، نوشته های كتاب، كاغذ كتاب، قند

 ترش است یا شیرین؟

شكر، بستنی، لواشك، ليموترش، آب نبات، آلوچه، نمك

 هر چه می گویم تکرار کن.
 بگو:

قاشق، ليوان، آشپزخانه       7 ،2 ،4

زرد، قهوه ای، سبز       10 ،5 ،6 ،9

قرمز، جوراب، مدرسه، آفتاب زرد، قرمز، آبی      

مدرسه، مداد، معلم     
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 شرحی از پدربزرگ محسن برایت می خوانم )بدون نشان دادن تصویر(، با دقت به آن گوش کن.

 پدربزرگ محسن بادکنک فروش است. او کیف محکمی بر شانه دارد که بادکنک ها را داخل آن می گذارد. چند بادکنک 
را هم باد می کند و به دست می گیرد. بادکنک های او به شکل سر گربه و خرگوش است.

حاال با کمک تصویر به سؤال هایم جواب بده.
سؤال:

1- اين آقای بادكنك فروش كيست؟
2- داخل كيفش چه دارد؟

3- بادكنك های او چه شكلی است؟




