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:تهیه کنندگان
سرکار خانم بتول راد

سرکار خانم معصومه ماوردی  
سرکار خانم سمانه دستوری

سرکار خانم زهرا نیازی
سرکار خانم اعظم حامد



:اهداف طرح استانی سفیران بهسازی آموزش 

یادگیری در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی-بهبود فرایند یاددهی

اد فرصت تغییر نگرش معلمان نسبت به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه باالخص مشکالت یادگیری عمومی و تالش در جهت کمک به آنان و ایج
های مناسب جهت احساس موفقیت ، افزایش اعتماد به نفس و ارتقای سطح انگیزش نسبت به ادامه تحصیل

افزایش دانش و آگاهی معلم نسبت به شناخت مشکالت یادگیری دانش آموزان

پذیرش تفاوت های فردی دانش آموزان دارای نیاز های ویژه و یاری آنان در جهت ارتقای مهارت های پیش نیاز

آموزان واجد آشنایی بیشتر معلمان با مراکز تخصصی آموزش و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری و فعالیت های آنان جهت ارجاع بهنگام دانش
شرایط

 توانمند سازی حرفه ای آموزگاران در راستای بهره مندی از روش های نوین آموزشی با هدف کمک به دانش آموزان دارای مشکالت یادگیری

یادگیری-افزایش نشاط و پویایی کالس درس با بهره مندی از روش های خالق و فعال یاد دهی

افزایش تعامل موثر و سازنده بین مدارس و مراکز تخصصی مشکالت یادگیری

ارتقای دانش و آگاهی معلمان در راستای توجیه والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه جهت پیگیری و نداوم همکاری با مراکز تخصصی

صت محدود این تربیت سفیران بهسازی آموزش به عنوان یاوران کارشناسان مراکز تخصصی مشکالت یادگیری در راستای جبران کمبود نیرو و فر
مراکز جهت غربالگری ، پذیرش و آغاز مداخله بهنگام برای دانش آموزان مربوطه به ویژه در مورد مشکالت خفیف و متوسط

کاهش نرخ تکرار پایه و پیشگیری از پیامد های ناگوار روحی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن برای دانش آموز ، خانواده و جامعه



موزش و تهیه بسته های آموزشی سفیران در گروه های آموزشی دانش آموزان با مشکالت ویژه  یادگیری اداره آ

و با هدف بهره مندی سفیران بهسازی 98-99پرورش استثنایی استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 

ذیرفته آموزش در راستای کمک هر چه بیشتر به معلمان عزیز و دانش آموزان دارای مشکالت یادگیری صورت پ

.است و در طی چند شماره متوالی ارسال می گردد

ناگون در تهیه محتوای بسته های آموزشی سفیران از منابع مختلف استفاده شده است که اصطالحات گو

مورد ...و یادگیریهمچون ناتوانی های یادگیری ، اختالالت یادگیری ، مشکالت یادگیری ، نارسایی های 

وارد اندکی اشاره قرار گرفته است ولیکن در این فایل با هدف ایجاد ادبیات مشترک و انسجام مطالب در برخی م

.تغییر و تلخیص صورت گرفته است

اشد و از تصاویر استفاده شده در این فایل تنها به منظور کمک بیشتر به فهم موضوعات مطرح شده می ب

یادگیری ، اینترنت و سایر منابع موجود استخراج شده است و لذا الزاماً،کودکان صاحب تصویر دارای مشکالت

.نارسایی دقت و توجه و سایر مشکالت مطرح شده  نمی باشند

:چند نکته



وبرخی از تفاوت های فردی باعث می گردد تا امر تربیت و پرورش همه ی کودکان مسیر یکسانی طی نکند

: مختلف مانندآنها به توجه ورسیدگی بیشتری نیاز داشته باشند، براین اساس همان طور که انسانها از جهات

ت با هم فرق دارند، ممکن است از نظر هوش ویادگیری نیز با هم متفاو... قد، وزن، رنگ پوست وچشم و

. باشند

ت آنها دارای ممکن اس.بعضی از افراد دیرتر یاد می گیرند ونیاز به تالش و کمک و راهنمایی بیشتری دارند

ف تر از هیچ گونه عالمت جسمی یا ظاهری مشخصی نباشند فقط در کارهای فکری و امور تحصیلی ضعی

.همساالن خود عمل کنند ودر سایر امور زندگی موفق باشند

(  دیرآموز)برخی از این کودکان در مرحله ی اول طرح سنجش ، نوآموزان با مشکالت عمومی یادگیری 

در این فایل راهبردهای درمان برای این گروه از کودکان ارائه . تشخیص داده می شوندمرزیوبهره هوشی 

.گردیده است



سبراساهوشینظرازکهاستفردیمرزی،دیرآموزآموزدانش»آمدهعملبهتعاریفطبق

یادگیریرنظازوبودهمیانگینازترپائینمعیارانحرافدوتایکفاصلحددرنرمال،منحنی

تاشکاالفاقدوکندمیعملمتوسطهوشدارایهمساالنازکندتر،تحصیلیمهارتهای

عقبآموزدانشازمنظور.(۱۳۷9،تاتوهوسپیان)«استانطباقییرفتارهادراساسی

آموزشسازمانارزیابیوسنجشواحدتوسطکههستندآموزانیدانش،مرزیمانده

اینیهوشبهرهونداشدهدادهتشخیصمرزیعنوانبهکشوراستثناییکودکانوپرورش

حدوددر،(۲۰۰۰)[۲]چهارمویراستروانیبیماریهایتشخیصآماریراهنمایزعمبهافراد

دهمانعقبکودکاندیگرگروههایباهاآناصلیوعمدهتفاوتوگردیدهتعیین8۴تا۷۱

راعادیمدارسدرودیگرآموزاندانشکناردرتحصیلتواناییهاآنکهاستایندرذهنی

.هستنددارا

:تعاریف موجود از دانش آموزان مرزی یا دیر آموز



.نندکمیفراموشزودوآموزندمیدیرکهاستاینمرزیدیرآموزکودکانبارزویژگی

صرفباوکندتررادرسیموادآموختنتواناییکهایندلیلبهدیرآموزکودکانواقعدر

ندهماعقبهایگروهسایربامقایسهدردارندمعمولیهایکالسدربیشتریوقت

نمیذهنیماندهعقبهاآنبهشایدذهنیماندگیعقبنوینتعریفبراساسوذهنی

در.دارندمربیانشکیباییوخاصتوجهبهویژهنیازهاآنبیشترواقعدروگفتتوان

زندگیکیازقادرندودارندرامحیطباسازگاریتواناییدیرآموزافرادبزرگسالیسنین

.شوندبرخوردارمستقل



مهارت های حرکتی درشت

مهارت های حرکتی ظریف

مهارت های ادراک حسی

مهارت های ترسیم و پیش نیاز نوشتن

(آگاهی واجی)مهارت های زبانی

(درک وبیان)مهارت های زبانی

مهارت های پیش نیاز خواندن

مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن

 مهارت های اجتماعی

هندسه

مهارت های پیش نیاز و پایه دانش آموزان با مشکالت عمومی یادگیری 



راه رفتن روی خطوط مستقیم، منحنی، زاویه دار◄

(GMS)های حرکتی درشتمهارت توان بخشی 



گرفتن آنتوپ یا کیسه شنی به باال و پرتاب ◄

از موانع، لی لیپریدن ◄



حالی که پای چپ را بلند می کند با دست راست به پای چپش ضربه بزند و در ◄
پای راست و پای چپ را با رنگ یا فوم مشخص نموده تا کودک مسیر را برعکس محل 

.از طریق قرار دادن پای درست برروی هر جای پا دنبال کند

راه رفتن با کتاب روی سر◄

حرکت پروانه◄



 همان مسیر پیشین، این باربه عقب طی می شود: گام به عقب.

 به سوی کودک را وادارید که از یک مسیر مستقیم یا خمیده که روی زمین مشخص شده: گام به جلو

ه بسیار البته هر چه مسیر باریک تر باشد کار مشکل تر است و گام آهست. هدف تعیین شده برود 

.مشکل تر از گام سریع و را ه رفتن بدون کفش دشوارتر از را ه رفتن با کفش است 

 ابتدا پای .ازکناره های مسیر تعیین شده کودک می تواند برای رفتن استفاده کند : گام به پهلو ها

تی راست خود را در طرف راست مسیر و بعد پای چپش را در طرف چپ آن بگذارد و پس از طی مساف

.به صورت ضربدری عمل  کند 



 راه در اینجا کودک: تقلید راه رفتن حیوانات
.رفتن برخی از حیوانات را تقلید می کند

 می کند کودک در مسیرهای گوناگون حرکت می کند در حالیکه اشیائی را حمل: حرکات گوناگون  .

شمان خود مثالً توپی را در سبد بیندازد ، یا با تمرکز چ. او باید اشیاء را در نقاط مشخص رها کند 

.به نقاطی از اتاق حرکت کند 



ک باید نردبانی را روی زمین بخوابانیدکود: عبور از نردبان 
ها از وسط پله ها ، به جلو و عقب برود ویا از وسط پله

.با پرش رد شود

ک پا در این شیوه کودک با گذاشتن ی: راه رفتن متقاطع 
د ، در مقابل خود دست متقابل خود را به سوی آن می بر

.چشمها و سر را نیز در جهت دستش قرار دهد



د با او بای. به کودک دو قوطی داده می شود ، یکی در مقابل او و دیگری در پشت او قرار دارد : بازی قوطی 

ری را بردارد جفت پاهایش توی قوطی مقابل بپرد ، بعد یکی از دستهایش را به عقب ببرد و قوطی پشت س

.و مقابل خود قرار داده و پرش رابه همین ترتیب ادامه بدهد  تا به نقطه پایان مسیر برسد 

روی زمین اشیائی به عنوان جای پا یا نشانه هائی برای گذاشتن پای چپ : عبور از روی نشانه ها 
کودک باید با قرار دادن پای خود روی. یا راست قرار دهید 

.نشانه های درست مسیر را طی کند 



.نمایدطی سینه خیز از کودک بخواهید تا مسیر را : خیز رفتنسینه 

.ی کنداز کودک بخواهید که یک مسیر تعیین شده با موانع سر راه را ط: با مانع خزیدن 

د کودک روی زمین به طور طاق باز می خوابد و اعضاء بدن خو: حرکت دادن دست ها و پاها 

.با حرکت اندام های دو طرف می توان کار را شروع کرد . را مطابق دستور حرکت می دهد 

ز کنار خطوط رنگی گوشه دار یا مارپیچ روی زمین بکشید و کودک ا: گذشتن از کنار خطوط 

.این خطوط عبور کند



تمرین راه رفتن با پنجه پا و پاشنه ی پا

ست، نرمش های انگشتی مثل چنگ زدن، لمس کردن تمام انگشتان با انگشت ش

...بازو بسته کردن متناوب انگشتان، دست راست باز، دست چپ بسته

پرتاب و گرفتن توپ یا بادکنک

پریدن درجا با چشم باز وبسته همراه با ریتم یا شعر

 تمرین گرفتن شی آویزانی هم زمان با پرش



.....(پل سازی، روی هم قرار دادن، کنار هم گذاشتن)بازی با مکعب ها

خمیر بازیمهره نخ کردن

(FMS)های حرکتی ظریفمهارت توان بخشی 



باز وبسته کردن زیپ کاپشن

 (   ر دهیدکشی را بین دو انگشت قرا) بازوبسته کردن انگشتان شست و اشاره

رسم دایره با ماژیک روی تابلو

مچاله کردن روزنامه با دست بدون کمک گرفتن از بدن

بازوبسته کردن درب های بطری یا قوطی

هدایت مهره از کف دست به نوک انگشتان با کمک انگشت شست



برداشتن نخود از دو طرف ظرف به طور همزمان با دو دست

  سانتی متر ۱۰برش یک خط به پهنای

 پاره کردن روزنامه باطله

کشیدن اشکال هندسی با رنگ انگشتی

تاکردن کاغذ یا روزنامه قیچی کردن روزنامه یا تکه های فومبازوبسته کردن پیچ ومهره



تان خود، مقداری خمیر را در داخل یک کیسه نایلون قرار دهید واز دانش آموز بخواهید با فشار انگش

.خمیر را به دهانه ی پالستیک هدایت کند

دانش آموز را تشویق کنید تا با دست برتر اشیا را بردارد.

(با دست غیر برتر میخ را نگه دارد وبا دست برتر چکش را)بازی میخ وچکش

(نخ را با دست برتر رد کند)استفاده از صفحه دوخت

ریختن آب داخل لیوان با پارچ



 دو ماژیک در دو دست کودک قرار دهید و تا آن جا که امکان دارد دستها را از

.کندهمدیگر باز کند وسپس دوایری را به طور همزمان روی تابلو یا شیشه رسم

شانه و از کودک بخواهید با کمک انگشت شست مداد را به سمت وسط دو انگشت ن

.میانی ببرد و برگرداند

ندکشی را بین سه انگشت نوشتاری کودک قرار دهید تا آن را باز وبسته ک.

ها مازی را در اختیار کودک قرار دهید واز او بخواهید مسیر را بدون برخورد به لبه

.طی کند



از کودک بخواهید روی تابلو بی هدف خط خطی کند، سپس در جهت های مورد نظر خط

.خطی کند و بعد با انگشتان خود بین خطوط راست ومنحنی حرکت کند

اشکال هندسی را به صورت نقطه چین در اختیارش قرار دهید تا نقاط را وصل کند.

را تقلید کند...( مربع، مثلث،  )ساخت یک شکل٬با کش وتخته میخی.

(.از دو قطعه شروع کند)از قطعه های تانگو برای ساختن شکل استفاده کند

له اعداد را به صورت نقطه چین در اختیار کودک قرار دهید تا نقاط را وصل کند و در مرح

.بعد کپی کند



تصاویری از مهارت های ظریف کودکان





ر چیزی شبیه فرفره یا اسباب بازی هایی که چراغ آنها روشن وخاموش می شود، د

.مقابل کودک قرار دهید تا به آن نگاه کند

 سانتی متری کودک قرار دهید و به او بگویید هر 5۰وسیله ای را وسط میز در فاصله

.ه استکس مدت بیشتری به این وسیله خیره شود بی آنکه از آن چشم بردارد برند

توقف را در میدان دید کودک حرکت دهید و یک مرتبه حرکت را م.... یک مکعب چوبی یا

.  نمایید، کودک باید بتواند چشم را روی آن ثابت نگه دارد

تقویت قابلیت نگه داشتن کره ی چشم، مهارت توجه دیداری و تمرکز بر در این تمرین ها، هدف 
.استروی شکل وشی 

(SPS)حسیمهارت های ادراک توان بخشی 



.استتقویت تعقیب و توجه بینایی و حرکات چرخشی چشم در این تمرین ها هدف 

 سانتی متری او در دست گرفته اید ۴5تا۴۰از کودک بخواهید نور یک چراغ قوه را که در فاصله

.با چشم و انگشت خود تعقیب کند

 کودک  نور چراغی را که در دست دارد و در مسیرهای افقی، عمودی، دایره ای و مورب حرکت

.می دهد، تعقیب کند

 ب دار به تیله را از باالی سطح شی) ردیابی تیله با دو چشم، یک چشم، با انگشت و چشمان

(.پایین بفرستید

توجه به حرکت یک توپ پاندولی در راستای افقی، عمودی، مورب

 دو شی مانند عروسک و ماشین را در دو طرف میز قرار دهید از کودک بخواهید همزمان با

.دستور شما به شی مورد نظر که شما می گویید نگاه کند



.است( تجسم فضایی)تقویت  توانایی درک و تمایز دیداریدر این تمرین ها هدف 

 درا با کمک شما جای گذاری کن..( حیوان، میوه ها و)با کودک همراهی کنید تا پازل های چوبی مختلف.

پس از آموزش رنگها از کودک بخواهید تا اشیا را بر اساس رنگ مرتب کند.

از کودک بخواهید تا اشیا را از نظر اندازه مرتب کند.

از بین اشکال داخل کاربرگ شکل های مشابه را به هم وصل کند.

از او بخواهید . مجموعه محدودی از اشکال، طرح ها، اشیا، خطوط، اعداد و حروف را به کودک نشان دهید

.مشابه همان قطعات را از بین وسایل پیدا کند و زیر شکل یا شی مشابه قرار دهد

از کودک را در جهات مختلف  نسبت به یک شی دیگر روی میز قرار دهید و.. اشیایی مانند مداد ، پاک کن و

.آنها را نسبت به هم بگوید/...( چپ/راست/زیر/رو)بخواهید موقعیت



.استو تثبیت ادراک شکل تقویت در این تمرین هاهدف 

د شکل هندسی خاصی را به کودک نشان دهید و از او بخواهی

.شکل هایی را که در کالس شبیه آن هستند نشان دهد

تعدادی شکل هندسی را در جهت های مختلف روی میز جلوی

ا کودک قرار دهید از او بخواهید شکل های شبیه به هم را جد

.کند



.استتشخیص شکل از زمینه در این تمرین ها، هدف 

 تعدادی شی را به صورت نامنظم ودرهم روی میز قرار دهید

دا کند هربار از کودک بخواهیدیک شی را از بین اشیا روی میز پی

.و بدهد

صاویر از کودک بخواهید ت. از پازل تصاویر پنهان استفاده کنید

.زندهدف را که در تصویر اصلی پنهان است پیدا کند و رنگ ب



.استصحت حرکت تقویت در این تمرین هاهدف 

را از کودک بخواهید انگشت خود. طرح ساده ای را بر روی کاغذ رسم کنید
حیط روی نقطه ای از محیط آن بگذارد و بدون برداشتن انگشت دور تا دور م

.طرح ، انگشت را حرکت دهد

ه در مرحله ی بعد از کودک بخواهید با مداد طرحی را ردیابی کند واز نقط
.شروع به پایان برود



.استاکمال دیداری تقویت ها هدف در این تمرین 

مهم آن تصاویری از مجالت را انتخاب کنید و  قسمت های: پیدا کردن قسمت های جاافتاده از یک تصویر

.میل کنیداز کودک بخواهید با استفاده از تکه های بریده شده، قسمت افتاده در هر تصویر را تک. را ببرید

کامل کارت های مصور را به صورت دو یا سه قسمت برش بزنید واز کودک بخواهید تصاویر را به صورت

.درست کند

کامل کردن تصاویر ناقص با استفاده از تصویر الگوی کامل

کامل کردن تصاویر ناقص بدون الگو

وصل کردن نیمه ی اشکال به نیمه دیگر



.استحافظه دیداری تقویت هدف ها در این تمرین 

کی از آنهانشان دادن یک مجموعه از تصویر یا اشیا و سپس برداشتن ی: پیدا کردن چیزی که کم است

به یاد آوردن آنچه که  در یک تصویر دیده است.

از کودک بخواهید یک مکان خاص را تصور کند و نام هرچه را که به یاد می آورد بگوید.

ساخت طرح در غیاب الگو

پرسش هایی درباره ی فیلم از کودک ٬فیلم کوتاهی را برای کودک نمایش دهید و پس از تمام شدن
.بپرسید

بازی قایم موشک



.اول ببین بعد به ترتیب بگو

(با استفاده از مکعب یا چینه های رنگی) بازی دنبال کردن الگو

.استحافظه توالی دیداری در این تمرین هاهدف تقویت 



پس در ابتدا از فاصله ی نزدیک، جهت ومحل صدای یک منبع مخفی را پیدا کند و س: کشف صدا

فاصله های دورتر

قیب کند تا چشمان کودک را با چشم بند ببندید تا صدای شخص یا شی را تع: دنبال کردن صدا

.  به آن برسد

.استتقویت توجه، ردیابی و جهت یابی شنیداری در این تمرین هاهدف 



تشخیص وجود تفاوت بین صداها، سپس تقویت تمیز در این تمرین هاهدف 
طی شنیداری برای تمیز زیر وبمی، کشیدگی و کوتاهی، بلندی و آهستگی صداهای محی

.استو صداهای گفتاری 

تلف ده یا بیست قوطی خالی کوچک تهیه کنید و درون آن را به صورت مجموعه دوتایی از مواد مخ

در قسمت حال برای هر مجموعه عالیم رمزی یکسانی. پرکنید....( نخود، لوبیا، سکه، برنج) یکسان 

ا را یک سری از قوطی ها را در اختیار کودک قرار دهید و بخواهید به نوبت آنه. ته قوطی بگذارید

.تکان دهد و گوش کند سپس قوطی همتای آن را پیدا کند



 از کودک بخواهید با تکان دادن قوطی ها و گوش دادن حدس بزند داخل آن چه شیی

.وجود دارد

ه شنیده تعدادی قوطی را به نوبت تکان دهید و از کودک بخواهید با همان نظم و ترتیبی ک

.است تکان دهد

دای از سی دی های صداهای محیطی استفاده کنید و از کودک بخواهید بعد از شنیدن ص
ویر آن را از بین پخش شده نام آن حیوان یا وسیله نقلیه و یا وقایع طبیعی را بگوید ویا تص

.کارت های مصور نشان دهد

دام جفت جفت کلمه های یکسان و متفاوت را برای کودک بخوانید و از او بخواهید بگوید ک
«طناب-تاب»،« اسب-اسب»برای مثال. کلمه یکسان و کدام متفاوت است



تقویت  و افزایش ظرفیت حافظه  شنیداری و در این تمرین هاهدف 
.استمهارت توالی شنیداری  

لمه های گفته ند کلمه از یک گروه مانند نام حیوان ها را بگویید سپس از کودک بخواهید تا پس از شنیدن کچ
.شده آنها را تکرار کند

آیتم ۳از . داز کودک بخواهید پس از شما آنها را تکرار کن. چند کلمه یا عدد بدون ترتیب طبیعی را بگویید
.شروع کنید و به تدریج متناسب با سن کودک بیفزایید

رخواستی از کودک بخواهید کارهایی را که بیان می کنید به ترتیب انجام دهد وبه تدریج بر تعداد کارهای د
.خود بیفزایید

بدهید تا کودک ضمن گوش ( دستور شروع کنید۳از)چند دستورالعمل یک مرحله ای . بازی مو به مو اجرا کن
.دادن آنها را به خاطر بسپارد و پیروی کند

دبا خواندن شعر آهنگین و ریتمیک فصل های سال و روزهای هفته را به ترتیب به کودک آموزش د هی.



تمرین های حس المسه

(تونل)سینه خیز زیر صندلی رفتن

بالشت بازی
،غلتیدن روی فرش و موکت، کاشی....

بازی با ماست

گل بازی

خاک یا شن بازی

لمس اسباب بازی های پشمالو، زبر وخاردار



تمرین های حس المسه

پنبه گلوله ای

غلت زدن داخل کارتن بزرگ

بازی در استخر توپ

راه رفتن روی لگن  با باسن

کشیدن شکل روی پشت کودک تاپس از تشخیص  بکشد)

غلتیدن داخل پتو مسافرتی

رد شدن از تونل پارچه ای در جنس های مختلف

(فیتنس)بازی با توپ های عاج دار

برس کشیدن نواحی مختلفی از پوست بدن



تمرین های حس بویایی 
برای تعدیل ادراک بویایی

با .....تشخیص بوی دارچین، گالب، سرکه، عطر،سیب،*

چشم بسته

نقاشی کردن در مخلوطی از شکر وروغن با یک *

اسانس قوی معطر

استفاده از عطرهای مختلف *

بوهای مختلف در فاصله های دور ونزدیک*

راد، چشم بسته و در حالت سکوت از طریق بو کردن اف*

.مواد وخوراکی را پیدا کند



توان بخشی مهارت های ترسیم و پیش نیاز نوشتن

وشاک، تطابق تصویر میوه با میوه، فرهنگ مصور حیوانات و نام بردن آنها، آلبوم عکس و تصاویر پ*

خوراک، اشکال، وسایل نقلیه

(ابزار نوشتن خودشان را معرفی می کنند)نمایش من کی هستم و چیکار می کنم*

مفهوم باال و پایین صفحه، سمت راست وچپ صفحه*

بازی دست چپ باال       دست راست باال          دست بزن حاال*

طرز صحیح مداد گرفتن*

کاربرگ نقطه چین ها *



توان بخشی مهارت های ترسیم و پیش نیاز نوشتن

ز راست به جاده هایی را در حیاط آموزشگاه بکشید و یک اسباب بازی ماشین به کودک بدهید تا ا
.چپ جاده ها حرکت کند

 ا بین سانتی متر روی زمین بکشید و از کودک بخواهید تا با پ۲۰با کاموا دو خط موازی به فاصله
.دو خط راه برود

ال کاربرگی از اشکال هندسی در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید که کاموا را روی اشک
.بچسباند

انجام کاربرگ اشکال پیش نوشتاری را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید مانند نمونه
.دهد



توان بخشی مهارت های ترسیم و پیش نیاز نوشتن

از کودک بخواهید اشکال هندسی را طبق الگوی داده شده روی کاغذ رسم کند.

واهید با تهیه کنید و از کودک بخ... اشکال پیش نوشتاری را از جنس کاغذ سمباده ، فوم موکت و

.انگشتانش لمس کند

کاربرگ اعداد را به کودک بدهید تاَ داخل اعداد را رنگ کند.



.طرز صحیح مداد گرفتن را به کودک آموزش دهید



کودک با . بگوید( ثانیه فاصله۳ثانیه ودر مرحله بعد۲بین هر هجا )معلم یک کلمه را جداجدا : بازی با کلمه ها

شین چی میشه؟-ما. هجاهای جدا یک کلمه بسازد

له-صن: لمث. در صورتی که کودک توانمندی الزم را کسب کرد می توان از کلمه های بی معنی استفاده کرد

کلمه به کودک بگویید تا او هجاهای کلمه  را جدا جدا بگوید.

کلمه هایی را بگویید و از کودک بخواهید هرگاه هجاهای خاصی را در آنها شنید دستش را باال ببرد .

(آگاهی واج شناختی)توان بخشی مهارت های زبانی 



گربه ، گر را برداریم چی می مونه؟: مثل. کلمه هایی را بگویید واز کودک بخواهید هجای اول آن  را حذف کند

ویر باشدسپس از او بخواهید یک کلمه بگوید که اولش مثل کلمه ی تص. یک تصویر به کودک نشان دهید تا نام آن را بگوید  .

بازی اسم فامیل به صورت گفتاری وشفاهی

ا جدا کندچند تصویر را به کودک نشان دهید از او بخواهید پس از بیان نام تصاویر ، تصویری که واج آغازین آن متفاوت است ر.

ویر باشدسپس از او بخواهید یک کلمه بگوید که اولش مثل کلمه ی تص. یک تصویر به کودک نشان دهید تا نام آن را بگوید  .

بازی اسم فامیل به صورت گفتاری وشفاهی

ا جدا کندچند تصویر را به کودک نشان دهید از او بخواهید پس از بیان نام تصاویر ، تصویری که واج آغازین آن متفاوت است ر.

(آگاهی واج شناختی)توان بخشی مهارت های زبانی 



کلمه هایی را بگویید و از او بخواهید کلمه ای که صدای اولش با بقیه فرق می کندرا بگوید  .

یدیک کلمه با تصویر در حالی که تاکید بر صدای آخرش دارید رابیان کنید تا صدای آخر آن را بگو.

 است را نشان دهد.... سه تصویر را نشان دهید وبخواهید تصویری که صدای آخرش.

از کودک بخواهید کلمات هم پایان گفته شده را تکرار کند.

صدای کلمه ها را جدا جدا بگویید تا کودک کلمه بسازد.

(آگاهی واج شناختی)توان بخشی مهارت های زبانی 



مثل المپ را پیدا کن. مواردی را بیان کنید تا کودک آن را نشان دهد. بازی بگرد وپیداکن.

دستت را باال ببر: مثل. بازی گوش بده وانجام بده.

گل را قرمز وگلدان را زرد کن: بازی رنگ کردن مثل

به جایی ببردمثل پیغام کالمی را از جایی. در تعامل های کالسی از او مشارکت بیشتری بخواهید: بازی تعاملی.

صبحانه چی خوردی؟ : مثل. بازی گوش کن وبگو...

بازی عمو زنجیر باف وتقلیدصدای خواسته شده

بازی آوای وحش وتقلیدصدای حیوانات

(درک و زبان)توان بخشی مهارت های زبانی 



قه موارد مواردی را برای کالس تهیه کنید و کودک از هر طب...( حیوان، خوراکی، پوشیدنی)از طبقه های متفاوت

.خواسته شده شما را جدا کند

اتو ببر باالمثل   دست تو ببر باال         دست. دستورهای ساده را به صورت مفرد وجمع در کالس به کار ببرید

راجع به تصاویر صحبت کند. بازی داستان گو.

بازی چیکار می کنه؟ مثل اجرای فعالیت مسواک زدن توسط کودک

(اجرای پانتومیم )کجا .... .چی را مسواک میزنه؟   ......   کی مسواک میزنه؟...... بچه ها چه کار می کنه؟ : مربی

....داره مسواک میزنه؟

(درک و زبان)توان بخشی مهارت های زبانی 



توپ بزرگ.... دست من.... بازی ساخت ترکیبات مثل توی سبد

(شی+فعل،   مضاف ومضاف الیه،  مکان+فاعل)...

از کودک بخواهید برای تصاویر ساده جمله کوتاه بگوید.

بازی دقت، مثل از خانه تا دبستان چه چیزهایی دیده ای؟

بازی کوه سخن گو وتکرار صداها

(درک و زبان)توان بخشی مهارت های زبانی 



شکند و تخم مرغی که می:از تصاویر یا مواد واقعی که تغییر در زمان را نشان می دهد، استفاده کنید مانند

می جوجه از تخم مرغ بیرون(. حال)تخم مرغ شکسته می شود(. گذشته)جوجه می شود؛ این تخم مرغ بود

(   آینده)آید

ید، روی داستانی را که دارای انواع جمله ها است برای کودک بگوی: آموزش جمله های پرسشی، عاطفی، خبری

را بازگو سپس از او بخواهید با تقلید از شما جمله های داستان. لحن و آهنگ جمله ها در داستان تاکید کنید

(آخ! وای، چه فیل بزرگی: )مانند. کند

(درک و زبان)توان بخشی مهارت های زبانی 



ایید واز در هنگام داستان گویی روی حروف ربط تاکید نم...( و، یا، تا ، ولی، اما، پس و»: آموزش حروف ربط مثل

.کودک بخواهید به آنها اشاره کند

قف قاش.)تعدادی از ابزارهای آشنا و پرکاربرد را تهیه وبه کالس ببرید: «با، به، از، در»آموزش حروف اضافه

.    ی خوریمبا قاشق غذا م. ضمن معرفی هر وسیله کاربرد آن را برای کودک توضیح دهید....( لیولن، شانه، توپ،

با قاشق چی کار می کنیم؟: در ادامه بپرسید

(درک و زبان)توان بخشی مهارت های زبانی 



گروه ها شامل میوه، حیوان، رنگ، لباس، وسایل نقلیه، مشاغل و: بازی طبقه بندی                                                      ...

صویر نام گروه های مختلف همراه با تصاویر کلی از هر طبقه را روی تابلو بچسبانید و از کودک بخواهید ت

(روی عنوان طبقه ها تاکید کنید) مربوط به هر گروه را زیر آن طبقه بگذارد

قسمت دوم از جمله های دو قسمتی استفاده نمایید، به طوری که قسمت اول ثابت باشد وشما آن را بگویید، و

حاال من . «من میرم بازار، کتاب بخرم»: مانند. را کودک بر مبنای زمان ارایه شده در قسمت اول جمله بیان کند

من االن بازارم،: مربی. قسمت اول جمله را می گم و شما هر چیزی که دوست داری از بازار بخری رو بگو

.دارم عروسک می خرم: کودک

(درک و زبان)توان بخشی مهارت های زبانی 



صویر تصاویری را به کودک نشان دهید واز او بخواهید بیان کند آیا اسم دیگری می تواند برای هر ت

(....دماغ)، بینی (گردی)بگوید؟ مانند دایره

مانند . اهیدتصاویری را آماده کنید ودرباره آنها و شباهت هایشان صحبت کنید و از کودک مشارکت بخو

قطار و هواپیما، کتاب ودفتر، تخت خواب ونیمکت

(درک و زبان)توان بخشی مهارت های زبانی 



جهت آموزش استفاده کنید... از کارت های دیداری افعال، مفاهیم، پوشیدنی ها، جعبه ابزار و.

ردتصاویر کلمات متضاد را درهم جلوی کودک بگذارید واز او بخواهید متضادها را مقابل هم بگذا.

اشدب... داستانی طراحی کنید که در آن مفاهیم غم وشادی و حالت های خنده و گریه ، خشم وآرامش و  .

.از کودک بخواهید حالت چهره ی خود را به همان صورت نمایش دهد

(درک و زبان)توان بخشی مهارت های زبانی 



از کودک بخواهید کتاب مورد عالقه اش را مثل شما ورق بزند.

 ایی را به کودک نشان دهید و بخواهید با انگشت کلمه ه....( مثل من توپ دارم )کلمه ای از کلمه های آشنا ۳یک جمله ی کوتاه

(  کلی خوانی کند.)که شما می خوانید نشان دهد

گویدچند کارت تصویری داستان های زنجیره ای را در اختیار کودک قرار دهید وجزییات تصاویر را نشان داده تا نام آنها را ب.

کارت مراحل رشد جوجه را در اختیار کودک قرار دهید وبخواهید از اول به آخر بچیند.

کتاب داستان مورد عالقه اش را برای او بخوانید واز او بخواهید نام کتاب را با توجه به داستان بگوید.

توان بخشی مهارت های پیش نیاز خواندن



توان بخشی مهارت های پیش نیاز خواندن

مربوط را یکی یکی به کودک نشان دهید و از او بخواهید عکس...( مامان، بابا، نام کودک)کارت نوشته شده

.به هر نوشته را نشان دهد

 جلب نمایید...( نام کالس، نام خودش، نام مدرسه و)توجه او را به نوشته های محیط اطرافش.

ا کندتصاویر داخل کتاب را به کودک نشان دهید واز او بخواهید که مانند آن تصاویر را در اطراف خود پید.

ویر مربوط از کتاب های تصویری با جمله های نوشتاری کوتاه استفاده کنید ودر هنگام خواندن جمله ها، تص

ده شده در مرحله ی بعد بخواهید تصویر مربوط به جمله خوان. به جمله خوانده شده را به کودک نشان دهید

.را به شما نشان دهد



توان بخشی مهارت های پیش نیاز خواندن

کارت های دیدآموز را روی میز قرار دهید و از او بخواهید روی هم بچیند.

کمک کنید تا کودک براساس داستان خوانده شده با عروسک های انگشتی نمایشی را اجرا کند.

 برای مطابقت وقایع داستان با زندگی روزمره ی« می می نی» از کتابهایی مانند

.کودک استفاده کنید

مثل صدای زنبور را به. را به یک حرف ارتباط دهید..... صدای وسایل محیطی و

.«ز»حرف 



توان بخشی مهارت های پیش نیاز خواندن

استان را از او ابتدا داستان کوتاهی برای کودک بخوانید سپس چند سوال مربوط به کلمه های کلیدی و مهم د

.بپرسید

 از او بخواهید . قطعه ای قرار دهید ویک یا دو قطعه اش را پنهان کنید6یک داستان مصور را به شکل پازل

.شکل اصلی داستان را کامل کند وهدایت کنید به نبودن قطعه های مهم پازل اشاره کند

ی گویید، او م« آ»وقتی. به کودک کمک کنید تا شکل برخی از حروف آشنا را با صدای گفتاریش تطبیق دهد

.را نشان دهد« آ»نوشته ی 



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
نشان دادن، مقایسه ومنظم کردن اعداد ومجموعه ها: ۱سطح 

یک، / ./کودک همراه شما شعرهای کودکانه مربوط به اعداد را با دست زدن وبه صورت ریتمیک بخواند

ه ی باز    یک ساله دختر    دو، دودونه گوسفند    سه، سمور تنبل    چهار، چهارپایه کوچک     پنج، پنجر

ه، دهقان شش، شیشه شکسته  هفت، هفت تیر چوبی     هشت، هشت پای گنده      نه، نهنگ دریا      د

پیر

مجموعه ای ازپنج بشقاب وپنج قاشق تهیه کنید واز کودک بخواهید

.بشقاب ها را روی میز گذاشته و برای هر بشقاب یک قاشق بگذارد



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
نشان دادن، مقایسه ومنظم کردن اعداد ومجموعه ها: ۱سطح 

ه تعداداز کودک بخواهید دست در کیسه کند وب. کیسه ای پارچه ای حاوی مهره های رنگی تهیه کنید

.در مرحله ی بعد بدون شمردن با انگشت، تعداد مهره  را بیان کند. خواسته شده مهره دربیاورد

سه کودک را به صف کنید واز آنها بخواهید نفر اول وآخر و وسط را مشخص کنند.

ه بندی روی تخته مغناطیسی تعدادی توپ در دو اندازه بچسبانید واز کودک بخواهید در دو گروه طبق

.کند

کنددر ظرفی انواع حبوبات بریزید و از کودک بخواهید به تعداد خواسته شده یک نوع خاص را جدا.

غول کنیدمش.... کودک را به دسته بندی اشیایی مانند چوب کبریت، چوب بستنی نی ، خالل دندان و.



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
نشان دادن، مقایسه ومنظم کردن اعداد ومجموعه ها: ۱سطح 

از کارت هایی با خال های متفاوت استفاده کنید واز کودک بخواهید روی هر کارت مجموعه دوتایی

.انجام دهید۱۰تا ۱این تمرین را برای مجموعه های دیگر از . جدا کند و دور آن را خط بکشد

 استفاده کنید، سپس سه( دایره، ستاره، مربع)از تعدادی اشکال متفاوت ودر ابعاد یکسان

.حلقه عمودی جلوی کودک قرار دهید تا هر شکل را به میله مربوط خودش قرار دهد

تعدادی مهره در دو اندازه متفاوت به کودک بدهید تا با توجه به اندازه درون نخ ها بیندازد.

اشکال شبیه به هم ولی در اندازه های متفاوت را در اختیار کودک قرار دهید واز کودک بخواهید

.با روی هم قرار دادن اشکال هم اندازه ، آنها را منظم کند



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
توصیف اشیا وفضا: ۲سطح 

واهید وسایلی را در قسمت های مختلف کالس قرار دهید وبا استفاده از کلمات مناسب از کودک بخ

.را نشان دهد....( کنار، پهلو،باال، پایین،)موقعیت اشیا 

لهای شکل های مختلف هندسی با اندازه های متفاوت را درون جعبه قرار دهید واز کودک بخواهید شک

ر آوردن در مرحله ی بعد اشکال را به جعبه برگرداند وبا به خاط. گرد و هم اندازه را از جعبه بیرون آورد

.دوباره همان کار را انجام دهد

اشکال هندسی را روی مقوا ببرید وبه دیوار

.وصل کنید ونام اشکال را چندین بار بپرسید



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
توصیف اشیا وفضا: ۲سطح 

د مربع ها به هر کودک یک شکل هندسی دهید واز آنان بخواهی. بازی حرکتی با کمک اشکال هندسی انجام دهید

.دست باال، مثلث ها دست روی گوش، دایره ها بچرخند( کودکانی که مربع دارند)

ال راه بروند از کودک بخواهید دورتا دور اشک. با موکت یا پارچه اشکال هندسی بسازید و وسط کالس پهن کنید

.و تعداد گوشه و نام شکل را بگوید



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
مرتب نمودن اشیا با صفت های قابل اندازه گیری: ۳سطح 

آموزش کوتاه وبلند، کوتاه ترین وبلندترین با کمک نی هایی در اندازه های متفاوت ودر مرحله بعد با کمک تصاویر

بعد این مرحله با کمک. کودک را در جلوی خود قرار دهید واز او دور شوید ونزدیک شوید. آموزش دور و دورتر، نزدیک ونزدیک تر

.تصاویر آموزش دهید



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
مرتب نمودن اشیا با صفت های قابل اندازه گیری: ۳سطح 

چند دسته از اشیا با تعداد متفاوت در اختیار کودک قرار دهید واز او بخواهید دسته

.کمتر، بیشتر، کمترین وبیشترین دسته را نشان دهد

آموزش کوچک وکوچک تر، بزرگ وبزرگ تر، کوچک ترین وبزرگ ترین با استفاده

از خمیربازی

مفاهیم قبلی را با کمک میوه ها یا توپ یادآوری کنید.



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
مرتب نمودن اشیا با صفت های قابل اندازه گیری: ۳سطح 

داخل چند بطری مقادیر متفاوت آب بریزید تا کودک  با توجه به سبکی وسنگینی مرتب

.کند

تا با شروع موسیقی به اطراف بدوند وبا توقف( نفری5)یک گروه از کودکان را انتخاب کنید

.آن به ترتیب قد صف ببندند

رتب کندتعدادی از اشیا را در اندازه های متفاوت به او بدهید تا از کوتاه به بلند  یا از کوچک به بزرگ م.

ن غیر اشیا سبک روی آب شناورند واشیا سنگی. برای آموزش مفاهیم وزن از آب بازی استفاده کنید

.شناورند



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
الگویابی: ۴سطح 

1

–ربه یک ض_دوضربه-یک ضربه)با ضربه زدن به کف دستها وبه صورت بازی از کودک بخواهید الگویی را ادامه دهد•

(دوضربه

2

ب دیگر، برای ابتدا یک مکعب جلوی کودک بگذارید سپس با کمی فاصله دو مکعب، در یک فاصله ی یکسان یک مکع•
.تکمیل الگو از کودک کمک بخواهید

3

.  فت را ذکر کنیدبا استفاده از اشیا مختلف توالی های مختلف را با کودک بسازید ودر تمام تمرینات توالی در حال پیشر•
.به تدریج تعداد اشیای هر توالی را بیشتر کنید. پاک کن-مداد-پاک کن-مثل مداد

4
.ودکاغذی وبا استفاده از تصاویر، ادامه دادن الگو، رنگ آمیزی الگو وساخت الگو تمرین ش-با تمرین های مداد•



مهارت های پیش نیاز ریاضی و محاسبه کردن
درک مفهوم زمان با استفاده از تعیین صبح، ظهر،روز، شب، هفته: 5سطح 

ب، با اجرای نمایش، شعر، فیلم، داستان، تصاویر مفاهیم روز وش
.  صبح،ظهر وروزهای هفته را آموزش دهید

ه وزمان تابلوی زمانی در کالس تهیه کنید که در آن با تصاویر روزهای هفت
.های شبانه روز نشان داده شده باشد

.از اشعار کودکانه برای آموزش روزهای هفته، فصل استفاده کنید

لو نصب کارت های زمانی را تهیه کنید تا کودک با توجه به زمان کارت مناسب را روی تاب
.کند



ه با توجه به اهمیت تماس چشمی جهت برقراری ارتباط ، نگاه خود را ب: بازی نگاهت را برنگردون

.چشمان کودک بدوزید وبگویید کسی برنده است که دیرتر نگاهش را برگرداند

سیر است مانند وقتی. کودک را تشویق کنید مخالفت خود را باژست وحرکت های بدنی وکالم نشان دهد

.وغذایی به او تعارف می شود عدم تمایل خود را نشان دهد

آموزش نه گفتن را در قالب اجرای نمایش اجرا کنید.

دتصاویری از حالت های چهره تهیه کنید وبا نشان دادن هرکدام نام آن حالت را همراه کودک بگویی.

 آموزش دهید« خانه مادربزرگ»واژه های اجتماعی را در قالب نمایش.

توان بخشی مهارت های اجتماعی



 براز نمایدخواسته های خود را در قالب جمله هایی ا..(کالس، بازی و)کودک را هدایت کنید تا متناسب با موقعیت.

رفتارهای محبت آمیز مانند در آغوش کشیدن یا نگاه محبت آمیز را با کودک انجام دهید.

و بخواهید فضای شادی را در کالس ایجاد کنید واز ا. کودک را به شرکت در نمایش یا بازی گروهی ترغیب کنید

بگوید چه احساسی دارد؟

اجرای بازی های گروهی مانند وسطی وطناب کشی را انجام دهید.

یک کودک حادثه ای را شرح می دهد، کودک دومی علتی را برای حادثه ذکر می کند وکودک سوم: بازی زیرا

«   زیرا شعله گاز زیادبود»:دومی«     غذا سوخت» اولی: مثال. درباره تاثیر احتمالی حادثه توضیح می دهد

«غذایی برای ناهار نداریم»:سومی

توان بخشی مهارت های اجتماعی



را دو کودک در حالی که روی شکم خوابیده اند ویک کودک مچ پای دیگری: بازی مار بزرگ

با هماهنگی . نفری می شود8نفری تا۴این مار تبدیل به مار. گرفته، مار می سازند وروی شکم می خزند

.یکدیگر می توانند وارونه شوند

وی سر همه ی کودکان در حالی که هریک کیسه لوبیایی  ر: بازی کیسه لوبیای یخ زده

ورهایی مانند رهبر گروه با صدور دست. گذاشته با سرعت معمول حرکت می کندو سعی دارد کیسه نیفتد

کی افتاد اگر کیسه از روی سر کود. حالت یا سرعت بازی را تغییر می دهد... پریدن، جهیدن، عقب رفتن

وی زمین کودک دیگری در حالی که سعی دارد کیسه خودش نیفتد باید از ر. باید بی حرکت بایستد

.کیسه دوستش را بردارد و روی سر او بگذارد تا بتواند به بازی برگردد

توان بخشی مهارت های اجتماعی



رایطشمورددربیشتریشناختبهتاکنیماطالع رسانیرادیرآموزدانش آموزخانواده های

.برسندایشانبهکمکوفرزندشان

شودکارجبرانیبصورتمنزلدردیرآموزدانش آموزباالزامآ.

اشدنبخاصیزمانبهمنحصروباشدداشتهاستمراربایستیدیرآموزدانش آموزباکار.

احترامیبیوتحقیرموردنبایدخانوادهدرتحصیلیاموردرشکست هایشعلی رغمدانش آموز 

.گیردقرار

استنیازمنداجتماعیمهارتهایکسببهآموزشیمهارتهایبرعالوهکودک.

باشدمستمرارتباطدرمدرسهمعلمبامکاتبه اییاحضوریبصورتخانواده.

( دیرآموز،مرزی)پیشنهاداتی به خانواده دانش آموز با مشکالت عمومی یادگیری



.کنداستقبالهمکاریاینازمعلموکــردههمکاریمعلمباموثــرطــوربههاخانواده֍

.باشدکمتــریآموزاندانشدارایکهبگیرندقــرارکالسهاییدرکودکاناین֍

.ایدنمجمعیتدریسوگروهیدرگیرفعالیتهایراکودکبتدریجبپردازدوانفرادیآموزشبهمعلم֍

.شودگرفتهکمکمشاوریکوجودازنیازصورتدروثبتهفتگیصورتبهکودکاناینپیشرفت֍

ــریکمتـــحجمباومشکـــلبهسادهازوگامبهگامصـــورتبهیادگیـــــریفعالیتهـــای֍

.شودانجام

( دیرآموز،مرزی)روش های کمک به کودکان با مشکالت عمومی یادگیری



.ودشاستفادهآموزدانشخودلفظـیبیانازوباشدهمراهبیشتــریتکــرارباتدریس֍

وقتشویتحسین،توجه،باهمــراهوفــوریبازخوردنادرستودرستپاسخهایمورددر֍

.شوداستفادهخفیفتنبیهازلــزومصورتدرالبته

.بــرسندعینــیعملیاتمرحلهبهزودتـــرهـــرچهکهشودکمککــودکانبه֍

.شودکارکودکانکالمــیمهارتهایرشدوتــوجهپیشرفترویبـر֍

درگیــروببینندمناسبآموزشدومواولکالسهایهماندردیرآموزکودکاناگــر֍

راآنهاکالمــیمهارتوشودآنهاادراکیسیستمجذبنظامدارطوربهکهشوندفعالیتهایی

دانشحدبهوکندمیپیشرفتآنهاهوشــیرشدهموکالســینمراتهمدهد،رشد

.رسدمیعادیآموزان

( دیرآموز،مرزی)روش های کمک به کودکان با مشکالت عمومی یادگیری



کتابهای مفید برای دانش آموزان مرزی



کتابهای مفید برای دانش آموزان مرزی پایه اول که 
مهارتهای دوره پیش دبستانی را نیاموخته اند



آموزش دوره پیش دبستانی، معاونت برنامه ریزی آموزشی وتوان بخشی سازمان( دیرآموز)راهنمای والدین نوآموزان با مشکالت عمومی یادگیری
(.۱۳96)وپرورش استثنایی کشور

ی وتوان بخشی دوره پیش دبستانی، معاونت برنامه ریزی آموزش( دیرآموز)مداخله بهنگام آموزشی وتوان بخشی نوآموزان با مشکالت عمومی یادگیری
(.۱۳96)سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور

(.۱۳8۰)آموزش و پرورش تلفیقی دانش آموزان دیرآموز، محمد رضا هوسپیان تات

(.۱۳۷6)شناخت، آموزش، پرورش، توانبخشی، روانشناسی و رفاه آنان، محمود پاکزاد: کودکان استثنایی

 8۰6-۷9۷:صفحات(۱۳98مهر )۷9عباسعلی حسین خانزاده، شهربانو ابراهیمی، فائزه خداکرمی، احیا حصیرچمن؛ فصلنامه علوم روانشناختی، پیاپی

 ۲۴-۱۷؛ صفحات (۲۰۱۴)6علی خدام،  مجله تحقیقات شنوایی و دهلیزی، سال بیست و سوم شماره.

 ۳۲-۷: صفحات-۱۳9۳، زمستان ۴۰پیاپی )۴فصلنامه مطالعات روانشناختی، سال دهم شماره -محسن شکوهی یکتا ، نیره زمانی ، جواد پورکریمی

تابستان )۲اره عباسعلی حسین خانزاده، شهربانو ابراهیمی، شیما حسینی، فائزه خداکرمیُِ نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، سال دهم شم
۱6۴-۱۴9:صفحات(۱۳98

 ۴5، ص (۱۳9۷)۱۴افسانه توحیدی ، ارسالن کریمی بحرآسمانی؛ مجله مطالعات ناتوانی، سال هشتم شماره

 (۱۳8۱، بهار ۲8پیاپی )۴فاطمه بهنیا، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفتم شماره

منابع



خدایا چنان کن سراجنام کار
تو خشنود بایش و ما رستگار

در پناه حق  موفق و روبه رشد باشید


