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  رسانه هاي آموزشی غیر نورتاب 

  :تابلوهاي آموزشی 

  تابلوهاي گچی-1

این گونه تابلوها از جنس تخته . از متداولترین انواع تابلوها در آموزش هستند و روش به کارگیري آنها بسیار شاده و آسان است

  . سازندسیمان و گاهی شمع و فرآورده هاي صنعتی دیگر می -فیبر –

  :از تابلوهاي گچی روش هاي استفاده 

این روش براي ترسیم نقشه ها و تصاویري که مرتبا توسط معلم مورد استفاده قرار می گیرند به کار گرفته  –روش الگو - الف

استفاده از این روش متضمن صرفه جویی در وقت و انرژي معلمان است به عنوان مثال معلمان دردرس جغرافیایی . می شود 

ر با صرف وقت حدود نقشه هاي کشورهاي مورد نیاز خود را بر روي کاغذ نازکی ترسیم کرده و حدود می توانند تنها یک با

به این ترتیب در هنگام استفاده هر یک از آنها می توانند الگو را . مشخص را با سنجاق و یا میخهاي خیلی نازك سوراخ نمایند 

خته پاك کن آغشته به ذرات گچ ضربات مالیمی به آن وارد کنند و به وسیله ي پونز و یا چسب به تابلو متصل کرده سپس با ت

  . پس از برداشتن الگو از روي تابلو با اتصال نقطه ها طرح مورد نظر را به دست آورند 

  روش قالب -ب

 معلمان می. استفاده از این روش ترسیم اشکال ظریف و دقیق هندسی  را در زمان کوتاهی براي معلمان میسر می سازد 

توانند با قرار دادن قالب هاي مربوطه بر روي تابلوهاي گچی و مشخص کردن حدود آنها با گچ در مدت بسیار کوتاهی شکل 

  .دقیق و ظریف مورد نظر ا به دست آورند 

  :روش شبکه یا جدول -ج

تدا تصاویر و نقشه ها براي استفاده از این روش اب. این روش مخصوص بزرگ کردن تصاویر کوچک بر روي تابلوهاي گچی است 

را به مربع هاي کوچکی که مساوي هستند تقسیم کرده و تابلوهاي گچی را نیز به مربع هاي بزرگتر که تعدادشان مساوي 

پس از آماده شدن تابلو معلم جزئیات هر یک از مربع هاي کوچک را عینا بر روي . مربع هاي کوچک است تقسیم می نمایند  

وي تابلو منتقل می کند ، مسلما پس از انتقال ، تصویر یا نقشه در اندازه بزرگتر بر روي تابلو به دست مربع هاي مربوطه بر ر

  .می آید 

  :روش پنهانی - د

روش پنهانی هن براي معرفی پروژه هاي دسته جمعی شاگردان و هم براي کار تدریس توسط معلم مورد استفاده قرار می 

مطالب الزم را بر روي تخته گچی می نویسند و روي آنها را می پوشانند و در موقع الزم  به این ترتیب شاگردان قبال. گیرد 

  . رفته رفته پوشش ها را برداشته اشکال و یا مطالب را به سایرین نشان می دهند 

ی سازد ، چون در بسیاري از موارد نشان دادن کل و یا ارائه کل مسئله موجبات عدم دقت درباره جزئیات آنها را فراهم م

  .استفاده از این روش به میزان قابل توجهی ، میزان یادگیري شاگردان را افزایش می دهد 

  تابلوهاي پارچه اي-2

با استفاده از تابلوهاي پارچه اي شما می توانید . براساس اصل چسبندگی دو سطح پرزدار تهیه ومورد استفاده قرار می گیرند 

سهولت کار با این گونه تابلوها به شما امکان می دهد . چیزي روي آن قرار ندارد شروع کنید کار خود را در مقابل تابلوئی که 

با کاربرد تابلوهاي پارچه اي شما می توانید دو حس دیداري و . که مقصود خود را بدون درنگ و صرف وقت ارائه نمائید 

جا به جا کردن نوشته ها و تصاویر بر . ینی ارائه دهید شنیداري شاگردانتان را به کار گرفته و هر گونه مطلبی را به صورت ع
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کاربرد . متغیر سرعت یکی از مزایاي استفاده از این گونه تابلوهاست . روي تابلو امکان نوعی حرکت و تغییر را به شما می دهد 

ها محدودیتی که در استفاده تن. تابلوهاي پارچه اي امکان مشارکت شاگردان و همکاري آنان را در امر تدریس فراهم می سازد 

از تابلوهاي پارچه اي وجود دارد آن است که کاربرد این گونه تابلوها مستلزم داشتن قدري مهارت است که کسب آن کار 

شامل چند ورقه ( دشواري نیست براي ساختن این گونه تابلوها شما می توانید تقریبا از هر جسم مسطحی استفاده کنید 

ولی بهتر آن است که شما ابتدا هر گونه پارچه پرز داري را که ) پتوهاي کهنه  –پارچه هاي ماهوتی  –یم کارتن یا مقواي ضخ

  . در دسترس دارید امتحان کرده و بهترین آنها را انتخاب کنید 

در به خاطر داشته باشید که کشیدگی پارچه از چهار طرف قاب به سهولت چسبیدن تصاویر و نوشته ها کمک می کند هر ق

حتی کاغذ آب ( جنس پارچه شما مرغوبتر باشد هزینه تهیه تابلو ارزان تر تمام می شود زیرا می توانید ارزان ترین کاغذها 

  . جهت چسباندن پشت تصاویر استفاده کنید ) خشک کن

ر کثیف می شوند ، براي زمینه ي این گونه تابلوها رنگ هاي تیره داراي محاسن زیادي هستند و به این ترتیب که اوال دیرت

این گونه پارچه ها را هرگز نقش دار انتخاب نکنید زیرا . ثانیا تصاویر رنگی بر روي آنها جالب تر بوده و بهتر دیده می شوند 

به کارگیري چنین روش هایی موجب می شود که فراگیران . مانع تمرکز حواس بر روي تصاویر و نوشته هاي شما می شوند

در نظر داشته باشید که بهره گیري . رباره موضوع مورد نظر فکر کرده و به عبارت دیگر آن را مرور کنند قبل از اخذ تصمیم د

  . از چنین روش هایی مستلزم صرف وقت و حوصله زیادي است ولی داراي نتایج رضایت بخش است 

  . خیل و ابتکار و خالقیت شما دارد استفاده از تابلوهاي پارچه اي که تابلوهاي ماهوتی یکی از آنهاست بستگی به قدرت ت

  تابلوهاي مغناطیسی-3

بر اساس اصل جذب فلزات به طرف آهن ربا تهیه و مورد استفاده قرار می گیرند و بیشتر مزایایی که در مورد تابلوهاي ماهوتی 

بعالوه گم شدن . آنهاستاز محدودیت هاي عمده کاربرد این چنین تابلوهاي سنگینی . ذکر شده در مورد آنها نیز صادق است 

اساس کار تابلوهاي . و دشواري تهیه مجدد آهن ربائی است که براي نگهداري تصاویر بر روي تابلو از آنها استفاده می شود 

. مغناطیسی نظیر تابلوهاي ماهوتی است یا این تفاوت که در تهیه آنها به جاي پارچه از یک ورقه نازك آهن استفاده می شود 

در استفاده از تابلوهاي مغناطسی . صاویر و نوشته هاي تابلوهاي مغناطیسی به قدري سلیقه و مراقبت نیاز دارد نگهداري ت

  .اشیاء سه بعدي کوچک را نیز می توان به کار برد 

  تابلوهاي الکتریکی-4

ارزش آموزشی آنها قابل از انواع جدید تابلوهاي آموزشی هستند که چنانچه درست ساخته شده و مورد استفاده قرار گیرند 

فلزات و یا مواد مشابه دیگر استفاده کرده و به کمک –در ساختمان این گونه تابلوها می توان از چوب . توجه خواهد بود 

در این گونه تابلوها معموال تعداد . مقداري سیم یک المپ کوچک چراغ قوه و یا زنگ اخبار تابلوي ارزشمندي را تهیه کرد 

در هنگام . طرف تابلو قرار داده و پاسخ هاي مربوط به آنها را به طور نامنظم در طرف دیگر تابلو می گذاریم  سوال را در یک

پیدا کردن جواب ، شاگرد سر سیم مربوطه و سر سیم مربوط به پاسخ ها را روي مهره کنار پاسخ انتخابی اش قرار می دهد 

در استفاده از تابلوهاي . روشن شده یا زنگ اخبار به صدا در می آید مسلما چنانچه پاسخی درست باشد المپ باالي تابلو 

این گونه . الکتریکی شاگردان نیاز کمتري به کمک معلمان خود داشته و خود می توانند صحت و سقم پاسخ ها را حدس بزنند 

اندازه معمولی . هی دارند تابلوها را در کلیه مدارس خصوصا در دروس جغرافیا ، زیست شناسی و زبان کاربرد قابل توج

  .سانتی متر است و هزینه تهیه آنها برخالف تصور بسیار ارزان است  تابلوهاي الکتریکی 
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  اشیاي واقعی

کاربرد اشیائ واقعی در کالس درس متضمن منافع زیادي است که حداقل آن را می توان آشنا کردن و آگاه شدن شاگردان با 

نظیر دیگر منابع آموزشی این گونه اشیاء نیز زمانی مثمر ثمر خواهند بود که خود . دورو برشان نام برد آنها و محیط زیست

تکنیک معرفی و ارائه اشیاي واقعی بر یادگیري و ایجاد عالقه . شاگردان در استفاده از آنها شرکت کرده و از آنها چیزي بیاموزند

  . ي شاگردان نسبت به آنها موثر است 

مختلف اشیاي واقعی را می توان تحت عنوان اشیاء تغییر نیافته و اشیاء تغییر یافته و مدل ها به شرح زیر طبقه بندي انواع 

  .نمود 

  اشیاء واقعی تغییر نیافته - الف

آن دسته از اشیاء هستند که به اصطالح خودشان می باشند و جز در مورد جدا ساختن آنها از محیط حقیقی و واقعی زندگی 

به عبارت دیگر هیچ یک از قسمت هاي تشکیل دهنده آنها دست نخورده و اندازه واقعی خود را . اندتغییر دیگري نیافته شان

  خرگوش زنده و گیاه زنده  –دارا بوده و آماده بهره برداري کامل است مثل یک موتور اتومبیل که بر پایه محکمی قرار گرفته 

  اشیاء واقعی تغییر یافته -ب

هاي مختلف آنها از یکدیگر جدا شده و دوباره توسط یک کارشناس براي کار تدریس آماده شده ه انسان که قسمتیک جمجم

یک اسکلت کامل انسانی نیز که براي مطالعه ممکن است رنگ شده و یا . باشد نمونه خوبی از اشیاء واقعی تغییر یافته است

  .باشده علت نشان دادن قسمت هاي مهم میاستفاده از رنگ ب. بدون رنگ باشد نمونه دیگر است 

استفاده از برش ها معموال در مورد موتورها و اشیاء مشابه براي . نوع سودمند دیگر اشیاء واقعی تغییر یافته برش ها هستند 

  .نشان دادن قسمت هاي پنهانی و دور از دید آنها صورت می گیرد 

  نمونه ها -ج

گرچه غالب اوقات آن را قسمت و . ک شیئی تغییر نیافته مورد استفاده قرار گیرد یک نمونه ممکن است گاهی به صورت ی

  . جنبه اي از شیئی که داراي مشخصات مشابه و مشترك طبقه و یا گروه خاصی است تعریف کرده اند 

  آموزش با استفاده از اشیاي واقعی 

، بحث کردن وسیله خوبی براي ترغیب و تشویق در دست داشتن اشیاء واقعی براي مشاهده ، لمس کردن ، نمایش دادن 

آموزش با استفاده از اشیاء واقعی خصوصا براي رشته هاي فنی و . شاگردان به بهره گیري از این گونه منابع آموزشی است 

  .عملی هم آسان تر و هم ضروري تر است 

  :اشیاء تغییر یافته تقلید واقعیت 

و مکانی که مورد نیاز هستند قابل دسترس نیستند و اگر هم باشند ممکن است آنها  در عمل بسیاري از اشیاء واقعی در زمان

بزرگتر ، پیچیده تر ، سنگین تر ، گران قیمت تر و خطرناکتر از آن باشند که ما بتوانیم از انها نظیر اشیاء واقعی تغییر نیافته 

توانند به روشنی براي شا هاي بزرگ و پیچیده میها و سیستمبنابراین از طریق تغییر و تقلید ماهرانه واقعیت . استفاده کنیم 

  :دهیم ها را در زیر شرح میها و برشماکت –سه نمونه از اشیاء واقعی تغییر یافته تحت عنوان مدلها . گردان تفهیم شوند

  :مدلها -1

ف و گران قیمت هستند که می توانند به مدلها ، اشیاء واقعی تغییر یافته هستند به عبارت دیگر آنها تولید مجدد اقالم ظری

بعضی از مدلها به خاطر صرفه جویی در هزینه و فضا کوچکتر از . قیمت قابل قبول و ایمنی الزم براي استفاده ساخته شوند 

به طور کلی . اشیاء واقعی مربوطه هستند برعکس بعضی به طور قابل مالحظه اي براي ساده تر کردن مطالعه بزرگتر اند 
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استفاده از مدلهایی که به طور تجاري براي کار تدریس . وصیات عمومی و کلی اشیاء واقعی در مدلها خالصه می شوند خص

  . تهیه می شوند گاهی اوقات کاربرد یک روش سیستماتیک را ایجاب می کند 

  )86- 87 ارشد(کدامیک از موارد زیر جزء اشیاء تغییر یافته تقلید واقعیت می باشد ؟

  تصاویر آموزشی  - تابلوهاي الکتریکی     د- نمودار     ج -ها     ب مدل- الف

  /گزینه الف پاسخ

  :ماکت ها -2

ماکت ها قسمت هاي ساده شده واقعیت و جاي گزین اشیاء واقعی هستند که براي روشن کردن قسمت هاي الزم و یا طرز کار 

در ساختن ماکت ها بایستی . ت ها کامال رعایت شده اند در ماکت ها نسب. چیزي با حذف جزئیات غیر الزم ساخته می شود 

  :به اصول اساسی زیر توجه نمود 

  بایستی از جزئیات زائد صرف نظر کرد-1

  .ماکتها شبیه شیئی واقعی مربوطه و حتی االمکان هم رنگ طبیعت آن تهیه می شوند-2

  روي جنبه ها و قسمت هاي مهم آن تاکید کرد -3

  که یادگیري را تسهیل کنند نه دشوارآنها را طوري ساخت -4

  آنها را بر انگیزنده دقت و جالب توجه ساخت-5

  .آنها را طوري ساخت که موجب بروز فعالیت هاي مفید باشند - 6

- کاغذ–خمیرها  –فلزات  –چوب  –از گل . در نهیه ماکت ها دنبال کردن مراحل پیاپی ساخت ، کارها را آسانتر می کند 

  .از این قبیل می توان به عنوان مواد الزم در تهیه وسایل آموزشی سه بعدي نام برد  یونولیت و مواردي

برشها آن دسته از اشیاء سه بعدي تغییر یافته هستندکه براي نمایش قسمت هاي پنهانی و دور از دید اشیاء به  - برشها-3

  .کارمی روند 

  

  تصاویر آموزشی

  :م می کنند تصاویر ثابت را به انواع گوناگون زیر تقسی

 تصاویر کاغذي غیر نورتاب نظیر عکس ها و نقاشی ها  -1

 اسالید -2

 فیلم استریپ و طلق شفاف -3

تصاویر ثابت از هر نوعی که باشند تجارب مختلفی را که مردم از طریق آنها از دنیاي واقعی با خبر می شوند در اختیار آنان 

با استفاده از تصاویر، ایده هاي مجرد و انتزاعی . ي پیدا می کنندبا استفاده از عکس ها شاگردان سواد دیدار. قرار می دهد

براي اصالح اشتباهات و سوء تعبیرات،  - این گونه عکس ها را می توان براي معرفی موضوعات جدید. زیادي را فرا می گیرند

  . براي انتقال اطالعات اساسی و براي ارزشیابی از پیشرفتهاي شاگردان بکار برد

  ستفاده از عکس در آموزشامتیازات ا

استفاده از عکس در آموزش حاوي . به نظر پاره اي از صاحب نظران، گاهی ارزش یک عکس معادل ده هزار لغت و عبارت است

  :امتیازات و فواید بی شمار به شرح زیر است 

  به یاد آوردن تجارب
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  کمک به مطالعه جزئیات

  اصالح اشتباهات و سوء تعبیرات

  و یا چند عکس از یک شیء یا واقعهمقایسه و تضاد د

  ایجاد تجارب جدید

  نمایش مراحل تکامل

  آمادگی براي استفاده از تجارب آتی

  آشنایی با زیبایی ها

  خصوصیات عکس خوب

 .باشد به عبارت دیگر عکس تار نباشد) نت(روشن، واضح و  -1

 .شدکلیه عوامل تشکیل دهنده آن از قبیل رنگ و نور معرف یک فکرو ایده خاص با -2

 .در آنها تقلب حقیقت نشده و حقه هاي عکاسی بکار نرفته باشد -3

 در استفاده از رنگ بیشتر به واقعیت توجه شده باشد تا جنبه زیبایی -4

 داراي زیر نویس مناسب باشد -5

 .به سادگی قابل استفاده بوده و تعبیر و تفسیر آن وقت معلم را نگیرد - 6

  چارت ها

ه دیداري ایده ها و مفاهیمی است که تفهیم آنها از طریق ارائه کتبی و شفاهی مشکل هدف و منظور از تهیه چارت ها، ارائ

  .چارت ها براي روشن کردن نکات مهم نیز تهیه می شوند. است

  :چارت ها داراي انواع متعددي به شرح زیر هستند 

  :یر است تقسیم بندي چارت ها بر اساس فرم ارائه مطالب که داراي انواع متعددي به شرح ز) الف

  -چارت هاي زمانی)1

در این . داراي انواع مختلفی هستند که یک نمونه از آنها مشخص کننده وقایع و حوادث تاریخی در یک دوره از تاریخ است

گونه از چارت ها، می توان از محور هاي افقی براي مشخص کردن حوادث و از محور هاي عمودي براي جدا کردن ادوار 

  .گاهی اوقات براي روشن تر کردن حوادث و وقایع مهم از عکس ها و تصاویر نیز استفاده می کنند. دتاریخی استفاده کر

  - چارت هاي نواري و چارت هاي برگردان)2

نوع اول چارت هایی هستند که داراي . چارت هاي نواري و برگردان دو وسیله براي ارائه اطالعات بصورت متوالی هستند

از نوار یا کاغذ هستند که می توانند در مواقع الزم جدا شده و قسمت هاي مربوطه را آشکار قسمت هاي متوالی پوشیده 

به همین ترتیب چارت هاي برگردان براي ارائه اطالعات بصورت متوالی که عرضه آنها بر روي یک برگ مشکل است . سازند

چوب هاي بلند براي نشان دادن تصاویر و نوشته ها بهترین راه استفاده از این گونه چارت ها بهره گیري از . تهیه می شوند

  .است

  -چارتهاي طبقه بندي و سازمانی)3

  .شاخه اي تقسیم بندي کرد-3درختی - 2جریانی -1این نوع چارت ها را می توان به سه نوع 

یک سازمان بزرگ  به منظور نشان دادن جریان یک فرآیند یا روابط میان مسئولیت شغلی دوایر اداري در: چارت هاي جریانی 

  .بکار گرفته می شوند
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براي مشخص کردن مشخصات، ترکیب و روابط میان اعضاء خانواده ها و یا انواع بکار می رود و براي نشان دادن :چارت درختی 

  .اثرات یک درخت اختراع نظیر نیروي بخار بکار می رود

متعدد به شاخه اي واحد بوجود می آیند و معموالً  از بهم پیوستن چندین شاخه "چارت درختی"بر خالف :چارت شاخه اي 

معموالً چارت هاي شاخه . براي مشخص کردن موادي که براي ساختن و تولید یک فرآورده مورد نیاز هستند بکار می گیرند

هایی نیز اي و درختی حاوي اعداد و ارقام براي مقایسه زمان مقدارو میزان نیستند، اگر چه گاهی اوقات براي چنین منظور 

  .ساخته می شوند

  چارتهاي آموزشی -2چارتهاي اخباري -1: چارت ها بر اساس ماهیت محتوا به شرح زیر تقسیم می شوند 

چارتهاي اخباري را شامل ورقه ها یا تابلوهایی می دانند که به دیوار نصب شده و نظیر پوستر، اطالعاتی را به گیرندگان عرضه 

تصاویر و نظایر آنها  -عکس ها - نشانه ها -ر آنها جامع تر بوده و ممکن است حاوي نمودارهامی دارند ولی مطالب مندرج د

  .باشند

چارتهاي آموزشی نیز کلیه خصوصیات چارتهاي اخباري را دارا بوده ولی درك منظور آنها مستلزم توضیحات شفافی معلمان 

به این ترتیب که پوستر را بایستی با در نظر . قائل هستندمتخصصان تفاوتی را بین چارت هاي اخباري و پوستر ها . نیز هست

گرفتن عالئق و احتیاجات عام تهیه کرد، در حالی که چارت هاي اخباري براي درك بیشتر اطالعاتی که از طریق دیگر به 

بطوري که چارت . اطالع مردم رسیده است، بکار گرفته می شوند، بنابراین محتوي آنها با اطالعات مذکور بستگی تام دارد

اخباري نمایانگر و نشان دهنده یک ایده کلی و عمومی از یک موضوع بخصوص است در تهیه چارتهاي اخباري بایستی تصاویر 

تعیین محتواي چارتها یکی از ضروریات در . محل نصب آنها نیز مهم است. و مطالب را چنان تهیه کرد که جلب توجه کند

  .تهیه آنها است

      براي نشان دادن چرخه آب در طبیعت و مراحل انتقال بیماري ماالریا بهتر است از چه نوع چارتی استفاده شود؟

  )84-85ارشد (

  گزینه د: جریانی                   پاسخ )زمانی    د)درختی     ج)سازمانی   ب)الف

  )82- 83ارشد (صوص است؟کدام رسانه آموزشی بیانگر یک ایده کلی و عمومی از یک موضوع بخ

  گزینه الف:پمفلت    پاسخ )پوستر     د)چارت آموزشی     ج)چارت اخباري    ب)الف

  )82-83ارشد (کدام چارت آموزشی مناسب است؟ ORSبراي آموزش مادران جهت تهیه 

  گزینه ب:سازمانی    پاسخ )زمانی   د)برگردان   ج)درختی   ب)الف

  پوستر ها

در تهیه پوستر ها، هر چقدر : جالب توجه و ارزان قیمت اطالعات بکار برده می شوند  -روشن - ال صریحپوستر ها براي انتق

  .پیام ها را ساده تر و مستقیم تر ارائه دهیم، تاثیر آنها زیاد تر و مؤثرتر است

  :معموالً بهترین پوستر ها داراي مشخصات زیر هستند 

 .داراي هدف و منظور خاص هستند -1

 .وجه فوري شوندموجب جلب ت -2

 .شامل مطلب و موضوعی خاص هستند -3

 .بیننده را به انجام کاري وا دارند -4
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این گونه . به خاطر داشته باشید که پوستر هاي یک نظري نباید حاوي مطالب زیادي باشند –پوستر هاي یک نظري  - الف

در هر حالت، درك پوستر . دآوري و مرور نمایندپوستر ها صرفاً بایستی ایده اي را درباره موضوعی که قبالً تفهیم شده است یا

  .هاي یک نظري نیاز به هوش و معلومات خاصی نداشته باشد و بیشتر از طریق حواس صورت می گیرد

سعی کنید که از پوستر هاي سالم و بی نقص استفاده کنید زیرا پوستر هاي پاره شده تأثیر منفی دارد و عکس العمل منفی 

  .انگیزاندآنان را نیز بر می 

  :در ارائه پوستر به نکات زیر توجه داشته باشید 

چنانچه پوستر را در هواي آزاد مورد استفاده قرار می گیرد محل آن را طوري انتخاب کنید که از باد و باران و دیگر  -1

مت آنها کمک در این کونه موارد، آغشتن سطح پوستر ها با آهار و یا روغن جال به مقاو. عوارض طبیعی در امان باشد

 .می کند

 .براي تأثیر حداکثر در بینندگان مطلب پوستر را قسمتی از یک برنامه کلی انتخاب کنید -2

 .در هنگام استفاده از پوستر از دیگر رسانه هاي موجود نیز براي القاء مطالب مندرج در پوستر استفاده کنید -3

گوناگون نسبت مستقیم دارد به عبارت دیگر هر چه  میزان تأثیر پوستر بر بینندگان با تعداد نصب آنها در اماکن -4

 .تعداد پوستر ها بیشتر باشد تاثیر پیام بر گیرندگان آن بیشتر است

 .فراموش نکنید که هرگز از حیث تعداد، از حد متعارف خارج نشوید -5

دگان به آنها عادت به خاطر داشته باشید که پوستر ها پس از مدتی ارزش و تاثیر خود را از دست می دهند زیرا بینن - 6

 .کرده و دیگر توجهی به آنها نخواهند داشت بنابراین هر دو سه هفته یکبار آنها را عوض کنید

فراموش نکنید که بین برداشتن پوستر قبلی و نصب پوستر جدید جاي آن را مدتی خالی بگذارید رعایت این فاصله  -7

 .زمانی توجه بینندگان را به پوستر جدید تأمین می کند

القاء ایده و تشویق بینندگان به انجام کار  -پوستر هاي چند نظري براي جلب توجه -پوستر هاي چند نظري -ب

بخصوصی مورد استفاده قرار می گیرند و مهم ترین اختالف نظر آنها به پوستر هاي یک نظري صرف وقت بیشتر براي 

. مطالب و تصاویر زیادي را در خود جاي می دهندمعموالً پوستر هاي چند نظري . درك منظور منعکس شده در آنهاست

این تصاویر ممکن است حالت تسلسل و زنجیره واري را به خود گرفته و بیننده را براي خواندن مطالب و ارتباط بین 

تصاویر مدتی در جلوي خود نگهدارند به همین خاطر محل نصب این گونه پوستر ها بایستی اماکنی باشند که توقف 

حیاط مدرسه در فصل هاي گرم و راهروها در فصول سرد براي پوستر هاي چند نظري . را در آنجا ایجاب کنند بینندگان

  .به شمار می روند

  :براي تهیه پوستر ها و چارت ها، در نظر گرفتن اصولی که در زیر بحث می شوند به کارآیی آنها کمک می کند 

. باشد، بدین معنی که در عرض جند ثانیه آن را قرائت کردیک پوستر و یا چارت بایستی خالصه :خالصه بودن  -1

مطلب خود را در یک جمله .حروف بکار رفته بایدخوانا و درشت باشد بطوري که از فاصله نسبتاً دور خوانده شوند

تاکنون هیچ قانون معینی در مورد تعداد حروف مندرج در . خالصه کنید جمله اي که خواندن و درکش آسان باشد

تجاوز  8ر و یا چارت مشخص نشده است ، معهذا عده اي عقیده دارند که تعداد کلمات پوستر ها نبایستی از پوست

همانطور که ذکر شد، تأثیر یک مطلب مشخص بسیار زیادتر از یک موضوع کلی آنچه را که می خواهید، . کند

 .مستقیماً بیان کنید

  :هار طبقه بندي زیر قرار داد عنوان پوستر ها را می توان در زیر پوشش یکی از چ
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 .مثل در هنگام تراش فلزات از عینکهاي ایمنی استفاده کنید:  دستوري -

 آیا موتور هاي دیزل را می شناسید؟:  پرسشی  -

 .امتحانات نزدیک است، مطالعه کنید:  پیشنهادي -

 .زیان آور است ، از آن بپرهیزید Xاشعه : اخباري  -

پوستر ها و چارتهاي خوب داراي نقوش و تصاویر زیادي نیستند و تنها . استسادگی خود نوعی زیبایی : سادگی  -2

 .شامل طرح هایی هستند که منظور و مقصود را بیان می کنند

این بداعت شامل کلیه جنبه هاي مربوط به تهیه آنها نظیر . پوستر و چارت بایستی بدیع جالب و نوع باشند: بداعت  -3

 .بین عناصر تشکیل دهنده آنها می شودکلمات و جمالت، طرح ها و روابط 

در صورت استفاده از طرح و نقاشی با بکار گیري انواع حساب شده آنها می توانیم به امکان تثبیت آنها در : طرح  -4

فراموش نکنید که بین طرح یا نقاشی پوستر و یا چارت شما با مطالب مندرج در آنها فاصله اي . خاطره ها بیافزاییم

در طرح یا تصاویري بایستی به میزان آگاهی . به عبارت دیگر هر دوي انها نمایانگر ایده واحدي باشندموجود نباشد، 

بینندگان همیشه به تصاویر مربوط به زندگی تحصیلی و خانوادگی حساسیت نشان می . بینندگان آنها توجه داشت

 .دهند

ز جمله تیترها و عناوین آنها از جمله متغیر نحوه قرار گرفتن قسمت هاي مختلف پوستر ها و چارت ها ا: تنظیم  -5

 .هایی هستند که در میزان تأثیر بر بینندگان دخالت فراوان دارد

. رنگ ها همیشه مبین ایده ها و احساسات بوده و هستند، هرگز از رنگ ها به عنوان تزئین استفاده نکنید: رنگ ها  - 6

ك و پویایی، رنگ سفید عالمت صلح و دوستی و رنگ سبز رنگ ها حامل پیامند، در فرهنگ ما رنگ قرمز نشانه تحر

خطوط افقی پایداري و . دیگر رنگ ها نیز به نوبه ي خود از فرهنگی نسبتاً معنی دار برخوردارند. نشانه آرامش است

باید در نظر داشت که استفاده از رنگ ها با عقاید . سکون را نشان می دهند و خطوط مارپیچ حرکت را می رسانند

 .ذهبی و سایر ارزش هاي فرهنگی و اجتماعی بینندگان مغایرت و تضادي نداشته باشدم

براي افزایش کارآیی و تأثیر آنها، رنگ . بعضی از متخصصان معتقدند که در تهیه پوستر و چارت استفاده از دو رنگ کافی است

اغذ اصلی خود رنگی است که می تواند تأثیر فراموش نکنید که سفیدي متن ک. هاي متضاد و تند را در جوار هم قرار دهید

سعی کنید که رنگ هاي تیره را در روي زمینه هاي کم رنگ و رنگهاي روشن را روي زمینه هاي تیره بکار . زیادي را دارا باشد

  .تجربه نشان داده است که رنگ سیاه روي زمینه زرد درخشندگی قابل توجهی را دارا است. ببرید

  )اگراف ه(نمودار ها 

نشان دهنده روابط نسبی و عددي اقالم هستند که خواننده را قادر به درك معناي خاص یک توده از اطالعات : نمودار ها 

  .پیچیده می کنند

کدام یک نشان دهنده روابط نسبی و عددي اقالم هستند که خواننده را قادر به درك معناي خاص یک توده از اطالعات 

  الف: عکس     پاسخ )چارت   د)پوستر    ج)ر    بنمودا)پیچیده می کنند؟ الف

  :می توان انواع و اقسام پوسترها را بطور خالصه در چهار دسته خالصه کرد که عبارتند از 

  خطی ، ستونی ، دایره اي  و تصویري

ز مقیاس در این نمودار ها یکی ا. جزء دسته اي هستند که دو مقیاس اندازه گیري را شامل می شوند: نمودار خطی  -1

این نوع نمودار ها دقیق ترین یا صحیح ترین نوع نمودار ها . ها در امتداد قائم و دیگري در امتداد افقی قرار می گیرد



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 

 

 9 .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  رهنگ گستر نخبگانموسسه ف استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی

 

. البته هنگامی از این نمودارها استفاده می گردد که اطالعات بسیار زیادي در دست باشد. را تشکیل می دهند

 .طالعات را در یک مدت زمان معینی بخوبی نشان می دهندنمودارهاي خطی، نحوه گسترش  و یا توسعه ا

این ترتیب که هر . تهیه این نمودارها بسیار آسان است. از نظر خواندن، ساده ترین نوع نمودارها است: نمودار ستونی  -2

ها  در ازاي ستون. این ستون ها یا همگی افقی هستند یا عمودي. دسته از اطالعات را در یک ستون قرار می دهیم

نشان دهنده در صد مقیاس اندازه گیري یا میزان اطالعات است، در حالی که پهناي ستون ها همه به یک اندازه 

از نمودار ستونی براي مقایسه تعداد محدودي اطالعات استفاده می شود نمودار ستونی می تواند . باقی می ماند

 .شخص باشدوسیله اي براي مقایسه اطالعات کمی در فاصله هاي زمانی م

براي این منظور دایره . در این نوع از نمودار ها براي نشان دادن اطالعات از دایره استفاده می شود: نمودار دایره اي  -3

مسلماً جمع تمام قسمت ها . را به قسمت هایی تقسیم می کنند و هر قسمت را به نسبت در صد نشان می دهند

 :هاي دایره اي داراي دو خصوصیت زیر می باشند بطور خالصه نمودار. در صد باشد 100بایستی 

  .کل اطالعات را بدون توجه به متغیر دیگري نشان می دهند) الف

  .هر قسمت بصورت در صد یا کسري از آن بیان می شود) ب

     از انواع اشکال سیاه و سفید و یا رنگی جالب استفاده شده و بدین ترتیب حالت حقیقی و  ) : مصور(نمودار تصویري  -4

در حقیقت این نمودارها از نمودار هاي ستونی گرفته شده اند و عیناً همان اطالعات را . جذابیت به نمودار می دهد

نمودارهاي تصویري به سادگی قابل خواندن است و این مزیت را دارد که اشکال حقیقی در آنها . نیز ارائه می دهند

 .ري دقت و صحت انواع دیگر را دارا نیستندنمودار هاي تصوی. مورد استفاده قرار می گیرند

  :نکته حائز اهمیت است  2در مورد بهره گیري از نمودار هاي تصویري توجه به 

  .شکل هایی که بکار برده می شوند بایستی کامالً گویا باشند) الف

  .ی آنهامیزان کمیت هر سري از اطالعات را از راه تعداد آنها بیان می کنیم نه به بزرگی و کوچک) ب
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  4مجموعه تست فصل 

  کدامیک متداولترین انواع تابلوها در آموزش هستند؟- 1

  تابلو پارچه اي)تابلوهاي الکتریکی     د)تابلوهاي مغناطیسی   ج) تابلوهاي گچی   ب) الف

  کدامیک از انواع تابلوهاي آموزشی بر اساس اصل چسبندگی دو سطح پرزدار است؟-2

  تابلوهاي پارچه اي) تابلوهاي الکتریکی   د) تابلوهاي مغناطیسی   ج) اي گچی    بتابلوه)الف

کدامیک از انواع تابلوهاي آموزشی بر اساس اصل جذب فلزات به طرف آهن ربا تهیه و مورد استفاده قرار می - 3

  گیرند؟

  وهاي پارچه ايتابل) تابلوهاي الکتریکی   د) تابلوهاي مغناطیسی   ج) تابلوهاي گچی   ب) الف

در کدامیک از تابلوهاي آموزشی شاگردان نیاز کمتري به کمک معلمان خود داشته و خود می توانند صحت و - 4

  سقم پاسخ ها را حدس بزنند؟

  تابلوهاي پارچه اي) تابلوهاي الکتریکی   د) تابلوهاي مغناطیسی   ج)تابلوهاي گچی  ب)الف

ح خودشان می باشند و جز در مورد جدا ساختن آنها از محیط حقیقی و آن دسته از اشیاء هستند که به اصطال"-5

  تعریف کدام یک است؟ "زندگی شان تغییر دیگري نیافته اند واقعی

  نمونه ها) مدلها    د)اشیاء واقعی تغییر یافته   ج)اشیاء واقعی تغییر نیافته  ب)الف

مشخصات مشابه و مشترك طبقه و یا گروه خاصی کدامیک را قسمت و جنبه اي از شیئی می دانند که داراي - 6

  است؟

  نمونه ها)مدلها    د)اشیاء واقعی تغییر یافته   ج)اشیاء واقعی تغییر نیافته  ب)الف

کدامیک آن دسته از اشیاء سه بعدي تغییر یافته هستند که براي نمایش قسمت هاي پنهانی و دور از دید - 7

  بکار می روند؟ اشیاء و پدیده ها

  برش ها) ماکت   د) نمونه   ج)مدل   ب)الف

  کدامیک ار امتیازات استفاده از عکس در آموزش است؟-8

  همه موارد)اصطالح اشتباهات و سوء تعبیرات   د) کمک به مطالعه جزئیات  ج) به یاد آوردن تجارب  ب) الف

  تبی یا شفاهی مشکل است؟کدامیک ارائه دیداري ایده ها و مفاهیمی است که تفهیم آنها از طریق ارائه ک-9

  عکس) پوستر       د) نمودار      ج) چارت      ب) الف

کدامیک براي نشان دادن جریان یک فرایند و یا روابط بین مسئولیت شغلی دوایر اداري در یک سازمان بزرگ - 10

  بکار گرفته می شود؟

  خباريچارت ا) چارت شاخه اي    د) چارت جریانی   ج) چارت درختی   ب) الف

  کدام نمودار، دقیق ترین یا صحیح ترین نوع نمودار را تشکیل می دهد؟-11

  نمودار تصویري) نمودار دایره اي   د) نمودار ستونی   ج) نمودار خطی   ب) الف

  کدام نمودار از نظر خواندن ساده ترین نوع نمودار هستند؟-12

  نمودار تصویري) اي   د نمودار دایره) نمودار ستونی    ج) نمودار خطی   ب) الف



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 

 

 11 .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  رهنگ گستر نخبگانموسسه ف استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی

 

کدام نوع چارت داراي قسمت هاي متوالی پوشیده از نوار یا کاغذ هستند که می توانند در مواقع الزم جدا -13

  شده و قسمت هاي مربوط را آشکار سازند؟

  چارت نواري) چارت درختی    د) چارت سازمانی   ج) چارت برگردان   ب) الف

  خوب است؟کدامیک از خصوصیات یک عکس -14

  در استفاده از رنگ بیشتر به واقعیت توجه شده باشد تا جنبه زیبایی) باشد     ب "نت"واضح  و  - روشن) الف

  همه ي موارد باال) داراي زیر نویس مناسب باشد       د) ج

کدامیک قسمت هاي ساده شده واقعیت و جایگزین اشیاء واقعی هستند که براي روشن کردن قسمت هاي - 15

  م یا طرز کار چیزي با حذف جزئیات غیر الزم ساخته می شوند؟الز

  برش) نمونه   د) مدل   ج) ماکت   ب) الف

ترکیب و روابط میان اعضاء خانواده ها و یا انواع بکار می  - کدام نوع چارت براي مشخص کردن مشخصات-16

  رود؟

  ریانیچارت ج) چارت اخباري   د) چارت شاخه اي   ج) چارت درختی  ب) الف

  کدامیک نمایانگر و نشان دهنده یک ایده عمومی و کلی از یک موضوع بخصوص است؟-17

  چارت زمانی)چارت برگردان   د)چارت اخباري   ج) چارت آموزشی  ب) الف

  کدامیک را باید با توجه به عالیق و احتیاجات عام تهیه کرد؟- 18

  عکس)پوستر    د) نمودار    ج) چارت    ب) الف

  تر ها از هر نوعی که باشند بایستی داراي کدام خصوصیت زیر باشند؟پوس-19

  شامل مطلب و موضوعی خاص باشند) موجب جلب توجه فوري شوند         ب) الف

  همه ي موارد) بیننده را به انجام کاري وادارند           د) ج

  عنوان پوستر زیر، از کدام نوع است؟- 20

  "بپرهیزید زیان آور است، از آن Xاشعه  "

  اخباري) پیشنهادي    د) پرسشی    ج) دستوري   ب) الف

  

   4پاسخ مجموعه تست فصل 

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 73ص (تابلوهاي گچی متداولترین انواع تابلوها در آموزش هستند  -گزینه الفپاسخ -1

 76ص (تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد تابلوهاي پارچه اي بر اساس اصل چسبندگی دو سطح پرزدار  - گزینه دپاسخ  -2

  )تکنولوژي آموزشی احدیان

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 78ص (پاسخ مربوط به تابلوهاي مغناطیسی است  - گزینه بپاسخ  -3

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 80ص (پاسخ مربوط به تابلوهاي الکتریکی است  - گزینه جپاسخ  -4

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 81ص ( وط به اشیاء واقعی تغییر نیافته استپاسخ مرب - گزینه الفپاسخ  -5

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 82ص (تعریف مربوط به نمونه ها است  - گزینه دپاسخ  - 6

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 84ص ( مربوط به برش ها است  -گزینه دپاسخ  -7
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  )تکنولوژي آموزشی احدیان 88ص (ز عکس در آموزش است همه موارد از امتیازات استفاده ا -گزینه دپاسخ  -8

هدف و منظور از تهیه چارت ها، ارائه دیداري ایده ها و مفاهیمی است که تفهیم آنها از طریق ارائه کتبی  -گزینه الفپاسخ  -9

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 89ص (یا شفاهی مشکل است 

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 92ص ( مربوط به چارت جریانی است  - گزینه بپاسخ  -10

تکنولوژي آموزشی  102ص (نمودار خطی، دقیق ترین یا صحیح ترین نوع نمودار را تشکیل می دهد  - گزینه الفپاسخ  -11

  )احدیان

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 103ص(نمودار ستونی از نظر خواندن ، ساده تریت نوع نمودار است  - گزینه بپاسخ  -12

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 92ص (تعریف مربوط به چارت نواري است  -زینه دگپاسخ  -13

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 89ص (همه موارد از خصوصیات یک عکس خوب است  -گزینه دپاسخ  -14

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 84ص (تعریف مربوط به ماکت است  -گزینه الفپاسخ  -15

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 93ص (ارت درختی است مربوط به چ - گزینه الفپاسخ  - 16

 94ص (چارت اخباري نمایانگر و نشان دهنده یک ایده کلی و عمومی از یک موضوع بخصوص است  - گزینه بپاسخ  -17

  )تکنولوژي آموزشی احدیان

  )زشی احدیانتکنولوژي آمو 94ص (پوستر با توجه به عالیق و احتیاجات عام باید تهیه شود  - گزینه جپاسخ  -18

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 97ص (همه موارد صحیح است  -گزینه دپاسخ  -19

  )تکنولوژي آموزشی احدیان 99ص (عنوان پوستر، اخباري است  -گزینه دپاسخ  -20
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