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ُه« َس ِسرُّ ِدّ ى » �قُ �ن م�ى امام �ن



                فرآینـد برنــــامه ریزی درسی از مولفه های پیچیـده، گستـرده و بسیار تاثیر گذاری است که به چرایی و چگونگی

آموزش و پرورش به شکل تجویزی و کالن می پردازد. و با استفــاده از اهداف، محــتوا و روش یا سـایر عنــاصر به تبیین

سیاست های تعلیم و تربیت می پردازد.

                 محتـــوای تـــألیف شده بخشی از فرآیــند برنــامه ریزی درسی است که با سازمــان دهی مفاهیم وموضوعـات  

)دارای مخاطبــان مشخص و اهداف، ساختــار و برنامه ی معین(  ضمن حفظ انعطاف پذیری برای تحقق اهداف در ابعــاد

مختلف متناسب با نیازهای متنوع فراگیران طراحی شده است .

                  امیــدوارم این محتـــوا زمیـنه ســاز دست یـابی دانش آموزان به صالحیت های فــردی و اجتــماعی باشـد و 

آرزوی معلّمان و والدین این کودکان و نوجوانان را جـــامه ی واقعیت بپوشاند.

                   بی شک تحقق این اهداف بزرگ و تعـالی بخش نیازمــند همراهی و مساعــدت مسوولین و دست انــدرکاران 

در سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مولفین و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است. لـذا بر خود الزم

می دانم از همه عزیزان که تالش بسیار زیادی را در مراحل گوناگون تألیف و آماده سازی و چاپ انجام داده اند، صمیــمانه

تشکّر و قدردانی  نمایم. در ضمن منتظر نظرات و پیشنهــادهای ارزنده صاحبـــان اندیشــه و تجربه در جهت ارتقاء کیفیت 

برنامه ها خواهیم بود.

                                                                  و ما توفیقنا اال با... العزیز الحکیم

ی دم د �ق �ی ر م�ج �ق
د�ک
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ساختار کتاب

کتاب درسی يکی از مواّد آموزشی است و نقش مهّمی در تامين اهداف آموزش و پرورش ايفا می کند.

کتاب شناخت ۲ شامل مولفه مفاهيم رياضی بخش شناخت مفاهيم فضايی و تشخيص تفاوت و تشابه  بينايی  است. سازماندهی محتوا بر اساس 
ساختار موضوعی است. 

فعالّيت های ارائه شده در اين کتاب بدين شرح است:

  در ابتدای هر موضوع يک نگاره مطرح است. تصوير نگاره با هدف تشويق نوآموزان به خوب ديدن، گوش کردن، سخن
گفتن و فکر کردن ارائه شده است. مفهوم هر تصوير به طور مجزا توسط آموزگار گفته می شود و نوآموز با تصوير و نام آن 
آشنا شده تا در ذهنش ثبت و ضبط شود.فعالّيت های يادگيری سازمان يافته، در چند بخش ارائه می گردد. هدف از اين 
فعالّيت ها، يکسان کردن روش های آموزشی است و معلّم می تواند آزادانه با توّجه به توانايی ها و ظرفيت های نوآموزان 

در کالس عمل نمايد.

  ببين و گوش کن: هدف از اين فعالّيت آموزش مهارت خوب ديدن، خوب گوش کردن، افزايش مهارت های زبانی، بيان
شفاهی ،تصوير خوانی و پاسخگويی به پرسش های آموزگار است. اين نوع تمرين ها می تواند فرصتی را برای يادگيری 
مشارکتی نوآموزان فراهم کند. در اين نوع تمرين ها، مفهوم مورد آموزش هدف يادگيری است به طور مثال در مفهوم باال 

تصوير اين گونه تعريف می شود" اميد توپ را باالی درخت شوت کرده است."

            بگرد و پيدا کن: نوآموز در اين نوع تمرين ها با توّجه به آموزش های داده شده، مفهوم مورد نظر را در تصويرها پيدا
می کند. در اين بخش ابتدا معلّم با خواندن هر سوال برای نوآموز او را در پيدا کردن مفهوم مورد نظر کمک می کند. در 
اين تمرين های  نوآموز با عالمت زدن يا رنگ زدن و وصل کردن، مفهوم مورد نظر را نشان می دهد. هدف از اين فعالّيت 
عالوه بر شناخت مفهوم مورد نظر،کسب مهارت های خوب ديدن،گوش کردن، افزايش مهارت های زبانی، هماهنگی چشم 

و دست، مهارت های ترسيم، تقويت توّجه و تمرکز می باشد.

  ،ببين و مثل من بگو: هدف از اين فعالّيت تقويت توّجه و تمرکز، مهارت خوب ديدن، خوب گوش کردن، سخن گفتن
درک تصوير و بيان مفهوم تصوير بعد از آموزگار است. در اين فعالّيت سوالی در کتاب نوشته نشده است .آموزگار با 
توّجه به دستور فعالّيت، از نوآموز می خواهد خوب به تصوير نگاه کند و بعد از گفتن عبارت مورد نظر توسط آموزگار، 
نوآموز واژه مورد نظر را تکرار کند. به طور مثال در آموزش مفهوم باال اين عبارت توسط آموزگار گفته می شود تا نوآموز 

تکرار کند. (گربه ی باالی پله)

  با بيان سوال، بيان خودبخود را در نوآموز تقويت می کند. هدف از اين فعالّيت تقويت توّجه و اگه گفتی؟   آموزگار 
تمرکز، تقويت حافظه ديداری ـ شنيداری، مهارت خوب ديدن، خوب گوش کردن، سخن گفتن، درک تصوير و بيان نام 
تصويربدون راهنمايی آموزگار است. هم چنين در اين بخش عالوه بر تقويت ارتباط عاطفی و حس اعتماد به نفس در 

نوآموزان، آن ها را وادار به تفکّر و يادآوری مفاهيم آموزش ديده می کند.

  .ببين و انجام بده: نوآموز با توّجه به آموزش های داده شده در بخش مفاهيم فضايی، مفهوم مورد نظر را بازشناسی کند
معلّــم با خواندن هر سوال برای نوآموز، او را در پيدا کردن مفهوم مورد نظر کمک می کند. در اين تمرين ها نوآموز با 
عالمت زدن، رنگ کردن و ... مفهوم مورد نظر را نشان می دهد. هدف از اين فعالّيت عالوه بر بازشناسی، نوآموز رادر 

کسب  مهارت های خوب ديدن، هماهنگی چشم و دست، مهارت های ترسيم، تقويت توّجه و تمرکز کمک می کند.

 شناخت ۲
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  ،نّقاشی) با عنوان( کاردستی )، (آی بازی،بازی، بازی)، (کار عملی)،  پايان هر مبحث فعالّيت هايی  فعالّيت پايانی: در 
نّقاشی) ارائه شده است. هدف از اين فعالّيت ها، تکرار و تمرين محتوای آموزش داده شده در قالب جديد برای توسعه و 
تعميق يادگيری است در اين نوع تمرين ها به آموزش غير مستقيم مفاهيم و مهارت های زبانی از طريق مشارکت نوآموزان 
ـّه و تمــرکز، افزايــش  در يادگيری، تقويت مهارت های خوب ديدن، گوش کردن، هماهنگی چشم و دست، تقويت توجـ
بين  دوستی  فضای  ساختن  و  گروهی  های  فعالّيت  در  مشارکت  و  اجتماعی  های  مهارت  تقويت  حرکتی،  های  مهارت 

نوآموزان، حس ابراز وجود با نمايش کارهای نوآموزان به ديگران و شاد سازی کالس پرداخته شده است.

 . به منظور حصول اثر بخشی و بازدهی بيشتر، توّجه آموزگاران گرامی را به رعايت چند نکته جلب می کنيم

ماژيــک، گواش،  مــداد رنـگی،  قبيل  از  آموزشی  امکانات مناسب  آموزشی رضايت بخش و  فراهم آوردن فضای   -۱
اسباب بازی های متنوع

۲- نظارت بر اجرای مستمر تمرينات در کالس يا منزل

۳- فراهم کردن شرايط ايمن برای نوآموزان مانند رعايت نکات ايمنی در کار با وسايلی مانند قيچی و توّجه بيشتر در انجام 
فعالّيت هايی که می تواند برای نوآموزان  خطر ساز باشد.مانند خوردن اشياء کوچک ، رنگ و...

۴- قبل از شروع آموزش در ابتدای سال تحصيلی دستورات شفاهی و عملی را به نوآموزان آموزش دهيد. دستوراتی مانند 
نشان بده، رنگ بزن، عالمت بزن و...

۵- در صورتی که نوآموزان در رابطه با توضيح تصويرها و ذکر جزئيات تصويرها مشکل دارند آموزگاربا طرح سواالت 
متعدد و ساده نو آموز را متوّجه جزييات تصوير نمايد.

۶- آموزگار با طرح تمرين های متعدد در رابطه با هر يک از تمرين هــای طرح شده، زمينــــه های تعميم موارد آموزش 
داده شده را در محيط واقعی فراهم آورد.

۷- در پايان هرصفحه ۵ عدد نمادهای تشويقی برای نوآموزان گذارده شده است که آموزگار با توّجه به توان نوآموز، دستور 
رنگ کردن به تعداد مورد نظر را جهت تشويق به نوآموز می دهد. 

در پايان برای همکارانی که در جهت توانمند سازی کودکان کم توان ذهنی از هيچ کوششــی دريغ

 نمی ورزند، آرزوی سالمتی و توفيق روز افزون داريم .

 شناخت ۲
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اين كتاب من است. 

 نگاره

جای عکس نوآموز
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 نگاره
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              مفاهيم باال / پايين 

                مفاهيم رو / زير

              مفاهيم داخل / خارج  

 نگاره ـ شناخت مفاهيم فضايی



13آفرين  آفرين 

                                       ببين و گوش کن 

                                            بگرد و پيدا کن 

                       پروانه باالی گل را عالمت بزن.                        پروانه باالی گل را عالمت بزن.                        پروانه باالی گل را عالمت بزن.                                          پروانه باالی گل را عالمت بزن. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم باال



آفرين 14

        هواپيمای باالی ابر را رنگ بزن.

              خطی که اميد را به جوجه ی باالی پله می رساند، پر رنگ کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم باال



15 آفرين 

              خطی که کبوتررا به باالی درخت می رساند، رنگ قرمز بزن. 

                                            ببين و مثل من بگو

     

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم باال



آفرين 16

                                           اگه گفتی؟

             اميد کجای سرسره نشسته است؟

  

             اين خط را پر رنگ کن تا به سگ ايستاده برسی.

    حاال بگو سگی که ايستاده است کجای پله قرار دارد؟

                                           اگه گفتی؟

             اميد کجای سرسره نشسته است؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم باال



17 آفرين 

     

                                      ببين و انجام بده 

                                   کبوترباالی ابر را با کشيدن خط به النه اش وصل کن.

         بّچه ی باالی سرسره و کبوتر باالی درخت را عالمت بزن.

          کبوترباالی ابر را با کشيدن خط به النه اش وصل کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم باال



آفرين 18

                                           ببين و گوش کن 

                                     بگرد و پيدا کن 

                                         دختری که پايين االکلنگ نشسته را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم پايين 



19 آفرين 

        گربه پايين چرخ وفلک را رنگ بزن.

          دختر طبقه پايين ساختمان را عالمت بزن.          دختر طبقه پايين ساختمان را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم پايين 



آفرين 20

         خطی که اميد رابه بادبادک پايين ابر می رساند، پررنگ کن.

        راهی که مينا را به پايين نردبان می رساند، رنگ قرمز بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم پايين 



21 آفرين 

                                    ببين و مثل من بگو

           

                                    اگه گفتی؟

                                       جوراب ها در کجای کمد قراردارد؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم پايين 



آفرين 22

        اگر اين خط را پررنگ کنی به کدام جيب مينا می رسی؟

   

                            ببين و انجام بده 

                              با يک خط پروانه های پايين گل ها را به اميد وصل کن. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم پايين 



23 آفرين 

       توپ پايين پله و کتاب پايين کتابخانه را رنگ بزن.

       گربه ی پايين سرسره، بادبادک پايين ابر و توپ پايين ميز را عالمت بزن. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم پايين 



آفرين 24

        بادبادک باالی ابر را رنگ قرمز و بادبادک پايين ابر را رنگ زرد بزن. 

                              کاردستی  

                             با استفاده ازتصوير های شماره ۱ صفحه ضمائم هواپيما را باالی ابر و توپ را پايين ديوار بچسبان. 

        بادبادک باالی ابر را رنگ قرمز و بادبادک پايين ابر را رنگ زرد بزن. 

                             با استفاده ازتصوير های شماره ۱ صفحه ضمائم هواپيما را باالی ابر و توپ را پايين ديوار بچسبان.                              با استفاده ازتصوير های شماره ۱ صفحه ضمائم هواپيما را باالی ابر و توپ را پايين ديوار بچسبان. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم باال / پايين 



25 آفرين 

                                           ببين و گوش کن 

                                       بگرد و پيدا کن 

                                       توپ روی صندلی را عالمت بزن. 

      

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم رو



آفرين 26

            دورعروسک روی تخت خواب را خط بکش.

             با مداد آبی، خطی که به ماشين روی ميز می رسد را پر رنگ کن. 

            دورعروسک روی تخت خواب را خط بکش.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم رو



27 آفرين 

          با يک خط هواپيمای روی ميز را به اميد وصل کن.

                                        ببين و مثل من بگو

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم رو



آفرين 28

                         

                                          اگه گفتی؟

                                          جوجه های اميد کجای ميز بازی می کنند؟

         اين خط را پر رنگ کن تا به توپ قرمز برسی، حاال بگو توپ قرمز کجای صندلی قرار دارد؟

          جوجه های اميد کجای ميز بازی می کنند؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم رو



29 آفرين 

`

                                 ببين و انجام بده 

                                  زنبور و پروانه روی گل ها را رنگ بزن.

         وسيله هايی که روی ميز است را عالمت بزن.         وسيله هايی که روی ميز است را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم رو



آفرين 30

                                

                                          ببين و گوش کن 

                                   بگرد و پيدا کن 

                                       گربه زير ماشين را عالمت بزن. 

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم زير



31 آفرين 

         خرگوش زير پل را رنگ بزن.

          خطی که به عروسک زير تخت خواب می رسد را پر رنگ کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم زير



آفرين 32

         با يک خط پرتقال زير درخت را به جعبه وصل کن .

  

                            ببين و مثل من بگو      

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم زير



33 آفرين 

                                  اگه گفتی؟

                               سگ کجای گاری خوابيده است؟

         اين خط را پر رنگ کن تا به ماشين آبی برسی، حاال بگو ماشين آبی کجای پل ايستاده است؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم زير

             سگ کجای گاری خوابيده است؟



آفرين 34

                    

                                          ببين و انجام بده 

                                           اسباب بازی های زير ميز را رنگ بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم زير



35 آفرين 

        حيوانات زير درختان و گل ها را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم زير



آفرين 36

       اشيا روی ميز را قرمز و اشيا زير ميز را آبی رنگ بزن.

            ماشينی که رنگ زدی کجای ميز قرار دارد؟

            هواپيمايی که رنگ زدی کجای ميز قرارداد ؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم رو / زير



37 آفرين 

                         

                                    نّقاشی  نّقاشی 

                                      با استفاده از رنگ انگشتی، روی درخت گيالس و زير درخت يک توپ بکش.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم رو / زير



آفرين 38

     

                                           ببين و گوش کن 

                              بگرد و پيدا کن 

                                  سگ داخل النه را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم داخل



39 آفرين 

          پسر داخل ماشين را عالمت بزن.

        با مداد آبی، خطی که به سيب داخل بشقاب می رسد را پر رنگ کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم داخل



آفرين 40

           با يک خط توپ را به داخل سبد وصل کن.

                                   ببين و مثل من بگو         

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم داخل



41 آفرين 

                                 اگه گفتی؟

                                    مادر ميوه ها را کجای سبد می گذارد؟

       اين خط را پر رنگ کن تا به پيراهن قرمز برسی، حاال بگو پيراهن قرمز کجای کمد قراردارد؟

                                    مادر ميوه ها را کجای سبد می گذارد؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم داخل



آفرين 42

                            

                                          ببين و انجام بده 

                                             حيوانات داخل النه هايشان را عالمت بزن.

         لباس های داخل چمدان را رنگ بزن.         لباس های داخل چمدان را رنگ بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم داخل



43 آفرين 

                             ببين و گوش کن 

                              بگرد و پيدا کن 

                                   قاشق و چنگال خارج از بشقاب را عالمت بزن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم خارج



آفرين 44

          ميوه های خارج از سبد را رنگ بزن.

         خطی که به کتاب خارج از کيف می رسد، پر رنگ کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم خارج 



45 آفرين 

            با يک خط موز خارج از جعبه را به مينا بده.

                                     ببين و مثل من بگو

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم خارج



آفرين 46

                                          اگه گفتی؟

                                             اردک کجای برکه آب ايستاده است؟

         اين خط را پر رنگ کن تا به کفش آبی برسی، حاال بگو کفش آبی کجای جا کفشی قرار دارد؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم خارج 



47 آفرين 

                  

                               ببين وانجام بده 

                       

           کتاب خارج از کيف، مدادخارج از جامدادی و شکالت های خارج از بشقاب را عالمت بزن.

         ميوه های خارج جعبه را با کشيدن خط به سبد وصل کن.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم خارج



آفرين 48

           گل های داخل گلدان را قرمز و گل های خارج از گلدان را رنگ زرد بزن.

          گل هايی که رنگ قرمز زدی کجای گلدان قرار دارد؟

          گل هايی که رنگ زرد زدی کجای گلدان قرار دارد ؟

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم داخل /خارج 
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                                آی بازی ، بازی ، بازی 

                   وسايل مورد نياز :

       سبد، بشقاب، گلدان، ميوه های پالستيکی، شاخه های گل، کتاب، مداد، توپ و هر وسيله ديگری که می تواند در انجام 
بازی به شما کمک کند.

نحوه اجرای بازی:

گام اّول: به ترتيب يکی از وسايل را در مقابل نوآموزان قرار دهيد. و از آن ها بخواهيد اشيا متناسب با آن وسيله را داخل يا 
خارج آن بگذارد.

به طور مثال: گلدان را مقابل نوآموزان قرار دهيد و از آن ها بخواهيد شاخه گل را خارج از گلدان و يا داخل آن بگذارند.

 با هر وسيله اين فعالّيت را انجام دهيد .

 گام دوم:مسابقه ای ترتيب دهيد تا نوآموزان توپ را داخل سبد بيـــاندازند و پس از آن نفربعدی توپ را از سبد خارج کند.

نکته: همه نوآموزان را در بازی سهيم کنيد.

 شناخت مفاهيم فضايی
مفهوم داخل /خارج 
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                    مفاهيم جلو / عقب 

                      مفاهيم راست / چپ 

 

                       مفاهيم اّول / آخر 

 نگاره۲ ـ شناخت مفاهيم فضايی


