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 اندک به زبان فارسیبدون آشنايی يا آشنايی 
شعرھای  ،، گفتگوھای سادهتصاوير گويا

فراھم  از کشور کودکان عfقمند در خارج
آموزگار  را برایه کودکان با توانايی ھای مختلف 

لوحه ای در اختيار کودکان  ھا درس
ھمچنين تمامی دروس از راھنمای تدريس منحصر به خود و راھنمای تصويری جھت 

در پايان پيش گفتار ضميمه خواھند شد 
ر شروع برخی از متن ھای کوتاه د

ھای موزون و محاوره نيز شعر گنجاندن
 از جمله اھداف جانبی اين.آموز نقش به سزايی ايفا می کند

باشکل الفبای فارسی دانش آموزان

.جھت مرور دروس آموخته شده است
آخرين بخش کتاب اين امکان به آموزگار داده شده است تا بتواند عfوه 

.مبادرت ورزد در کfس ھای ناھمگون
خود ما را ياری نموده اند،  که با نظرات

بتواند پاسخگوی نيازھای کودکان عزيزمان و آموزگاران 
ما را در پيشبرد امر  زير شنھادات خود به آدرس

 

 

 

 

 پيش گفتار
بدون آشنايی يا آشنايی  ،سال ٨تا  ۵کتاب حاضر برای نوآموزان دوزبانه در سنين 

تصاوير گويامی باشد که با  موضوع ٢٢اين کتاب شامل 
کودکان عfقمند در خارج برایامکان آموزش زبان فارسی را  ،و تمرينات متنوع

ه کودکان با توانايی ھای مختلف آموزش ب بھره گيری از اين ابزار امکان

درس کان در پايه ی باyتر در پايان بيشترجھت تقويت مھارت نوشتاری کود
ھمچنين تمامی دروس از راھنمای تدريس منحصر به خود و راھنمای تصويری جھت 

در پايان پيش گفتار ضميمه خواھند شد  اين تصاويرکه .شناسايی تمرين ھای مختلف برخوردارند
متن ھای کوتاه د ھدف از آوردن .کار مستقل را به دانش آموز بدھند

گنجاندن. ر می سازدبا موضوع درس ميسّ  را وزدرس ھا ارتباط دانش آم
آموز نقش به سزايی ايفا می کندشدن و تقويت زبان فارسی دانش 

دانش آموزانآوردن نام تصاوير جھت رفع ابھام برای آموزگار و آشنايی 

جھت مرور دروس آموخته شده استم اين کتاب دربرگيرنده ی تمرين ھايی 
آخرين بخش کتاب اين امکان به آموزگار داده شده است تا بتواند عfوه با قراردادن بازی ھای آموزشی در 

در کfس ھای ناھمگون گروھی حيطی زنده برای يادگيری، به فعاليت
که با نظرات در پايان از آقای مجيد محيط مدير انتشارات سوژه در برمن

بتواند پاسخگوی نيازھای کودکان عزيزمان و آموزگاران » فارسی پيش دبستانی
شنھادات خود به آدرسو پيمحترم باشد، از شما تقاضا می شود با ارسال نظرات 

.آموزش فرزندانمان ياری نماييد

.رنگ بزن

از چپ به راست بنويس
.از راست به چپ بنويس           

.صداھا را گوش کن

تکليف خانه

kanunamuzegaran@yahoo.de

Postfach: 

 

 

کتاب حاضر برای نوآموزان دوزبانه در سنين 
اين کتاب شامل . شده است تھيّه

و تمرينات متنوع کودکانه
بھره گيری از اين ابزار امکان. سازدمی 

.دفراھم خواھد کر  
جھت تقويت مھارت نوشتاری کود

ھمچنين تمامی دروس از راھنمای تدريس منحصر به خود و راھنمای تصويری جھت . قرارداده شده است
 شناسايی تمرين ھای مختلف برخوردارند

کار مستقل را به دانش آموز بدھند می توانند امکان
درس ھا ارتباط دانش آم

شدن و تقويت زبان فارسی دانش روان  در
آوردن نام تصاوير جھت رفع ابھام برای آموزگار و آشنايی کتاب   

.می باشد   
م اين کتاب دربرگيرنده ی تمرين ھايی بخش دوّ   

با قراردادن بازی ھای آموزشی در 
حيطی زنده برای يادگيری، به فعاليتبر ايجاد م  

در پايان از آقای مجيد محيط مدير انتشارات سوژه در برمن
.سپاسگزاريم  

فارسی پيش دبستانی«به اميد آنکه کتاب 
محترم باشد، از شما تقاضا می شود با ارسال نظرات 

 آموزش فرزندانمان ياری نماييد
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بنويس =           
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از چپ به راست بنويس=               

از راست به چپ بنويس=        

صداھا را گوش کن=      
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