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دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را به نشانی پست الکترونیک:
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یا به نشانی پستی دبیرخانه کارگروه دینی؛ سازمان جوانان زرتشتی)فروهر( بفرستید.  
هرگونه برداشت مستقیم از این کتاب تنها با یادآوری منبع، ممکن است.

این کتاب، به سفارش انجمن ها و نهادهای زرتشتی ایران، برای آموزش در مراکز آموزشی سراسر کشور تهیه شده است.  



پرنده ها در کدام تصویر منظم تر هستند؟ آنها را رنگ کن.



کدام تصویر تو را شاد می کند؟ 
آن را رنگ کن.



از کدام مداد  رنگی ها درست استفاده شده است؟
آنها را رنگ کن.



کار کدام خرگوش درست است؟
آن را رنگ کن



کار کدام میمون زشت است؟
میمون خوب را رنگ کن



کدام تصویر بهتر است؟ آن را رنگ کن



اعضای خانواده را رنگ آمیزی کنید.



در کدام تصویر کالغ راحت تر گردوهایش را پیدا کرده است؟ آن را رنگ کن.



موش برای رسیدن به پنیر باید با 
چـه کسی مـشـورت کـنـد؟
مسیر درست را رنگ کن.



کدام تصویر را بیشتر دوست داری؟
آن را رنگ کن



گل های این تصویر را بشمار



پرنده ای که این تخم مال اوست را رنگ کن
از این دو پرنده کدام راست می گوید؟



چند پرنده دروغ کالغ را می بینند؟



به خرچنگ کمک کن تا دوستانش را از تور ماهیگیرها نجات دهد.
به نظر شما وقتی ماهی ها نجات پیدا کردند باید به خرچنگ چه 

بگویند. آن جمله را بنویس یا به آموزگار خود بگو


