
به نام خداى مهربان

حواستو جمع کن ـ جلد ۹
به کوشش فهیمه سیدناصری
تصویرگر: ساناز کریمی  طراحی و صفحه آرایی: فریدون حقیقی
مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان
زير نظر گروه برنامه ريزی آموزش های پيش دبستانی
موسسه نشر و تحقيقات ذكر
لیتوگرافی: گلپا  کد: ۸۹/۳۴۹
چاپ چهل و نهم:  ۱۳۹۹ تيراژ: ۵۰۰۰ جلد
ـ   ۹۶۴ ـ ۹۷۸ شابک: ۹ ـ ۳۵۸ ـ   ۳۰۷ 
شابک دوره: ۴ ـ ۰۱۴ ـ ۳۰۷ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸
کلیه ی حقوق چاپ و نشر انحصارًا برای
موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

سرشناسه: سیدناصری، فهیمه، ۱۳۳۰، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور: حواستو جمع کن / به کوشش فهیمه سیدناصری؛ تصویرگر مهیار قلمی.

مشخصات نشر: تهران: ذکر، کتاب های قاصدک. / مشخصات ظاهری: ۱۲ جلد مصور.
شابک: جلد ۱: ۶-۰۰۷-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸، جلد ۲: ۳-۰۰۸-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸، جلد ۳: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۰۰۹-۰،

جلد ۴: ۶-۰۱۰-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸، جلد ۵: ۳-۰۱۱-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸، جلد ۶: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۰۱۲-۰،
جلد ۷: ۵-۳۵۶-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸، جلد ۸: ۲-۳۵۷-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸۲، جلد ۹: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۳۵۸-۹،

جلد ۱۰: ۶-۳۵۹-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸، جلد ۱۱: ۲-۳۶۰-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸، جلد ۱۲: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۷-۳۶۱-۹
شابک دوره: ۴-۰۱۴-۳۰۷-۹۶۴-۹۷۸ / وضعیت فهرست نویسی: فیپا

خالصه: شامل تمرین هایی جهت ایجاد هماهنگی حرکات چشم و دست، آموزش روابط بین اشیا، مفاهیم ابتدایی 
علوم، ریاضیات، طبقه بندی و ... همراه با تکمیل و رنگ آمیزی تصاویر.

مندرجات: ج ۱. تشخیص و ارتباطات ـ تطابق و هماهنگی. ج ۲. تمرکز و دقت ـ مفاهیم کاربردی. ج ۳. شناخت 
شکل ها ـ تفاوت و تشابه. ج ۴. آموزش مفاهیم ریاضی ـ مفاهیم متضاد. ج ۵. آموزش مفاهیم علوم ـ شناخت و 

طبقه بندی جانوران. ج ۶. آموزش ریاضی ـ شناخت اعداد ۱ تا ۵. ج ۷. آموزش ریاضی ـ شناخت اعداد ۵ تا ۹.
ج ۸. آموزش ریاضی ـ شمارش و ترتیب اعداد ۱ تا ۹. ج ۹. آموزش مفاهیم علوم ـ شناخت و طبقه بندی گیاهان.

ج ۱۰. آموزش مفاهیم علوم ـ آشنایی با کاربرد وسایل مختلف. ج ۱۱. آموزش مفاهیم علوم ـ ارتباطات محیط 
اطراف ما. ج ۱۲. آمادگی برای نوشتار ـ هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین.

موضوع: آموزش قبل از مدرسه. نقاشی. اعداد. رنگ. / شناسه افزوده: قلمی، مهیار، ۱۳۶۱، تصویرگر.
رده بندی دیویی: ۱۳۷۸ ح ۹۱۹ س ۳۷۲ / شماره کتابشناسی ملی: ۱۱۴۸۶ ـ ۷۸م

چاپ چهل و نهم

این اثر توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه ی سامان دهی 
منابع آموزشــی و تربیتــی دفتر تکنولوژی آموزشــی و 
کمک آموزشــی آموزش و پرورش، مناســب و مرتبط با 

ش از 3/600/000 نسخهبرنامه های درسی پیش دبستان دانسته شده است.
تاکنون بی

از این مجموعه منتشر شده است.



فقط خوردنی ها را رنگ کن. هر چیز را رنگ خودش کن.
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فقط سبزیجات را رنگ کن.فقط میوه ها را رنگ کن.

45



کدام خوراکی از حیوانات به دست می آید؟ آن ها را رنگ کن.کدام خوراکی از گیاهان به دست می آید؟ آن ها را رنگ کن.
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