
ثِ ًبم خذا
دسس وَدن سبلن

دل صًذُاستبد 

صّشا سیبحی -فشصاًِ پَسػلوی -ًگبس ػضیضی-فبطوِ وَْسی صادُ:گشٍُ دٍم

"سهضگطبیی یه هتي ثبیٌشی"طشاحی ثبصی:هَضَع

"سبل11-10"اٍاخش سي هذسسِ: گشٍُ سٌی هَسد ًظش ثبصی



مقدمه



هْوتشیي ٍیژگی ّبی ثبصی ػجبستٌذ اص
آصاداًِ  •

ایجبد خاللیت ٍ اثتىبس•

هٌظنلبًًَوٌذ ٍ •

هحذٍدثِ لحبظ صهبًی ٍ هىبًی •

سشضتی غیشجذی•

ثشاًگیختي حس سلبثت•

•.....



ویژگی های کودکان سن مدرسه

آگبّی اص ایي ٍیژگی ّب ثشای ّش گًَِ هطبلؼِ ای . سبلگی داسای ٍیژگیْبی خبظ فىشی، سٍحی، سٍاًی، جسوی ٍ ػبطفی ّستٌذ 11–6وَدوبى دس سٌیي •
:دس هَسد وَدن الضاهی است

.سي ثبصی است. سي خاللیت است. سي ّوبًٌذ سبصی است.ایي دٍسُ سي گشایص ثِ گشٍُ است–1•

.وَدوبى پش جٌت ٍ جَضٌذ. وَدوبى ضبدًذ–2•

.داسای وٌتشل دسًٍی ػَاطف ٍ ّیجبًبت هی ضًَذ–3•

.ٍاوٌص ّب سهضی ٍ غیش هستمین است. ٍاوٌص ّب صثبًی ٍ والهی است  –4•

ػلت وٌتشل ػَاطف اًگیضُ هَسد پزیشش ٍالغ . تخلیِ ّیجبًبت دس ایي دٍسُ اًذثبصی، خٌذُ، گشیِ ٍ گفتگَ ثب ّوسبالى دسثبسُ حَادث ٍ هسبئل ساّْبی –5•
.ضذى دس هحیط است

.دس سٌیي دثستبى وَدن تفىشی ػیٌی گشا داسد  –6•



.آًبى لبدسًذ ثِ تفىش لیبسی ثپشداصًذ  –7•

.ى سشٍوبس داسًذ ّستٌذدس ایي سي وَدوبى ٍاثستِ ثِ ػولیبت ػیٌی ثش سٍی پذیذُ ّبیی وِ ثب آ–8•

.وَدن ٍالؼیبت سا ثِ ووه ػالئن تفسیش هی وٌذ. شداصدوَدن اص طشیك دستىبسی ػالئن ٍ ًطبًِ ّب ثِ تجییي ٍضغ پذیذُ ّب هی پ–9•

.یش ضىل سا دسن هی ًوبیذوَدن ثِ ًگْذاسی رٌّی سسیذُ است ٍ تغییش ًبپزیشی هحتَا ػلی سغن تغی–10•

.تفىش اٍ اص ٍالؼیت ّبی هحسَس جذا ًیست  –11•

اٍ هی فْوذ وِ دیگشاى احسبسبت، ػالئك ٍ  . شددافضایص ظشفیت ّبی ضٌبختی وَدن هٌجش ثِ ثْجَد سٍاثط اجتوبػی ٍی هی گ–12•
.وَدن هی تَاًذ خَد سا جبی دیگشاى ثگزاسد ٍ دیگشاى سا دسن هی وٌذ. تفىشات هتفبٍتی داسًذ

.ػولی ساجغ ثِ حَادث سٍصاًِ ٍ هؼوب ٍ طٌض ػاللِ داسًذوَدوبى دس ایي سٌیي حَادث سبدُ سا تؼشیف هی وٌٌذ، ثِ تَضیحبت سبدُ –13•

.ٌذثِ ًوبیطٌبهِ ػاللِ هٌذًذ ٍ هبیل ثِ ایفبی ًمص دس ًوبیطٌبهِ ّب ّست–14•

.وٌجىبٍ ّستٌذ ٍ ثِ یبدگیشی ػاللِ هٌذًذ. دس ًمبضی ّب اص خاللیت خَد استفبدُ هی وٌٌذ–15•



.بلیت ثپشداصًذدس ثبصیْبی گشٍّی ضشوت هی وٌٌذ ٍ دس گشٍُ ّبی وَچه هی تَاًٌذ ثِ فؼ–16•

.هسئَلیت ّبی وَچه سا لجَل هی وٌٌذ. داسای اػتوبد ثِ ًفس ٍ صویویت ّستٌذ–17•

.اص صٍسگَیی ٍ تحىن ثذضبى هی آیذ. همشسات ثبصی سا سػبیت هی وٌٌذ–18•

.ثِ فؼبلیت ثیص اص ًتیجِ آى ػاللِ داسًذ–19•

.ثبصی اثذاع هی وٌٌذ ٍ ٌّگبم ثبصی لَاًیي آًشا تغییش هی دٌّذ. ثِ یبدگیشی ضَق داسًذ–20•

.ی ثب ّوجٌس ػاللِ هٌذ هی ضَدوَدوبى دس اثتذا ثِ جٌسیت اّویتی ًوی دّذ ٍلی ثب ثضسگتش ضذى ثِ ثبص–21•

.ثب ثضسگتش ضذى تفىش وَدن ّن اًتضاػی تش هی ضَد. ظشفیت حبفظِ وَن ثتذسیج افضایص لبثل تَجْی هی وٌذ–22•

.اًگیضُ آهَصش دس ثیي داًص آهَصاى دثستبًی ثسیبس ًیشٍهٌذ است–23•

.ب سا دٍست داسًذثچِ ّبی دثستبًی گزضتِ اص دسستی ٍ یب ًبدسستی، پبسخ دادى ثِ پشسص ّ–24•

دادى . هَاد ٍ پذیذُ ّبی ػیٌی ثِ خَثی فشا هی گیشًذ وَدوبى ٍ ثَیژُ وَدوبى سبلْبی ًخستیي دثستبى اص طشیك وبس ثب اضیبء،  –25•
ثِ وَدوبى ووه خَاّذ وشد تب اص هفبّین ٍ ساثطِ ّب دسن ثْتشی داضتِ   فشصت ّبیی ثشای دستىبسی، ػول، لوس ٍ احسبس وشدى اجسبم

.ثبضٌذ



ثِ سوت تىلن اجتوبػی پیص هی سٍد ٍ پشگَیی ّبی دٍسُ  « خَدهحَسی»خضاًِ لغبت وَدن ثِ سشػت افضایص پیذا هی وٌذ، هحتَای تىلن وَدن اص   –26•
.لجل جبی خَد سا ثِ گفتبس اًتخبثی ٍ گضیٌطی هی دّذ

تبى ّبی آًبى وبهالً ثضسي است ٍ ایي ثذاى جْت است وِ ثِ جبی هچ ٍ اًگط دس سبل اٍل دثستبى اغلت وَدوبى هی تَاًٌذ ثٌَیسٌذ اهب اًذاصُ ًَضتِ  –27•
.اص ول دست استفبدُ هی وٌٌذ

وَدن دس اثش ثبصی ثب ّوسبالى حبالت . َدن دس ایي دٍسُ ثش ػْذُ داسًذثبصی، گشٍّْبی ّوسبالى ٍ سٍاثط خبًَادگی ًمص هْوی دس اجٌوبػی ضذى و–28•
سا ثب  یه هسبػی سا فشا هی گیشد ٍ اص طشیك تملیذ حشوبت ٍ گفتبس دیگشاى خَدخَدخَاّی سا اص دست هی دّذ ثب سبصگبسی ثب گشٍُ دٍستی، هطبسوت ٍ تطش

.هَاصیي اجتوبػی هٌطجك سبختِ ٍ هی وَضذ ّوبًٌذ دیگش هشدم ثبضذ

جٌس، . اػضبی گشٍّْب هؼوَالً اص هیبى ّوسبالى ٍ ّوجٌسبى اًتخبة هی ضًَذ. دس ایي دٍسُ هیل ثِ گشٍُ ّوسبالى ثِ ضذت افضایص هی یبثذ–29•
.ك هؤثشًذضخصیت، هذسسِ، هؼبضشت خبًَادُ ٍ تشتیت تَلذ دس اًتخبة ّوجبصی ٍ سفی

.ِ اٍج خَد هی سسذ اػضب ثبیذ سفتبس جبهؼِ پسٌذی داضتِ ثبضٌذتوبیل ثِ ّوبًٌذ سبصی ثب اػضبی گشٍُ هؼوَالً دس دُ ٍ یبصدُ سبلگی ث  –30•

یذ ثبصی ثیص اص حذ اّویت ثذٌّذ ٍ دسن ایٌىِ لَاػذ ثبصی چشا ٍ چگًَِ ثبدس ایي سي وَدوبى ثِ دلیل داضتي اخالق ٍالغ گشا هوىي است ثِ لَاػذ –31•
.ثب هَاسد خبظ اًطجبق یبثذ ثشایطبى دضَاس است

.دس ایي سي سلبثت، الف صدى ٍ دػَا فشاٍاى یبفت هی ضَد–32•

گزاسًذ ًبضی  ػذم اػتذال دس سفتبس دس وَدوبًی وِ ثشای اٍلیي ثبس ثِ هذسسِ گبم هی  اصَالً سبصگبسی ثب هحیط هذسسِ ثشای وَدن ثسیبس دضَاس است؛–33•
.اص تغییش ًبگْبًی هحیط است



معرفی بازی

رمزگشایی یک متن باینری:نام بازی•

افزایش تمرکز و دلت:هدف•

"سال11-10"اواخر سن مدرسه:گروه هدف•



توضیحات بازی

رلمی تبدیل  5ساله طراحی شده است،ما حروف الفبای فارسی را به کدهای باینری  11-10در این بازی که برای کودکان •

او میخواهیم که محتوای متن را برای ما استخراج  کرده ایم و طبك آن دو متن به زبان باینری برای کودک نوشته ایم و از

.کند

رلم  5رلم  5از او میخواهیم که متن عددی داده شده را به صورت .روند بازی را به طور کامل برای کودک توضیح میدهیم•

رلمی را از جدولی که در اختیار او گذاشته ایم پیدا کرده و  5از سمت چپ جدا کرده و حرف الفبای مربوط به هر عدد 

.حروف را کنار هم گذاشته و به متن مورد نظر دست یابد



10010 ص 00000 ا-آ

10100 ض 00001 ب

01001 ط 00010 پ

01010 ظ 00100 ت

10100 ع 01000 ث

10011 غ 10000 ج

10110 ف 00011 چ

11001 ق 00110 ح

11010 ک 01100 خ

11011 گ 11000 د

11101 ل 00111 ذ

10111 م 01110 ر

00101 ن 11100 ز

10101 و 01111 ژ

01011 ه 11110 س

11111 ی 10001 ش

جدول تبدیل حروف الفبا به رمزهای باینری



:آهَصش سهضگطبیی

.یه هتي ثِ صَست ػذدی ثِ ضوب دادُ هیطِ•

.سلن جذا وي5سلن 5اص سوت چپ •

.سلوی دس جذٍل ًطبى دٌّذُ یىی اص حشٍف الفجبست 5ّش ػذد •

.حشٍف سا اص جذٍل پیذا وي ٍ وٌبس ّن ثگزاس•

.ولوِ یب جولِ سبختِ ضذُ سا ثشایوبى ثٌَیس•



:مثال
                         

11110111010000010111

س:11110

ل:11101

ا:00000

م:10111

سالم                                             



:متن اول

110000010111111000001111100000111000000011000101011110011111000010000000110110010100100001

111111010011111110101010111000110100000000101000001111000100

دنیای آزاد و زیبا حك طبیعی کودکان است



:متن دوم

001001010110001100000000010100001000111000000111000000000101000110101111010010111011

011010011101011111111110100010111111010111111000100111111010100001000000101110101100010010

0011100000011100000000010100011010111011111111000000010111000111111000111111

یتو شجاع تر از آنچه که فکر میکنی هستی و باهوش تر از آنچه می اندیش



پایان


