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فـرآیند دست نویسی به مهارتی گفته می شود که طـی آن کودک فرآیندهای ذهنی خـودش را به روی 

صفحه ی کاغذ منتقل می کند که در این فرآیند به هماهنگی پیچیده مهارت های شناختی، ادراکی و حرکتی 

نیازمند است. این مهارت ها هیچ یک به خودی خود رشد نمی کنند و به آموزش، تجربه و تمرین قابل توجهی 

نیاز دارند.

در دبستان 30 تا 60 درصد وقت کودکان به تکالیف نوشتاری اختصاص می یابد. بیشتر از 25 درصد این مدت 

به یادگیری عمومی نوشتن مربوط است.

مشکالت مربوط به دست نویسی که گاه نارسانویسی و گاه بدخطی خوانده می شوند، یکی از مشکالت رایج 

نوشتاری کودکان است.

کتاب حاضر در پی ارائه راهکارهای مناسب و درمان مشکالت دست نویسی است. از آنجا که بدخطی یا 

نارسانویسی یکی از مشکالت رایج مدارس کشور می باشد، امید است این مختصر راه برای مربیان پیش 

دبستانی، معلمین شاغل در مدارس عادی و استثنایی، والدین و همه ی کسانی که به نحوی درگیر مشکالت 

نوشتاری کودکان هستندکاربرد داشته باشد.

بسیاری از کودکان بدون داشتن پیش زمینه ها و آمادگی الزم برای نوشتن مجبور می شوند این مهارت 

را بیاموزند و به همین دلیل ممکن است عادت های نوشتاری نادرست پیدا کنند که اصالح آن ها بسیار 

مشکل است. لذا در خصوص مشکالت دست نویسی دانش آموزان الزم است به مهارت های پیش نیاز نوشتن، 

مشکالت دست نویسی، علل مشکالت و سرعت نوشتار توجه گردد.

 مقدمه:
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مهارت های پیش نیاز نوشتن شامل موارد زیر می باشد:

1- رشد عضالت ظریف دست.

2- هماهنگی چشم و دست.

3- توانایی نگه داشتن ابزارهای نوشتن به صورت صحیح و یا با وسایل کمکی.

4- تـوانایی شکل گیری تدریجی و همـاهنگ خطوط بنیادین نـوشتاری مثل دایره ها، خطـوط منحنی و 

زاویه ها.

5- ادراک حروف: که شامل توانایی تشخیص شکل ها با توجه به تفاوت ها و شباهت ها می باشد و استنباط 

حرکات الزم برای تولید شکل مورد نظر و توصیف کالمی دقیق آنچه دیده است.

6- جهت یابی نوشته ها که تجزیه و تحلیل دیداری حروف و کلمات و تشخیص راست و چپ را می طلبد.

مشکالت دست نویسی برای کودکان:

1-کسب نمره پایین تر نسبت به سایر دانش آموزان در دروس مختلف با وجود محتوای نوشتاری یکسان.

2- کاهش کیفیت و روانی متونی که کودک می نویسد زیرا مجبور است به جای محتوا و ساختار متن فقط بر 

عملکرد نوشتن متمرکز شود.کندی نوشتن باعث افت کیفی وساختاری انشاء کودک می شود.

3- به دلیل سرعت پایین نوشتن، تکالیف و پاسخ گویی به سواالت امتحانی کودک  بسیار طول می کشد.

4- ایجاد انزجار از نوشتن و متوقف شدن فرایند یادگیری کودک، گاه پرهیز از نوشتن به واسطه نیاز کودک به 

تالشی بیش از حد و غیر معمول است. )زینعلی 1388(

5- ضعف کیفی در نوشتن بخش هایی از حروف مثل نقطه، سرکج و عالئم حروف و رعایت شیب های مناسب.

6- فاصله گذاری نامناسب

7- اشکال در شکل دهی به حروف و رعایت اندازه

8- نامنظم نویسی

9- مشکل در نوشتن به روش تحریری )فیشر 1991(

سرعت نوشتن:

سرعت نوشتن هم عامل مهم دیگری در دست نویسی است که با تعداد حروف نوشته شده در زمان مشخص 

می شود.

کندی در نوشتن باعث می شود کودک از تکلیف کالس و دیکته جا بماند و ایده هایش برای نوشتن را از دست 
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بدهد، لذا سرخوردگی و بی رغبتی به نوشتن را به دنبال خواهد داشت.

در کودکانی که کند می نویسند زمانی که قلم در هواست و کاری نمی کند معموال بیشتر است بنابراین به نظر 

می رسد توجه و تمرکز و برنامه ریزی حرکتی مهم ترین عوامل موثر بر سرعت نوشتن هستند.

علل مشکالت دست نویسی

1-ضعف در مهارت حرکتی و دستکاری اشیاء

2- اختالل حس عمقی-المسه و حس حرکت: اختالل حسی فوق به صورت ناشیانه گرفتن مداد، اعمال فشار 

زیاد به قلم، عدم تشخیص جهت های الزم برای حرکت مداد به هنگام شکل دادن به حروف، به کند نویسی 

منجر می شود.

3- اختالل در برنامه ریزی حرکتی و حافظه حرکتی: این اختالل می تواند در نوشتن مشکالتی ایجاد کند. 

برنامه ریزی حرکتی در شکل دهی به حروف، اضافه کردن جزئیات مثل سرکج و دندانه و نقطه و جاگذاری 

حروف در کلمات اهمیت دارد و در آنجا که برنامه ریزی حرکتی برای اجرای حرکات ناآشنا مهم تر است لذا در 

شروع یادگیری نوشتن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

4- کمبود و کاهش قوام عضالنی و ضعف در ثبات شانه: این فرآیند نیز باعث وضعیت نادرست تنه، سر و گردن 

و گاه کل بدن می گردد که خستگی زودرس و کاهش سرعت نوشتن و گرفتن نامناسب مداد هم از جمله 

عوارض آن هستند.

5- مشکل در یکپارچگی ادراکی-حرکتی: این اختالل به ویژه در حیطه ادراک بینایی هم می تواند به مشکالت 

نوشتاری منتهی گردد. ارتباط هماهنگی چشم و دست، توانایی تعقیب و تمرکز بینایی، تفکیک حرکات چشم 

و سر، تشخیص شکل از زمینه، ابقاء شکل، درک وضعیت اشکال در فضا و درک ارتباطات فضایی و جهت یابی 

فضایی با مهارت های دست نویسی، بارها در پژوهش های مختلف مشاهده شده است که زیر مجموعه ای از 

یکپارچگی ادراکی-حرکتی است.

6- مشکالت انگیزشی

7- معلولیت های فیزیکی

8- اختالل در تخصص یافتن نیمکره ها و غلبه طرفی مغز

9- اختالل عملکردی نیمکره راست

با توجه به اینکه از رویکردهای متفاوتی در درمان مشکالت درست نویسی استفاده می شود آشنایی با این 
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رویکردها در جهت درمان مشکالت دست نویسی الزم می باشد که شامل رویکردهای رشدی عصبی، رویکرد 

اکتسابی، رویکرد یکپارچگی حسی، رویکرد ادراکی-حرکتی و رویکرد روانی می باشد. 

1.رویکردهای رشدی عصبی:

در این رویکرد علل و عوامل مربوط به رشد سیستم اعصاب مرکزی به عنوان عامل مشکالت دست نویسی 

کودک مد نظر قرار می گیرد.

این رویکرد مبتنی بر اصول عصب شناختی در رشد طبیعی است که بر توانمندی اجرای کارآمد پاسخ های 

وضعیت و الگوهای حرکتی تکیه می کند.

تمرینات زیر جهت افزایش قدرت عضالنی الگوهای حرکتی در وضعیت های متفاوت تکیه می کند و این 

تمرینات در کودکانی بکار می رود که ضعف و شلی عضالت در آنها دیده می شود.

چرخیدن در چرخ و فلک و صندلی چرخان، هل دادن و حمل اشیاء سنگین، گره زدن طناب کلفت، باز کردن 

درهای سنگین، پاک کردن تخته سیاه و روی میز.

بازی فرغون: در این بازی کودک روی دست هایش راه می رود.

باز کردن خمیر با وردنه و قالب زدن آن با شکل های مختلف، بازی و تمرین با کش های پهن یا باندهای 

الستیک هم می تواند باعث افزایش قدرت دست ها گردد. طناب زدن از پشت هم می تواند به افزایش دامنه 

حرکتی و ثبات مفاصل اندام فوقانی کمک کند.

راه رفتن به تقلید از حیوانات.

تمرینات زیر جهت کاهش سفتی بیش از حد عضالت توصیه می گردد. این تمرینات برای کودکانی که به دلیل 

استرس و هیجان عضالتشان را سفت می کنند قابل استفاده است:

تکان دادن آرام تنه یا تکان خوردن آرام در صندلی متحرک، تاب سواری آرام بخصوص به صورت طرفی و بلند 

بلند شعر خواندن، تنفس صحیح مبتنی بر تنفس عمیق شکمی.

رشد حرکات مچ و انگشتان در این راستا فعالیت های زیر پیشنهاد می شود:

-نقاشی و ترسیم روی تخته سیاه با قلم موی خیس، نقاشی با آبرنگ روی بوم نقاشی و سه پایه، نگه داشتن 

دسته فنجان نسبتا سنگین، قیچی کردن.

- بریدن مقواهای مختلف.

- درست کردن توپک های خمیری یا گلی خیلی کوچک بین انگشتان شست، اشاره و میانی.
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- برداشتن اشیاء ریز با موچین

- مچاله کردن کاغذ.

- جمع کردن حبوبات در دست )برداشتن یکی یکی آنها و نگه داشتن در دست(.

- به نخ کشیدن دانه های تسبیح.

- باز کردن و بستن دگمه ها و زیپ های مختلف لباس.

- تمرینات حرکات دست از 3 سالگی ضروری هستند و کودک را برای نوشتن آماده می کنند.

2.رویکرد اکتسابی:

در رویکرد اکتسابی، دست نویسی یک مهارت محسوب می شود که طی فرآیندی یاد گرفته شده و تثبیت 

می گردد و کسب این مهارت به تمرین، تکرار، بازخورد مناسب و تقویت رفتار مورد نظر نیاز دارد.

یادگیری حرکتی طی سه مرحله به دست می آید؛

الف( مرحله شناختی که مهم ترین عنصر این مرحله هماهنگی چشم و دست است.

تمرینات زیر جهت بهبودی هماهنگی چشم و دست توصیه می گردد:

1(دو چراغ قوه تهیه کنید یکی را شما بگیرید و از او بخواهید نور چراغ قوه اش را به دنبال نور چراغ شما 

حرکت دهد.

2( روی زمین یا روی یک مقوا یا کاغذ بزرگ جاده ای ترسیم کنید و از کودک بخواهید ماشین کوچکی را در 

این جاده راه ببرد. در ابتدا جاده را پهن و مستقیم رسم کنید به تدریج جاده تان را باریک تر و با پیچ و خم 

رسم نمایید.

3( ماهیگیری با ماهی های چوبی یا مقوایی، می توان از گیره و حلقه یا آهن ربا استفاده کرد.

4( فوتبال دستی ) آموزش دنبال کردن توپ در زمین فوتبال دستی(

ب( مرحله تداعی هاست که مهم ترین عنصر آن بازخوردهای حسی عمقی هستند که جایگزین بازخوردهای 

بینایی مرحله شناختی می گردند. در این مرحله کودک می تواند حروف را ترسیم کند و فاصله گذاری صحیح 

بین کلمات یا ارتباط نوشتار با خط زمینه و شیب های درست حروف را یاد می گیرد. در این مرحله کودک 

کماکان به تمرین، راهنمایی و راهکارهای خود کنترلی نیاز دارد.
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تمرینات زیر جهت توسعه درون داده های حس عمقی پیشنهاد می شوند:

1(ترسیم خطوط و اشکال در فضا

2( ساخت حروف مختلف با سیم های نازک گل سازی

3( حمل ظرف، قاشق و چنگال، کیسه های شن، چندین کتاب و ... تا با فشار بر مفاصل دست حس عمقی را 

بهبود بخشد.

4( تحمل وزن روی دست ها مثال  در بازی فرغون

5( انجام تمرینات نوشتاری در حالت دمر و تحمل وزن روی ساعدها

6( از کاغذ کاربن برای ایجاد و بازخورد مناسب نوشتن و فشار قلم استفاده کنید.

ج( مرحله خودکار شدن نوشتن است که به تعمیم مهارت های نوشتاری می انجامد. در این مرحله کودک امر 

نوشتن را بدون توجه و تمرکز زیاد انجام می دهد و می تواند توجهش را به معانی و ساختار نوشتن معطوف 

کند.

بینایی نیز عنصری کلیدی در یادگیری نوشتن است و تا زمانیکه نوشتن به صورت عملکردی خودکار در نیامده 

است در شکل دادن به حروف و ایجاد پسخوراند مناسب نقش اساسی دارد.

3. رویکرد یکپارچگی حسی

در رویکرد یکپارچگی حسی تاکید بر کاربرد مناسب ابزارهای نوشتن، سطوح نوشتاری و وضعیت های بدن به 

هنگام نوشتن برای یکپارچه سازی کارآمد درون داده های حسی و تسهیل برون داد حرکتی مناسب است.

در این روش کودک تشویق می شود که در فعالیت ها ی بازی گونه مثل دنبال کردن ماز و رنگ کردن اشکال 

از ابزارهای گوناگون نوشتن مثل گچ، مدادشمعی، ذغال، قلم های لرزان، قلم های سنگین یا بلند و قلم نوری 

استفاده نماید که هر کدام از آنها اطالعات حسی مختلفی را برای او فراهم می کنند.

کاربرد سطوح مختلف نوشتاری هم می تواند به یکپارچگی حسی کودک و درونی شدن اطالعات مربوط به 

نوشتن حروف و کلمات کمک نماید. مثال نوشتن روی تخته سیاه با ایجاد مقاومت به هنگام نوشتن می تواند 

عضالت ظریف دست را تقویت نماید و به حل مشکل کمرنگ نویسی کودک کمک کند. از سوی دیگر ایستادن 

در مقابل تخته سیاه باعث افزایش ثبات تنه، بهبود هوشیاری و توجه و افزایش بازو و شانه می گردد.

-می توان با اتصال یک پایه نیمکت سطح نوشتاری را 20 درجه زاویه دار نمود یا از سطح شیب دار استفاده کرد.

- صفحه سوراخ دار با بازی های سوزنی را می توان روی دیوار نصب کرد تا حروف و اشکال را روی آن بسازد.
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- روی یک تخته چوب به اندازه حدود x 30 30 سانتی متر و به فاصله های 2-3 سانتی متر میخ کوبید و بعد 

به کمک کش های رنگی شکل های هندسی و حروف مختلف بسازید. این تخته را می توان به دیوار نصب کرد.

توجه به عناصر حرکتی یعنی دامنه حرکتی مفاصل، تحمل و قدرت عضالنی و عوامل محیطی در این روش 

مد نظر است. وضعیت نشستن، وضعیت کاغذ، گرفتن مداد، ابزار نوشتن و جنس و نوع کاغذ هم مهم هستند. 

در این مدل به مناسب سازی محیط و ابزارها و روش های نوشتن بیش از توجه به بهبود مهارت های اجرایی 

اهمیت داده می شود در این راستا بهترین شیوه گرفت مداد و نوشتن روش سه انگشتی پویا است ولی روش 

چهار انگشتی پویا هم با فراوانی کمتر مورد استفاده قرار گرفته و عملکردی است.

جهت تسهیل تقابل انگشت شست و سبابه و شیوه ی گرفتن سه انگشتی پویا از تمرینات 

زیر می توانید استفاده نمایید:

1. استفاده از تفنگ های آب پاش: کودک می تواند با این تفنگ ها شعله شمعی را خاموش کند یا هدف های 

مختلفی را نشانه بگیرد.

2. استفاده از سرنگ بدون سوزن: عمل پر و خالی کردن سرنگ ها به حرکات سه انگشت شست، سبابه و 

میانی نیاز دارد.

3. از گیره های ریز موی سر که با حرکت سه انگشت شست، سبابه و میانی باز می شوند روی موهای خود 

کودک یا عروسکش استفاده کنید و او را تشویق کنید خودش آنها را باز کند و به سر خود یا عروسک بزند.

4. کوک کردن عروسک های کوکی.

5. قیچی کردن فعالیتی بسیار مناسب برای تسهیل حرکات سه انگشتی پویا است که 3/5 سالگی سن 

مناسبی برای آموزش قیچی کردن است.

اگر انگشت اشاره یا هر 4 انگشت کودک در دسته پایینی قرار گیرد بیشتر عضالت ساعد کار خواهند کرد.

شکل ِ گرفتِن مداد در موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

1.اگر کودک خیلی زود از نوشتن خسته می شود و گرفتگی عضالنی در دست دیده می شود.

2. اگر شکل گرفتن مداد بر نوشتن حروف و سرعت نوشتن موثر بوده است.

3. اگر نوک مداد کودک مکرر می شکند، کاغذش سوراخ می شود یا دستش را مرتب برای رفع خستگی تکان 

می دهد، فشار زیادی اعمال می کند.

گاهی یک مداد ضخیم تر یا مدادی هرمی شکل خستگی و ناراحتی کودک را بسیار کمتر می کند باید مضرات 
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گرفتن مداد با روش های غلط را برای کودک توضیح داد تا انگیزه بیشتری برای تغییر آن داشته باشد.

نوک قلم هم عنصر مهمی است. انواع آن را امتحان کنید تا کودک بداند که کدام قلم برای او مناسب تر است. 

معموال قلم هایی با نوک پهن مناسب ترند. ولی پژوهش ها نشان داده اند که در مورد همه بچه ها این قلم 

خوانایی نوشتار را بهبود نمی بخشد. کاغذی که تمرینات نوشتاری بر آن انجام می شود بهتر است خط دار 

باشد و فاصله خطوط در ابتدا بیشتر بوده و به تدریج کم شود.

5. رویکرد روانی اجتماعی

در رویکرد روانی اجتماعی با تاکید بر این که این کودکان معموال در رفتارهای اجتماعی هم مشکالتی دارند 

تالش بر اصالح این مشکالت در کنار مشکالت نوشتاری کودک است. کودک باید به اهمیت خواندن و نوشتن 

پی ببرد و نتایج بد خط نویسی را درک نماید.

این کودکان معموال ارتباط چشمی مناسبی برقرار نمی کنند، روش برخورد مناسب با دیگران را نمی دانند، نمی 

دانند چگونه فاصله ای مناسب با دیگران داشته باشند، کجا با دیگران دست داده و روبوسی کنند و کجا نکنند. 

معموال به نشانه ها و حاالت غیر کالمی دیگران توجهی ندارند و برای آنان مزاحمت ایجاد می کنند.

6 . رویکرد ادراکی.حرکتی

در رویکرد ادراکی.حرکتی انواع فعالیت ها، بازی ها و تمرینات برای رشد مهارت های ادراکی.حرکتی مشخص 

می شود.

فعالیت های تمرینی زیر در جهت تقویت مهارت های ادراکی.حرکتی استفاده می شود.

-اشکال مختلفی را روی زمین رسم کنید و کودک در حالت چهار دست و پا، سینه  خیز، دو زانو و ایستاده آن 

اشکال را دنبال کند یعنی روی خطوط حرکت کند.

- دریبل توپ در حال دویدن یا دو زانو رفتن.

- راه رفتن روی پنجه ها، پاشنه ها، کناره خارجی یا داخلی پاها.

- طناب بازی به صورت جفت پا، تک پا، همراه با چرخش و حرکات قیچی دست ها و طناب بازی رو به عقب. 

به هنگام آموزش طناب بازی بهتر است ابتدا فقط سر طناب را نگه دارد و نفر دوم و سومی برای چرخاندن و 

پریدن وجود داشته باشد و بتدریج خودش طناب را بچرخاند و بپرد.

- پریدن از روی طنابی که روی سطح زمین چرخانده می شود.
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تمرینات توازن ایستا:

- مجسمانه )مجسمه شدن حین حرکات مختلف(.

- ایستادن روی پنجه یک پا.

- داخل و خارج شدن از یک هوالهوپ یا تایر.

- ایستادن روی تیرک یا تخته تعادل و خم شدن و جمع کردن تیله ها.

آگاهی فضایی و درک روابط اشکال در فضا در این راستا تمرینات زیر پیشنهاد می شود:

- اتصال نقطه چین ها و ترسیم اشکال.

- پررنگ کردن کادر و خطوط نقاشی ها.

- کودک با اندام ها و کل بدنش شکل حروف را بسازد.

تمرینات مربوط به آگاهی از بدن و شناخت اندام ها:

- از کودک بخواهید تا اندام های مختلف را به شما نشان دهد. مثال زانوهایت را بگیر، مچ پاهایت را نشان بده، 

گوشهایت کو؟ .....

- محیط بدن کودک را روی کاغذ بزرگ یا با گچ روی زمین رسم کنید. سپس از کودک بخواهید بلند شود و 

جزئیات را روی آن نقاشی کند این کار را از جلو، پشت و پهلو انجام دهید. حین ترسیم قسمتی از بدن او را 

حذف کنید تا او متوجه شود و آن را تکمیل کند، از کودک بخواهید محیط بدن مربی را ترسیم و کامل کند، از 

کودک بخواهید اندام های مختلف را با رنگ های گوناگون مشخص کند.

- تقلید حاالت مختلف بدن از روی تصاویر.

تمرینات مربوط به ادراک و حرکات بینایی:

- به یک نقطه روی دیوار رو برو خیره شده و به جلو و عقب راه برود .

- کودک به نقطه ای روی سقف خیره شود و حرکات توپی را که به هوا پرتاب شده و بر می گردد دنبال کند.

برتری جانبی و مهارت های نوشتاری

مغز انسان از دو نمیکره راست و چپ تشکیل شده است.این دو نیمکره توسط جسم پینه ای به هم مرتبط 

می شوند و از فعالیت های یکدیگر آگاه می شوند. در مغز سازمان فعالیت ها برای رفتارهای مختلف، متفاوت 

است. بعضی از کارها مثل دیدن و شنیدن توسط هر دو قسمت مغز کنترل می شود. در حالی که برخی دیگر 
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از مهارت ها توسط یکی از دو نیمکره مغز منتقل می شود.

به عبارتی فعالیت یک طرف مغز باید بر طرف دیگر غلبه داشته باشد، الزم به ذکر است که کال نارسایی ها در 

نوشتن، خواندن، تکلم و .... می تواند در اثر عدم غلبه طرفی مغز ایجاد شود. هر نیمکره مغز کنترل یک 

قسمت از بدن را به عهده دارد، به این ترتیب نیمکره چپ مغز طرف راست بدن و نیمکره راست مغز سمت 

چپ بدن را کنترل می کند.

1(برتری جانبی )راست دستی یا چپ دستی ثابت( به معنی برتری ثابت دست راست یا چپ برای انجام 

کارها در شرایطی که این دست نسبت به دست دیگر تواناتر و کارآمدتر باشد.

2( برتری جانبی پیوسته در حال رشد است. کودک در فعالیت های مختلف یا در طی یک فعالیت دستش 

را عوض می کند و گاه از دست راست و گاه از دست چپ استفاده می کند.

3( برتری جانبی آسیب زا که به دلیل ضعف یک دست در نتیجه شرایط قبل، حین یا بعد از تولد، کودک 

به اجبار از دست دیگرش استفاده کند.چون ضایعه نیمکره چپ شایعتر است بنابراین اغلب این کودکان 

به اجبار چپ دست می شوند.

4( برتری دو سویه یا دوسو برتری، بدین معنی که فرد با هر دو دست به صورت یکسان و در حد متوسط 

یا بهتر از آن می تواند بنویسد و نقاشی کند.

عوارضی که تا کنون در نتیجه برتری جانبی معکوس مشخص شده اند عبارتند از:

کاهش مهارت های تحصیلی، ضعف در هماهنگی دو طرفه و مشکالت تخصصی شدن نیمکره ای، ضعف 

حافظه، ضعف تمرکز، تحمل کم، مشکالت یادگیری مشکل در درک وضیعت اشیا در فضا وتشخیص راست 

و چپ، لکنت زبان، مشکل در حرکات ظریف و دست نویسی با این حال هرگز نباید کودک چپ دست را 

وادار کرد که با دست راست بنویسد.

این مقدمه برگرفته از کتاب مشکالت نوشتاری کودکان شناخت و درمان خانم رزی زینعلی می باشد که 

در جهت هدفمند کردن این کتاب با تمرینات  مؤثر و کاربردی مشکالت دست نویسی به کارگیری شده 

است، لذا انتظار می رود از تمامی متخصصان، مربیان و والدین عزیز که با نیم نگاهی به این کتاب نسبت به 

رفع مشکالت دانش آموزان اهتمام ورزند. 
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مانند الگو داخل کادر خط خطی کن.

عزیزم ده بار انگشتان دستت را باز و بسته کن.
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مانند الگو داخل کادر خط خطی کن.

این بار با سرعت بیشتر خط ها را بکش و زمان را یادداشت کن.

عزیزم ده بار انگشتان دستت را باز و بسته کن.
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مانند الگو داخل کادر خط خطی کن.

دلبندم با دقت به تصویرنگاه کن و تشخیص بده که کدام شکل باید به جای عالمت سوال گذاشته شود.

عزیزم یک کتاب پر قطر را تند تند ورق بزن.


