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  Hideo Nakata نکته  هيدی او    :نماينده
  

  مربوط يونيورستی، مرکز تحقيقاتی همکاريهای بين المللی برای انکشاف و توسعۀ تعليم و تربيهنمايندۀ 
 تسوکوبا



 پسين ، نصيب مردم ما شده ، يکی هم شمارفزون ۀويی که طی نزديک به سه ده   در کنار صد ها مصيبت ا لمناک مادی و معن
 .  از حد کودکان معيوب است که دست نا مهربان جنک به جا معۀ فقير و بی امکان ما ارمغان آ ورده است 

از دست داده ودر عده يی ا زين کو دکان معلول ،حس بينايی ، شنوايی ، قدرت گپ زدن و برخيها حتی نيمی از بدن شان را 
نتيجه مبدل به موجوداتی گشته اند که به هيچوجه قادر نيستند برای چرخاندن گردونۀ زنده گی ، درمکتبهای عادی به کسب تعليم 

نايی نياز مند اند که تثازينرو کود کان معيوب ـ برای اينکه بار دوش جامعۀ ناتوان ما نگردند به تعليم و تربيت اس .وتربيت بپردازند
  .  ا دريغ به دليل عقبمانی افسانوی جامعۀ ما، تا کنو ن زمينه ها و وسايل چنين تعليم و تربيتی در اختيار ما نبوده است ب

کشور جاپان  ، که بنابر اشتراکش در جنگ دوم جهانی متحمل ضر بات هستوی گرديد و از لحاظ داشتن معيوبين و معلولين 
  قرارداشت، طی ساليان دراِز تالش به خاطر دستگيری از ملولين و معيوبين جنگی ،در صف او ل کشورهای زيان رسيده

 ن ميتوان اين کشور را از جمع ممالک  پيشگام تعليم وتربيۀ استثنايی به شمار آکشورش  ، تجارب گرانبهايی اندوخته که به اعتبار 
ار اختالل مغزی اند و از نظر ذهنی به رشد طبيعی ونيزکسانی که دچ) کوران وکران (يت معلو لين در جاپان تعليم وترب. آورد

نرسيده  اند ، يک امر اجباريست و نهاد های مسوول اين عرصۀ کار در جاپان ، با تعميم آزموده ها وجمع آ وری تجربه ها ودر 
ارند که با کار يافتهای جديد ساير کشورها بر زمينۀ فرهنگ های مختلف و سطوح متفاوت اجتماعی ، دستاورد های با ارزشی د

  .بست آ ن ، مبارزۀ آموز گاران عليه بالی  معلوليت ومعيوبيت را سهلتر ميسازد 
ازينرو الزم است .موزگاران نياز داريم آ زبه تربيت قشرخاصی ا، امری تازه است   که درکشورما،  برای تدريس معلولين

 يعنی برای ، حتی کوچکترين دريافت نو شان را کم بها ندهند) وآموختاندنن آموخت(آموزگاران گرامی ما در جريان تعلم وتعليم
به باور من احساس . غنامندی بيشتر مواد و شيوه های تدريس مفيد تر، نکات نظر شان را با مراجع ذيربط در ميان گذارند
بی ريای مردم جاپان با مسووليت در برابر غنا مندی هرچی بيشتر مواد وشيوه های درسی ، شايد بهترين شيوه قدردانی از محبت 

  .  اشته انددشد که در حق نياز مندان ما روا  
   من چون از اين عرصۀ تعليم و تربيت آ گاهی خاصی ندارم ، برای حل مشکالتی که الجرم در جريان تدريس به آ ن برخواهيد 

 با دشواری به بر گردان دست و پا خورد ، شما را به متن اين کتاب و متخصصين اين فن ارجاع ميدهم اما به عنوان کسی که
بيجا نميدانم  اگر بگويم که پيشبرد مو فقا نۀ اين عرصۀ خاص تعليم و تربيت ، رابطۀ تنگا  شکستۀ اين کتاب مفيد تو فيق يافته است 

ياکم بهره اند ، کسانی که ازين دو مو هبت ، به داليلی ، بی بهره .تنگ با حوصله مندی بی پا يان وعاطفۀ عميق آ موز گار دارد 
بهتر است دور خدمت در اين عرصۀ انسانی را  يکسره خط بکشند ،چراکه شاگرد چنين آ موز گاری يک انبان متحرک از عقده 

جامعۀ بيسوادوکم التفات ما نخست چشم و گوش و دست و پای اين کتله  را از شان به يغما برده   وبعد آ نان را نه . های روانيست 
جهان . »...اوکورو بد تر ازهمه او ديوانه  . او شل .او کر« اده گی بل با نوع معيوبيت شان مخاطب قرار ميد هد با نام خانه و

امروز ما مسايل را با دقت و موشگا فی مغز های الکترونيکی از يکديگر جدا ميسازند تا بهتر به شناخت آ يند و دقيقتر تعريف 
تا نباشد چوب «اين باور که . موزه های بی بنياد ديروزين خط بطالن ميکشد آری از  روانشناسی تر بيتی معاصر بر بسيا.شوند 

ــفرمان نبرد گاو وخر  جور استاد «حتی همان گپ به ظاهر دلنشين .ديگرمتعلق به سياهچا لهای فکری قرون وسطی است » تر 
  . اگرد ميقبوالند که امری مردود است نيزبه نحوی تحميل و اجحاف روانی را در پروسۀ آ موزش بر ش» ،به از مهر پدر

  شايد گفتن کلمات مهرآ ميزی که از .اوبا صدا ، ديگر بيگانه شده است.نا شنواست  معيوب وقتی قدم به صنف ميگذارد ،    شاگرد
يد عاطفۀ انسانی آ موز گار با. و به پيشواز شاگرد ميروند کاری از پيش برده نتوانند  ژر فای قلب شما آموزگاران هم بر ميخيزند

موزگاری که به شمار شاگردان آخود را از طريق ديگری غير از زبان متعارف بيرون افگنی کند  بر روی او بايد لبخند بزند و  
آموز گاری که در جريان تعليم ، گرمای دلش را در . نا شنوای خود   لبخند زدن نيا موخته با شد ، آموزگاری کامياب نخواهد بود

البته . رد نا بينايش منتقل ساخته نتواند ، يقينًا نتيجۀ زحمات خود را قناعت بخش نخواهد يافتگربانی به روان زخمی شادستهای مه



بد نما و ًاوبه گونه عجيبی ظاهر،ميگذريم از شکل و شمايل شا گردانی که نيمی از جسم شان به کام هيوالی جنگ فرو رفته است 
يشيم که معلولين مادر زاد در انتخاب پدر و مادر خود فرصت انتخاب نداشته اند و دستهای ناتوان د زشت شده انداما اگر به اين بين

معيوبين جنگهای ويرانگر، به گريبان فرمانروايان وخود کامه گان روز گار نميرسيده ، باور ما به زشتی  آ ن چهره هاهم عوض 
اگر يکبار خود را در مو  .های متعارف ،معياروميزان ديگری بيابيمشدنيست وآ نگاه شايد برای جما لشناسی هم ، غير از معيار

نها روا داشته است و به چی آقعيت روانی  همان معيوبين دلشکسته قرار دهيم بيگمان  در خواهيم يافت که جامعه چی ستمی بر  
يوبيت خود دارند ، هميشه اکثرًا بهانه جو و اينگونه شاگردان بنا بر احساس حقارتی که از مع.  دلجويی اند  پيمانه نياز مند محبت و

آموز گاری که عاطفه وحوصله را دريک تناسب منطقی و الزم با هم نيا ميخته باشد ، از حضور هرروزۀ خود .  بد خلق ميباشند
ا حقوق در چنين يک گالری فاجعه و مصيبت ، طبعًا احساس نا راحتی عميق روانی خواهند کرد ، آنهم در موقف آ موزگاری ب

مادی به اصطالح بخور و نمير،اما فراموش مان نشود که ابعاد واال ولی پنهان شخصيت آ دمی ،توانمندی و عظمت روحش 
 نيرند و شگو فاگهمينگونه زمينه های نا معمول شکل مي معموًالدر سر پيچهای تند ونا متعارف کوره راه زنده گی و بر

اگر آ موزگاری روزی ديد که شاگرد نا بينايش بر پای خود ايستاده و شانه اش   اززير بار خفت آور دريوزه ، .ميشوند 
رستگاراست آ يا اين  آ سمان کبود  با همه رفعتش  در برابر عظمت روح چنين قهرمانی   پستی نخواهد گرفت ؟ من در جريان 

می انديشيدم ، به ) فلمی عميقًا عاطفی از سا خته های جاودان چار لی چاپلين ( ، »گلفروش دختر « برگردان اين متن ، بار بار به 
پايان فلم می انديشيدم ، آنجا که دخترک گلفروش دراثر وقف چارلی ، بيناييش را باز يافته ولی چون ا ز شمايل چارلی تصويری 

مييابد که اين دستهای گرم و مهربا ن کوچک، ازياور زنده گی او در ذهن ندارد ،اورا نمی شناسد، فقط با لمس دستهای چارلی در 
  .از چار لی بزرگ  است 

 آ سمانخراشهای سر به فلک را امروز ،انسا ن به مدد تکنالوژی و ماشينهای غول پيکر ميسازند اما آ باد کردن يک دل شکسته ، 
  کارعاطفه وحوصلۀ همين ذروۀ تکامل طبيعت، يعنی انسان است

  . بر شما آ موز گاران عزيز که معماران دلهای ويران ميشويد    درود
 

    تور پيکی سلطانی 
    

 
 
 



 
 مقدمه

  
 ، مکتب (Otsuka)يونيورسيتی تسوکوبا که عبارتند از مکتب نابينايان، مکتب ناشنوايان، مکتب معلولين اوتسوکه مکاتب وابسته به 
د ووسايل درسی فراوانی تهيه وتنظيم اتابحال مو، (kurihama)ين کوری همه ومکتب معلول  (Kirigaoka)گه اوکه  معلولين کيری

 تاًليف گرديده  تهيه و موادووسايل تدريسی متذکره  به منظور معرفیاين راپور. دريس ازآن استفاده بعمل ميآيدنموده اند که در ت
وغيره   به عمل ميآيدمنظور و چطور از آن استفادهام اطفال مورد اسنفاده قرارميگيرد وبه کدچگونه  درقسمت  اينکه اين مواد.است

مالحظات ونکاتيکه بايد درموقع استفاده درنظر گرفته شود نيزدرج گرديده ،برعالوه . ميداردموارد بطورمشخص معلومات ارائه
  .است

است که 2004اين راپور يک قسمتی از نتايج تحقيقات بنيادی ودستآوردهای باارزش علمی سيستم اساسی سال تعليمی 
اين .ته شده است معلولين درممالک روبه انکشاف ساختعليم وتربيۀ همکاری تربيوی درقسمت  هایدرموردانکشاف و توسعۀ نمونۀ( 

خيلی ساده بوده و انتخاب شده  مواد درسی بلکه .يکه متکی به تکنالوجی بسيار عالی ميباشد نيستدرسی امواد درسی در زمرۀ مواد
  .خود معلمين ساخته شده ميتواند توسط سانیبه بسيارآ  همکشافدر ممالک روبه ان

. حصه گرفته اندخودبرای ساختن مواد ووسايل درسی به نوبت هر کدام گروپهای تحقيقاتی تشکيل وانجمن برای تاًليف اين راپور، 
اف ، در قسمت بلندبردن تًاثيرات گروپهای تحقيقاتی درضمن معرفی مواد درسی امکانات تهيه و استفادۀ آنرا درممالک روبه انکش

ده ونمع امتجا علمين مکاتب وابسته دريک محل باهم دراين تحقيقات م.آموزشی اين مواد بررسی و مطالعه نموده اند
  . نموده اند و رهنمائی های الزمه باهمديگر جروبحث ومشورهدرموردمواددرسی ساختۀ خودشانو

  تحقيقاتی و تجربوی  اندونيزيا بحيث تدريس Benton  در شهر بينتون 2004 از يک قسمت اين موادووسايل درسی درسپتمبر
بعد از استفاده از تحقيقات و ريسرچ مشترک در تدريس، از طرف معلمين .  استفاده بعمل آمده استمشترک جاپان و اندونيزيا

  .اندونيزيايی سواالتی زيادی طرح شده و عالقۀ شديدی به مواد درسی نشان دادند
 عکاسی شود ودر دسترس  بايد فلمبرداری و از ميتود تدريس اينست که درموقع تدريسدرسیل بعدی در مورد اين موادسوا

  .گذاشته شود) جاپان(ن سروکار دارند ، چه در داخل و چه در خارج کسانيکه با آ
ن کاوش و اصالح صورت گرفته و بشکل مکاتب وابسته توسعه وانکشاف داده شده بايد در مورد آاين مواد بسيار عالی که در تمام 

  .و انگليسی ترجمه شود) هر مملکت که ار ان استفاده ميکند( يک کتاب درسی رهنما ، به زبانهای مختلف 
     .در اخير از همکاريهای آموزگاران محترم تمام مکاتب وابسته سپاسگزارم

  Yoshitoku  Shinoharaينوهره  ش.يوشی توکو:  تحقيقاتی وريسرچ موادووسايل درسی انگارنمايندۀ 
     



 
  موادووسايل درسی اين تحقيقاتی گروپهاینماينده گان 

  
Yoshitoku Shinohara علوم جامع بشری وروانشناسی معلولين، يونيورستی  کورس فوق ليسانس ( يوشی توکو شينوهره

  )    تسوکوبا
Yoshiharu Ishizaki وابسته به يونيورستی تسوکوبامکتب نابينايان  (کی يشی زه ا يوشی هرو(  

 Kazunari Otakeسوکوباتمکتب ناشنوايان وابسته به يونيورستی (  اوتکی  کزونری(  
 Hiroyuki Kitamuraمکتب معلولين اوتسوکه وابسته به يونيورستی تسوکوبا( کيته موره  هيرويوکی(  

 Fumio Nemotoوکوباسونيورستی تمکتب معلولين اوتسوکه وابسته به ي( نی موتو او  فومی (   
 Koji Sato وکوباسمکتب معلولين کيری گه اوکه وابسته به يونيورستی ت(کوجی  ستو(  

 Shigeru Sakamoto وکوباسمکتب معلولين کيری گه اوکه وابسته به يونيورستی ت(شی گيرو  سکه موتو(  
 Akimori Yoshikawaتوکوباسبه يونيورستی همه وابسته  مکتب معلولين کوری(  يوشی که وه اکی موری(  

 Shinichi Izumiمکتب معلولين اکی رو نو شهر توکيو(زومی يشين ايچی  ا(  
 Koji Takeuchi کورس فوق ليسانس علوم جامع بشری وروانشناسی معلولين، يونيورستی تسوکوبا(کوجی  تکی اوچی    (  
Hideo Nakata للی در قسمت انکشاف وتوسعۀ تعليم وتربيه، يونيورستی مرکز تحقيقاتی برای همکاريهای بين الم(هيدی او  نکته

  )تسوکوبا
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  مکتب نابينايان وابسته به يونيورستی تسوکوبا
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  مهره دار)سنتور چوبی(زايلوفون
 

                                           

  زايلوفون مهره دار1         شکل                                            
 برای

  3 اطفال باالتر از سن 
 

  رشته
  )گشتان، انکشاف قوه تخيل و حس بينايینبکار انداختن نوک ا( فعاليت های آزاد 

 
  هدف

، زايلوفون در اثنای لمس مهره های کوچک. عث تحريک و انکشاف استعداد ميگردداداره و کنترول نوک انگشتان، با
دراين بازی طفل ميآموزد که وقتی . تطفل ميآموزدکه توسط انگشت کالن و انگشت شهادت ميتوان اشيا را محکم گرف

  . مهره داخل سوراخ نميگردد،دکنها نا ررآن، اگرداد باالی سوراخ قرار ًا مستقيم رامهره
 با تعقيب کردن مهره ها توسط چشم که در حال لول خوردن .ارد دمثبتتًاثير}  و هر دو دستچشم { ن عمل باالیاي

  . راميآموزند} جلب توجه {و } تعقيب کردن توسط چشم{استند، موضوع 
د کنق مي تشويطفل رااين موضوع .  ميگردد باعث رضايت طفلاين امرو ،د صدا ميکنتوليد مهره ها در حال لول خوردن

  . تکرار کندبازی راکه يکبار ديگر
  .يد ميکندد صدای موزون و قشنگی تولنن ميغلتدر اثنايکه مهره ها از پله های فلزی پايي

  . مهره هاييکه به يکبارگی ميغلتند آهنگ و صدای آن هم فرق ميکندلهمقدار و فاصنظر به 
  .آوردميتوان تدابير و تغيراتی در طرز بازی بميان از همين سبب 

 
  طرز بازی

  . در سوراخيکه در پله باالتر قرار دارد، مهره های کوچک را قرار ميدهيم )1
 )2شکل . (مهره ها از مجرای تخته ايکه بشکل مايل قرار دارد لول ميخورند )2
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رند صدای زيبا و موزون توليد ذها ساخته شده ، ميگ)زينه (در آخر وقتی مهره ها از باالی فلزيکه بشکل پله  )3
  .دنميکن

  
 مهره های زياد که و يا مهره بزرگتر را قرار ميدهند تا خودانگشت ، دندر مقابل مهره هاييکه لول ميخور )4

 .يک نقطه جمع شوند و بعد به يکبارگی آنرا رها ميکننددر
      . آورد به ميان به اين ترتيب ميتوان تغيراتی زيادی در نوع بازی

 

  ردن طفل در حالت بازی ک3 شکل                                   

  
  طرز ساختن 

 .است25cm × 48cmبزرگی آن . اين سامان بازی ساخت کمپنی بيک جرمنی ميباشد )1
که از موم ساخته شده و بعدًا رنگ داده شده است، مهره  ) 10mmقطر آن حدود ( مهره های کوچک  )2

 .از مهره های فلزی هم ميتوان استفاده کرد. های چوبی و توشله
آخرين طبقه اين سامان بازی که بشکل زينه است و فلزی ميباشد به شکل نوت موسيقی ساخته شده در )3

 .  از آن بر ميخيزد) شرنگ شرنگ(باالی آن لول ميخورند صدای موزون وقتی مهره ها از . است
 .   استفاده کرد قسمت زينه مانند آن  حتمًا فلزی باشد،ازهر مواديکه توليد صدا کند ميتوانضرور نيست که     

که درين .  باشدmm35 اگر از مهره ها يا گلوله های بزرگتر استفاده کنيم بايد قطر سوراخ حداقل  )4
 .صورت مجرای تخته هم بايد بزرگتر ساخته شود

بايد اندازه زايلوفون، بزرگی سوراخ و گلوله يا مهره و بزرگی مجرای تخته را . نظر به سن و سال اطفال 
 .نيزتغير داد



 4

 بخوبی ديده  رابرای اينکه اطفال مهره ها. است  cm 45  × cm 75  بزرگی زايلوفون  4                درشکل 
   .وتوسط دست بگيرند، بهتراست که مهره ها رنگ داده شوند

                                        

 4 شکل                                                               
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 کتاب مصور قابل لمس
 

 
 }شلغم بزرگ{    افسانة فولکلوريک روسی 1                                                شکل 

  برای 
  اطفال باالتر از سن يکسال

  
  رشته
  ، علوم طبيعی ، اجتماعيات و غيره لسان

  
  هدف

طفال بينا تا بحال چيزهايراکه نديده اند، ميتوانند که از طريق عکس و رسم کتاب مصور در موردآن معلومات بدست آورند ، ا
اگر کتاب مصور قسمی ساخته شود که هردو رسم و حروف آن قابل لمس باشد اطفال نابينا . و همچنان از ديدن آن لذت ببرند

که درين صورت کتاب بايد به حروف بزرگتر نوشته شده وباالی آن .ده ميتوانندنيز آنرا لمس نموده و موضوع را درک کر
، اطفال بينا و چنين کارکردن که با .  متن کتاب به الفبای نابينايان نوشته شودباالی صفحۀ شفاف.  شفاف نصب شود صفحه
  . در عين زمان از آن استفاده کرده ميتوانندنابينا

   
  طرز استفاده

کتاب برای شان خوانده ) در حاليکه اطفال نابينا آنرا لمس ميکنند(  ايکه اطفال هنوز خواندن را بلد نيستند، همان مرحلهاز. 

  . ميشود

  .نه تنها کتاب مصور قصه، بلکه ميتوان نقشه و فرهنگ مصور قابل لمس نيز آماده ساخت .

 .کننداستفاده  آن ازنا نيز ميتواننداگر رسم يا عکس عادی را قسمی بسازيم که قابل لمس باشد، اطفال نابي  .
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     } يا پيچ درپيچ ایمعمای دخمهکتاب   {3شکل }                        کاگويه{   شاهدخت 4    شکل        

  
  مثالهای مشخص

  
کم بين و درينصورت نه تنها اطفال بينا بلکه اطفال .  ، ميتوان باالی خطوط نخ دبل يا ريسمان باريک را چسپانيد3درشکل 

طفل نابينا با حرکات هر دو دست ميآموزد که چگونه و با احتياط کامل خود را به .نابينا هم آنرا لمس نموده و استفاده ميکنند
  .هدف برساند

  . با لباس و رسم و رواج قديم آشنايی و بلديت پيدا ميکنند4در شکل 
  

  طرز ساختن
، نخ، کاغذ، چرم، تکمه، پارچه های چوب و غيره راکه آماده تکه، تار.  ساده رسم ميکنيمتصوير را بشکل خطوط  )1

  .  ساحته ايم باالی خطوط رسم می چسپانيم تا شکل برجسته و قابل لمس را بخود بکيرد
 .اول قسمتهای اساسی را ميسازيم. از تمام اشيای آماده شده به يکباره گی استفاده نميکنيم )2
 .که به تخيل نزديک بوده و قابل درک باشدشکل واقعی و رنگ آن قسمی بايد ساخته شود  )3
ازينرو بايد از .بعضی قسمت ها بايد بشکل آزاد حرکت کنند.همه اشيا نبايد به يکبارگی توسط سرش چسپانده شود )4

 به اسانی  در موقع ضرورت درينصورت.  ، صفحه های مقناطيسی وغيره استفاده شود) magic tape(نوار 
 .چسپانده و جدا ميشود

 توسط حلقه يا ريسمان بهم وصل کرده بشکل کتاب  بعدًا رسمها را به روی صفحه های جداگانه ساخته واينوع )5
قسميکه در شکل پايين ميبينيد صفحه طرف چپ نوشته و صفحه طرف راست آن رسم . مصور قابل لمس در ميآوريم

  .قابل لمس ميباشد
 
 
 
 
 
 

    فرهنگ مصور5      شکل                                  نقشه       6                            شکل 
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  گول بال نابينايان
  

 
      1                                                                     شکل 2        شکل                   

  
  برای

  6اطفال باالتر از سن 
  

  رشته
  تربيَه بدنی، ورزش

  هدف 
شامل بازی های اولمپيک  ) 2004(يکی ازبازيهای ورزشی مخصوص معلولين حس بينايی است که از سال يان گول بال نابينا

با استفاده از چشم بند بازيگر از قدرت چشم کار .استفاده ميکنند ) 2شکل(بازيگران همه از چشم بند .معيوبين گرديده است
ن طفوليت به اثر تعقيب کردن صدا تجارب سپورتی او فعالتر و بدينوسيله از زما. نگرفته بلکه صدای توپ را تعقيب ميکند

چون طفل بخاطر تعقيب صدای توپ به . ازينلحاظ اين بازی يکی از بهترين مواد درسی حساب شده ميتواند. مستقلتر ميگردد
 دارد ، بازيگر برعالوه چون مقررات بسيار ساده. همان سمت حرکت ميکند ، اين حرکت باعث فعاليت تمام وجود اوميگردد

  .نکتَه مهم اينست که کسانيکه معلول نيستند آنها هم حصه گرفته ميتوانند. از آن بيشتر لذت ميبرد
  

 طرز استفاده  
  :درج و قرار ذيل است ) انجمن بين المللی ورزشهای معلولين حس بينايی  ( .I.B.S.A مقررات اين بازی درسايت 

  /) eng/es.ibsa.www://http: URL(HP  . بطور مثال. اين مقررات نظر به سن و سال اطفال فرق ميکند:  
 نفر بازی ميکند، اما برای اينکه اطفال بيشترچانس شوت کردن را داشته  باشند 3 نفر در مقابل 3اصًال دراين بازی  )1

  . کنند بازی مي1 در مقابل 1 و يا 2 در مقابل 2و همچنان از تصادم بازيگر با يکديگر جلوگيری بعمل آيد 
 )18m.×m  9  حدود. (اکوچکتر و محدودترميسازندميدان بازی ر )2
 .مقررات را نظر به رشد و انکشاف بازيگر بايد تغير داد )3
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کيلوگرام وزن دارد، اما بازيگرانيکه سن 1.25توپ  . در نظر گرفتبايد را نيز نظر به رشد و سن بازيگر بازیوقت )4
 4و3توپ را يادرخريطَه پالستيکی ميپيچانند قسميکه در شکل . ه کنندشان کوچکتر است بايد از توپ سبکتر استفاد

ديده ميشود، ويا در بين آن زنگوله را جا ميدهند تا که در موقع حرکت و لول خوردن توليد صدا کند و بازيگر 
 . به آسانی شوت و خطرتصادم آن هم قابل مالحظه نيست و کم وزنتوپ سبک. صدای آنرا تعقيب نمايد

 

   3           شکل                                                    4                            شکل    
  

 نه بلکه از رسمان ميسازند و از باالی آن تيپ ميگيرند تا برجستگی داشته و قابل لمس رسم ميدان بازی راتوسط خطوط 
 .   خطوط برجسته ميدان را نشان ميدهد5شکل .  را درک کرده ميتواندکه در اثر لمس آن بازيگر موقعيت و سمت خود. باشد

                
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
      5                     شکل  بال                                    گول ميدان          

 

 ساحۀ دفاعی

  تعرضیساحۀ

  آزادساحۀ

زاد آساحۀ  

  تعرضیساحۀ

 ساحۀ دفاعی

خط گول

 خط تعيين جهت و موقعيت 

  چوکی نمره دهنده   

  چوکی  بازيگر   

  چوکی  بازيگر   
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  ونفری به کمک ريسمان ددوش
                                              

 
   1        شکل                                                         

  برای

   10تمام شاگردان باالتر از سن   . و مشکالت حرکی دارند  ه قادربه دويدن نيستند کسانيک .نابينايان

  
  رشته 
  سپورت

  
  هدف

  .درست و مطلوب ، همچنان جلوگيری از خطر در موقع حرکتکسب نظم وشکل دويدن 
  

  طرز استفاده
برای اينکه از دونده مواظبت بيشتر .  شخص دونده و رهنمای همراه کنندَه او ، هر کدام يک سر ريسمان را گرفته ميدوند 

ر دوش به منظور تفريح ويادوش در غير آن اگ.  2بعمل آيد و نظم دوش بهتر مراعات گردد ريسمان بايد کوتاهتر باشد، شکل 
 .3فاصلۀ دور باشد ، بهتر است که ريسمان درازترباشد، شکل 
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  2                      شکل                                        3شکل                             

                     
  . دونده بايد در نظر گرفت همراه کنندۀ شخصنکاتيکه
مشاهده ميشود بايد حرکت ) 6 الی 4(ازينروطوريکه در شکل . ين دوش به مفهوم اينست که دو نفر با سه پا بدوندا )1

 .  با هم مطابقت داشته باشدنفر بايددست و پای هردو
                   

                     

                                  
  4                                شکل                                  

                                   
  5                                                                   شکل 
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                                                                                               شکل   

                                                                          
 .کند) تيله( و يا از پشت سر تنه،رهنما نبايد شخص دونده را از پيش روی کش  )2
 .قبل از دوش با شخص دونده مشوره کند که طرف راست او قرار گيرد يا طرف چپ او )3
ت سرک ، مانند سرباالی ، سرپايانی ، چقری ، بلندی و يا اينکه چه وقت دور ميزنند همه اين در مورد وضعي )4

بعد از { يا اينکه } .  متر بعد سرباالی است 10حدود { : بطور مثال. موضوعات را بايد به شخص دونده اطالع داد
 .وغيره} متر بطرف چپ دور ميزنيم5

 .  ، اين موضوع را بايد قبًال به شخص دونده اطالع داددريگبفعتًا تصميم در موقع ايستادن يا حرکت کردن نبايد د )5
 .در موقع سرعت گرفتن يا گام بلند برداشتن حتمًا بايد به دونده خبر داده شود )6

  . دونده نزديک باشد  شخصبلندی قد وغيره بانی مانند       همچنان رهنما بايد کسی باشد که از نگاه ساختمان بد
  .         ر نظر داشت نکات فوق دوش مؤفقانه صورت ميگيردبا د      
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   ميخ توسطگراف رسيمت
 

 
  1                                                              شکل 2                              شکل 

  
  برای

  3 اطفال باالتر از سن 
  

  رشته
  . حساب ، ساينس، اجتماعيات وغيره 

  
   هدف

بروی يک . با عمل بسيار ساده ، مانند گرفتن چيزی را با انگشت و فروبردن آن درچيزی ديگر، انگشتان بسيار فعال ميگردد  
 با استفاده ازين مواد درسی در حال بازی کردن ، ميتوان مفهوم .ترسيم کردصفحۀ هموار، ميتوان اشکال و اشيای مختلفی را 

  .  شکل، مساحت و گراف را درک کرد
  
  رز استفادهط

  .درحاليکه ميخهارادرسوراخ تختۀ گراف فروميبرند باصدای بلندآنراميشمارند:  درقسمت شماراعداد 
  . ، مايل، چپ وراست رادرک ميکنندمنحنی ،مفهوم طول،عرض،ضخامت، اريب:               موقعيت 

  .رميشوندباهم مطابقت دارند يانهبررسی شود که آيا تعداد سوراخها و اعداديکه شما:                    شکل
 چون سوراخهای تخته يک يک سانتی متر ازهم فاصله دارند، ازينروازروی تعداد سوزاخها ميتوان :                مساحت

  .                           مساحت شکل ساخته شده را به آسانی دريافت کرد
 گراف عادی ساخته شده است ، گراف منکسر را مينوان بآسانی بروی آن                      چون اين تخته بشکل کاغذ :                 گراف 

  .                            رسم کرد
         .بعد ازفروبردن ميخها در سوراخهای تخته، ميخهاراتوسط الشتک ويانخ با هم وصل نموده و اشکال مختلف را ميسازند
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  مثال مشخص 
 تا تخته دايننممي پيچ طوریاز همان اول پيچها رادر تخته . ديده ميشود بعوض ميخ از پيچ استفاده شده است3ل قسميکه در شک

وبعداًً با نخ سر پيچهاراباهم . باال باقی بماندبطرف سود که قسمت سر آن  طوری پيچپيچها. بخود بگيرد شکل کاغذ گراف را
  .وصل نموده شکل گراف منکسروغيره را ميسازند 

ميخ آن هم بايد چوبی بوده و قسمت سرآن بزرگتر . سوراخ باز ميکنيم6 ، درتخته ای به بزرگی کف دست اطفال 4درشکل 
   .  اطفال ميتوانند الفبای نابينايان را با استفاده از ان تمرين کنند. باشدتا اطفال آنرا به آسانی محکم گرفته بتواند

 

 
     3                                                                       شکل 4                                 شکل

             
    طرز ساختن

 .يک تختۀ چوبی به بزرگی مناسب: تختۀ گراف )1
  .  عمق سوراخ به اندازۀ درازی ميخ باشد.شودکور سوراخهای منظم بشکل کاغذ گراف باز             در تختۀ مذ

 را به شکل گراف سوراخ نموده و بعدًا آنرابروی تختۀ و نازکترکردن تختۀ دبل مشکل باشد، اوًال يک تختۀ باريکتراگرسوراخ 
 طرف چپ و پايين تخته را به اندازۀ چند سانتی سوراخ نشده   ،اندازه درجه و برای نوشتن .  ميچسپانندو ضخيمتردبلتر

 .ميگزاريم
واگرباريک گير ميکند اگر کوتاه باشد در تۀ سوراخ . اريک ويا کوتاه نباشدميخی انتخاب شود که بسيار ب: ميخ ها )2

. ميخ فلزی امکان سست شدن را هم دارد.  انگشت مشکل استتوسطهمچنان گرفتن آن . باشد از سوراخ پايين ميفتد
 .بهتر خواهد بود که اگر از ميخ چوبی استفاده شود



 14

  ميز مخصوص مطالعه                                                              
 

                                                     

    ميز مخصوص سياه رنگ 1                                               شکل 
  برای 

  .شاگردان و اطفاليکه قوه ای بينايی بسيار ضعيف دارند
  

  رشته
  استفادۀ عمومی

  
  هدف

اين بخاطری  ). 2شکل (نيکه قوه ای بينايی شان بسيار ضعيف است ، در موقع مطالعه خود را باالی ميز خم ميکنند شاگردا
اما اگر اين وضع چند ساعت ادامه پيدا کند . است که وقتی خودرا خم کنند به چيزی که ميخوانند نزديکتر شوند و بهتر ببينند

ميز مخصوص کوچک که در شکل ميبينيد هم به کتاب نزديکتر ميشوند و هم با استفاده از . باعث خستگی بيشتر ميگردد
  ) .3شکل (بصورت بسيار طبعی به مطالعه ادامه داده از خستگی ميکاهد و باعث بلند رفتن سطح مطالعه ميگردد 

اما .شم ميگرددبرعالوه  روشنی که باالی صفحه سفيد کتاب يا تخته ميز عادی ميتابد ، انعکاس نموده و باعث خستگی چ
  .صفحه سياه ايکه بروی تخته ميزمخصوص قرار دارد از انعکاس شعاع جلوگيری نموده از خستگی چشم ميکاهد

  

             
    در حالت استفاده از ميزعادی2 در حالت استفاده از ميز مخصوص                      شکل 3              شکل 
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  طرز استفاده
وری ساخته شده که اندازۀ پستی و بلندی آن قابل تغيير است و هر کس ميتواند بخوبی صفحه ميز مخصوص ط )1

  )5 ، شکل 4شکل . (وآسانی از آن استفاده کند
بعضًا در موقع خواندن امکان دارد که صفحه کتاب . اين صفخه قسمی ساخته شده که قدرت جذب مقناطيس را دارد )2

ازين رو ميتوان صفحه کتاب را توسط پارچۀ از مقناطيس .ت ميگردددور خورده وکتاب بسته شود که باعث مزاحم
  )6شکل . ( بروی تخته ميز محکم کرد

 .نه تنها در موقع خواندن بلکه در موقع نوشتن نيز ميتوان ازين ميز استفاده کرد )3
 

 
   4                 شکل                             5       شکل                                6   شکل       

  
  طرز ساختن

چوبی ، يک صفحَه فلزی و يک ورقۀ سياه غير منعکسه ساخته    قسميکه در رسم پايين ديده ميشود، از يک تخته Aصفحهَ  
  .شده است

  

  
  

  .وصل ميکنند) چپ راست(   بخاطر تغير دادن اندازَۀ بلندی و پستی ميز لوال يا Bدر صفحَه 
  .  وصل ميکنندA فلر باريک نصب کرده نوک ديگر آنرا توسط پيچ کوکی به صفحَه Bدر صفحَه 
  .   ، بخاطر گزاشتن کتاب وغيره تختۀ را مانند رفه نصب ميکنندAدر صفحَه 

  .قسمی توسط ميله با هم وصل شده که در موقع تغير دادن فاصله آزادانه حرکت کرده بتواندB و Aصفحَه 
                                                                                                                                        

 صفحۀ سياه

 صفحۀ فلزی

 تختۀ چوبی

 Aصفحۀ 

 Bصفحۀ 
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 ميلۀ فلزی

 تختَه ثابت
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  نقشهساختن                                                                 
 

                     

   مثال تکميل شده1            شکل    مواد و اجزَا                          2                      شکل 
  برای

  
    ~ 6اطفال حدود سن 

 
  رشته 

  فعاليت های خودکفايی
  

  هدف
  

  .انکشاف استعداد راه رفتن معلولين حس بينايی 
بزرگتر ساخته شود ، تجارب فراوانی کسب کرده که آنهارا متکی بخود ميسازد و درآينده بحيث يک اگر ساحَه فعاليت اطفال 

  .انسان متکی بخود در امور اجتماعی هم حصه گرفته ميتوانند
اطفاليکه معلول نيستند ضرورت به چنين تمرين ندارند ، چون آنها بصورت طبيعی  در زندگی روزمره ، اين استعداد رابا 

ند در زندگی روزمره ااما کسانيکه از نگاه بينايی معلول . ه از حس بينايی در موقع راه رفتن از طريق تقليد مياموزنداستفاد
چنين اطفال از همان بدو طفوليت به رهنمای ايکه روی يک پالن ستجيده ترتيب . کسب استعداد راه رفتن برايشان مشکل است

ينات در اطفال معيوب قدرت تخيل را خلق کرده و ميتوانند که در محيط واقعی از اين نوع تمر. داده شده باشد ضرورت دارند
  .آن استفاده نمايند

اگر اطفال نابينا به اندازه کافی رهنمايی نشده و تمرين نبينند، وقتيکه راه را گم ميکنند دوباره به محل اولی برگشت شان مشکل 
 در عالم تخيل موقف   خودرا درک نموده ، چپ و راست خود را و در موقع تمرين، به اثر رهنمايی درست ، طفل. است

  . اينکه در اطراف او چه قرار دارد مياموزد
اين مواد درسی طوری ترتيب داده شده که طفل ارتباط خود را با اشيَا ، اشيا را با اشيا ، با ساختمان صنف ، با ساختمان 

  . اد ميگيردمکتب ، موقعيت مکتب ، سرک ، تعميرات وغيره را ي
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  طرز استفاده
  

 مدور را تعمير وغيره  های و مقناطيس هاتختَه سياه هموار را سطح زمين، مقناطيس های باريک دراز را سرک و پياده رو
  .قياس ميکنيم

را که مثًال راهی . اوًال، طفل موقعيت جاهايراکه معلم ترتيب داده توسط دست لمس کرده و در عالم تخيل باالی آن راه ميرود
  .تا به محل مقصود برسد) بشمول پياده رو ها وغيره(طفل هميشه طی ميکند، 

عادت کرد ميتوان که سمت سرکها و موقعيت تعميرات را تغير داده و تمرين کرده و به آن وقتی طفل يک نقشه را خوب 
  .نمايدتمرين 

  
  مثال های مشخص

  . را نشان ميدهد موقعيت اشيا و لوازم داخل اطاق3شکل  )1
  }اشغال دانی در کجا قرار دارد ؟، در جای آن مقناطيس مدور را بگزاريد{ ، } کجاست؟00ميز{ :معلم سوال ميکند

و  موقعيت صنف خود طفل با دهليز و صنوف اطراف آن، موقعيت صنف پهلويی، صنف روبرو، 4در شکل  )2
 . صنوف دورتر وغيره را پيدا ميکنندباآلخره 

                

                         

    موقعيت اشيای داخل صنف3 موقعيت صنف و دهليز                       شکل 4               شکل 
  

  دريافت موقعيت سرکها و تعميرات )3
  اگر مبدَا يا شروع حرکت طفل، از نقطَه  مدور باشد ، طفل بايد در سرکها يک دور کامل بزند تا خود را به 5        درشکل 

  .َه اولی برساندنقط
  .برود) تعمير ديگر( طفل بايد از مبدا  تا نقطه سفيد ، را مغلقتر ساخته5  موقعيت سرکهای شکل 6در شکل 
طفل بايد آموخت که چگونه از راه های مختلف خود را به .   بتدريج به تعداد سرکها و تعميرات افزوده ميگردد7در شکل 

  .   رساندبمحل مقصود 
 
 
 



 19

 
   5                                      شکل 6                                          شکل 7   شکل               
  

  طرز ساختن 
  

برای اينکه از انعکاس نور . برای اينکه از مقناطيس استفاده شود باالی تختَه چوبی يک صفحَه فلزی را وصل ميکنيم
درينصورت اطفاليکه قوَه بينايی شان ضعيف است .( فلزی يک ورقَه سياه چسپانده شودجلوگيری بعمل آيد بايد بروی صفحَه 

اما ميتوان که برای نشان دادن .د اکثرًا مقناطيس است وشميمواديکه از آن کار گرفته .) مقناطيس ها را بهتر ديده ميتوانند
  .سرکها و تعميرات از مواد ديگر نيز کار گرفت

 .  شود، استفاده سفيد و يا زرد که بروی صفحَه سياه خوبتر قابل ديد است مانندبهتر است از رنگهای روشن
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هندسی و شکل باز آنجامداجسام   
 

   
   جسم بسته شده ای هندسی1 حلت باز و بسته نشده                                       شکل 2       شکل 

  
  برای 

 15 الی 10سن . نايی شان بسيار ضعيف استتمام شاگردان نابينا و آنهايکه حس بي
  

  رشته
  رياضی و هندسه

  
  هدف

شاکردانيکه نابينا هستند و شاگردانيکه در دوران طفوليت حس بينايی خود را از دست داده اند،ميتوانندکه از طريق 
 بازکردن  طريقۀبرعالوه. لمس و تجربه کنند اشکال هندسی را که بشکل جامد ساخته شده)دست (استفاده از حس المسه

  . جسم هندسی راو دوباره تبديل کردن آنرا بشکل جامد ميآموزند
درک ساختمان .  1.  شاگردان استعداد های ذيل را کشف ميکنند،از طريق بسته کردن شکل به جسم هندسی و برعکس آن

 جسم بزرگ باشدو گنجايش اگر .  2.  باال ،از  سمت مقابل ، از جوانب وغيره ديده ميشود سمتجسم هندسی طوريکه از
از طريق  توضيعات ميتوانند  .  3. کرد لمس و درک آنرا بايد جداگانهقسمت هر شود گرفتهآنرا نداشته باشد که در دست 

  .که مشخصات جسم را درک کنند
  

  طرز استفاده  
  . تبديل کردن شکل را به جسم هندسی نشان ميدهد2 و 1شکل 

  .نکات اساسی که بايد مراعات شوند
  .تکرار دروس قبلی و رهنمايی در مورد قسمت های مختلف جسم هندسی) 1
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 ميتواند در مورد از طريق لمس کردن با هر دو دست، شاگرد:  بخاطر درک اساسات و مشخصات جسم هندسی . 1
با درک اين .  و اينکه يک مثلث چند ضلع ، چند رأس و چند زاويه و سطح دارد ، بيآموزدآنها تعداد سطح، رأس ، ضلع و

  .موضوعات شاگرد قادر به ساختن آن ميگردد
توسط باز و بسته کردن قطی های کاغذی و قطعه ای، شاگرد تمرين نموده و خودش :  درک شکل باز جسم هندسی. 2

  . قادر به ساختن ان ميگردد
به اثر تکرار اين .  ميکنند ديده ميشود، شکل باز را از کاغذ جدا نموده و به شکل جسم جامد بسته3قسميکه در شکل ) 2

  . عمليه ساختن آنرا بهتر درک ميکنند
  شکل بازهردو را در يک سمت قرار داده ، هر قسمت آنرا يعنی اضالع، رأسها و سطح آنهاراخوب  جسم جامدو) 3

  .لمس کرده و بررسی ميکنند که باهم مطابقت دارند يا نه
  .ه ميکنندجسم جامد را لمس کرده و با شکل باز آن مقايس) 4
  .شکل باز را لمس کرده وبا جسم جامد آن مقايسه ميکنند) 5
 . يا نهباهم مطابقت دارنددر صورت ضرورت ،اول شکل بازرا بدور جسم جامد ميپيچانند تا ديده شود که هر دو ) 6

  در حالت پيچاندن شکل باز بدور جسم جامد               4 شکل 
 

  :توجه
  .دوش داده  باز و جسم جامد آن ، هر دو بايد در يک سمت قرار شکللمس کردندر موقع  )1
. بلکه در مورد ان برای شاگردان توضيعات هم بدهد، د رمعلم نه تنها شاگرد را در موقع لمس کردن کمک ک )2

 .ن نيز معلومات دهندگردااش به ديگر ساختهميسازدکه در مورد چيزيکهبه اين اين امر شاگردرا قادر

  شکل باز که ازصفحۀ کاغذ جدا شده3شکل  
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   صندوقچه گراف                                                                   
 

 
  مواد درسی  1             شکل    مثالی از طرز استفاده                     صحنۀ   2     شکل       

  برای  
  9اطفال باالتر از سن 

  
  رشته

  رياضی، ساينس ، اجتماعيات
  

  هدف
از همين سبب است که . توان تمايل و ارتباط بين کميت ومقداررابه بسيارآسانی پيداکرددر اثر استفاده از گراف مي

استفاده ازگراف برای شاگردانيکه از نگاه بينايی .درمضامين ساينس واجتماعيات هميشه از گراف استفاده به عمل ميآيد
قدار آنرا توسط گراف اندازه ند که اندازه و مشاگردان با موضوعاتيکه عالقمند استند، ميتوان. معلول استند بسيار مهم است

  . ردتوسط گراف اندازه ک ميتوان ويابزرگ شدن نبات دريک ماه را، تغيرات درجَه حرارت دريک روز:  مثألکنند،
  

  :طرز استفاده
  .را توسط هردو، الفبای نابينايان و خط عادی مينويسيم» درجه و وقت«در کاغذ چسپدار ) 1
  .ده شده رادرمحورعمودی وافقی صفحَه گراف ميچسپانيمکاغذ چسپداربري) 2
  .بروی تختَه گراف کاغذ گراف بريل راميگزاريم) 3
  ).4شکل .(نقاط تقاطع موضوع بررسی شده را توسط گل ميخ نشانی ميکنيم) 4
   به طرفبرای تکميل کردن گراف ازطرف چپ شروع و نقطه به نقطه) 5

  .ميرويم راست پيش 
  
  
  

  3شکل
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   4                                                             شکل 5                               شکل          

  مثال مشخص
دراين روزهواصاف .  نشان ميدهد17-11-2004 حرارت يکروزه شهرتوکيورابه تاريخ  درجۀتحقيقاتنتيجۀ  5شکل 

  .ازظهربلندترين درجَه حرارت رانشان ميدهد بعد2قسميکه درگراف ديده ميشودساعت .وآفتابی بود
  . بعدازظهرخواهدبود2اگرحرارت هرروزصاف ديگررابروی گراف بگيريم، باز هم بلندترين درجَه حرارت ساعت

  . درجَه حرارت معلم شاگردان راکمک ورهنمايی کندبهتراست که درموقع اندازه کردن※
  

  طرز ساختن
  گراف تختۀ )1

 . چوبی که ورقَه کارک را توسط سرش باالی آن ميچسپانيمميشود،تختۀه  ديد6 قسميکه در شکل     
 کاغذ گراف بريل )2

  .  ديده ميشود کاغذ گراف بريل راتوسط ماشين چاپ بريل گرافکاری ميکنيم7 طوريکه درشکل     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

   

6شکل   

7شکل   
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 مشاهدَه نباتات
 

                               

   گل الله1                                                               شکل 
  

  برای
   ساله10 الی 6اطفال 

  
  رشته 
  ساينس

  
 هدف 

  .دريافت تغيراتيکه در وقت پرورش نبات در نبات مذکور رخ ميدهد
 ودراثرلمس کردن نباتات قدرت مشاهده رادرخودانکشاف  کردهاثراين مشاهده به طبيعت عالقه و توجه پيدااطفال در
 خود نوشته که به اين اساس قوَه افهام و تفهيم و انشأدراطفال آنرا در کتابچۀ ، نتيجۀبرعالوه درموقع مشاهده . ميدهند
  .دگردتقويه مي

  
  انتخاب نبات برای مشاهده

 جوانه زدن،  و بهاين سايکل يا دورعمر نبات،ازکاشتن تخم شروع ،.  شود که سايکل آن کوتاه باشدنباتی انتخاب )1
  . ختم ميگردد،شاخ و برگ کردن، گل کردن، باردارشدن و تخم چيدن

  .نباتيکه هرروزتغيرات آن قابل مالحظه باشد، عالقَه شاگردرابهتربخودجلب ميکند
چون اگر درموقع . ی باشدکه درشاخه های آن مقدار گل و تخم زيادباشدانتخاب شده نبات)  1نباتيکه درشماره )2

  .باقيمانده سايکل يا دور را تا آخر به پايان برسانندهای و تخم  ها  گل يا تخم آن کنده شود،  گل کداملمس کردن
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دريافت بعد از.دبرای مشاهدَه بار اول، بهتر است که نبات بسيار ساده بوده و شاگردان با آن آشنايی داشته باشن )3
 . نباتات ساده و معمولی،ميتوانند که نباتات کمياب و غيرمعمولی را مشاهده کنندمعلومات در مورد

  

  

    گل رشقه پيچان2شکل 
 

  .استفاده ميکنند) نيلوفر پيچ(درجاپان، برای اين منظور اکثرأ از گل رشقه پيچان 
چون شاخه های آن ميپيچد، اگر برای خزيدن آن .   ميباشد cm 1.5  حدودو قطر تخم آن   cm 10قطر اين گل حدود  

درتابستان گل باز .در بهار تخم آنرا ميکارند. تدابيری گرفته شود بلندی تمام نبات را ميتوان در حدود يکمتر خالصه کرد
است به رتگ در خزان بار آن که سبز و آبدار .گلهای آن تقريبأ هرروز ميشکفد ويکی بعدازديگرباردارميشوند. ميکند

  .از بين آن تخم گل بيرون ميريزد.نصواری تبديل و خشک ميشود
نيز ) آلَه نرومادَه گل ( درموقع مشاهدَه گلهای بزرگ مانند الله و سوسن نه تنها گل آن بلکه پرچم گياه و مادگی گل 

 برای شاگردان  وغيرهبايد در گل رشقه پيچاندر مورد کاسبرگ چونکه سوسن و الله کاسبرگ ندارند . مشاهده شود
  .توضيع داده شود
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    گل سوسن3شکل 
  نکاتيکه درموقع لمس و مشاهده بايد مراعات شود

اطفال بينا قادر اند که نبات رابه . نبات بايد اوأليک مشاهدَه عمومی شده بعدًا هرقسمت ان جداگانه مشاهده شود )1
.  اگانه لمس نکنند قادر به درک ان نخواهند بوداما اطفال نابينا تاهرقسمت آنرا جد.  يکبارگی مشاهده کنند

شاگرد معلول هرقسمت . دراخير تمام قسمت ها را در عالم تخيل باهم يکجانموده تصوير کامل از نبات ميسازند
ن معلومات کامل حاصل آگل و نبات را بايد توسط دست لمس و مشاهده کند درغير ان مشکل است که درمورد 

  .دنماي
اگر از يک دست کار بگيرند، نبات حرکت کرده و شور ميخورد . هردودست لمس و مشاهده کردنبات رابايدبا )2

مثًال ( درموقع مشاهده نبات را بادستيکه اکثرًا ازآن کارگرفته نميشود. وبدرستی مشاهده وبررسی شده نميتواند
، بررسی ولمس )راستمثًال دست ( ، محکم گرفته و با دست که ازآن زيادتراستفاده بعمل ميآيد،)دست چپ

 .در موقع اندازه گرفتن هم بايد با يک دست نقطهَ  مبدأ را محکم گرفته و با دست ديگر اندازه شود.دکن
پالن . معلم نبايد بيحوصله شود و نبايد عجله کند.درموقع لمس و بررسی با دست، وقت زيادی را دربرميگيرد )3

 .آن بدرستی سنجيده شده باشددرسی خودرا بايد طوری آماده کند که موضوع وقت در
خودش تربيه کرده است ، تغيرات آنرا  نباتی راکه. درموقع مشاهده، شاگرد در موقف يک کاشف قراردارد )4

مشاهده ودريافتی را که شاگرد خودش ميکند بمراتب خوشآيندتر و دلگرم کننده تر است .بررسی و دريافت ميکند
دراثر نتايج ودريافتی که شاگرد از . ددهبمعلومات رد آن برايش نسبت به اينکه معلم و يا کسی ديگری در مو

برای اينکه شاگرد واقعًا کشف نموده و انکشاف . مشاهدَه خود بدست مياورد، باعث انکشاف استعداداوميگردد
اين قسمت نبات اين طور { بطور مثال معلم نبايد گفت که . کند معلم نبايد معلومات کلی در اختيار او بگزارد

کدام تغير { يا }اين قسمت چطور خواهد بود؟ {بايد بگويد که .}يا اين قسمت را دست بزن يا لمس کن. است
 . باهم يکجا کار کنندودهريا در موقع ضرورت معلم و شاگرد .وغيره} ديگر رخ داده يا نه؟

وری است که بعد از اين ط.کشف و دريافت شاگردان، توسط تشريح دادن به شاگردان ديگر نيز انتقال داده شود )5
سوال و جوابيکه بين شاگردان کاشف ، معلم و متباقی شاگردان صورت ميگيرد، نتيجَه آنرا بشکل مدرک و 

ن استفاده آنرا خوانده و ازشاگردان ديگر، در موقع ضرورت آ. دکنن در کتابچه درج کرده و نگهداری ريکارد
فان خود در صنف جروبحث ميکنند استعداد تکلم شان چون شاگردان در مورد دريافت خود با همصن. مينمايند

  .در صنف صورت بگيردساعت درسی هردربايد گفت که اين نوع جروبحث بايد . نيز انکشاف مينمايد
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 زی جوره سازیبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1                                               شکل                2       شکل              
  برای

  .  که از حس شنوايی معلول اند8 الی 3اطفال 
  رشته

  ی لسانی، تمرينات حسیئاستفاده از حس شنوايی،رهنما
  هدف

با . د اکثريت اطالعات را در موقع محاورۀ روزمره از راۀ حس بينايی کسب ميکننداطفاليکه از حس شنوايی معلول ان) 1
در نظر داشت اين واقعيت ميتوان قوه تشخيص را دراين نوع اطفال از همان دوران کودکی از طريق حس بيتايی 

 . انکشاف و پرورش داد
نيز رابانی آنها زاسنعداد ،موده ودر اثررهنمايی با اطفال تماس بيشتر برقرارنميتوان با استفاده ازاين مواد درسی ) 2

  .نمودتقويه 
  .چون دراين بازی اطفال وسايل نقليه را باارتباط صدای آن پيداميکنند، حس شنوايی آنها نيز تقويه ميگردد) 3

  طرز اسنفاده
  >يتواند؟درين جا کدام موتر جای گرفته م <ميکنيم ،نشان داده شده وسوال ۀ عرادل جات رابه اطفال ساي )1
  .سوال فوق بايدطوری طرح شده وتدابيری به کار برده شودکه طفل آنرا درک کرده بتواند )1(
دن ويا شنيدن بايد معلم و طفل بروی همديگر نگاه کنند تا طفل طرز حرف زدن و شنيدن زدر موقع حرف  )2(

 .رايادبگيرد
 همچنان .د اطفال انتخاب و بررسی کنندکه آيا با همديگر مطابقت دارند يا نه باالی خوعراده جات  ۀعکس و ساي )2

  .نکات ذيل بايد مدنظر گرفته شود
  سن و سال و قدرت لسانی اطفال  )1(
 .، به طفل> در جايش نيامد> <درجايش آمد<فهماندن  سواالت مانند،  )2(
ث بين معلم و طفل ارتباط برقرارگرديده که در اثر آن حس شنوايی بکار افتاده و باع) 2و ) 1با استفاده از  )3

  .ميگرددنيزتمرين و تقويۀ لسانی و حواس ديگر
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   نتيجه
دراثر تقويه وپرورش اين نوع استعدادها ، اطفال قادر به درک . قوَه درک و بينش اطفال تقويه ميگردد )1

  .وتشخيص حرکات دهن ميگردند، که اين خود يکی از مؤفقيت های بزرگ اين مواد درسی ميباشد
ه انات مورد عالقۀ اطفال کار گرفته ميشود، اطفال به بسيارعالقه در درس حصچون از عرادهجات و يا حيو )2

 . دگردق لگرفته و يک محيط آموزش طبيعی خ
چون ازصدای عراده جات وياحيوانات موردعالقه طفل استفاده شده، طفل کوشش ميکند که به آن خوبترگوش  )3

 .بدهد
  طرز ساختن

  . چسپک magic tape   تکۀ دبل وضخيم ، تکۀ فللين ،: مواد )1
 . انتخاب شود که ازشکل سايۀ آن شکل اصلی آنها درک شودیبايدعراده جات )2
 .سايه ها بايد طوری ترسيم شود که اطفال بتوانند آنرا به آسانی درک کنند )3
برای ساختن سايه، کاغذ دبل طوری در بين دوپارچه تکه قرار بگيرد که سايه شکل گود و فرورفته داشته و  )4

 .ابخودبگيردشکل قالب ر
اده جاتيکه اطفال عرآن بايد بارتگ . دتادر قالب جا بگيرداندازۀ عراده جات بايد برابر قالب يا سايۀ آن باش )5

 .باشدهمرنگ  خود ميبينند پيشهميشه در دورو
اين .   بايد در عقب عکس عراده جات و بروی شکل سايۀ آن وصل شود چسپک.رنگ باشدهم سايهو  چسپک )6

 در دسترس  magic tapeاگر . اطفال شکل را بروی سايۀآن وصل کرده و دوباره جدا کنندبخاطری است که 
 .استفاده کنيد) چسپک(قرار نگيرد،ميتوانيد که از چنگک، تکمه ويا کلفت 

طفل به آن عالقمند است مانند حيوانات، ميوه جات، سبزيجات وغيره   چيزيکه غير از عراده جات ميتوان از هر )7
  .استفاده کرد
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  (sumo)کشتی جاپانی يا سومو                                                  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1                                                                              شکل 2            شکل    
  

  برای
  . ساله که ازحس شنوايی معلول اند10 الی 6 اطفال 
  رشته

  ]خواندن[برای  رهنمائی ودابير ت
  

  هدف
بنابرآن در موقع ساختن اين بازی . اطفاليکه از نگاۀ شنوايی معلول اند ، آموزش زبان در آنها انکشاف نميکند )1

تا از طريق خواندن استعداد حرف . نوشته شده بايد باالی خود شاگردان خوانده شود] طرز ساختن[جمالتيکه در 
  .زدن درآنها انکشاف کند

درموقع جروبحث باالی .با آن مواجع ميشوند بايد خود اطفال درموردآن فکر کنند] طرز ساختن[سواالتيکه در  )2
بادرنظرداشت نکات فوق مفکورۀ سومو . سواالت ، اطفال طرز حرف زدن و گوش دادن را مياموزند

(sumo)در فکر طفل خلق کرده وبادرنظرداشت قوانين سومو(sumo)دار به بازی  ،اطفال راطوری وا
 .ميسازند که از آن لذت ببرند

  
  طرز استفاده

  .درآن نوشته شده به لطفال توذيع شود(sumo)کاغذيکه طرز ساختن وطرز بازی سومو )1
معلم بايد متوجه باشد که آيا اطفال مفهوم انرا درک . را خودشان بخوانند(sumo)اطفال بايدطرزساختن سومو )2

 .کرده ميتوانند يانه
 .،مفهوم آنرا درک کرده اند يا نهنوسته شده است ] در مورد ساختن[سی کند که اطفال سواالتيراکه بايد معلم برر )3
بايد اطفال طوری . ه دارندئودشان پيدا و آنرا به ديگران ارااطفال بايد وادار ساخته شوند که جواب سواالت را خ )4

 .بدهندرهنمايی شوند که وقتی يکنفر جواب سوال راميگويد ديگران بدقت گوش 
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 .را ميسازند(sumo) کشتی سومو4 و 2در اثرتکرار موضوع  )5
باالی اطفال تکرارميگردد، درقسمت طرز بازی نيز تکرار (sumo)عملياتيکه در قسمت ساختن کشتی سومو )6

 .به آنها رهنمايی شود(sumo)برای اينکه اطفال بيشتر از بازی لذت ببرند بايد قوانين سومو. شود
  

  نتيجه 
مفهوم و معنی جمله رادرک کنند، بازی کشتی را بدرستی ساخته ميتوانند وباذوق تمام آنرابازی وقتی اطفال  )1

  .برعالوه قدرت تفکر درآنها بصورت طبيعی تقويه ميگردد .کرده ميتوانند
 ويا ميدان سوموويا (sumo) آنرا در قالب سومو وميخوانندنوشته شدخ اطفال موضوعاتيراکه بروی کاغذ  )2

و » غلطی«وم همچنان مفه.آورند که اين بذات خود باعث قناعت و خوشی اطفال ميگردددر مي) نگير(
  کرده ميتواننددرکرانيز» اشتباه«

 .، مفهوم واهميت مراعات کردن مقررات را مياموزند(sumo)ازطريق بازی سومو )3
  

  طرز ساختن
  )        اين قسمت بايد چاپ شده وبه اطفال توذيع شود(

                                                                                                                                                                           
 سانتيمتر 20سانتيمتر و عرض آن 15کاغذ دبل را بشکل مستطيل ميبريم که بلندی آن  )1(

  .باشد
   خواهد بود؟تکاغذ مستطيل شکل چند ورق ضرور] سوال                               [

  .کاغذ را از وسط بدوحصه قات ميکنيم )2(
رسم ، مام شدوقتی رسم ت. رادرنصف کاغذ قات شده رسم ميکنيم(sumo)کشتی گير سومو )3(

بعدًا رسم بريده شده را بازکرده درنيم .  توسط قيچی ميبريم،شده را به همان شکل قات
 .رارسم ميکنيم(sumo)کشتی گير سومو طرف ديگرديگرآن

  چرا کاغذ را درحاليکه هنوزقات است ميبريم؟] سوال[
  
  
  
  

  
  

  ساختن ميدان کشتی. 2
  قطی کاغذی را سرچپه ميگزاريم يک  )4(
 . باالی آن سرش ميکنيمدايرویبشکل ريسمان را  )5(
  چه نوع قطی بايد انتخاب شود؟] سوال[
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  »طرز بازی«
  .درميدان کشتی دو نفر کشتی گير را ايستاده ميکنيم .1
هرشاگردکشتی گيرخودراتعيين کرده و مسابقه .طی دو شاگرد کار ميکندباالی يک ق .2

 .ی گير ها حرکت ميکنند ميزنند، کشت)تق تق(وقتی با انگشت خود باالی قطی . ميدهند
 . خارج شد بازی راميبازدميدان کشتی گير که اول افتاد وياازهر .3
  فتد وياازميدان خارج شود چه بايد کرد؟  اينکه هردوکشتی گير درعين وقت بيبرای ] سوال[

   
                             

 
 
 
 
 

 تق تق
 تق تق
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  تغييرات مهتاب نظر به موقعيت آن
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

     1                          شکل                                 2ل شک        
  برای 

  . ساله که از حس شنوايی معلول اند15 الی 11شاگردان 
  رشته

   ساينسمضمون
  هدف

بدون اينکه شاگرد از جای خود حرکت کند ، ارتباط وموقعيت زمين، آفتاب و مهتاب را که از روی زمين قابل  )1
  درک نيست ميآموزند

توسط تشريح دادن ،مخصوصًا برای شاگردانيکه از حس شنوايی معلول استند مشکل » موقعيت«ضوع درک مو )2
 .اما توسط اله ايکه در شکل باال ديده ميشود، اين موضوع به آسانی مشاهده و قابل درک ميباشد.است

  طرز ساختن
ل ميدهد، شاگردان آلۀ فوق را توسط برای آموزش اينکه مهتاب تظر به موقعيت آن با زمين و آفتاب تغيير شک )1

  .هر دودست خود  محکم گرفته و قسمی آنرا نگهميدارند که سرشان موقعيت زمين را بخود بگيرد
ی مياندازند تغيرات مهتاب را از زاويه های مختلف ن ساخته ،در حاليکه باالی توپ روشمعموًال اطاق را تاريک )2

 .مشاهده ميکنند
  نتيجه

  .له، در مورد موقعيت مهتاب ميآموزند، ازينرو آموزش با خوشی وعالقه صورت ميگيردچون با حرکت دادن آ )1
 . يعنی در هر درجۀ معلوليت ميتوان ازآن استفاده کرد.استفاده ازين آله به اندازۀ معلوليت ارتباط ندارد )2
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  طرز ساختن
 
  
  
                                                                    � 
                                               6) 
 
 
 
 
        
               �                         � 

 
 

 
 
 
 
 
 

  . نباشد ميتوان ازتيپ دو طرفه ويا سکاچ تيپ استفاده کرد magic tape اگر 5 و 3در قسمت ※
 . موجود نباشد ار توپهای ديگر ميتوان استفاده کرد اگر توپ پينگ پانگ4در قسمت    ※

   ميکنيمنصب  چسپک  قسمت آن4در        قه در ميآوريملآنرا بشکل ح پايپ را آماده ميسازيم
 

 نصف توپ پينگ پانگ را
  سياه رنگ ميکنيم

 هم توپ يک قسمت در
Magic tape ميچسپانيم    

  توپ را باالی حلقه وصل ميکنيم

1)     2)     3)     

4)     5)     6)     
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 آموزش در مورد زندگی انسانهای قديم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    مدل طرززندگی1   شکل       توضيعات در موردمدل هايکه به نمايش گراشته اند      2شکل 
 

  برای 
 . که از حس شنوايی معلول اند15 الی 10شاگردان 

 
  رشته
  تاريخ
  هدف

  .زندگی انسانهای قديم را ساخته ودرمورد آن ميآموزندنمونۀ طرز
که بدين طريق به دانش و . در جريان ساختن سواالتيکه شاگردان برآن برميخورند ، توسط خودشان جستجو و پيدا شود

 .معلومات آنها افزوده ميشود
  

  طرز استفاده
و ] خوراک[، ]پوشاک[خصوصًادر وقت تدريس بايد برای شاگردان درمورد طرز زندگی انسانهای قديم م )1

  .ی شودوغيره رهنما] خانه[
 .برای ساختن نمونه و مدل چيزيکه اموخته اند ، جروبحث صورت بگيرد )2
 .درصورت ضرورت ، اول طرح مدل را رسم کنند )3
 .درموردموادالزمه با همديگر صحبت نمايند )4
 .ری نمايندتاجاييکه امکان دارد موادرا مانند چوب، برگ وغيره ازصحن مکتب جمع آو )5
 .نظر به ساختن تعداد نمونه، شاگردان به گروپها تقسيم شوند )6
 .معلم نيز درقسمت ساختن نمونه با شاگردان همکاری نمايد )7
 .نمونۀ ساخته شده رادرمکتب به نمايش بگزارند )8
 که در موقعيکه شاگردان ديگر ياکسانيکه از خارج مکتب به ديدن نمايش ميآيند، به شاگردان موقع داده شود )9
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 .درموردنمونۀ ساختۀ خودشان توضيعات بدهند
  نتيجه

درين نوع مواد درسی، چون شاگردان خودشان دربارۀ موضوع جستجو ميکنند قوۀ تخيل شان در مورد طرززندگی مردم 
 شان بيشتر ۀ به حافظ موضوعقديم قويترشده و چون خودشان نمونۀ آنرا ميسازند نه تنها دانش شان بيشتر ميگردد بلکه

  .باقی ميماند
اشته اند، برای شاگردان ديگر منبع دانش ومعلومات شده ذوبشکل نمونه و مدل باقی گ  اموخته اندشاگردان چيزيراکه

 .ميتواند که اين امر بذات خود باعث رضايت خاطر شاگردان ميگردد
ب معلولين شنوايی در رشته از مواددرسی فوق ميتوان در مکات. در هردو موضوع اندازۀ معلوليت در نظرگرفته نميشود

 .های ديگر نيز استفاده کرد
  طرز ساختن

 .       شاگردان در حالت ساختن مدل6شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
         
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 طرز ساختن غذا

 طرز ساختن انسانها طرز ساختن جانه

 تيپ   کاغذ دبل  

چوب

دندان خالل

مرد  زن

 دندان خالل

 چوبکهای نانخوری

 موم

 موم

موم

   5 شاگردان مصروف ساختن مدل زندگی                                                  شکل 6شکل 
                      انسانهای قديم
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 )تعويض کردن ( قيمت گزاری  معادالت  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قطی تعويض اعداد1              شکل                            ) قطی و کارتها  (2         شکل       
 
 
 
 
 
 

 ])X با عدد3عوض کردن ( [  طرز استفاده  3  شکل                       
  

 برای
  .  که از حس شنوايی معلول اند18 الی 13 اطفال 
   رشته

  مضمون رياضی
  هدف 

  . را آسانتر ساختن) کردنعوض(درک مفهوم ) 1
  .درک مفهوم ،از طريق شنيدن نه بلکه از راه ديدن) 2

 
  طرز استفاده

را بخود   「３＋□ 」 قطی را ميچسپانيم که شکل X   را نوشته بعدًا بروی  (x+3)اول بروی تخته معادلۀ ) 1
  .بگيرد

  .راميسازيم} 5+3 { ميگذاريم و معادلۀX بروی  را دربين قطی5کارت ) 2
  رادرک ميکنند} 5+3=8{مفهوم } 5+3{کردن معادلۀ با حل ) 3
  .  را تغير داده تمرين ميکنيمXبه همين ترتيب قيمت های ) 4
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  نتيجه
  با استفاده از کارت معلم مفهوم را به آسانی به شاگردان فهمانده ميتواند) 1
  .شاگردان خودشان ميتوانند با استفاده از کارت تمرينات را ادامه دهند) 2
  . اين موضوع برايشان قابل درک ميگردد،اگردانيکه بکلی از حس شنوايی معلول اندحتی ش) 3

  طرز ساختن
و يک ورقۀ مقناطيسی . ديده ميشود  پوش کست را آماده ساخته قسمت سر آنرا برميداريم3 و2، 1طوريکه در اشکال ) 1

  .5و4ال شک ا.را برابر آن بريده ودرداخل آن ميچسپانيم
  .ه و يا سکاچ تيپ استفاده کردطيسی ميتوان از تيپ دو رويقۀ مقنابعوض ور) 2

 نشان داده شده است 6ساختن ان قسميکه در شکل .اگر پوش کست دردسترس نباشد ، از کاغذ دبل ميتوان استفاده کرد
  . ميباشد

 
 1)                              2)                               3) 
 
 
 
 
 
    
 4)                            5)                               6) 
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  تقسيم مساويانه
  

                            

  )3/2 ( 1شکل  )                                                      6/4   ( 2                        شکل 
  

                                                                               

 )                   12/8  ( 3                                                                                              شکل 
 برای

  . که از حس شنوايی معلول اند15 الی 10شاگردان 
 رشته

   رياضی
 هدف

  . یئ آموزش عدد کسری از طريق حس بينا
  

  طرز استفاده 
  .ميباشد ] 3/2[ يکه در آن خط سرخ کشيده شده  ،درک اين که قسمت1در شکل  )1
داده تبديل ميشود به شاگردان تشريح ] 6/4[به ] 3/2[هر مربع را بدو دو حصه تقسيم کرده و اينکه چطور  )2

  .2 شکل.شود
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 .تبديل ميگردد] 12/8[چطور به ] 6/4[ باآلخره  )3
را نوشته و به شاگردان بفهماند که همۀ اين اندازه ها باهم مساوی ] 12/8] = [6/4 []=3/2[معلم باالی تخته  )4

 .اند
  نتيجه

درک مفهوم اعداد کسری توسط تشريح مشکل است ، اما با استفاده از طريقۀ فوق به آسانی ميتوان آنرادرک  )1
  .کرد

وايی بکلی معلول اند قابل  درک موضوع کسرحتی برای شاگردانيکه از حس شنمواددرسی،زين  استفاده ااب )2
  . درک است
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مواد درسی که توسط خود اطفال و شاگردان  رسم و تهيه ميگردد                                               
 
                                                                                                                                        

                          معرفی                                     جواب
 
①I need sunlight and water to grow.  

 
 ② My friends were eaten by creatures.  

 
  ③ My body is yellow and my head is green.  

 
 ④ I want to be in the warm place.  

 
 ⑤ I am delicious.  

 
 

 ” ? Who am I “             سوال     
 

    1           شکل                                                          2 شکل               
  برای

  . ساله که از حس شنوايی معلول اند18 الی 13شاگردان 
  

  رشته
  ) ون انگليسی مثال مضم2 و 1شکل (  لسان ،
 . بسازندجمالتبعدًا انها وادار ساخته که برای معرفی آن رسم . کنيم رسم ميشی راشاگردان يک باالی خود )1

  . صحبت ميکندهمصنفان خود در حاليکه رسم را به صنف نشان ميدهد در مورد آن با شاگرد
 .در اثر اين عمل فعاليت شاگردان شکل مرکزيت را بخود ميگيرد )2

  
  هطرز استفاد

   2 و 1در مورد مثال مضمون انگليسی اشکال 
  . موقع فکر کردن داده شود به شاگردان من کيستم؟ بايد” ? Who am I “بخاطر دريافت جواب سوال  )1
.  ساخته شوديکه سوال ميکند جمله در مورد معرفی شی رسم شده توسط شاگرد5برای دريافت جواب حداقل  )2

 .ا اصالح کندمعلم مؤظف است که اصطالحات و گرامر ر
 .جواب سوال بايد رسم شود )3
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يکه وبه  شاگردان. سوال کننداز همصنفان خودبه شاگردانيکه جمالت معرفی شان ساخته شده موقع داده شود که  )4
 .داده شوددر مورد جواب آن موقع فکر کردن از آنها سوال شده 

ت آنرا که قبًال رسم کرده بود به صنف بعدازاينکه شاگردان جواب آنرا گفتند، شاگرديکه سوال ميکند جواب درس )5
 . نشان ميدهد تا فهميده شود که جواب انها درست است يا غلط

  
  نتيجه

  .چون شاگردان خودشان عمًال درساختن جمالت حصه ميگيرند، امال و انشأ شان انکشاف ميکند )1
 .نها تقويه ميگردد قدرت بررسی و تحقق در ا استفاده ميکنند،بخاطر دريافت لغات و کلمات از دکشينری )2
 . شان به درس بيشتر ميگرددۀالقعسم را خودشاگردان تهيه ميکنند چون مواد درسی، هم جمالت و هم ر )3
به بسيار ذوق در کارهای صنفی حصه شاگرد چون به مفکوره و تخيل شاگرد در صنف اهميت داده ميشود،  )4

 .ميگيرند
 .رهنمايی معلم هم آسانترميگردد )5
شنوايی معلول اند، چون به ميل خود در مورد جمالت فکر کرده و آنرا به ديگران اعالم شاگردانيکه از نگاه  )6

که ترسيم کرده اند توسط راهمچنان رسمی . ميدارند، اين عمل باعث انکشاف قدرت لسانی درآنها ميگردد
 .جمالت تشريح ميدهند، اين امر باعث بلند رفتن قوۀ درک و فراگيری از طريق خواندن ميگردد

  
  طرز ساختن

در اثر .طوريکه در فوق دکر گرديد پيش ببريدمتباقی عمليه را  ]ن جمالت نمودهشاگردان را وادار برسامی ساخت[ 
  .تغيرات و تدابير ميتوان در مضامين اجتماعيات و ساينس نير از آن استفاده کرد

 .     ساخته شودن ساده ترآبرای اطفال سنين پايينتر بايد محتويات 
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   )Black Box( ياه قطی س
  

پروژۀ تبادالت تدريس عملی [ ، توسط پروژۀ تبادالت تعليم وتربيۀ بين المللی قرن جديد 2004اين مواد درسی در ديسمبر 
 مکاتب معلولين حس شنوايی در شهر 8جهت تدريس مضمون رياضی صنف ] کمکهای مخصوص بين اندونيزيا وجاپان

  . گرفتبينتون اندونيزيا مورد استفاده قرار
  

                                 

                 قطی سياه  1شکل                                      
  

      

  .  رادر قطی مياندازد2/1  کارت ،2   شکل        ظاهرميگردد     1 عدد، درقسمت پايين قطی،3   شکل 
  

  برای
  .ند که از حس شنوايی معلول ا18 الی 10شاگردان 

 رشته
   مضمون ساينس

  هدف 
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 عدد متغير بيرون  مذکوربااندازند، از قسمت پايين قطی کارتوقتی کارتی راکه عددی بروی آن نوشته شده درقطی مي
چون داخل قطی از . با استفاده از قطی سياه به شاگردان موقع داده ميشود تا باالی ارتباط اين دو عدد فکر کنند .ميآيد

  .يست ازهمين سبب بنام قطی سياه ياد ميگرددبيرون قابل ديد ن
  

  طرز استفاده
  متعددیبروی کارت های. را انتخاب ميکنيم ) y=2xدرينجا  معادلۀ  ( قبل از شروع درس ، معادالت الجبری  )1

 يا روی ،1، درعقب کارت عدد2/1بروی کارت عدد ،مثًال.   را مينويسيمy راودر عقب کارت قيمت xقيمت 
 وقتی کارتيرادرقطی . آماده ميساريمنوشته و وغيره را-4 عقب کارت -2، روی کارت 4رت  عقب کا2کارت 

  . در دريچه گک قطی عدد متغير نمايان ميگردد.  مياندازيم، کارت درداخل قطی يک نيمه دورميخورد
را به خاطر  تا عدد انهيمدب به شاگردان بايد روی کارت را نشان قبل از اينکه کارت را در قطی بياندازيم ، )2

 .بسپارند
را انداختيم در دريچه گک قطی که در 2بطورمثال وقتی کارت عدد . بعد از انداختن کارت در داخل قطی سياه،  )3

 . ظاهر ميگردد4پايين ان قرار دارد عدد 
 .برای شاگردان بايد موقع داده شود که باالی ارتباط اين دوعدد فکر کنند )4
 . متغير ، شاگردان جواب معادله را حل ويا بروی گراف رسم ميکنندارتباط بين دوعدد کردن بعداز درک  )5

  
  نتيجه 

کند، عالقۀ شاگردان را به درس زياد يبا استفاده از قطی سياه ، اينکه چگونه و چرا شکل اعداد در داخل آن تغيير م
  . ساخته و به قدرت تخيل و تفکر شان ميافزايد
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  تسوکوبا  وابسته به يونيورستیKirigaoka وکهمکتب معلولين کيری گه ا
  
     

  Kouji Sato ：  پينگ پانگ توسط لول دادن                  
  

   ：Kouji Sato ماشين سادۀ حساب                   
  

  Minoru Nagata     ：   راه رفتنآموزش حرکت و                  
  

  Kouji Sato   ： )اه با خنده و لذتسپورت همر( ردن ماساژ ک                   
  

   REMAC ( ：    Kouji Sato (سپورت بکمک کسی ديگر                   
  

 Kouji Sato ： سپورت برای ماليم ساختن عضالت                   
      

 ：Kouji Sato  ساختن وسايل ضروری االستفاده سهلتدابير الزمه برای                 
 

  ：Kouji Sato و وسايليکه بدن را درحالت نشستن استوار نگهميداردآالت       
  

 ：Kouji Sato سهل االستفاده ساختن وسايل ضروری روزمره
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 پينگ پانگ توسط لول دادن                                                       
 

 

    1                                           شکل                 2شکل                                   
 

  برای
  لاطفا

   ساله15الی 7 شاگردان  
  

 رشته
   سپورت

  
  هدف

   بلند بردن قوای جسمانی و قوی ساختن بازو
  

   طرز استفاده
  بازی و مقررات آن .1

تقال انبطرف جانب مقابل طوريکه از نام آن فهميده ميشود ، توپ پينگ پانگ راتوسط لول دادن از زير نت يا جالی 
اگر توپ از دو طرف ميز پايين بيفتد ، يا به نت بخورد ويا ازباالی نت تير شده وبطرف جانب مقابل . ميدهند

اگر توپ از زيرنت تيرشده وازميزجانب  مقابل پايين بيفتد، جانب مقابل يک . برود،جانب مقابل يک نمره ميگيرد
قع فکر کردن ميدهد تا چه تدابيری بسنجد که توپ از باالی نت نرود ويا ازميز اين قوانين به طفل مو. نمره ميبازد

  .                    وغيره.پايين نيفتد برعکس چطور کند که از طرف ميز جانب مقابل پايين بيفتد
ی اگر توسط تيم اين باز. توپ با دست زده شود توپ را با راکت بدون وقفه چندين بار هم که بزنند مجاز است ولی نبايد

  .دونفری هم بازی شود درمقررات آن تغيری رخ نميدهد
اطفال صنوف پايينتر و يا آنهاييکه درجه معلوليت شان سنگينتر است ميتوانند که توپ جانب مقابل را يکبار ساکن ساخته 

  .شتر ببرندبرای چنين اطفال مقررات بازی بايد ساده تر ساخته شود تا ازبازی لذت بي. و بعد لول بدهند
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  وسايل ضروری .2
 ميز پينگ پانگ  )1

.  ميتوان ازميز پينگ پانگ عادی ويا از ميز دراز که بايد به قد و اتدازۀ اطفال برابر ساخته شده باشد استفاده کرد
برای اينکه توپ در موقع لول خوردن از دوطرف ميزبه پايين نيفتد،  به دو طرف ميزبايد تختۀ به شکل ديوار نصب 

 سانتيمير از ميز بلند باشد وصل ميکنند تا توپ اززيرآن تيرشده 7  الی 5 وسط ميز نت يا جالی که حدود در. گردد
  . ديده ميشود، نشان ميدهند5نمرات راطوريکه در شکل . بتواند

 

 

  3      شکل                               4                                             شکل 5        شکل        
  
 راکت) 2

ا گر از راکت عادی استفاده .    ديده ميشود ساخته شود8 و7چون توپ را لول ميدهند، راکت بايد طوريکه درشکل 
شکل راکت هم نظر به قدرت محکم . شود، توپ بطرف باال ميپرد و کنترول آن برای اطفال معلول مشکل است 

  .         گرفتن در اطفال فرق ميکند
 

 

   7                                                                          شکل 8           شکل              
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  ماشين سادۀ حساب                                                              
 

 
  مت عمليۀ جمع در قس1                                                       شکل 

  
  برای

  )شاگردان مکتب ابتداييه(  ساله 7 الی 6  اطفال 
  

  رشته
  حساب

  
  هدف

  .درک ترتيب عددی عمليۀ جمع] عمليۀ جمع[ )1(
 .درک ترتيب عددی عمليۀ منفی] عمليۀ منفی[ )2(

  
  طرز استفاده

  ]جمع[
                                                      1          شکل .                                    صفحۀ عمليۀ جمع را روبروی خود ميگراريم) 1(
  2شکل .                                        عداديکه جمع ميشوند دررديف گالبی قرار ميدهيم) 2(
  3شکل .              دررديف پايين اعدديکه بآن جمع ميگردد توسط رنگ زرد نشان ميدهيم) 3(
  4شکل .                                                         آن در رديف باال قرار ميگيردجواب ) 4(
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  2                                                                                            شکل 3  شکل                  

  
 

                               
 عمليۀ منفیصفحۀ 

  
  ]منفی[
   4شکل .                                                 صفحۀ عمليۀ منفی را بطرف باال ميگزاريم) 1(
  5شکل .                             مفروق منه را درسمت باال توسط رنگ گالبی نشان ميدهيم) 2(
  6                                         شکل .          مفروق را توسط رنگ زرد نشان ميدهيم)  3(
  6شکل .                                                                   جواب ان در باالقرارميگيرد) 4(
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  6               شکل                                                                          5                        شکل 

 
  نتيجه

ايننوع اطفال دانشی . در بين اطفاليکه مشکالت حرکی دارند، معلولين عقب ماندگی ذهنی و معلولين بينايی نسبتًا زياد اند
  .راکه ار راه بينايی کسب ميکنند بسيار کم است و نميتوانند که مفهوم جمع اعداد را درک کنند

همچنان درک مفهوم عمليۀ منفی را ميتوان از .د، ميتوانند که ترتيب عددی ر آسانترابيآموزنداما ار نگاۀ نظم و ترتيب اعدا
  .طريق ترتيب عددی درک کرد
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  راه رفتنآموزش حرکت و
                             

                 

                    
 برای

  .  همۀ معيوبين که مشکالت حرکی دارند
  

 رشته
   های خودکفايی فعاليت

  
 هدف

   تمرين و آموزش حرکات اساسی
  

  طرز استفاده
دراثر رهنمای های اساسی ،شخص معلول خودش متوجه وضع متشنج خود شده و ميتواند که چطور بايد ازين وضع 

 و اين تمرينات عبارت اند از گرفتن تعادل درحالت نشستن، بروی زانو نشستن،ايستادن.رهايی يافته احساس آرامش کند
  .  باآلخره راه رفتن

  
  مثال های مشخص

  
  .قبل ازرهنمايی و بعد از رهنمايی) وضع حرکات اطفال معلول(مثالهای از 
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نشستنوضع بروی زانو  وضع چهارزانونشستن وضع بروی پای ايستادن

 
  

       هرگز قادر بنشستن نبود

قبل از تمرين

  يکسال و شش ماه بعد ازتمرين

نشستن بروی زانوتمرين  چهارزانونشستنمرينت  بروی پای ايستادنتمرين

 صحنه های از آموزش و تمرين

معلم رهنمايی از صحنۀ
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  )سپورت همراه با خنده و لذت( ماساژ کردن 
 

 
 برای

  .  اطفال کوچک الی اطفال دورۀ ابتداييه که مشکالت حرکی دارند
 رشته

  ی ،فعاليت های خودکفايی، فعال ساختن حواس بازيهای سپورت
  هدف
  .بدست آوردن آرامش روحی وجسمی )1
 .مستحکم ساختن روابط معلم وشاگرد )2
 .بلند بردن قدرت حس المسه و توانايی عضالت ازطريق ماساژو لمس کردن )3
 .تغيرشکل در ساختمان و تبارزحرکات خودارادی )4
 .يری از سفتی و سختی وجودمنظم شدن جريان خون ، بهتر ساختن وضع بدن وجلوگ )5
 .ازدياد حرکات فعاالنه به اثر تأثير موسيقی )6

  
  طرز استفاده

 محتويات )1(
. در حاليکه به طفل موسيقی خوش آهنگی که طفل به آن عالقمند است ،ميشنوانيم اورا تپ تپ، مالش و تکان ميدهيم

  .  آهنگی انتخاب شود که با حرکات همآهنگی داشته باشد
  

 طرز عمل )2(
 .aبايد تخته به پشت خوابانيده شود طفل   
 .bشکم، کمر و شانه اش را ماساژ ميدهيم. 
.c کف پايش را فشار داده و آهسته آهسته ميزنيم. 
 .dرانها و دلکهای پايش را ماليده و فشارميدهيم. 
 .eانگشتان دستش رااز همديگر باز کرده، کف هردودست را آهسته آهسته ميزنيم .  
 .fچاپی کردن. (يده و فشارميدهيمتختۀ پشت را مال( 
 .g جسمش را آهسته قات کرده ودوباره راست ميکنيم. 
 .hاز دودستش گرفته طفل را برميخيزانيم. 
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a. 

b. 

e. 

f. 
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  )REMAC(سپورت بکمک کسی ديگر                                           
                               

 
  برای

  . اطفال کوچک الی اطفال دورۀ ابتداييه، متوسطه و عالی که مشکالت حرکی دارند
  رشته

  بازيهای سپورتی ،فعاليت های خودکفايی، فعال ساختن حواس
   هدف

  .بدست آوردن آرامش روحی وجسمی )1
 ). کار داردکسيکه با او سرو( مستحکم ساختن روابط معلم وشاگرد،  )2
 .بلند بردن قدرت حس المسه و توانايی عضالت ازطريق ماساژو لمس کردن )3
 .تغيرشکل در ساختمان و تبارزحرکات خودارادی )4
 .منظم شدن جريان خون ، بهتر ساختن وضع بدن وجلوگيری از سفتی و سختی بدن )5
 .  ازدياد حرکات فعاالنه به اثر تأثير موسيقی )6

 طرز استفاده
  محتويات)  1(

اين سپورت برای جوانانيکه . حرکت بازو، ران و عضالت قفسۀ سينه فعال ميگردد از طريق حساس شدن عضالت،
 يادميشود که از REMACاين مواد درسی بسيار مفيد بنام .اندام بزرگتر دارند وحتی بزرگساالن نيز مفيد است

   . عمل ساخته شده استAction خوش و Merry راحت ، Relaxمخفف سه کلمۀ 
  طرز عمل) 2(
رای   .آرامش وجودa. ب

 .bآرامش بازو و اطراف شانه. 
 .cبازو را بازو بسته کردن. 
 .dدوردادن بازو وشانه. 
 .eآرامش پای واطراف کمر. 
.f جمع و راست ساختن پای. 
 .g تاب دادن کمر. 
 .hلگدک زدن   
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a. 

b. 

e. 

f. 
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  سپورت برای ماليم ساختن عضالت
 

 
  یبرا

  .  اطفال کوچک الی اطفال دورۀ ابتداييه، متوسطه و عالی که مشکالت حرکی دارند
  

  رشته
    بازيهای سپورتی،فعاليت های خودکفايی، فعال ساختن حواس

 
  هدف

  .بدست آوردن آرامش روحی وجسمی )1
 .مستحکم ساختن روابط معلم وشاگرد )2
 .لمسبلند بردن قدرت حس المسه و توانايی عضالت ازطريق ماساژو  )3
 .تغيرشکل در ساختمان و تبارزحرکات خودارادی )4
 .منظم شدن جريان خون ، بهتر ساختن وضع بدن وجلوگيری از سفتی و سختی وجود )5
 .ازدياد حرکات فعاالنه به اثر تأثير موسيقی )6

  
  طرز استفاده

  محتويات )3(
ند پای وباآلخره از ماساژبصورت عمده از کف دست شروع ،کف پای، انگشتان دست، انگشتان پای، بند دست، ب

اين ماساژ برای هرکس در هر سن و سالی که .  طريق جلدباالی عضالت تأثير نموده و حرکت آنرا فعال ميسازد
به اثر اين ماساژ جريان خون منظم گرديده دست وپا گرم ميگرددوحالت تشنج آهسته آهسته از بين . باشد مفيد است

  .ميرود
  طرز عمل )4(

  .aدست گرفته تا گرم شوددست و پارا دربين دو . 
  .bدست وپا را فشار دادن. 
  .cانگشتان را از همديگرباز کردن. 
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 .d انگشتان را تاب دادن. 
  .eدست وپا را مالش و تپ تپ کردن. 
  .fبنددست وپا را تاب و پيچ دادن. 
  .g  در آغوش گرفتن(دست و پای طفل رابخاطر احساس آرامش لمس کردن( 

   
  

 
 

 
 
 

a. 

b. 

c.

d. 

e. 

f. 

g. 
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   ساختن وسايل ضروری االستفاده سهلتدابير الزمه برای                       
 

 

  1                                   شکل 2                                              شکل 3    شکل                        
  

 برای
  . نوک انگشتان فلج استندوو بزرگساالن که از قسمت بازو اطفال دورۀ ابتداييه، متوسطه، عالی 

  
  رشته

  .برای آموزش تمام فعاليت های روزمره
  

 هدف
 که درين نوع ،در وسايل الزمۀ ضروری) ن وغيرهنوشتن، رسم کردن، ساخت(   مانند  بخاطر پيشبرد فعاليتهای آموزشی

  .و نوعيت معلوليت او فرق ميکند تدابيری می سنجند که نظر به طفل فعاليت ها بکار ميرود،
  

 طرز استفاده
برای سهل االستفاده ساختن اين .از پنسل، قيچی وغيره کار گرفته ميشود،تن، رسم کردن و ساختن وش نچون درموقع

ی های ئهمچنان برای استفاده از ين وسايل رهنما. وسايل تدابيرذيل را در نظرگرفته و دردسترس اطفال قرار ميدهند
  . تازه خلق خواهد شد و مفکوره های در طول استفاده ازين وسايل ، نظر به ضرورت نظريات.ور استالزمه ضر

  
 مثال های مشخص
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   4                                                              شکل 5                             شکل 
  

 
  دسته يا گيرا برای قلم پنسل )1(

د شکل استوانه ای دارند، ازهمين سبب برای کسانيکه آي مي به عمل استفاده از آنييکه برای نوشتنيا اشچون قلم و 
حتی اگر قادر به گرفتن هم باشند کنترول آن .دست ويا انگشتانشان فلج است به مشکل ميتوانند که آنرا دردست بگيرند

است که نظر به اطفال و طرز استفادۀ آن وسايليکه در اشکال مختلف ميبينيد، وسايلی . برای شان مشکل است
  .تدابيری درآن بکار رفته است

 از قلم ایگيره يا  دست6و4ل اشکادر. گيرای در پنسل وصل شده که ميتوان آنرا به آسانی در دست گرفت5درشکل 
  . طرز استفاده از وسايل مذکور را نشان ميدهد3الی 1در اشکال .پالستيک ساخته شده است

 

                                            
  6                                                                شکل 
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 7                                          شکل 8                                    شکل 9                     شکل 
 قيچی) 2(

 چون قيچی در وقت بريدن.   گرفتن قيچی نيز بسيار مشکل استو يا انگشت معيوب اند  که ازقسمت بازبرای اشخاص
 7قيچی هايکه در اشکال . بسيار مشکل استاند  فلج يکه از انگشت بستن آن برای اشخاصبايد بازوبسته شود، مخصوصًا 

  .استبکار رفته ستند که تدابيری دران دی ااع قيچيهای کنيد مشاهده مي9و8،
  

  )دستۀ پنسل  ( اختنطرز س
  .11رجه باشد ميگزارند، شکل   د60در آبيکه درجۀ حرارت آن باالتر از راپالستيک مخصوص) 1(

 

 
 

  مخصوص   پالستيک 10   شکل                                                                                                                                    

  
  .12شکل . بعد از چند ثانيه پالستيک نرم ميشود و ميتوان توسط قاشق آنرااز آب بيرون کشيد) 2(       

  .به اندازۀ سرد شود که دست را نسوزاند) 3(
  .سانی قابل استفاده باشد ميسازيمآ و بشکل دستگير که به پيچانيدهتوسط دست بدور قلم پنسل آنرا ) 4(
وقتی سرد شد سخت .  آنرا بدست اطفال داده امتحان ميکنيم که ايا بآسانی قابل استفاده است يانهبعدًا چند بار) 5(

 .14 و 13اشکال . ميگردد
   

 
   11                    شکل 12                             شکل 13                             شکل 14    شکل            
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  را درحالت نشستن استوار نگهميداردآالت و وسايليکه بدن 
 

 

   1                     شکل                          2    شکل                                        
   برای

  . اطفال دورۀ ابتداييه، متوسطه، عالی و بزرگساالن که قادر نيستند بطور نارمل راست بنشينند
  

  رشته
  و خانهمکتب  در تمام فعايت های 

  
  هدف

با  . حالت نشستن مختلف الزم است که بايد حفظ شودهای روزمره ، فعاليت وغيره يت های مکتب ل بخاطر پيشبرد فعا
  .استفاده ازين وسايل ميتوان که طفل رادر خالت استوار نگهداشت

                              

   3      شکل                         4ل           شک                                  
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  طرز استفاده  
  ميز و چوکی برای حفظ حالت نشستن )1(

توسط کمربندی که به آن وصل است ازخم شدن پای،کمرو سينه .نظر به وضع و حالت جسمی هر طفل ساخته ميشود
نهای طفل ساختمان زين مانند بخاطريکه از چوکی پايين نلغزد، بين را.جلوگيری نموده و بدن را استوار نگهميدارد

 ،ميتوان که آنرادرداخل اطاق از يکجا به ده دار استارعچون چوکی .وصل ميکنندکه از لغزش طفل جلوگيری کند 
 . چوکی طوری ساخته شده است که وقتی طفل بزرگترميشوداندازۀ آنراميتوان تغيرداد. جای ديگر حرکت داد

 
   5                شکل                                            6     شکل                       

  جلوگيری از حالت تشنج و لرزيدن )2(
 ديده ميشود اکثرأ دست چپ را به اين آله بسته که از حالت تشنج جلوگيری نمايد و طفل را 6 و5طوريکه در اشکال 

  .وانند که از دست راست استفاده نماينددر حالت غذاخوردن و يا درس خواندن ميت. درحالت استوار نگهدارد
  

  مثالهای مشخص
 . نظر به وضعيت جسمی اطفال از چوکی های که در ذيل مشاهده ميکنيد نيزميتوان استفاده کرد

 
   7      شکل                              8                                   شکل 9   شکل                  
  . ت انتخاب و استفاده ازين نوع چوکی ها نظريۀ متخصص ضرور استالبته در قسم
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  سهل االستفاده ساختن وسايل ضروری روزمره
                 

 

   1                                                            شکل 2         شکل                           
  

  برای
  . عالی و بزرگساالنيکه از بازو فلج اند شاگردان ابتداييه، متوسطه،

  
  رشته

   فعاليت های روزمره ، غذا خوردن
  

  هدف
  .وغيره) غذاخوردن(  برای اداره و پشبرد زندگی روزمره کسب حرکات مختلف از قبيل 

  
  طرز استفاده

ی استفاده کرده درموقع غذا خوردن،برای اينکه اطفال از اشيای مختلفی از قبيل قاشق، پنجه،وغيره ظروف به آسان
  .در طول استفاده بخاطر سهولت بيشتر ميتوان تغيراتی در آن آورد. بتوانند، تدابيرورهنمائی الزمه ضرور است

  
 مثال های مشخص

 
  قاشق و پنجه
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 مشاهده 3طوريکه در شکل .برای کسانيکه از قسمت بازو فلج اند حتی استفاده از قاشق و پنجه هم برای شان مشکل است
قاشقيکه بطرف راست ديده ميشود،برای .شقيکه در وسط قرار داردبرای کسانيست که ازدست چپ کارميگيرندميشود قا

 طفلی را نشان ميدهد که دراثر استفاده از قاشق مخصوص، به مهارت 5شکل . کسانيست که ازدست راست کار ميگيرند
قسميکه .آن برای اطفال معيوب مشکل استقاشق و پنجۀ عادی چون دستۀ آن هموار است دردست گرفتن . غذا ميخورد

 .  ديده ميشود، با استفاده ازدسته ايکه از پالستيک ساخته شده ،به آسانی قابل استفاده قرارگرفت4درشکل 
 

 
  3                    شکل                                      4      شکل                               

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 5شکل 
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  ، مربوط يونيورستی تسوکوباOtsukaوتسو که مواد درسی برای مکتب معلولين ا
  
 

  Hiroyuki Kitamura ：  سويچ زنگدار                 
  

   ：Hiroyuki Kitamura آن در قالب    )اشيًا ( جا دادن                  
  

  Hiroyuki Kitamura     ：  در قالب آن) هندسیل اشکا(گزاشتن                   
  

  Hiroyuki Kitamura  ：  به ميله کشيدنمهره ها را                   
  

   Hiroyuki Kitamura    ：  را برشته کشيدن هامهره                   
  

 Hiroyuki Kitamura： فرو بردن ميله ها در تختۀ چوبی سوراخ شده                   
      

 ：Hiroyuki Kitamura پيچ ها                 
 

  ：Hiroyuki Kitamura  استوانه هاجا دادن گلوله ها در       
  

 ：Hiroyuki Kitamura باال ، پايين ،راست ، چپ     )سمت ها (
 

  ：Hiroyuki Kitamura  ها و توپک هابازی با گلوله
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 سويچ زنگدار
 

 

   سويچ زنگدار1                                                         شکل 
  

  برای
   اطفال کوچک
  ره ابتداييهشاگردان دو

  شاگردان دوره متوسطه
  شاگردان دوره عالی

  
  رشته

  فعاليت های خودکفايی
  بازی و سرگرمی

  موضوعات مربوط به زندگی روزمره
 تمرينات کار 

  
 هدف

  .فعال ساختن و انکشاف دادن حواس) 1
  .بلند بردن توانايی سنجش و اداره و کنترول انگشت ، دست و بازو) 2
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  طرز استفاده
  .يپ را محکم ميگيريمقسمت پا )1
 .تکمه را فشار ميدهيم )2
 .و يا ديدن روشنايی) زنگ ،  صدای انسان ، صدای حيوان ، موسيقی (شنيدن صدای  )3

  
  نتيجه

  .دراثر استفاده از روشنايی و صدا حس بينايی و شنوايی انکشاف ميکند )1
 .بلند بردن توانايی فعاليت نوک انگشتان )2
 .درک ارتباط بين علت و معلول )3

  
  مواد

  پايپ پالستيکی )1
 سويچ )2
 سيم برق )3
 .)سامان برقيکه توليد صدا يا روشنايی کند( زنگ  )4
 باتری  )5

  

   طرز استفاده از زنگ اطالع2شکل 
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 در قالب آن)    اشيًا(جا دادن                                                      
 

 
     جا دادن اشيا در قالب3ل    شک                                                   

  برای
   اطفال کوچک

  شاگردان دوره ابتداييه
  شاگردان دوره متوسطه
  شاگردان دوره عالی

  
  رشته

  فعاليت های خودکفايی
  بازی و سرگرمی

  موضوعات مربوط به زندگی روزمره
  آموزس لسان

  
  هدف

  بلند بردن توانايی سنجش و فعال ساختن انگشتان ، دست و بازو )1
  . قدرت  تشخيص و طبقه بندیبلند بردن )2

  
  طرز استفاده
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  .خارج کردن شکل از قالب آن )1
 .دوباره جادادن شکل در قالب )2
 پارچه تقسيم 4 و يا 3 ، 2 وقتی شاگرد قادر شد که شکل يکپارچه ای را در قالب جابجا کند ، عين شکل را به ※

  .کرده و بازی را تکرار ميکنيم
  

  نتيجه
  گشتانبلند بردن توانايی فعاليت ان )1
 .بلند رفتن قدرت پيش بينی نتيجه موضوع و ياکار )2
 .)ذخيره لغات زياد ميگردد( مطابقت دادن اشيا و اسم ان  )3

  
  مواد

  )چوبی (تخته   )1
  ) اشيای واضع و مشخص ( عکس  )2

  
 

 
   طرز جابجا کردن عکس اشيا در قالب آن4                                      شکل 
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  در قالب آن)شکال هندسیا(گزاشتن 
 

 

 در قالب آن) شکل (  گذاشتن 5                                              شکل 
 

  برای
   اطفال کوچک

  شاگردان دوره ابتداييه
  شاگردان دوره متوسطه
  شاگردان دوره عالی

  
  رشته

  فعاليت های خودکفايی
  بازی و سرگرمی

  موضوعات مربوط به زندگی روزمره
  )حساب (، )لسان(

  
  هدف

  بلند بردن توانايی سنجش و فعال ساختن انگشتان ، دست و بازو )1
  .بلند بردن قدرت ، تشخيص و طبقه بندی )2
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  طرز استفاده
  .خارج کردن شکل از قالب آن )1
 .دوباره جادادن شکل در قالب )2

  
  نتيجه

  بلند بردن توانايی فعاليت  انگشتان )1
 .بلند رفتن قدرت پيش بينی نتيجۀ موضوع و ياکار )2
 .قت دادن شکل و اسم ان مطاب )3
  .   که اساس اشکال هندسی را تشکيل ميدهد○،△  ،□درک کردن مشخصات و فرق اشکال      )4

 
    مواد
  )چوبی (تخته   )1
  رنگ  )2

  

 
   طرز جابجا کردن شکل در قالب آن6                                           شکل 
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 مهره ها را به ميله کشيدن
 

 

    به ميله کشيدن مهره ها7                                    شکل                
  

  برای
   اطفال کوچک

  شاگردان دوره ابتداييه
  شاگردان دوره متوسطه
  شاگردان دوره عالی

  
  رشته

  فعاليت های خودکفايی
  موضوعات مربوط به زندگی روزمره

  ) رياضی .حساب  (
  

  هدف
  ختن انگشتان ، دست و بازوبلند بردن توانايی سنجش و فعال سا) 1
  .بلند بردن قدرت تشخيص و طبقه بندی) 2
  .درک مفکوره کميت و مقدار) 3
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  طرز استفاده
 . از ظرفمهره خارج کردن )1
  .مهره را در ميله چوبی درکشيدن )2
 .دوباره مهره را از ميله کشيدن )3
 .مهره را در ظرف آن جا دادن )4
 .حساب کردن مهره ها )5

  .ر شد مهره های کالن رابا اتگشتان محکم بگيرد ، گرفتن مهره های کوچک را تمرين ميکنيم وقتی شاگرد قاد ※      
  . باهم مخلوط ميکنيم  مهره های که اندازه های مختلف دارند※     
  

  نتيجه
 .بلند بردن توانايی فعاليت  انگشتان )1
 ).کم و زياد(درک مقدار،  )2
 ).نوبت( درک مفهوم  )3

 
        مواد

 )چوبی (تخته   )1
 )چوبی (يله م )2
  مهره های مختلف چوبی، فلزی و پالستيکی )3

 
    طرز به ميله کشيدن مهره ها8                                                 شکل 
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    مهره ها را برشته کشيدن                                                        

  

    9                                شکل                                       
  برای

   اطفال کوچک
  شاگردان دوره ابتداييه
  شاگردان دوره متوسطه
  شاگردان دوره عالی

  
  رشته

  فعاليت های خودکفايی
  موضوعات مربوط به زندگی روزمره

  ) رياضی .حساب (
  

  هدف
  بلند بردن توانايی سنجش و فعال ساختن انگشتان ، دست و بازو) 1
  .بلند بردن قدرت تشخيص و طبقه بندی) 2
  .درک مفکوره کميت و مقدار) 3
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  طرز استفاده
 .خارج کردن مهره از ظرف )1
 .مهره را به نخ کشيدن )2
 .دوباره مهره را ازنخ در آوردن )3
 .مهره را در ظرف آن جا دادن )4
 .حساب کردن مهره ها )5

  توسط اتگشتان محکم بگيرد ، گرفتن مهره را که به   وقتی شاگرد قادر شد مهره های که به آسانی گرفته ميشود  ※      
  .            سختی گرفته ميشود تمرين کنند

       
  نتيجه

 .بلند بردن توانايی فعاليت  انگشتان )1
 )کم ويا زياد( درک مقدار )2
 ).نوبت( درک مفهوم  )3
 .درک اختالف بين رنگ و اندازه )4

 
        مواد

 نخ يا تار دبل )1

  ) پالستيکی.چوبی ( مهره  )2

  

   مهره ها  طرز در رشته کشيدن10شکل 
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      فرو بردن ميله ها در تختۀ چوبی سوراخ شده                                     
  

 
    فرو بردن ميله در تخته چوبی 11                                            سکل 

  
  برای

   اطفال کوچک
  شاگردان دوره ابتداييه

   متوسطهشاگردان دوره
  شاگردان دوره عالی

  
  رشته

  فعاليت های خودکفايی
  موضوعات مربوط به زندگی روزمره

  ) رياضی .حساب  (
  

  هدف
  بلند بردن توانايی سنجش و فعال ساختن انگشتان ، دست و بازو) 1
  .بلند بردن قدرت تشخيص و طبقه بندی) 2
  .درک مفکوره کميت و مقدار) 3
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  طرز استفاده
 .يکنيمميله را جدا م )1
 .ميله را در سوراخ داخل ميکنيم )2
 .حساب کردن ميله ها )3

  . وقتی شاگرد قادر شد ميله های دبل را توسط اتگشتان محکم بگيرد ، گرفتن ميله های باريک را تمرين ميکنيم ※      
  

  نتيجه
 .بلند بردن توانايی فعاليت  انگشتان )1
 ).کم و زياد(درک مفهوم مقدار  )2
 ).نوبت( درک مفهوم  )3
 ).کوچکی و بزرگی( رق بين رنگ ، شکل و اندازه  ف )4

 
        مواد

 )چوبی (تخته   )1
 )چوبی (ميله  )2
 رنگ )3

 

   طرز داخل کردن ميله چوبی در تخته12                                              شکل 
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     پيچ ها                                                          
  

 
    پيچ ها13                     شکل                                  
  برای

   اطفال کوچک
  شاگردان دوره ابتداييه
  شاگردان دوره متوسطه
  شاگردان دوره عالی

  
  شتهر

  فعاليت های خودکفايی
  بازی و سرگرمی

  موضوعات مربوط به زندگی روزمره
   

  هدف
  ان ، دست و بازوبلند بردن توانايی سنجش و فعال ساختن انگشت) 1
  .بلند بردن قدرت تشخيص و طبقه بندی) 2
  .بلندبردن توانايی شناخت محيط قابل ديد) 3
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  طرز استفاده

 .مهره رااز پيچ باز کرده جدا ميکنيم )1
 .مهره را دوباره در پيچ بسته ميکنيم )2

ره های کوچک را تمرين  وقتی شاگرد قادر شد مهره های کالن را توسط انگشتان محکم بگيرد ، گرفتن مه ※      
  .ميکنيم

 وقتی شاگرد قادر شد مهره های کم وزن را توسط انگشتان محکم بگيرد ، گرفتن مهره های سنگين راتمرين ※     
  .ميکنيم

  
  نتيجه

 .بلند بردن توانايی فعاليت  انگشتان )1
 ).سنگين و سبک( درک وزن اشيای  )2
 .درک اختالف بين اندازه های مختلف )3

 
        مواد

 )چوبی (ته  تخ )1
 )فوالدی ضد زنگ (ميله   )2
  )فوالدی ضد زنگ( مهره  )3

 
   طرز باز و بسته کردن پيچ ها14                                                شکل 
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    جا دادن گلوله ها در استوانه ها                                                   
 

 
    گلوله ها و استوانه ها15                   شکل                           

 
  برای

   اطفال کوچک
  شاگردان دوره ابتداييه
  شاگردان دوره متوسطه
  شاگردان دوره عالی

  
  رشته

  فعاليت های خودکفايی
  موضوعات مربوط به زندگی روزمره

  ) رياضی .حساب  (
  

  هدف
  ت و بازوبلند بردن توانايی سنجش و فعال ساختن انگشتان ، دس) 1
  .بلند بردن قدرت تشخيص و طبقه بندی) 2
  .درک مفکوره کميت و مقدار) 3
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  طرز استفاده
  انتخاب گلوله )1
 جا دادن گلوله در ظرف استوانه مانند )2
 شمار کردن گلوله ها )3

  
  نتيجه 
 .بلند بردن توانايی فعاليت  انگشتان )1
 .درک وزن اشيا )2
 .درک اختالف بين رنگهای مختلف )3
 .درک مقدار اشيا )4
 ).نوبت( درک مفهوم  )5
 .آموختن شمارکردن و حساب کردن )6

  
  مواد 

  )چوبی(تخته   )1
 )کلرور ونيل ، اکريل( استوانۀ شفاف  )2
 )توپ گلف ، توپ پينگ پانگ ، توپ سفنجی ( گلوله  )3

 

 
  طرز جا دادن گلوله در استوانه16      شکل                                  
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    باال ، پايين ،راست ، چپ   )سمت ها (                                          
 

 
 )سمت ها   ( 17                                                          سکل 

 
  برای

   اطفال کوچک
  شاگردان دوره ابتداييه
  شاگردان دوره متوسطه
  شاگردان دوره عالی

  
  رشته

  فعاليت های خودکفايی
  ط به زندگی روزمرهموضوعات مربو

  تمرينات کار
  

  هدف
  بلند بردن توانايی سنجش و فعال ساختن انگشتان ، دست و بازو) 1
  .آموزش سمت) 2

راست
 راست

 چپ

پائين

باال

 باال
چپ

پائين
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  طرز استفاده

  .تکمه را در وسط قرار ميدهيم )1
 .تکمه را بطرف باال ، پايين ، چپ و راست حرکت ميدهيم )2
 .تکمه را دوباره در وسط برميگردانيم )3

  
  نتيجه 
 .انايی فعاليت  انگشتانبلند بردن تو )1
 .درک سمت ها )2
 ). ازدياد لغات (آموزش کلمات مربوط سمت  )3

  
  مواد 

 )چوبی(ميله   )1
 تخته کاغذی )2
  رنگ )3

 

 
    طرز اموزش سمت باال ، پايين ، چپ و راست18                                  شکل 

 

راست

 چپ

 پائين

باال
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   ها و توپک ها  گلولهبازی با                                                   
  

اين تحقيقات  . جاپانی درآموزش يونت های حياتی رول مؤثردارد  } sugoroku سوگوروکو{درسی شبيه بازی نرد ،مواد 
  . و دردسترس عام برای استفاده قرار داده شده استقرن جديد صورت گرفتهتوسط پروژة تبادالت تعليم و تربية بين المللی 

 

 
    انداختن گلوله در ظرف استوانه ای19              سکل                              

  
  برای

   اطفال کوچک ،شاگردان دوره ابتدائيه، شاگردان دوره متوسطه وشاگردان دوره عالی
  

  رشته
  فعاليت های خودکفايی، موضوعات مربوط به زندگی روزمره

  آموزش کار
  هدف

   انگشتان ، دست و بازوبلند بردن توانايی سنجش و فعال ساختن) 1
  .بلند بردن قدرت تشخيص و طبقه بندی) 2
  .درک مفکورۀ کميت و مقدار) 3

  طرز استفاده
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  انتخاب گلوله )1
 جا دادن گلوله در ظرف استوانه مانند )2
  شمار کردن گلوله ها )3
  نتيجه 
 .بلند بردن توانايی فعاليت  انگشتان )1
 .درک وزن اشيا )2
 .درک اختالف بين رنگهای مختلف )3
 .قدار اشيادرک م )4
 .آموختن شمارش و حساب کردن )5

  
  مواد 

  )چوبی(تخته   )1
 )کلرور ونيل ، اکريل( استوانۀ شفاف  )2
 وغيره) توپ گلف ، توپ پينگ پانگ ، توپ سفنجی ( گلوله  )3

 

 

   صحنه ای از طرز انداختن گلوله در استوانه 20                               شکل 
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   وابسته به يونيورستی تسوکوباKurihama همکتب معلولين کوريهم
  

  
・Shinichi Chiba  ：   انداختن چوبک در بوتل                    Akimori Yoshikawa   

  
   Shinichi Chiba  ：   تخته های لغزنده                   

  
   Shinichi Chiba    ：  )معما (يکجا ساختن اشکال بريده شده                    

  
  Shinichi Izumi ： )شبيه بازی استک نيستک(تا کجا ميتوان بخاطر سپرد                    

  
  Masumi Abe  ：   عبور چوبک از استوانه                   

  
・Shinichi Izumi  ： بازی بولينگ                    د Akimori Yoshikawa  

  

   Shinichi Izumi  ： ورد؟چطور ميتوان حلقه را از ميله بيرون آ                  
  

・Akimori Yoshikawa  مکعب های چوبی                    Osamu Tozaki  ：   
  

    ：  Osamu Tozaki آموزش ترکيب کلمات ازروی الفبا                   
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  انداختن چوبک در بوتل
  

  
   مواد درسی1      شکل                             صحنۀ از طرز استفاده            2شکل        

 برای
 شديد دارندو نميتواند که حرکات دست را با چشم تعقيب کنند يعنی حرکت  وعقب ماندگی ذهنی اطفاليکه اختالل مغزی

  .چشم شان خيلی بطی است
 رشته 

  ).مخصوصأ درک محيط ماحول(  فعاليت های خودکفايی 
 هدف

چون حرکت مشترک و همزمان  .يی کسب ميگردد دريننوع اطفال آنقدر انکشاف نکرده است درک دانشی که ازراه بينا
چشم ودست وظيفۀ مهمی را در زندگی انسان انجام ميدهد، بااستفاده ازين نوع مواددرسی مفيدودر اثر تمرين زياد حرکت 

   . را بخودجلب کندمواد درسی بايدطوری انتخاب شود که عالقۀ طفل. دست و چشم اطفال همزمان ميگردد
  طرز استفاده

   و تنظيمترتيب )1
  .معلم درپهلوی او قرار ميگيرد. وسايل درسی را در مقابل طفل باالی ميز ميگذاريم )1(
 . طفل را به آموزش آماده ميسازيم )2(
 .گفته يکدانه چوبک را به طفل ميدهد] بفرما[معلم  )3(
 .طفل چوبک را از معلم ميگيرد )4(
 .اخيکه در سرپوش بوتل است به طفل نشان ميدهدو سور] لطفًا دراينجا بيانداز[ )5(
 .طفل چوبک راازسوراخ بوتل به داخل آن مياندازد )6(
 .گفته طفل را تحسين ميکند] آفرين[معلم  )7(
  توجه  )2
 از طريقبايد آنرا،ديديم، طفل وقتی متوجه شد که هرگاه چوبک را از معلم گرفت ) 5(طوريکه در شماره  .1

 را ميتوان) 5(کرد ، تمرين  درک  وقتی طفل اين موضوع را خوب.زد بوتل بياندا سرپوش در داخلسوراخ
  .حذف کرد

 . تحسين ميگردد،، طفل ميآموزد که اگر کاری مؤفقانه انجام داد) 7( در شماره  .2
 .تر باشدهتاد سوراخ بوتل بزرگتر و چوبکها کودرمرحلۀ اول آموزش، باي .3
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داده است، بايد بوتل يا ظرفی انتخاب شود که وقتی بخاطراينکه طفل درک کند که يک عمل رامؤفقانه انجام  .4
 .چوبک درآن ميافتد توليد صداکند

 
  نتيجه

  .حرکت چشم ودست همآهنگ ميگردد )1
در وقت انداختن چوبک در ظرف، بايد ظرف با يک دست محکم گرفته شود که اين عمل باعث تقويۀ حرکات  )2

 .هردودست ميگردد
  :طرز ساختن

  .ذيل را داشته باشد مشخصاتظرفی انتخاب شود که  )1
  .طول آن از درازی چوبک درازتر باشد )1(
 . باشد بوده يعنی شفافداخل آن از بيرون قابل ديد )2(
 .ظرف سرپوشدار باشد )3(
  )1 قسمت 3شکل . ( سرپوش ان بايد مستحکم باشدکه وقتی سوراخ ميشود نشکند )4(

داخل آن قتی چوبک را دردرداخل آن يک ورقۀ فلزی ويا سرپوش فلزی بوتل کوچکتری را ميگزاريم که و )2
   )    3شکل . ( مياندازند، توليد صدا کند

 . ديده ميشود،  تکميل گردد4باآلخره طوريکه در شکل  )3
  

       

  ظرف تکميل شده4   شکل

  قسمت های مختلف ظرف قبل از تکميل شدن  3                                                       شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

ته های لغزندهتخ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   تخته های لغزنده   1 نمای از طرز استفاده                                           شکل 2شکل 
 برای

 شديد دارندو نميتواند که حرکات دست را با چشم تعقيب کنند يعنی حرکت  و عقت ماندگی ذهنی اطفاليکه اختالل مغزی
  .چشم شان خيلی بطی است

 رشته 
  ).مخصوصأ درک محيط ماحول(  فعاليت های خودکفايی 

 هدف
حرکت همزمان چشم ودست وظيفۀ .  که ازراه بينايی کسب ميگردد دريننوع اطفال آنقدر انکشاف نکرده است درک دانش

اما اين نوع اطفال چون حرکت چشمشان بطی است و نميتوانند که حرکت دست .مهمی را در زندگی انسان انجام ميدهد
، بااستفاده ازين نوع مواددرسی مفيدودر اثر تمرين زياد حرکت دست و چشم شان تا اندازۀ .درا تعقيب کنندخو

   .مواد درسی بايد طوری انتخاب شود که عالقۀ طفل را بخودجلب کند .برابرميگردد
  طرز استفاده

   و تنظيمترتيب)1
  .پهلوی شاگرد قرار ميگيردمعلم در. وسايل درسی را در مقابل طفل باالی ميز ميگزاريم)1(
 .طفل را به آموزش آماده ميسازيم) 2(
 .گفته تختۀ لغزنده را به طفل ميدهد] بفرما[معلم )3     (

 .طفل تخته را از معلم ميگيرد) 4(
 .گفته و مجرای تخته رابه طفل نشان ميدهد] لطفًا دراينجا بگذار [معلم)5(
 .راخيکه به اندازۀ تخته ساخته شده ميگذاردسودر مجرأ گذاشته وبعدًاطفل تخته رادر) 6(
 .گفته طفل را تحسين ميکند] آفرين[معلم ) 7(
   توجه) 2

  شته شود، شمارۀ درجايش گذا باآلخره ،وقتی طفل درک کرد که تخته بايد) 5(در شماره ) 1    
  .  کردذفميتوان ح را)5(       

 . انجام داده شود تحسين ميگردد، طفل ميآموزد که اگر کاری مؤفقانه) 7(در شماره . 2
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 ، ازشروع تا جاييکه تختۀ لغزنده در قالب آن قرارميگيرد بين مبدأ تا هدف يعنی درمرحلۀ اول آموزش، فاصله. 3     
 .ضخامت تخته هم بايد به اندازۀ باشد که طفل آنرا در دست گرفته بتواند. بايدکوتاه باشد

 .خته رابه طرف چپ وراست نيز حرکت داددر مرحلۀ پيشرفتۀ آموزش ، ميتوان ت. 4
  نتيجه

  .حرکت چشم ودست همآهنگ ميگردد) 1     
بلند دست در وقت حرکت دادن تخته بطرف چپ وراست ويا بطرف عقب ، توانايی کنترول حرکت و فعاليت  )3

 .ميرود
  :طرز ساختن

  . ، دو پارچه30cm × 20cm ) (تختۀ چوبی    )1
 .دايروی بريده تختۀ آنراجدا ميکنيميک قسمت يکی از تخته هارا بشکل  )2
 .بعدًا تختۀ سوراخ شده را باالی تختۀ ديگرسرش ميکنيم )3
  ديده ميشود با 4برای اينکه تختۀ لغزنده در موقع حرکت ازآن نيفتد، طوريکه درشکل )4

 .                    ميسازيم) ناوه(وصل کردن دوپارچه چوب يک مجرًايا     
  
  
 

 

                  تختۀ پايين    تختۀ باال                                                     کل نکميل شده         ، ش4شکل         

   تکميل شده4شکل 

اخسور  
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  )معما (يکجا ساختن اشکال بريده شده 
 

 
 
 

  
  
  
  

  تکميل شدنقبل وبعد از) معما  (1  طرز وصل کردن                                شکل 2        شکل    
  برای

   آنقدرانکشاف نکرده، اما درمرحلۀ رسيده اندکه رسم وذهنشان ر،آنهاييکه يگ سالۀ گوشه 4 اطفال 
  . اشکال راتشخيص داده ميتوانند 

  رشته
  .کفائی، مخصوصًا تشخيص محيط ماحولفعاليت های خود

  هدف
  ی ازطريقشر مورد يک هنوزدرمرحلۀ انکشاف ابتدايی قراردارد،برای اينکه دذهنشان  اطفاليکه 

   رسم يا عکس آن دانش کسب کنند، قطعات عکس يا رسم را که بشکل پارچه پارچه ساخته اند باهمديگر
  . وصل و پيوست ميکنند که به اين شکل قدرت تخيل تشکيل و ترکيب درآنها پرورش مييابد

  طرز ساختن
  ترتيب و تنظيم )1

  .معلم درپهلوی شاگرد قرار ميگيرد. گزاريم وسايل درسی را در مقابل طفل باالی ميز مي (1)
 .طفل را به آموزش آماده ميسازيم(2)
 .اردذ از عکس پارچه شده را به طفل ميدهيد ورهنمايی ميکند که درقالب آن بگگفته يکقطعۀ] بفرما[معلم (3)
 .طفل شکل را تکميل ميکند(4)
 .گفته طفل را تحسين ميکند] آفرين[معلم (5)

 توجه  )2
طوريکه . ل عکس ويارسمی داده شودکه او خوش داردويا چيزهايکه طفل به آن آشنايی داردبايد به طف )1(

سرمشق درپهلوی شکل پارچه پارچه شده حيث ب بايدديده ميشود رسم درست و ترتيب داده شده ) 1شکل ( در
وقتی . نيمدرمرحلۀ ابتدايی شکل را به دو حصه تقسيم ميک.قرارداده شود، تاطفل ازروی آن تقليدومشق کند

  .رد حصه تقسيم ک8 و 6، 4طفل به وصل کردن آن مؤفق شد ،ميتوان که شکل را به 
 .چون طفل متوجه ميشود که اگر مؤفق نشود تحسين نخواهد شد. موضوع تحسين بسيار مهم است )2(
 .رابخودجلب کند طفل خطوط رسم يا شکل بايد ضخيم و تيره تر رسم شود که توجه )3(
 .ش ،عکسها ورسمهای واضح وروشن که سياه وسفيد باشد انتخاب شودبرای بلندبردن سطح آموز )4(
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  نتيجه

  .در اثرلمس کردن ودردست گرفتن پارچه های عکس ويا رسم، قدرت تشخيص در اطفال تقويه ميگردد )1
 . تقاضأ در آنها رشد ميکند ودراثراستفاده از عکس ورسم وترتيب دادن آن قدرت ابالغ )2

  طرزساختن
  چوکات شکل)1

   )20cmx 15cm(تۀ قطعی ويا چوبی نازک ،دوورق تخ) 1(
  . ميبريم ) 18cmx13cm(  ديده ميشود بشکل چوکات حدود )1 نمره ،3شکل (يک تخته را طوری که در) 2(
  .بعدًا تختۀ فوق را باالی تختۀ دومی سرش ميکنيم) 3(
  عکس يا رسم) 2

  .القۀ طفل را انتخاب ميکنيمعکس ويا رسم مورد ع) 1(
  .بروی يک ورق کاغذ دبل سرش ميکنيمآنرا ) 2(
  .ميبريمبعدًاکاغذ دبل را به چند پارچه ) 3(

   
   

 
 
 
 
 
 
 

  ساختن  چوکات 3           شکل     تکميل شده                                      4                  شکل 
    No.1        No.2 
                  

مربع  
 بريده
 شده
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 )شبيه بازی استک نيستک(سپرد تا کجا ميتوان بخاطر 
 

 
  سيت مکمل درسی                                 1 طرز استفاده                                                      شکل 2شکل    

                   
  برای

  . ديد دارندشو عقب ماندگی که اختالل مغزی )  ابتدائيه 6اکثرًاشاگردان صنف ( ساله 12 اطفال  
   رشته

  )مخصوصًا تشخيص محيط ماحول(فعاليت های خودکفايی 
  

  هدف
دوقطی سرپوشيده ، چيزهايرا که شاگرد قبًال به حافظه اش سپرده درمقابل چشم او دريکی ازقطی ها  پنهان با استفاده از 

  .اردبعد از پيدا کردن آنرا در قالبش بگذ. ازشاگرد ميخواهيم که آنرا پيدا کند.ميکنيم
  طرز استفاده

  .دو قطی سرپوشدار همشکل و هم اندازه را انتخاب ميکنيم )1
 .  استاشيای که درآن پنهان ميشود،بايد چيزی باشد که طفل به آن عالقمند )2
در شروع آموزش بعوض .قالبيکه شی در آن قرار ميگيرد شکل آن بسيار ساده باشد، مانندشکل دايروی وغيره )3

اين باعث ميشود که شاگرد مفهوم جستجو را .بيکه شاگردخوش دارد استفاده کرداشيا، ميتوان از شيرينی با
 .بهتردرک کند

  ترتيب و تنظيم )1
 .معلم درمقابل شاگرد قرار ميگيرد. وسايل درسی را در مقابل شاگرد باالی ميز ميگزاريم )1(
  .با شاگرد طوری رفتار شود که انگيزۀ جستجو دراوخلق گردد )2(
 .رميداردمعلم سرپوش هردو قطی را ب )3(
در مقابل چشم شاگرد اشيای يک قطی را در حاليکه به شاگرد نشان ميدهد در قطی ديگر پنهان نموده  )4(

 .وسرهردو قطی راميپوشاند
 .، معلم از شاگرد سوال ميکنيد] ر کدام قطی خواهد بود؟د[ )5(
 . شی را جستجو ميکند وبعداز پيداکردن آنرا در قالبش ميگزارد در فکر خودشاگرد )6(
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 .گفته شاگردراتحسين ميکند] آفرين[معلم  )7(
  توجه )2
  درشروع آموزش ست درسی بايد در ظرفی مانند پطنوس بطور منظم دروسط ميز گزاشته شود )1(
اشيائيکه جستجو ميشود، چيزی باشد که در زندگی شاگرد ضروری بوده وهمچنان شاگرد به آن عالقه داشته  )2(

 .باشد
   نتيجه

  .درآن پنهان کرده بود پيدا کننداطفال مؤفق شدند قطی ايکه معلم شی را 
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 عبور چوبک از استوانه
                    

 
    مواد ضروری1    شکل                                    طرز استفاده2شکل 

  برای
 آخر  شديد داشته، قادر به انجام يک کار استند ولی نتيجۀ آنرا تا و عقب ماندگی ذهنی ساله که اختالل مغزی5اطفال 

  .تعقيب کرده نميتوانند
  رشته 

  .فعايت های خودکفايی مخصوصًا تشخيص محيط ماحول
  هدف

  . بميان ميايد درک ميکندطفلبا استفاده از ين مواد آموزشی، شرايط ووضع را که توسط عمل انجام دادۀ خود
  طرز استفاده 

   و تنظيمترتيب )1
  . را به آن جلب ميکندمعلم درحاليکه در استوانه چوبک را مياندازد،توجه طفل )1(
وقتی طفل به آن عالقمندشد، معلم چوبک های رنگارنگ را که قبًال تهيه نموده به طفل نشان ميدهد که از بين  )2(

 .آن رنگ مورد عالقۀ خودرا انتخاب کند
 . معلم به طفل رهنمايی ميکند که چطور چوبک را در دهنۀ استوانه داخل کند )3(
 . ط انگشت خود به طفل نشان ميدهدمعلم حرکت چوبک را دراستوانه توس )4(
 .را تکرار وتمرين ميکنند) 4(الی ) 2( عمليۀ  )5(
  توجه )2

استوانه بايد طوری قرار گيرد که سرعت چوبک که ازداخل آن ميگذرد بسيار بطی باشدتاطفل حرکت آنرا توسط  )1(
  .چشم تعقيب کرده بتواند

 .ابتواند که هميشه ازآن استفاده نمايداين آله درجای گزاشته شود که طفل هميشه درآنجا بازی ميکند ت )2(
   نتيجه

طفل ميآموزد تاوقتيکه چوبک ازاستوانه عبورنکرده ودرظرف جالی مانند نيفتاده،نميتواند که چوبک ديگر را در 
  . استوانه بياندازد
  طرز ساختن
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  :ذيل را دارا باشدمشخصات استوانه بايد  )1
  .ديد باشد تا اطفال عبور چوبک را تعقيب کرده بتوانندساخته شده باشد که داخل آن قابل شفاف از موادی  )1(
 ).چوبکها پالستيکی و استوانه کلرور وينيل باشد: مثًال.(چوبک درموقع عبور درداخل آن گير نکند )2(
 .درازی آن حداقل از يک متر کمتر نباشد )3(

  
 .      و پرک نگردنددر قسمت دهنۀ خروجی استوانه ظرف جالی مانندی وصل شود که چوبکهادرموقع افتادن تيت  )2

                                     
                           دهنۀ دخولی استوانه

                                                             

 دهنۀ خروجی

3ل شک  
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 بازی بولينگ

 
 
 
 
 
 
 
 

  مواددرسی سيت مکمل1 طرز استفاده                                     شکل 2شکل 
 برای

همچنان حرکت دست و چشمشان همآهنگ . دارند شديدو عقب ماندگی  اطفاليکه از قسمت کمر فلج واختالل مغزی  
  .نيست
 رشته

  فعايت های خودکفايی و حرکات بدنی 
 هدف

ص زندگی ايننوع اشخا.کسانيکه دارای معلوليت چندتايی استند،درمقابل انگيزه های خارجی عکس العمل شان کمتر است 
 وادار ساخته ،درينجا برای اطفاليکه دارای چنين خاصيت اند. عاطل را پيش برده ازخود فعاليت نشان داده نميتوانند

ميشوندکه بااستفاده ازاين مواددرسی ، حرکات و فعاليت های جالب را تجربه کرده و آهسته آهسته قادر به نشان دادن 
  .عکس العمل گردند

  طرز استفاده
   تنظيم وترتيب )1
  .معلم درپهلوی طفل قرارميگيرد.ست بولينگ رادرمقابل طفل قرار ميدهيمد  ديده ميشو2طوريکه درشکل  )1(
  .توپ را باالی ميز مخصوصی که درمقابل طفل قرارداردميگزاريم )2(
 . يا ميله های بولينگ را نشانه گرفته وتوپ را بطرف آن لول بدهد) پين(طفل را وادار ميسازيم که )3(
 .تيدميله هاميغل )4(
 .معلم به همراهی طفل تعداد ميله های غلتيده را حساب ميکند )5(
 .در آخر طفل را تحسين ميکند )6(
 توجه )2
  . بتواند تعداد زيادميله هارا بغلتاند طفلدر شروع آموزش بايداز توپ نسبتًابزرگتری کار گرفته شودتا )1(
  .وغيره، استفاده کرد) پالستيکی آبمانند بوتل ( برای ساختن پين يا ميله ميتوان از بوتل های پالستيکی بزرگ )2(
اگر از بوتل پالستيکی استفاده ميشود ، بهتر است که در بين آن زنگوله انداخته شود تادرموقع غلتيدن طفل صدای  )3(

 .آنرا بشنود
 نتيجه
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  .اطفاليکه حتی قادر بگرفتن توپ نبودند، توانستند که در بازی اشتراک کنند
  طرز ساختن

  .ان از بوتل بزرگ پالستيکی استفاده کردبرای پين يا ميله، ميتو )1
قسمت باالی اين ميزکه توپ را باالی آن ميگزارند، برای اينکه تکان نخورد، بايد از چوب بسيار سنگين ساخته  )2

  .شود
 .      به آسانی از يکجا به جای ديگر انتقال داده شود، بايد عراده دار ساخته شود ميزبرای اينکه )3

   

 

 

 

 

 

 

  عراده ها

  توپ گذاشته ميشود
  توپ گذاشته ميشود

  تختۀ باالئی

  تختۀ پايانی

   ، ميز تکميل شده 4شکل 

  اندازه فانه برای تغير دادن
و راست يا  چپ

  لوال

  توپ گذاشته ميشود

   ، اجزای ميز قبل از ساختن3شکل 

  عراده ها
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 چطور ميتوان حلقه را از ميله بيرون آورد؟                                   
      

                           
 
 
 
 
 
 

 
             

   سيت مواد درسی1   طرز استفاده                                        شکل 2کل ش     
  برای

شديددارند، همچنان حرکت دست و چشمشان همآهنگ و عقب ماندگی ذهنی اختالل مغزی  اطفاليکه از قسمت کمر فلج و
 .نيست
  رشته

  فعايت های خودکفايی و حرکات بدنی
  هدف

ايننوع اشخاص زندگی .کسانيکه دارای معلوليت چندتايی استند،درمقابل انگيزه های خارجی عکس العمل شان کمتر است
درينجا برای اطفاليکه دارای چنين خاصيت اند، بااستفاده ازاين . ن داده نميتوانندعاطل را پيش برده ازخود فعاليت نشا

مواددرسی ، حرکات و فعاليت های جالب راباالی شان تجربه کرده و آهسته آهسته قادر به نشان دادن عکس العمل 
  .ميگردند

  طرز استفاده
   و تنظيمترتيب) 1

  .وی اوقرار ميگيردسيت درسی رادرمقابل طفل گذاشته ،معلم درپهل )1(
 .دموزش ميسازآطفل را متوجه  )2(
 .ده داخل نموده درمقابل طفل ميگذارحلقه را در ميل )3(
 .بطور نمونه، معلم دست طفل راگرفته حلقه را ازميله جداميکند )4(
 .اينبار طفل را تشويق ميکند که به تنهايی اينکار را انجام دهد )5(
 .وقتی طفل مؤفق شد تحسين ميگردد )6(

  توجه) 2
  .راحذف ميکنيم) 5(الی ) 3(فل درک کرد که خودش بايد تمام مراحل را انجام دهد، فقرات وقتی ط )1(
به طفل ميفهماند که اگر کاری را مؤفقانه انجام دهد تحسين ميگردد که اين خود باعث تشويق طفل ) 6(فقرۀ شماره )2(

 .ميگردد
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 .يدياب بيرون  از آنتاتر باشد تاحلقه به آسانیدر شروع آموزش ميله بايد کو )3(
 .در حلقه ميتوان زنگوله ها رابسته کردتا طفل به آن بيشترعالقمند گردد )4(
 .در مراحل پيشرفته ميتوان ميله را به اشکال مختلف تغير داده وتمرين را مغلقتر ساخت )5(
  طرز ساختن 

  .طفل آنرا به آسانی در دست گرفته بتواند انتخاب شود که ه بايد طوریحلق )1
 .در شکل ديده ميشودآماده ساختن ميله طوريکه  )2
 . تا در موقع استفاده از جايش حرکت نکندتخته ايکه ميله را بروی آن قرار ميدهيم بايد مستحکم و ضخيم باشد )3
  
 

                                                                                          حلقه
                                          ميلۀ چوبی                                     

                                                            
 

                                                                       تختۀ زيرين
 
 
 
 

  اجزا 3               شکل                              شکل تکميل شده             4                   شکل 
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 مکعب های چوبی
 

 
   قسمت اول طرز استفاده1    شکل       ه                       قسمت دوم طرز استفاد2   شکل  

                                                                                                        
 
 
 

   
   
 

   تخته و مکعب ها3شکل 
  

 برای
 استند ولی اعداد 3الی 1اين اطفال قادر به شماراعداد . دارندو عقب ماندگی ذهنی رکه اختالل مغزی يگگوشه  اطفال 

  . ننداما مقدار کمی و زيادی مايع را در دو ظرف جداگانه تشخيص داده ميتوا. راباتعداد اصلی شی مطابقت داده نميتوانند
  رشته 

  .فعاليت های خودکفايی مخصوصًا تشخيص محيط ماحول 
  هدف

   . 3 الی 1درک مفهوم کميت اعداد  )1
 . با تعداد اصلی شی3الی 1مطابقت دادن اعداد  )2

  
  طرز استفاده

  و تنظيمترتيب  )1
  .دربين قالب که بروی تخته کنده کاری شده مکعب های چوبی را جا ميدهيم )1(
 .است توسط تيپ باهم وصل ميکنيممکعبيکه زيادتر از يکدانه  )2(
بعدًامکعب هايرا که با .  نوشته شده ميگزاريم3 الی 1دربين ظروف جداگانه کارتهای را که بروی آن ارقام ) 3(

 .اعداد کارتها مطابقت داشته باشد درظرف مياندازيم
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  توجه )2
  .بزرگی مکعب ها به اندازۀ باشد که به آسانی در دست گرفته شود )1(
  نتيجه

  .ؤفق شدند که مکعب ها را نظر به تعداد آن دسته بندی کننداطفال م )1
 .اطفال قادر شدند که به تنهايی اعداد و تعداد اصلی مکعب ها را با هم مطابقت بدهند )2

  
  طرز ساختن

  :صات ذيل را دارا باشندمشخمکعب ها بايد  )1
  .مکعب های مربع شکل به اندازه های مساوی )1(
 . اين بخاطری است که به آسانی از قالب کشيده و دوباره گذاشته شود.بلندی آن از عمق قالب درازتر باشد )2(
 .اين بخاطری است که در قالب گير نکند.عرض آن از اندازۀ قالب کوچکتر باشد )3(
 .از نگاۀ رنگ همرنگ باشند )4(

 
  :تختهصات مشخ )2
 .که نشکند و شکل قالب ها تغير نکندباشد تختۀ مستحکم  )1(
درتختۀ .  که در باال قرار ميگيرد بشکل قالب سوراخ شده است1نمره  ديده ميشود، تختۀ 4 طوريکه درشکل  )2(

باآلخره هردو تخته بروی همديگر قرار .  که در پايين قرار ميگيرد، تعداد مکعب ها رسم شده است2نمره 
 .  گرفته و سرش ميشود

 

 
 

 

  4کل                                                                   ش

 1تختۀ شماره 

  2 تختۀ شماره
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  آموزش ترکيب کلمات ازروی الفبا
   

 

    کارت الفبا و کلمات ترکيب يافته1  طرز استفاده                           شکل 2             شکل 
  

   برای
  . دارند عقب ماندگی ذهنی اطفاليکه

  
  رشته

  . فعاليت های خودکفايی و آموزش زبان
  

  هدف 
 .ميسازندکلمه ه آن عالقمند است ، به کمک کارتهای الفبا از روی محتويات عکس هاييکه طفل ب )1
 .خواندن لغات وکلمات ترکيب داده شده )2

  
  طرز استفاده 

  و تنظيمترتيب  )1
  .دهد ميارره های جداگانه قبروی تختم را اکدرهمعلم کارتهای عکسدار و کارتهای الفبا  )1(
 .د از بين حروف الفبا انتخاب ميکننداطفال حروفيراکه ميتوان ازآن کلماتی ساخت که مربوط به عکس باش )2(
 .کلمات ترکيب شده را ميخوانند )3(

 
البته اين موضوع در قسمت لسان جاپانی بهتر صدق ميکند چون درلسان جاپانی در موقع ساختن کلمه شکل حرف  ( 

يند و بعدًا  به عکس  را تشخيص و جدا نما بايد اول حروف مربوط در لسان فارسی و يا پشتو، اطفال. تغيير نميکند
 )  مترجم. به کمک و رهنمائی معلم کلمه را ترکيب نمايند

 

 توجه  )2
  .عکس های انتخاب شود که اطفال به ان عالقمند باشند )1(
 .حروف الفبا بايد بروی يک تختۀ هموار چيده شود )2(
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درصورتيکه طفل قادر به يافتن حروف ضروری برای ساختن کلمات مربوط به عکس نميگردند، حروف  )3(
 .بايد توسط يک پارچه کاغذ پنهان شونداضافی 

  
    نتيجه
  .قادر به ساختن کلمات شدنداطفال به اثر انتخاب حروف ضروری  )1
 .به اثر پنهان کردن حروف اضافی ، طفل به تنهايی قادر به ساختن کلمات گرديد )2

  
       طرز ساختن

در پائين هر عکس . جداگانه قرار دارندکارتها و عکسها بروی تخته های   ديده ميشود2 و 1طوريکه در شکل ) 1   
  .برای چيدن حروف الفبا جای بازشود
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ダリ語翻訳版のあとがき 

 
 本書は、平成 16 年度拠点システム構築委託事業「開発途上国における障害児教育分野の教育

モデル開発に関する基礎的研究」の実施報告書の一つである『障害児教育における教材・教具』

をダリ語に翻訳したもので、筑波大学教育開発国際協力研究センターと JICA（国際協力機構）の

共同事業である平成 17 年度連携融合事業「開発途上国に対する国際教育協力に係る教材開発」

の一環として実施されました。  
 本書のダリ語版は、筑波大学教育開発国際協力研究センター学外共同研究員で日本とアフガニ

スタン両国の事情に詳しい駿渓トロペカイ氏によるもので、アフガニスタンの障害児教育の関係

者が容易に理解できるように翻訳していただきました。 
 原書である『障害児教育における教材・教具』は筑波大学附属の盲学校、聾学校、桐が丘養護

学校、大塚養護学校、久里浜養護学校で実際に使用されている教材を紹介したものです。本書で

紹介した教材はすべて各学校の教員の手作りです。アフガニスタンの学生や教員には本書で紹介

した教材・教具を参考としていただくだけでなく、一人ひとりの子どものニーズに応じた教材を

教師自身が開発することの重要性を知っていただくことを期待しています。本書がアフガニスタ

ンの障害児教育の発展に貢献することを願っています。 
  

 
 
 
 
 

筑波大学教育開発国際協力研究センター長  
中 田 英 雄 
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