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تصویرهای مربوط به هم را به یكدیگر 
وصل کنيد.
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تصویرهای مربوط به هم را به یكدیگر وصل 
کنيد.
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به پرسش های زیر پاسخ دهيد.

این پسر چه چيزی در دستش است، آن را رنگ 
کنيد.

این دختر چه چيزی در دستش است، آن را 
رنگ کنيد.

این دختر چه چيزی در دستش است، آن را 
رنگ کنيد.
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به تصویرها توجه کنيد. در چهارگوش برای پاسخ های 
درست           و پاسخ های نادرست           بگذارید.

یک مرد و یک خرس می بينم.

دختر یک توپ در دست دارد.آن یک سگ است.

این دختر یک عروسک در دست دارد.
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با توجه به جمالت، تصویر صحيح را رنگ کنيد.

2 پسر زیر چتر هستند.

2 پليس کنار هم ایستاده اند.

3 دانش آموز دیده می شوند.


