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دفتر زبان آموزی پیش دبستانیدفتر زبان آموزی پیش دبستانی

6 گروه آموزشی گراد

تصاویری که صدای اّول آن ها مانند هم است را رنگ بزن. 

تصاویر مرتبط را به هم وصل کن.

 صدای آخر کدام تصویر مانند صدای آخر              نیست؟ عالمت )×( بزن. 



مشق اّولی هامشق اّولی ها

9

خط چین ها را کامل کن و شکل ها را رنگ بزن.

نقطه چین ها را پر رنگ کن و نوشتن را ادامه بده.

خط چین ها را در جهت حرکت فلش ها پر رنگ کن.



مشق اّولی هامشق اّولی ها

11

خط چین ها را کامل کن؛ سپس شکل ها را رنگ بزن.

نقطه چین ها را پر رنگ کن و نوشتن را ادامه بده.



دفتر زبان آموزی پیش دبستانیدفتر زبان آموزی پیش دبستانی

16 گروه آموزشی گراد

جوجه ها را به مادرشان برسان.

 تصاویری که صدای آخر آن ها مانند صدای آخر             است را رنگ بزن.



مشق اّولی هامشق اّولی ها

21

نام وسیله ی زیر را بگو و آن را رنگ کن.

 صدای اّول کدام تصاویر مانند صدای اّول              است؟ عالمت )×( بزن. 

کلمه هایی که صدای آخر آن ها مانند هم است را با خط کش به هم وصل کن. 



دفتر زبان آموزی پیش دبستانیدفتر زبان آموزی پیش دبستانی

24 گروه آموزشی گراد

خط چین ها را پر رنگ کن و تصاویر را رنگ بزن.

نقطه چین ها را پر رنگ کن و نوشتن را ادامه بده.

 خط چین ها را پر رنگ کن و موش کوچولو را به پنیر برسان.



دفتر زبان آموزی پیش دبستانیدفتر زبان آموزی پیش دبستانی

26 گروه آموزشی گراد

نقطه چین ها را پر رنگ کن و نوشتن را ادامه بده.

خط چین ها را پر رنگ کن و بادکنک ها را با توّجه به رنگ  لباس  هرکودک رنگ بزن. 





مشق اّولی هامشق اّولی ها

3

حواس

 شکل ها را به حس مربوط به خودش وصل کن.

هر یک از اعضای صورت را به محّل مناسب خود وصل کن.



دفتر علوم پیش دبستانی

8 گروه آموزشی گراد

دفتر علوم پیش دبستانی

کدام یک از کارهای زیر، مراقبت صحیح از اعضای بدن را نشان نمی دهد؟ عالمت )×( بزن. 

خط چین های وسایل بهداشتی را به  هم وصل کن؛ سپس تصاویر را زیبا رنگ بزن. 

وسایل بهداشتی و شخصی را پیدا کن؛ رنگ بزن. 

بهداشت فردی 

شامپو



دفتر علوم پیش دبستانی

12 گروه آموزشی گراد

دفتر علوم پیش دبستانی

با توّجه به تصاویر نام هر فصل را بگو و به  ترتیب فصل  ها را شماره  گذاری کن.

فصل ها 



دفتر علوم پیش دبستانی

18 گروه آموزشی گراد

دفتر علوم پیش دبستانی

کدام یک از جانوران زیر شنا می کند؟ رنگ بزن. 

هر حیوان را به بّچه اش وصل کن. 

هر حیوان را به غذایش وصل کن.



مشق اّولی هامشق اّولی ها

21

خزندگان را رنگ آمیزی کن. 

ماهی زیر را با پولک و رنگ آمیزی، تزئین کن. 



دفتر علوم پیش دبستانی

30 گروه آموزشی گراد

دفتر علوم پیش دبستانی

در قدیم مردم با کدام وسیله از جایی به  جای دیگر می رفتند؟ 

برای حرکت روی خشکی از چه وسیله ای استفاده می شود؟

دایره ی زیر وسایل نقلّیه ی خشکی را سبز، دریایی را آبی و هوایی را قرمز رنگ بزن.



دفتر علوم پیش دبستانی

32 گروه آموزشی گراد

دفتر علوم پیش دبستانی

کدام یک از تصاویر با تصویرهای وسط مرتبط است؟ وصل کن.

مشاغل
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مؤلّفان

ناظران علمی

صفحه آرایی

طرح جلد

نوبت چاپ

شمارگان 

شابک جلد

شابک دوره

قیمت

چاپ و صحافی

مرکز پخش

مدیر فروش 

:  نجیبه طزری، مریم علیزاده

: زهره ایزی، فاطمه خادمی

: گروه گرافیک گراد )سارا طیبی(

: گروه گرافیک گراد )سمانه کیوانلو(

: اّول 1401-1402

:  10000 جلد

978-622-7074-50-5 :

978-622-7074-48-2 :

: 24000  تومان 

: دّقت

: تهران، میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، دفتر مرکزی انتشارات گراد

09190204161 - 09190204121 :

دفتر شــطرنجی پیش دبســتانی مشق اّولی های گراد

سرشناسه : طزری، نجیبه

 عنوان و نام پدیدآور : دفتر علوم مشق اّولی های پیش دبستانی گراد/مولّفان نجیبه طزری، مریم علیزاده

 مشخصات نشر : انتشارات گراد  ،   

 مشخصات ظاهری : 5ج.مصور )رنگی(، جدول )رنگی(، نمودار )رنگی(.؛   29 ×22س م.       

 شابک :   دوره    :2-48-7074-600-978  ؛   ج.1   :2-51-7074-600-978  ؛   ج.2   :9-52-7074-600-978  ؛   ج.3  -978 

 :6-53-7074-600 ؛   :3-54-7074-600-978  ج.4  ؛   :5-50-7074-600-978  ج.5                          

وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر

: علیزاده، مریم  شناسه افزوده 

 شماره کتابشناسی ملّی  :  5280532    

: رکورد کامل  اطالعات رکورد کتابشناسی 



7

مشق اّولی هامشق اّولی ها

نقطه چین ها را پررنگ کن و مانند نمونه ادامه بده.

در هر ردیف الگوها را با توّجه به نمونه ادامه بده.



دفتر شطرنجی پیش دبستانی

10 گروه آموزشی گراد

دفتر شطرنجی پیش دبستانی

نقطه چین ها را پررنگ کن و مانند نمونه ادامه بده.

با توّجه به نقطه ها، خانه ها را رنگ بزن تا شکل زیر نمایان شود.



دفتر شطرنجی پیش دبستانی

14 گروه آموزشی گراد

دفتر شطرنجی پیش دبستانی

به نمونه ها با دّقت نگاه کن؛ نقطه چین ها را پر رنگ کن و رنگ زدن را ادامه بده.

مانند نمونه الگوها را ادامه بده.



17

مشق اّولی هامشق اّولی ها

مربّع هایی که نقطه دارند با رنگ مناسب رنگ کن تا یک نّقاشی شطرنجی درست شود.



دفتر شطرنجی پیش دبستانی

24 گروه آموزشی گراد

دفتر شطرنجی پیش دبستانی

۵ مداد مانند نمونه بکش و رنگ بزن.

مانند نمونه الگوها را کامل کن.



31

مشق اّولی هامشق اّولی ها

خط چین ها را پررنگ کن و ادامه بده تا حیوانات به النه هایشان برسند.
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4 گروه آموزشی گراد

دفتر زبان آموزی پیش دبستانیدفتر زبان آموزی پیش دبستانی

نقطه چین ها را پر رنگ کن و نوشتن را ادامه بده.

خط چین ها را پررنگ کن.



11

مشق اّولی هامشق اّولی ها

شکل هایی که صدای اّول آن ها با صدای اّول              یکی است را عالمت )×( بزن. 

شکل هایی که صدای آخر آن ها با صدای آخر تصویر وسط یکی است به آن وصل کن.  



14 گروه آموزشی گراد

دفتر زبان آموزی پیش دبستانیدفتر زبان آموزی پیش دبستانی

 تصویرهای زیر را ببین و یک قّصه بگو. 

نام هر یک از شکل های زیر را بگو؛ سپس آن ها را به پسر برسان. 



17

مشق اّولی هامشق اّولی ها

در مسیر راه سارا تصاویری که صدای اّول و آخر آن ها مانند صدای اّول             است را 
داخل خط بسته قرار بده.

شکل هایی که صدای اّول آن ها مانند صدای اّول              است را عالمت )×( بزن. 



19

مشق اّولی هامشق اّولی ها

شکل هایی که صدای اّول آن ها مانند صدای اّول تصویر سمت چپ است را رنگ بزن. 

تصاویری که صدای آخر آن ها با صدای آخر              یکی است را عالمت )×( بزن. 



27

مشق اّولی هامشق اّولی ها

در هر ردیف، تصاویری که صدای آخر آن ها مثل هم است را هم  رنگ کن.  

شکل های زیر را پررنگ کن. 



32 گروه آموزشی گراد

دفتر زبان آموزی پیش دبستانیدفتر زبان آموزی پیش دبستانی

تصاویر زیر را در تصویر باال پیدا کن؛ سپس آن هایی که دو بخشی است؛ رنگ بزن.





دفتر ریاضی پیش دبستانی

2 گروه آموزشی گراد

دفتر ریاضی پیش دبستانی

چند زنبور روی گل ها نشســته اند؟ با انگشــتان دست نشان بده و آن ها را رنگ بزن.

میمون زیر درخت را رنگ بزن. 

کودک پایین سرسره را قرمز و کودک باالی سرسره را با آبی رنگ بزن. 

مفهوم زیر،  رو 



دفتر ریاضی پیش دبستانی

4 گروه آموزشی گراد

دفتر ریاضی پیش دبستانی

خط چین ها را به کمک گوش  پاک  کن و گواش با رنگ مناسب کامل کن. 

در تصاویر زیر دایره ها را رنگ بزن.

معّرفی دایره



مشق اّولی هامشق اّولی ها

11

لباس پسری که از درخت دور است را زرد و لباس پسری که به درخت نزدیک است را 
سبز رنگ بزن.

قایق سمت چپ را رنگ بزن.

مفهوم چپ و راست

مفهوم دور و نزدیک 



مشق اّولی هامشق اّولی ها

13

میوه هایی که رنگ آن ها مانند رنگ                است را رنگ بزن.

اتل متل من کیــم؟              یک مداد رنگیــم

رنگ نورم بچه هـا             رنگ جوجــه ی بال

یه رنگ گرم و شادم           گرما رو هدیه دادم

اگه گفتی من کیــم؟            بگوکه چه رنگیــم؟

مدادی زرد و زیبــام             رنگ خورشید طالم



دفتر ریاضی پیش دبستانی

16 گروه آموزشی گراد

دفتر ریاضی پیش دبستانی

در تصویر زیر شکل هایی که فقط یکی است را داخل خط بسته بگذار.

دسته های دوتایی را به عدد 2 وصل کن.

مفهوم عدد 1 و 2

22



مشق اّولی هامشق اّولی ها

21

کدام یک از حیوانات زیر چهار پا دارند؟ عالمت )×( بزن. 

مانند نمونه، ادامه بده. 

با توّجه به شکل های هر دسته، عدد و چوب خط مناسب را رنگ کن.

مفهوم عدد 4

2

1 4

3

من عدد چهار هستم                  
                                    آچار دارم تو دستم  

4        
4    4    

4    4 4    4    4 4    4    4 4    4    4



مشق اّولی هامشق اّولی ها

25

سنجاب را به غذای خودش برسان.

جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کن. 

3

2

2

4

3 14

3 2
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1
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1



دفتر ریاضی پیش دبستانی

28 گروه آموزشی گراد

دفتر ریاضی پیش دبستانی

به هر دسته یک شکل اضافه کن؛ سپس به تعداد آن ها از دایره ها رنگ بزن و چوب خط بکش. 

تعداد شکل های سمت چپ را بگو و به اندازه ی شکل های سمت راست از آن ها خط بزن؛ سپس 
به تعداد باقی مانده از دایره ها رنگ بزن و چوب خط بکش.

جمع و تفریق شکلی



دفتر ریاضی پیش دبستانی

30 گروه آموزشی گراد

دفتر ریاضی پیش دبستانی

۹ تا از بادکنک ها را رنگ بزن.

مانند نمونه، ادامه بده. 

با توّجه به تصاویر، چوب خط بکش و عدد بنویس.

مفهوم عدد ۹

۹     ۹ ۹     ۹     ۹ ۹     ۹     ۹  ۹     ۹
۹    ۹
۹

9




