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املقدمــــة
احلم���د هلل رب العامل�ي�ن وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني نبيا حممد وعلى
�آلة و�صحبه �أجمعني وبعد :
�أحبب���ت �أن اق���دم يف ه���ذا الكت���اب ا�سرتاتيجي���ة و�ضوابط الرم���وز الأ�سا�سي���ة والتخ�ص�صات
العلمية واجلامعية لكافة املخت�صني واملهتمني يف جمال تدري�س وتعليم املعاقني ب�صريا لتعليم
براي���ل "الطريق���ة البارزة "يف جميع جماالت وتخ�ص�صات هذه الفئ���ة �سوا ًء كان التعليم �أ�سا�سي
�أو العلمي او اجلامعي.
وق���د مت ت�ألي���ف ه���ذا الكت���اب بعد بح���ث ومتحي�ص  ،وبعد اط�ل�اع على كثري م���ن الدرا�سات
والبح���وث ،وكذل���ك بع���د خربة لع���دة �سنني يف التطبي���ق يف هذا املجال ،والهدف م���ن ت�أليف هذا
الكت���اب �إعط���اء املخت�صني واملهتمني معلوم���ات و�أمثلة كافية للرم���وز و�ضوابطها وا�سرتاتيجية
كتابته���ا جلميع املناه���ج واملو�ضوعات �( :أبجديةبرايل العربي  ،الريا�ضي���ات  ،الفيزياء،الكيمياء
 ،الأحي���اء ،واحلا�س���ب الآيل  ،الإجنلي���زي )... ،بع���د البح���ث يف الأك���واد الأمريكي���ة والإجنليزية
والفرن�سية وغريها من الأكواد بطريقة برايل.
و�أرجو من اهلل �أن �أكون بهذا العمل املتوا�ضع قد �ساهمت يف �إلقاء بع�ض ال�ضوء بهذا املبحث
و�إفادة كل متخ�ص�ص ومهتم يف هذا املجال ب�شكل عام.
و�أ�سال���ه �سبحان���ه وتعاىل �أن يجعل هذا العم���ل يف موازين ح�سناتنا يوم نلقاه و�أ�ساله كذلك
�أين جعل هذا العمل خال�صا لوجهه الكرمي.
ت�أليف
خالد بن فايز ال�سليمان
2016م
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الفهر�سة:
املو�ضوع

املقدمة
الفهر�سة
الف�صل الأول  :مقدمة يف تعليم طريقة برايل
قبل �أن نبد أ�
طريقة برايل
مهارات طريقة برايل
تنبيهات قبل تعلم طريقة برايل
الطريقة والو�ضعية ال�سليمة للكتابة على �آلة برايل (بريكنز)
كتابة احلروف العربية والأرقام البارزة بطريقة برايل
كيف نكتب بطريقة برايل
�آلة برايل (بريكنز)
�آلة برايل(الإلكرتونية)
مبادئ تعليم طريقة برايل
�أوال� :أ�شكال احلروف البارزة وما يقابلها من حروف املب�صر
تدريب1
تدريب 2
ثانياً :كتابة الكلمات و ا ُ
جلمل
ثالثا :طريقة كتابة احلركات والت�شكيل
رابعاً:عالمات الرتقيم
قواعد عامة للكتابة بطريقة برايل
االخت�صارات
اخت�صارات اللغة العربية
الف�صل الثاين :رموز الريا�ضيات الأ�سا�سية (نظام برايل العربي املطور)
كتابة الرموز الريا�ضية بطريقة برايل للريا�ضيات والعلوم
)1الأرقام

�ص
5
6
13
15
15
15
16
17
17
18
20
21
22
22
24
25
26
27
28
29
31
31
33
35
35

 )2الأعداد
)3العمليات احل�سابية الأ�سا�سية
تدريب 3
 )4ترجمة العمليات احل�سابية التالية �إىل املب�صر
)5الك�سور االعتيادية والأعداد الك�سرية
تدريب - 4تدريب5
الفا�صلة الع�شرية
تدريب6
)6امل�ضاعفات والقوا�سم
 )7الأقوا�س
)8الأعداد ال�سالبة واملوجبة
)9امل�ساواة والتقريب والتكاف�ؤ
 )10الن�سبة املئوية والتنا�سب
 )11الأُ�س والقوة
 )12اجلذور
 )13املقارنة وامل�ساواة
 )14االنتماء واجلزئية والروابط املنطقية
 )15اجلداء الديكارتي ل�ضرب املجموعات واالقت�ضاء والإثبات
 )16العالقة والعالقة العك�سية
 )17التطبيق ومدى العالقة والتطبيق العك�سي
 )18رمز العدد ذي الإ�شارتني وامل�ضروب واللوغاريتمات
 )19النهايات والتفا�ضل والتكامل
 )20املميز الهند�سي والنقطة وامل�ستقيم
 )21رموز الأ�شكال الهند�سية بطريقة برايل
�إ�سرتاتيجيات وتطبيقات ريا�ضية
�)1إ�سرتاتيجية العمليات احل�سابية
�)2إ�سرتاتيجية الق�سمة املطولة والعبارات اجلربية
)3ا�سرتاتيجيات العمليات احل�سابية للعبارات اجلربية
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الف�صل الثالث :رموز الريا�ضيات للتخ�ص�صات العلمية واجلامعية
كتابة بع�ض الرموز والدوال للريا�ضيات
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
)- ) Code nemethوبنظام برايل العربي املطور
)1الأرقام والأعداد والعمليات احل�سابية
)2الرموز الكبرية وال�صغرية بطريقة الالتينية واليونانية
)3بع�ض الرموز وعالمة الأرقام والعنا�صر والعبارات الريا�ضية
الرموز الريا�ضية ()code nemeth
)1الرموز الأ�سا�سية يف التخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)2الرموز يف علم اجلرب للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)3رموز ح�ساب املثلثات والدوال العك�سية للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)4رموز نظرية املجموعات للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)5رموز الهند�سة الأ�سا�سية والتحليلية للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)6رموز الفيزياء والإح�صاء والريا�ضيات املالية للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)7رموز ح�ساب التفا�ضل والتكامل والتحليل للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)8رموز ح�ساب التفا�ضل والتكامل والتحليل للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)9رموز اجلرب اخلطي للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
)10الطوبولوجيا والهند�سة الفراغية للتخ�ص�صات العلمية ()code nemeth
الف�صل الرابع :رموز العنا�صر والعبارات الريا�ضية
)1بع�ض الرموز وعالمة الأرقام والعنا�صر والعبارات الريا�ضية
�)2أمثلة خمت�صرة لبع�ض الرموز للتقارير املنطقية والعبارات الريا�ضية
)3بع�ض �ضوابط الرموز للأرقام والعنا�صر واحلروف الالتينية
)4بع�ض العبارات الك�سرية والدوال الن�سبية
)5بع�ض القوى والدوال الأً�سية
)6بع�ض العنا�صر وامل�ؤ�شرات املنخف�ضة
)7بع�ض العنا�صر وامل�ؤ�شرات املنخف�ضة للدوال
)8بع�ض الأرقام والعنا�صر وامل�ؤ�شرات املنخف�ضة
)9امل�ؤ�شرات والأ�سهم و�ضوابطها
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51
53
53
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58
59
60
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64
67
68
69
71
71
72
73
74
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76
77
78

)10امل�ؤ�شر وانخفا�ض ونزول الرموز و�ضوابطها
�)11ضوابط اخلطوط على الرموز
�)12ضوابط ال�شرطات والنجوم وغريها مع الرموز
�)13ضوابط الرموز التي لي�س لها انخفا�ض �أو رفع
�)14ضوابط الرموز يف ا�ستخدامات االنخفا�ض
)15الرموز اخلا�صة والعبارات الريا�ضية
)16الرموز وعالمة الأرقام والعنا�صر بالطريقة الرومانية
)17وظائف الرموز اخلا�ص من الدوال املثلثية والنهايات واللوغاريتمات
)18وظائف الرموز اخلا�ص من الدوال للتفا�ضل والتكامل
)19وظائف الرموز اخلا�ص الخت�صار بع�ض الدوال
)20وظائف الرموز اخلا�ص اخلا�صة يف الأزواج الأقوا�س والدوال
�ضوابط امل�صفوفات واملحددات واملت�سل�سالت واملتتابعات
)1امل�صفوفات واملحددات
)2امل�صفوفات واملحددات لدوال املثلثية
)3املت�سل�سالت واملتتابعات واجلموع
)4دوال النهايات
)5الدوال التفا�ضلية
الف�صل اخلام�س :اللغة الإجنليزية
)1احلروف الأجنبية بطريقة برايل وما يقابلها باحلروف املب�صر
تدريب ( ....)1تدريب ()2
)2الأرقام الأجنبية وما يقابلها باملب�صر
Alphabet Braille
Letters, symbols, punctuation marks Braille
Letters, symbols, punctuation marks Braille
)3عالمة الرتقيم ((punctuation mards
)4العالمات العربية والأجنبية بطريقة برايل
)5االخت�صارات ()Shortcuts
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الف�صل ال�ساد�س  :رموز الكيمياء الأ�سا�سية والتخ�ص�صات العلمية واجلامعية
)1طريقة كتابة العنا�صر الكيميائية ورموزها
)2رموز العنا�صر الكيميائية
كتابة بع�ض رموز الكيمياء(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
)3طريقة كتابة �صيغ املركبات
)4كتابة ال�صيغ اجلزيئية
)5التوزيع الإلكرتوين
)6املعادالت الكيميائية ي�شار �إىل اجتاه التفاعل ب�أ�سهم
)7الرموز الدالة على حالة املواد الكيميائية
)8كتابةالروابط واملعادالت
رموز اجلدول الدوري وتركيزات التفاعالت الكيميائية
)1رمز وحدة الكتلة الذرية
)2بع�ض الثوابت الكيميائية
)3مالحظات عامة
تدريب1
كتابة بع�ض الرموز وال�صيغ للكيمياء
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
) - ) Code nemethنظام برايل العربي املطور
)1عالمات للرموز واملعادالت الكيميائية(نقاط الإلكرتون)
)2عالمات للرموز واملعادالت الكيميائية(�شحنة الإلكرتون يف الرتتيب املكاين)
)3عالمات للرموز واملعادالت الكيميائية (منط و�شكل الروابط الكيميائية بطريقة برايل)
�)4ضوابط خا�صة للرموز الكيمائية
)5املعادالت الكيميائية
 )6التكوين الإلكرتوين
الف�صل ال�سابع :الفيزياء الأ�سا�سية والتخ�ص�صات العلمية واجلامعية
)1الرموز امل�ستخدمة يف الفيزياء
�)2أجزاء الوحدات
)3القوة وال�ضغط
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)4املتجهات واحلرارة

كتابة بع�ض رموز الفيزياء
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
) - ) Code nemethنظام برايل العربي املطور
)1الرموز الفيزيائية )) Code nemeth
)2خمت�صر الرموز اليونانية
�ضوابط رموز الريا�ضيات والعلوم
الف�صل الثامن :احلا�سب الآيل والتكنولوجيا الأ�سا�سية والتخ�ص�صات العلمية واجلامعية
)1رموز لوحة مفاتيح احلا�سب الآيل و�إ�ستخداماتها يف بع�ض التطبيقات
)2العالمات التي ت�ستخدم بخط برايل ولي�س لها �شكل اخلط العادي
)3رموز اخلوارزميات
�)4ضوابط رموز احلا�سب الآيل والتكنولوجيا
كتابة بع�ض رموز احلا�سب الآيل والتكنولوجيا
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
 - ) )Code nemethنظام برايل العربي املطور
)1ت�سمية بع�ض الرموز العلوية وال�سفلية ورموز لوحة املفاتيح
)2رموز العنا�صر امل�ستخدمة يف احلا�سب الآيل والتكنولوجيا
 )3عنا�صر الربط والتحويل امل�ستخدمة يف احلا�سب الآيل والتكنولوجيا
)4كتابة العناوين والو�صف والإدخال يف احلا�سب الآيل والتكنولوجيا
 )5مناذج من الأكواد الربجمية بطريقة برايل ()code nemeth
الف�صل التا�سع  :دوال وعبارات ريا�ضية متخ�ص�صة
)1دوال ريا�ضية متخ�ص�صة
)2عبارات ريا�ضية خا�صة
)3اخت�صارات القيا�س واملال املتقدمة
مقارنة الرموز والأكواد العاملية (لرموز الريا�ضية)
متهيد
تعاريف وم�صطلحات الأكواد والرموز
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الفصل األول :مقدمة في طريقة تعليم طريقة برايل

مقدمة يف تعليم طريقة برايل
قبل �أن نبد�أ:
قب ��ل �أن نب ��د أ� بالرموز الريا�ض ��ية الب ��د �أن نتكلم عن طريقة براي ��ل �أو ًال ومن ثم نتكلم عن
الرموز الريا�ضية بطريقة برايل بعدها.
طريقة برايل:
هي طريقة تعتمد على اللم�س يف القراءة والكتابة ,والعالقة بني القراءة والكتابة عك�سية
,مبعنى �أن الكتابة تكون من اليمني للي�س ��ار ،والقراءة نقلب الورقة ب�ش ��كل طبيعي وعادي ونقر أ�
من الي�سار لليمني.
مهارات طريقة برايل:
•
•
•
•
•

14

مهارة طريقة برايل هي مهارة النظام املطول للقراءة والكتابة وهو النظام املتداول
عامليا .
النظ ��ام املخت�ص ��ر يف الكتاب ��ة والقراءة عن طريقة براي ��ل وهذه الطريقة من املمكن
�أن تخت�صر الكلمة الواحدة فيها بحرف واحد �أو حرفني يدل عليها .
مهارة ا�ستخدام الهمزات وعالمات الرتقيم وال�ضبط بال�شكل .
مهارة كتابة الأرقام والعالمات احل�سابية والرموز الريا�ضية.
مهارة كتابة احلروف الإجنليزية والأجنبية ب�شكل عام.

الفصل األول :مقدمة في طريقة تعليم طريقة برايل

الف�صل الأول
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الفصل األول :مقدمة في طريقة تعليم طريقة برايل

تنبيهات قبل تعلم طريقة برايل:
ال تختل ��ف احلاج ��ات الأ�سا�س ��ية للطال ��ب الكفيف ع ��ن حاجات الطالب العادي يف املدر�س ��ة
العادي ��ة واملدر�س ��ة هي املكان املنا�س ��ب للكفي ��ف لنموه وتطوره لأنها تتيح ل ��ه فر�ص التعاي�ش مع
الآخرين يف ظروف طبيعية غري ا�ص ��طناعية ،وعند و�ض ��ع الطالب الكفيف حتت ظروف نف�سية
تربوية البد من تذكر ما يلي:
�	.1أن يزور امل�ؤ�س�سة التعليمية برفقة �إحدى والديه قبل االلتحاق بها ،و�أن يتعرف الكفيف
خالل الزيارة على كل الغرف واملرافق وال�ساحات املحيطة باحل�ضانة.
�	.2إعطاء املربني واملعلمني الآخرين معلومات وا�ضحة ت�سهل عليهم التعرف على الكفيف
و�إعطاء املربي اخلا�صة بالكفيف الفر�صة للتفاعل معه للتعرف على �شخ�صيته ب�شكل
�أف�ضل من �أجل حتديد الطرق املنا�سبة مل�ساعدته يف التفاعل مع الآخرين .
 .3عن ��د �إعط ��اء املعلوم ��ات ع ��ن الكفي ��ف هناك حاج ��ة �إىل �إب ��راز تل ��ك احلاجات ال�ش ��بيهة
بحاجات الآخرين �إ�ضافة �إىل احلاجات اخلا�صة التي تتطلب �إجراء تعديالت حمددة.
 .4يعتمد الطالب الكفيف على ال�س ��مع واللم�س للتعرف واكت�س ��اب املعرفة لذا فهو يحتاج
وقتاً �أطول من غريه للتعرف على الأ�شياء.
 .5ق ��د يك ��ون الطالب الكفي ��ف يف بع�ض الأحيان ح�سا�س� �اً جداً لنربة �ص ��وت الآخرين فقد
يحت ��اج �إ�ض ��افة �إىل التح ��دث مع ��ه �أن ُتلم� ��س ي ��ده �أو ت�ض ��ع ي ��دك على ظهره لإ�ش ��عاره
بالقبول.
�	.6إن الإعاقة الب�ص ��رية حالة قد ت�ص ��يب �أي فرد فال حاجة لإظهار ال�شفقة والإنزعاج �أو
�إ�شعار الأهل بالرثاء حلالهم.
 .7يحت ��اج الطال ��ب الكفي ��ف �إىل بع�ض امل�س ��اعدة لتفادي اال�ص ��طدام بالأ�ش ��ياء ،والبد من
مالحظ ��ة �إنه ال ي�س ��تطيع التقاط الأ�ش ��ياء الت ��ي تقع منه على الأر� ��ض و�أنه يعي فقط
الأ�شياء التي تكون يف متناول يديه.
 .8يجب مناداة الطالب ب�إ�سمه ويجب تعويد الطالب علىعمل ذلك �إن �أرادوا منه �شيئ ٌا.
 .9الط�ل�اب العادي ��ون ي�س ��تفيدون كثريا من ه ��ذه الفر�ص ولي�س الطال ��ب الكفيف فقط،
و�أه ��م م ��ا يتعلم ��ه الطالب هو التعرف املبك ��ر على �أن النا�س عموم ��ا يختلفون يف بع�ض
اخل�صائ�ص كما يت�شابهون يف خ�صائ�ص �أخرى.

كتابة احلروف العربية والأرقام البارزة بطريقة برايل
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الطريقة والو�ضعية ال�سليمة للكتابة على �آلة برايل (بريكنز):
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كما �س ��بق �إن خلية برايل تتكون من �س ��ت نقاط ،وتتكون من عمودين وكل عمود فيه ثالث
نقاط ،حيث ميكن �أن ن�ستخرج من هذه النقاط ال�ست كل احلروف الهجائية التي ت�ستعمل فيها
الكتاب ��ة العادي ��ة والعل ��وم ويف كل اللغ ��ات واللهجات ،كما ميكن �أن ت�س ��تخرج منه ��ا كل العالمات
والإر�شادات والرموز.
تتك ��ون الكتاب ��ة بطريق ��ة براي ��ل من �س ��ت نقاط وتتكون م ��ن عمودين كل عم ��ود فيه ثالث
نقاط كما يف ال�شكل التايل:

طريقة كتابة حرف من حروف �أبجدية برايل:
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كيف نكتب بطريقة برايل:
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�آلة برايل (بريكلز):

�س ��تة مفاتيح لكتابة النقط البارزة ثالثة منها �إىل جهة الي�س ��ار عند ال�ض ��غط عليها ت�شكل
النقط  3 ،2 ،1ويتم ال�ض ��غط عليها بوا�س ��طة �إ�صبع ال�سبابة والأ�صبع الأو�سط ،والأ�صبع الثالث
يف اليد الي�سرى ،وثالثة منها يف جهة اليمني.
(�أ) مفت ��اح كب�ي�ر يقع يف الو�س ��ط بني مفاتيح النقط البارزة ال�س ��تة ويدار ب�إ�ص ��بع ال�س ��بابة،
ويقوم بعمل امل�سافات بني الكلمات.
(ب) مفتاح لتثبيت ورق برايل.
(ج) عجلة للتحكم ب�إدخال ورق برايل.
(د) مفتاح منزلق للتنقل بني الكلمات واحلروف.
(ه� �ـ) مفت ��اح م�س ��تدير يف �أق�ص ��ى الط ��رف الأي�س ��ر للآل ��ة ،ي�س ��تخدم يف عم ��ل امل�س ��افات ب�ي�ن
ال�سطور ،واالنتقال �إىل ال�سطر اجلديد.
(و) مفتاح م�ستدير يف �أق�صى الطرف الأمين للآلة ،ي�ستخدم يف ت�صحيح الأخطاء.

20
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�آلة برايل (الإلكرتونية):
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�أوال� :أ�شكال احلروف البارزة وما يقابلها من حروف املب�صر:

غ

نقطة ()6 ,2 ,1

ف

نقاط ()4 ،2 ،1

ق

نقاط ()5 ,4 ,3 ,2 ,1

ك

نقاط ()3 ،1

ل

نقاط ()3 ،2 ،1
نقاط ()4 ،3 ،1

الرمز

احلرف الأبجدي
�أ

نقاط اخللية
نقطة ()1

ب

نقاط ()2 ،1

ت

نقاط ()5 ،4 ،3 ،2

ث

نقاط ()6 ،5 ،4 ،1

ج

نقاط ()5 ،4 ،2

م

ح

نقاط ()6 ،5 ،1

ن

نقاط ()5 ،4 ،3 ،1

خ

نقاط ()6 ،4 ،3 ،1

هـ

نقاط ()5 ،2 ،1

د

نقاط ()5 ،4 ،1

و

نقاط ()6 ،5 ،3 ،2

ذ

نقاط ()6 ،4 ،3 ،2

ي

نقاط ()4 ،2

ر

نقاط ()5 ،3 ،2 ،1

ز

نقاط ()6 ،5 ،3 ،1

ى

نقاط ()5 ،3 ،1

�س

نقاط ()4 ،3 ،2

ة

نقاط ()6 ،1

�ش

نقاط ()4 ،6 ،1

أ�

نقاط ()4 ،3

�ص

نقاط ()6 ،4 ،3 ،2 ،1

ؤ�

نقاط ()6 ،5 ،2 ،1

�ض

نقاط ()6 ،4 ،2 ،1

ء

نقاط ()3

ط

نقاط ()6 ،5 ،4 ،3 ،2

آ�

نقاط ()5 ،4 ،3

ظ

نقاط ()6 ،5 ،4 ،3 ،2،1

ئ

نقاط ()6 ،5 ،4 ،3 ،1

ع

نقاط ()6 ،5 ،3 ،2 ،1

لأ

نقاط ()6 ،3 ،2 ،1
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م�ؤمتر تطوير وتوحيد برايل العربي املطور 2002م

احلرف الأبجدي

نقاط اخللية

الرمز
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با�ستخدام �آلة برايل (بريكينز) �أكتب احلروف البارزة بطريقة برايل:
بع ��د و�ض ��ع الورق ��ة يف �آل ��ة برايل(بريكن ��ز) بالطريق ��ة ال�ص ��حيحة كم ��ا ُذكر �س ��ابقاً  ،تكون
الكتابة والقراءة من الي�سار �إىل اليمني كما يكتب املب�صراللغة االجنليزية  ،ونف�صل بني الكلمة
والأخرى.

با�ستخدام �آلة (بريكينز) :....
 .1اكتب احلروف التالية :ب،ذ،ط�،ش. ........،
 .2اكتب .......
• ا�سمك رباعياً :
• ووظيفتك :
• ومدينتك :

* الفليج ،عبدالرحمن :مبادئ طريقة برايل ،مقال1419 ،هـ.

24
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تدريب :1

تدريب :2
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مثال :كلمة (يكتب):

نقاط ()2 ،1

نقاط ()5،4،3،2

نقاط ()3،1

نقاط ()4،2

 )2ت�شكيل احلرف:

يكتب
ب

ت

ي

ك

تكتب من الي�سار �إىل اليمني ثم تقر أ� كذلك من الي�سار �إىل اليمني ،قراءة احلروف ال�سابقة
ككلمة واحدة من الي�سار �إىل اليمني ويرتك بني كل كلمة خلية كاملة.
كتابة ُ
اجلمل:
مثال :جملة (يقر أ� حممد الكتاب):

الكتاب

حممد

يقر أ�

 )3ت�شكيل الكلمة:
تكتب الفتحة وال�ض ��مة وتنوينهما وال�س ��كون �أمام احلرف مبا�ش ��رة يف خلية كاملة ح�سب
ترتيبها.
وينطبق املثال التايل على تنوين الفتح وال�ضم وتنوينه وال�سكون.
مثال:

الفصل األول :مقدمة في طريقة تعليم طريقة برايل

ثاني ًا :كتابة الكلمات واجلمل:
كتابة الكلمات:
بع ��د و�ض ��ع الورق ��ة يف �آل ��ة برايل(بريكن ��ز) بالطريق ��ة ال�ص ��حيحة كما ذك ��ر �س ��ابقاً ،تكون
الكتابة والقراءة من الي�سار �إىل اليمني كما يكتب املب�صراللغة االجنليزية  ،ونف�صل بني الكلمة
والأخرى.

ثالث ًا :طريقة كتابة احلركات والت�شكيل:
 )1احلركات:

�أما يف حالة ال�شدة مع الفتح فتكتب ال�شدة قبل احلرف والفتح بعد احلرف مبا�شرة.
مثال:

و�ضع م�سافة واحدة بني كل كلمة وكلمة �أخرى
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,,

,,

*

�شروع

_

؛

,

عالمة
ال�شعر

!

؟

نقطة

_

عالمة الكلمات التي عالمة الكلمات عالمة احلرف عالمة رمز
تف�سري حتتها خط الأجنبية الكبري االجنليزي العمليات احل�سابية �شرطة

قفل قو�س
�أبجدي

فتح قو�س
�أبجدي

(

)
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رابع ًا :عالمات الرتقيم:

قواعد عامة للكتابة بطريقة برايل:
لقد �أ�ص���درت وزارة الرتبية والتعليم قواعد تنظيمية للرتبي���ة اخلا�صةوذكرت بع�ض القواعد
العامة للكتابة بطريقة برايل ومنها(م�ؤمتر توحيد برايل 1422،هـ):
• الفقرات :تي�سرياً لالهتداء �إىل �أوائل الفقرات يجب بدء كل فقرة يف الثقب الثالث
من ال�سطر.
• ال�ضوابط والهمزات :جلميع ال�ضوابط يف برايل عالمات ماعدا همزة الو�صل ف�إنها
تكتب عادية (النقطة الأوىل) وكونها يف �أول الكلمة يدل على �أنها همزة و�صل.
• ا�س ��تعمال ح ��رف (ال) :ال ي�س ��تعمل ح ��رف (ال) (� )6-3-2-1إال �إذا كان ��ت الألف فيها
�أل ��ف لين ��ة كم ��ا يف كلم ��ة (�س�ل�ام) �أو (مالب� ��س) أ�م ��ا يف كلم ��ة الإن�س ��ان �أو (االثن�ي�ن)
فتكتب الالم ثم همزة القطع �أو همزة الو�صل.
• احلركات �أو الت�شكيل :تكتب احلركة بعد احلرف الذي يحرك بها� ,أما ال�شدة ف�إنها
تكتب قبل احلرف املراد ت�شديده.
• جتزئ ��ة الكلم ��ة :حي ��ث �أن الكتاب ��ة بطريق ��ة برايل ت�ش ��غل حيزاً كب�ي�راً فلذلك يجوز
جتزئ ��ة الكلم ��ة الت ��ي ال تت ��م يف �آخر ال�س ��طر �ش ��ريطة �أن يتف ��ق اجلزء ومقط ��ع الكلمة
فكلمة (�إن�سان) مث ً
ال جتز�أ هكذا (�إن – �سان) ولكن ال جتز أ� هكذا (ان�س – �إن).
• عالمات التنقيط :الفا�صلة �أو الفا�صلة املنقوطة �أو النقطتان �أو ال�شرطة �أو عالمات
الوقف واال�ستفهام والتعجب وتكتب عقب الكلمة مبا�شرة وتليها م�سافة خالية.
• القو� ��س اله�ل�ايل وقو� ��س التن�ص ��ي�ص :تكت ��ب عالمة الفتح مبا�ش ��رة قب ��ل الكلمة �أو
العبارة املح�صورة بني قو�سني وعالمة القفل بعد الكلمة �أو العبارة مبا�شرة.
• عالمات احلذف :يرمز عادة �إىل الكلمة �أو العبارة املحذوفة بو�ض ��ع نقاط خمتلفة
العدد يف برايل ن�ستعمل العالمة ( ,)3( – )3( – )3ت�سبقها وتليها م�سافة خالية.
• احلرف الأجنبي :تو�ضع النقطة ( )4قبل احلرف الذي ينطق نطقاً مغايراً حلروف
اللغة العربية كما يف كلمة (فيكتوريا).
• االخت�صارات امل�ألوفة يف الكتابة العادية مثل حرف (هـ) يف (هجرية) ومثل احلرف
(م) يف (ميالدية) ت�ستعمل �أي�ضاً يف برايل على �أن يكون بينها وبني العدد ثقب.
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•
•

•

الكلم ��ات املق�ص ��ودة :ق ��د ي�ش ��ار �إىل عب ��ارة �أو كلمة بوجه خا�ص فيو�ض ��ع عادة حتتها
خ ��ط �أم ��ا يف براي ��ل فتو�ض ��ع العالم ��ة ( )6-4قب ��ل كل كلم ��ة و�إذا زادت كلم ��ات العب ��ارة
املق�ص ��ودة عل ��ى ث�ل�اث فتو�ض ��ع العالمة مرت�ي�ن قبل الكلم ��ة الأوىل وم ��رة واحدة قبل
الكلمة الأخرية.
عن ��د كتاب ��ة كلم ��ة �أو عبارة بحروف �أجنبية تو�ض ��ع قب ��ل كل كلمة العالمة ()6-5-4
�أما �إذا زادت كلمات العبارة على ثالث فت�سري عليها القاعدة ال�سابقة.
عالم ��ة التف�س�ي�ر :ق ��د تو�ض ��ع عالم ��ات للداللة على �أن ب�أ�س ��فل ال�ص ��فحة تف�س�ي�راً
لبع� ��ض الكلم ��ات مث ��ل جنم ��ة �أو جنمت�ي�ن �أو �أك�ث�ر �أو غ�ي�ر ذل ��ك م ��ن العالم ��ات – �أما
يف برايل فتو�ض ��ع العالمة ( )5-3( – )5-3بعد الكلمة ت�س ��بقها وتليها م�س ��افة خالية,
و�إذا تعددت فيكتب رقم م�سل�سل بعدها مبا�شرة ويف �آخر املو�ضوع يعمل خط على طول
ال�سطر ثم تو�ضع عالمة التف�سري مع رقمها ثم التف�سري.
كتابة ال�ش ��عر :ت�س ��هي ً
ال لقراءة ال�ش ��عر تو�ض ��ع عالمة ال�ش ��عر ( )5-4-3مرة واحدة
عق ��ب كل �س ��طر ومرت�ي�ن متتاليت�ي�ن بع ��د عالم ��ة الوق ��ف �أو م ��ا يح ��ل حمله ��ا يف �آخر
القطع ��ة ويف حال ��ة م ��ا �إذا جتزئ ��ة كلم ��ة بحك ��م النظم فيكت ��ب اجل ��زء الأول ثم عالمة
التجزئة مبا�ش ��رة ثم عالمة ال�ش ��عر ثم م�س ��افة خالية فتتمة الكلمة ,و�إذا وقعت قطعة
منظومة �ضمن النرث ينبه �إليها بو�ضع عالمتني متتالني ابتدا ًء من الثقب الثالث من
�س ��طر جدي ��د وترتك بعدها م�س ��افة خالية ثم تكتب القطعة ح�س ��ب م ��ا تقدم يف كتابة
ال�ش ��عر ,ويف كتب الن�ص ��و�ص والأدب عند كتابة ال�ش ��عر ,ويف كتب الن�صو�ص والأدب عند
كتابة مو�ض ��وعات مقطوعة يجب و�ض ��ع عالمتني متتاليتني بعد عنوان املو�ض ��وع على
�أن ت�س ��بقها م�س ��افة خالي ��ة داللة عل ��ى �أن القطعة نظم� �اً ال نرثاً تنبيهاً لق ��راءة النظم,
وبالن�س ��بة للمبتدئ�ي�ن تك ��ون كتاب ��ة الأنا�ش ��يد كم ��ا يل ��ي :يكتب ال�ش ��طر الأول م ��ن �أول
ال�سطر وال�شطر الثاين يف ال�سطر الثاين مع ترك م�سافة منا�سبة.

االخت�صارات (:)Shortcuts
�إن عملية القراءة والكتابة بطريقة برايل ت�س ��تغرق وقتاً وجهداً كبريين ولت�س ��هيل عملية
الق ��راءة والكتاب ��ة بطريق ��ة براي ��ل �أمك ��ن التو�ص ��ل �إىل جمموع ��ة م ��ن االخت�ص ��ارات الب�س ��يطة
واملركبة ،ورغم الثورة املعلوماتية والتطورات العاملية يف خمتلف املجاالت �إال �أنه مل يتم حتديث
نظ ��ام براي ��ل العربي احلايل منذ اعتماده يف م�ؤمتر اليون�س ��كو الذي عقد يف بريوت عام 1951م،
وهن ��اك حم ��اوالت كث�ي�رة لتوحيد هذه االخت�ص ��ارات بني خمتل ��ف �أرجاء الوط ��ن العربي ،بد�أت
يف املرك ��ز النموذج ��ي لرعاي ��ة وتوجيه املعاقني ب�ص ��رياً بالزيتون عام  ،1958ثم ا�س ��تكملت بع�ض
جوانبها يف اجتماع جلنة �شئون املعاقني ب�صرياً املنعقد يف الريا�ض عام  ، ،1971و�أخرياً يف امل�ؤمتر
املنعقد يف الريا�ض عام 2002/1423م  ،وتواجه هذه االخت�ص ��ارات احتياجات التثقيف والدرا�س ��ة
العلمية يف حميط املعاقني ب�صرياً العرب ،كما يواجه نظام الت�شكيل نف�س ال�شيء(م�ؤمتر توحيد
برايل1422 ،هـ).
اخت�صارات اللغة العربية:
جند �أن اخت�صارات اللغة العربية بطريقة برايل كثرية ونحن هنا نحاول �أن ن�سلط ال�ضوء
على قليل من االخت�صارات لي�ستطيع القارئ �أخذ فكرة ب�سيطة عن هذه االخت�صارات:
�أ) كلمات تخت�صر بحرف واحد برمز:
حتى

جدا

ثم

تلك

بل

�أو

ح

ج

ث

ت

ب

�أ

الكلمة املخت�صرة

الفصل األول :مقدمة في طريقة تعليم طريقة برايل
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الكلمة بطريقة برايل
�شكل االخت�صار باملب�صر
االخت�صار بطريقة برايل
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الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

رموز الريا�ضيات الأ�سا�سية
(نظام برايل املطور)

(م�ؤمتر تطوير وتوحيد خط برايل العربي املطور 2002م)

كتابة الرموز الريا�ضية بطريقة برايل للريا�ضيات والعلوم:
 )1الأرقام :

عالمة العدد

 )2الأعداد :

34

()3 ،4 ،5 ،6

الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

الف�صل الثاين
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الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

عالمة العدد

()6 ،5

نرتك م�سافة بعد العدد يف كتابة العمليات احل�سابية.

 )5الك�سور االعتيادية والأعداد الك�سرية:
( يرتك بعد العدد الك�سرى فراغ )
الك�سر يكتب له فقط عالمة ح�ساب واحدة ولكن يكتب الب�سط كما هو معروف كما يكتب
�أي رقم  ،ولكن املقام يكتب ب�ص ��ورة منخف�ض ��ة بعد الب�س ��ط مبا�ش ��رة بدون ف�ص ��ل �أو عالمة عدد
كما يلي :
2
3

1
5

تدريب (: )3
 )1با�ستخدام �آلة (بريكينز) كون العمليات احل�سابية التالية:
= 105 + 92
= 25 ÷ 125
= 73 – 219
= 11 × 12
 )4ترجم العمليات احل�سابية التالية �إىل املب�صر:

5

3
8

�شرطة الك�سر ( ) /
للك�سر االعتيادي
الك�سر ال�سالب
للك�سر املركب

36
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 )3العمليات احل�سابية الأ�سا�سية :

www.alukah.net
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الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

با�ستخدام �آلة (بريكينز )....
كون العمليات التالية بطريقة برايل:

4 + 2
5
5
= 6 ÷ 1
2
3
= 9 3 -7 5
4
6
= 5 6 *1 4
29
33
=

تدريب (: )6
با�ستخدام �آلة (بريكينز )....
كون العمليات الريا�ضية التالية بطريقة برايل:

= 0.5 +0.3
= 4.6 -2.7

تدريب (: )5
با�ستخدام �آلة (بريكينز )....
كون العمليات التالية بطريقة برايل:

 )6امل�ضاعفات والقوا�سم:
يكتب العدد ب�صورة منخف�ضة بدون عالمة عدد يف امل�ضاعفات والقوا�سم:
القا�ســـــم املــــ�شـــرتك الأكــــبــر :ق.م .أ�
ق8
				
امل�ضاعــــف امل�شــــرتك الأ�صغر :م.م�.أ
م7
				

38
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تدريب (: )4

الفا�صلة الع�شرية

.
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الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

يكتب القو�س ال�صقا فيما بعده وقفل القو�س ال�صقا فيما قبله.
فتح القو�س الهاليل �أو ال�صغري
قفل القو�س الهاليل �أو ال�صغري
فتح القو�س املربع �أو الو�سط
قفل القو�س املربع �أو الو�سط
فتح القو�س الثعباين �أو الكبري
قفل القو�س الثعباين �أو الكبري

		
ي�ساوي

 )8الأعداد ال�سالبة واملوجبة:
يكتب القو�س ال�صقا فيما بعده وقفل القو�س ال�صقا فيما قبله.

		
ال ي�ساوي
ي�ساوي تقريبا
يكافئ
ال يكافئ
يكافئ تقريبا
 )10الن�سبة املئوية والتنا�سب:
يرتك قبلها فراغ وال يرتك بعدها

 ()7-)2+(-

تكتب بعد العدد مبا�شرة

الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

 )7الأقوا�س:

 )9امل�ساواة والتقريب والتكاف�ؤ:

يرتك قبلها فراغ وال يرتك بعدها
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الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

• يكت ��ب الأ� ��س بع ��د الرم ��ز مبا�ش ��رة
ب�صورة منخف�ضة بدون عالمة العدد.
• �أم ��ا الأ� ��س ال�س ��الب �س ��واء كان ع ��دداً
�ص ��حيحاً �أو ك�س ��ر موج ��ب �أو �س ��الب
فيكتب بعالمة عدد.
• �إذا كان الأ� ��س عب ��ارة عن كثرية حدود
�أو ع ��دد ك�س ��ري �س ��الب �أو موج ��ب
فيكت ��ب بع ��د رم ��ز ا أل� ��س مبا�ش ��رة ب�ي�ن
قو�سني هالليني
 )12اجلذور:

 )13املقارنة وامل�ساواة:
• تكتب درجة اجلذور بعد الرمز
مبا�ش ��رة ب�ص ��ورة منخف�ضة ما
ع ��دا درج ��ة اجل ��ذر الرتبيع ��ي
فيمكن حذفها,
• �إذا كان ما حتت اجلذور عملية
ح�سابية �أو كثرية حدود يو�ضع
بني قو�سني هالليني
 )14االنتماء واجلزئية والروابط املنطقية:
• االنتم ��اء واجلزئي ��ة ي�ت�رك
قبلها وبعدها فراغ.
• االحتاد والتقاطع والروابط
املنطقية يرتك قبلها فراغ.

• تكتب درجة اجلذور بعد الرمز مبا�شرة
ب�ص ��ورة منخف�ضة ما عدا درجة اجلذر
الرتبيعي فيمكن حذفها.
• �إذا كان م ��ا حت ��ت اجل ��ذور عملي ��ة
ح�س ��ابية �أو كث�ي�رة ح ��دود يو�ض ��ع ب�ي�ن
قو�سني هالليني .
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 )11الأُ�س والقوة:
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الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

 )15اجلداء الديكارتي ل�ضرب املجموعات واالقت�ضاء والإثبات:

 )17التطبيق ومدى العالقة والتطبيق العك�سي:

• رمز اجلداء الديكارتي للمجموعات �أو �ضرب
املجموعات
ال يح ��ذف رمز اجلاء ب�ي�ن املجموعات ،ويرتك
قبله فراغ �س*ع
• حي ��ث (�ش ��ريطة �أن) (مب ��ا �أن)ي�ت�رك قبله ��ا
وبعدها فراغ
• �إذن
يرتك قبلها وبعدها فراغ
• ي�ؤدي �إىل (يقت�ضي)
يرتك قبله وبعدها فراغ
• ي�ؤدي يف االجتاهني (�إذا وفقط �إذا كان)
(يقت�ضي يف االجتاهني)
يرتك قبله وبعده فراغ

• �إذا و� � �ض� ��ع ب�ي��ن ال �ق��و� �س�ي�ن
ال �ه�ل�ال�ي�ن جم �م��وع��ة �أ� �ص �ب��ح
الرمز ميثل مدى العالقة.
• و�إذا و�� �ض ��ع ي� ��ن ال �ق��و� �س�ين
الهاللني عن�صر �أ�صبح الرمز
ميثل �صورة العن�صر.

 )18رمز العدد ذي الإ�شارتني وامل�ضروب واللوغاريتمات:

 )16العالقة والعالقة العك�سية:
• رمز العالقة
يرتك قبله فراغ وال يرتك بعده
• يكتب رمز امل�ضروب بعد العدد �أو املتغري املراد �إيجاد م�ضروب بدون فراغ.
• يكتب �أ�س ��ا�س اللوغاريتم بعده ب�ص ��ورة منخف�ض ��ة بدون عالمة عدد ثم العدد املراد
�إيجاد لوغاريتمه بني قو�سني هاللني ،ويف حالة الأ�سا�س  10ال يكتب.
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الفصل الثاني :رموز الرياضيات األساسية (نظام برايل المطور)

 )20املميز الهند�سي والنقطة وامل�ستقيم:

 )21رموز الأ�شكال الهند�سية بطريقة برايل:
• يكت ��ب ع ��دد �أ�ض�ل�اع ال�ش ��كل
الهند�س ��ي املنتظ ��م بع ��د ممي ��زه
مبا�ش ��رة ب ��دون عالم ��ة ع ��دد
ث ��م ي�ت�رك ف ��راغ ث ��م يكتب ا�س ��م
ال�ش ��كل الهند�س ��ي " ر�ؤو�س ��ه "
و�إذا كان ال�ش ��كل الهند�س ��ي غ�ي�ر
منتظ ��م يكت ��ب ع ��دد �أ�ض�ل�اعه
ب�صورة منخف�ضة.
• كت ��ب ع ��دد �أ�ض�ل�اع ال�ش ��كل
الهند�س ��ي املنتظ ��م بع ��د ممي ��زه
مبا�ش ��رة ب ��دون عالم ��ة ع ��دد
ث ��م ي�ت�رك ف ��راغ ث ��م يكتب ا�س ��م
ال�ش ��كل الهند�س ��ي " ر�ؤو�س ��ه "
و�إذا كان ال�ش ��كل الهند�س ��ي غ�ي�ر
منتظ ��م يكت ��ب ع ��دد �أ�ض�ل�اعه
ب�صورة منخف�ضة.
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 )19النهايات والتفا�ضل والتكامل:
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 )3ا�سرتاتيجيات العمليات احل�سابية للعبارات اجلربية:

� )1إ�سرتاتيجية العمليات احل�سابية:

� )2إ�سرتاتيجية الق�سمة املطولة والعبارات اجلربية:
يتم حذف عالمة العدد (الرتقيم)
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ا�سرتاتيجيات وتطبيقات ريا�ضية:
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الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)

كتابة بع�ض الرموز والدوال للريا�ضيات
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
)  - (Code nemethنظام برايل العربي املطور

نظام (:)Cod nemeth
 )1الأرقام والأعداد والعمليات احل�سابية:
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الف�صل الثالث
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الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)

الرموز الريا�ضية (:)code nemeth
 )1الرموز الأ�سا�سية يف التخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth

 )3بع�ض الرموز والعنا�صر والعبارات الريا�ضية :
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 )2الرموز الكبرية وال�صغرية بالطريقة الالتينية واليونانية :
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الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)

الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)

 )2الرموز يف علم اجلرب للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth
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الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)
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الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)

 )3رموز ح�ساب املثلثات والدوال العك�سية للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth

 )4رموز نظرية املجموعات للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth
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الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)

 )7رموز ح�ساب التفا�ضل والتكامل والتحليل للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth

 )5رموز الهند�سة الأ�سا�سية والتحليلية للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth
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 )6رموز الفيزياء والإح�صاء والريا�ضيات املالية للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth
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الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)

الفصل الثالث :كتابة بعض الرموز والدوال للرياضيات (التخصصات العلمية والجامعية)
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 )8رموز ح�ساب التفا�ضل والتكامل والتحليل للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth
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 )9رموز اجلرب اخلطي للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

رموز العنا�صر والعبارات الريا�ضية
 )1بع�ض الرموز وعالمة الأرقام والعنا�صر والعبارات الريا�ضية:

الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

الف�صل الرابع

� )2أمثلة خمت�صرة لبع�ض الرموز للتقارير املنطقية والعبارات الريا�ضية:

71
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )4بع�ض العبارات الك�سرية والدوال الن�سبية :
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )3بع�ض �ضوابط الرموز لأرقام العنا�صر واحلروف الالتينية:

www.alukah.net
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )6بع�ض العنا�صر وامل�ؤ�شرات املنخف�ضة :
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )5بع�ض القوى والدوال الأً�سية :

www.alukah.net
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )8بع�ض الأرقام والعنا�صر وامل�ؤ�شرات املنخف�ضة :
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )7بع�ض العنا�صر وامل�ؤ�شرات املنخف�ضة للدوال :

www.alukah.net
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )9امل�ؤ�شرات والأ�سهم و�ضوابطها:

� )11ضوابط اخلطوط على الرموز:
 )10امل�ؤ�شر وانخفا�ض ونزول الرموز و�ضوابطها:
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

تخ�صي�ص نقطة  4حلل الأ�شكال يف اخللط مع الرموز الأخرى

� )14ض��وابط الرموز يف ا�س��تخدامات االنخفا�ض والرفع يف الأ�سهم و�إ�شارات الزائد
والناق�ص:

الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

� )12ضوابط ال�شرطات والنجوم وغريها مع الرموز:

www.alukah.net

� )13ضوابط الرموز التي لي�س لها انخفا�ض �أو رفع:
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )16الرموز وعالمة الأرقام والعنا�صر بالطريقة الرومانية :

الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )15الرموز اخلا�صة والعبارات الريا�ضية :

www.alukah.net

 )4رموز نظرية املجموعات للتخ�ص�صات العلمية (:)code nemeth
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )18وظائف الرموز اخلا�صةمن الدوال للتفا�ضل والتكامل :

الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )17وظائف الرموز اخلا�صةمن الدوال املثلثية والنهايات واللوغاريتمات :

www.alukah.net

 )19وظائف الرموز اخلا�صةالخت�صار بع�ض الدوال :
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )20وظائف الرموز اخلا�صة يف الأزواج املرتبة والأقوا�س والدوال :
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

�ضوابط امل�صفوفات واملحددات
واملت�سل�سالت واملتتابعات والنهايات
 )1امل�صفوفات واملحددات :

91
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )2امل�صفوفات واملحددات لدوال املثلثية :

ﺷﺒﻜﺔ

الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )4دوال النهايات :

 )5الدوال التفا�ضلية :
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الفصل الرابع :رموز العناصر والعبارات الرياضية

 )3املت�سل�سالت واملتتابعات واجلموع :

www.alukah.net
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الفصل الخامس :اللغة اإلنجليزية

اللغة الإجنليزية
 )1احلروف الأجنبية بطريقة برايل وما يقابلها باحلروف املب�صر:

98

الفصل الخامس :اللغة اإلنجليزية

الف�صل اخلام�س
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الفصل الخامس :اللغة اإلنجليزية

با�ستخدام �آلة (بريكنيز) وبطريقة برايل :
اكتب بع�ض احلروف الإجنليزية بطريقة برايل:c,d,f,h,k ………,

تدريب (: )2
اكتب ا�سمك كامال باللغة الإجنليزية بطريقة برايل.

الفصل الخامس :اللغة اإلنجليزية

تدريب (: )1

Alphabet Braille:

Letters, symbols, punctuation marks Braille:

 )2الأرقام الأجنبية وما يقابلها باملب�صر:

تكتب الأرقام الأجنبية مثلما تكتب الأرقام العربية بطريقة برايل:
مثال:
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Letters, symbols, punctuation marks Braille:
الفصل الخامس :اللغة اإلنجليزية

الفصل الخامس :اللغة اإلنجليزية

 )3عالمات الرتقيم (: )PUNCTUATION MARKS

)4العالمات العربية والأجنبية بطريقة برايل:
مثال  :كتابة كلمة (: )Car
تكت ��ب م ��ن الي�س ��ار �إىل اليم�ي�ن ث ��م تق ��ر�أ كذلك م ��ن الي�س ��ار �إىل اليم�ي�ن ،ق ��راءة احلروف
ال�س ��ابقة ككلم ��ة واحدة من الي�س ��ار �إىل اليمني ويرتك بني كل كلمة خلي ��ة كاملة مثلما نتعامل
مع احلروف العربية.

مثال  :جمال (: )Intelligent child

102

* ال�سليمان ،خالد :تعليم طريقة برايل والرموز الريا�ضية1423 ،هـ.



103

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

الكيمياء

(نظام برايل العربي املطور)
 )1طريقة كتابة العنا�صر الكيميائية ورموزها:

 )2رموز العنا�صر الكيميائية:

106

الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

الف�صل ال�ساد�س
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الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور
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الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

 )3طريقة كتابة �صيغ املركبات:
• �إذا كانت مكونات املركب من عن�صرين فقط لعن�صر خلية واحدة يبقى الأول منهما
بنقطة ( )6وتلغى النقطة ( )6من الثاين.
مثال� :أك�سيد النيرتوجني)No(:
• �إذا كانت مكونات املركب من عن�صرين :العن�صر الأول من خليتني والعن�صر الثاين
من خلية واحده ،ي�سبق الأول بالنقطة ( )5والثاين تلغى منه النقطة ()6
مثال� :أك�سيد النحا�س)Cuo(:
• �إذا كان مكون ��ات املرك ��ب م ��ن عن�ص ��رين ،ل ��كل عن�ص ��ر خليت ��ان ،ي�س ��بق الأول منهم ��ا
والثاين بالنقطة (.)5
مثال :كلوريدال�صوديوم ()Nacl
 )4كتابة ال�صيغ اجلزيئية:

لكتابة ال�صيغ اجلزيئية التي ي�سبقها عدد ،يكتب العدد م�سبوقا بعالمة احل�ساب،
ثم تكتب �صيغة اجلزيء دون فراغ.
الرق ��م املت�ص ��ل بالرم ��ز وال ��دال على عدد ال ��ذرات ،يكتب برقم ن ��ازل دون عالمة
ح�ساب بعد الرمز مبا�شرة.

• ي�ستخدم قو�س املربع يف ال�شقوق ذات التكاف�ؤ امل�شرتك.
مثال] NH4 [ :
 )5التوزيع الإلكرتوين:
• التوزيع الإلكرتوين لعن�ص ��ر ما ،يكتب ا�س ��م العن�ص ��ر ،ثم قو�س هاليل ،ثم عالمة
ح�س ��اب يليه ��ا ع ��دد الإلكرتون ��ات يف امل�س ��توى الأول ،ث ��م عالم ��ة ح�س ��اب ،ث ��م ع ��دد
الإلكرتون ��ات يف امل�س ��توى الث ��اين ،ثم عالمة ح�س ��اب ،ثم عدد الإلكرتونات يف امل�س ��توى
الثالث ،وهكذا ،ثم يغلق بقو�س هاليل.
• لكتاب ��ة رم ��ز العن�ص ��ر وع ��دد الكتلة ،والعدد الذري لعن�ص ��ر ما ،تو�ض ��ع النقطة ()5
�أو ( )6ح�س ��ب خالي ��ا العن�ص ��ر ،ثم عالمة ح�س ��اب يليها ع ��دد الكتلة كب�س ��ط ،ثم العدد
الذري كمقام مبا�شرة ب�أرقام نازلة.

الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

كتابة بع�ض رموز الكيمياء
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)

• لكتابة الأيون يو�ض ��ع مميز العن�ص ��ر،ثم رمز العن�ص ��ر ،ثم �إ�ش ��ارة املوجب �أو ال�سالب
ح�سب الأيون ،و�إذا كانت �أكرث من �شحنه تكرر الإ�شارة بعدد ال�شحنات.

 )6املعادالت الكيميائية ي�شار �إىل اجتاه التفاعل ب�أ�سهم:
• يف التفاعالت العك�سية ي�ستخدم
ويرتك فراغ قبله وبعده
• يف التفاعالت التي تعطي نواجت ي�ستخدم
ويرتك فراغ قبله وبعده
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الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

 )1رمز وحدة الكتلة الذرية:

 )8كتابةالروابط واملعادالت:
• لكتابة الروابط الكيميائية بني املركبات:
 �إذا كانت الرابطة �أحادية تو�ضع النقطة ( )4بني الذرتني املرتبطتني وبدون فراغ.مثال  :الإيثان
 �إذا كانت الرابطة ثنائية تو�ضع النقطة ( )5 ,4بني الذرتني املرتبطتني دون فراغ.� -إذا كانت الرابطة ثالثي تو�ضع النقطة ( )5 ،4 ،6بني الذرتني املرتبطتني دون فراغ.

 )2بع�ض الثوابت الكيميائية:
• الثوابت الكيميائية تكتب بني قو�سني هالليني ويرتك فراغ بعد القو�س الأول ،ثم
رمز الثابت ،ويغلق القو�س ،ثم عالمة ي�ساوي.

الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

 )7الرموز الدالة على حالة املواد الكيميائية:

رموز اجلدول الدوري وتركيزات التفاعالت الكيميائية

• لكتابة املعادالت الكيميائية:
 -لتفاعل غازي الهيدروجني والأك�سجني
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الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

نظام ): ) Code nemeth
 )1عالمات للرموز واملعادالت الكيميائية(نقاط الإلكرتون) :

تدريب: 1
با�ستعمال �آلة بريكينز حول املعادالت الكيميائية بطريقة برايل.

114

الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

 )3مالحظات عامة:
• العمليات احل�سابية ت�ستخدم بنف�س الطريقة الريا�ضية.
• الأ�سهم امل�ستخدمة يف املعادالت الكيميائية يرتك فراغ قبلها وبعدها.
• �إذا كان فوق ال�س ��هم عامل ما  ،كحرارة �أو ا�س ��م عن�ص ��ر  ،يو�ض ��ع بعد ال�سهم مبا�شرة
عالمة الأ�س  ،ثم العامل  ،ثم فراغ  ،ثم النواجت.
مثالH :
• يف التوزي ��ع الإلك�ت�روين ي�ت�رك ف ��راغ ب�ي�ن ا�س ��م العن�ص ��ر والقو�س�ي�ن اللذي ��ن وزعت
الإلكرتونات بينهما.
• الأرق ��ام الدال ��ة عل ��ى عدد الذرات وهي ميني العن�ص ��ر وت�أتي نازل ��ة ال متيز بعالمة
ح�ساب.
• الأرقام التي ت�سبق اجلزيء ت�سبق بعالمة ح�ساب ،وال يرتك فراغ بني رمز ال�صيغة
والرقم.

كتابة بع�ض الرموز وال�صيغ للكيمياء
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
) - ) Code nemethنظام برايل العربي املطور
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الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

 )3عالمات ورموز املعادالت الكيميائية(منط و�شكل الروابط الكيميائية بطريقة برايل) :
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الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

 )2عالمات ورموزاملعادالت الكيميائية(�شحنة الإلكرتون يف الرتتيب املكاين) :
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الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

 )5املعادالت الكيميائية :

118

الفصل السادس :الكيمياء نظام برايل العربي المطور

 )4عالمات ورموز املعادالت الكيميائية(�شحنة الإلكرتون يف الرتتيب املكاين) :
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الفصل السابع :الفيزياء األساسية والتخصصات العلمية والجامعية

الف�صل ال�سابع

الفيزياء األساسية والتخصصات العلمية واجلامعية
(نظام برايل العربي املطور)
 )1الرموز املستخدمة في الفيزياء:
• احلجم (ح):
• الكتلة (ك):
• الكثافة (ث):
• امل�سافة (ف):
• ال�شغل (�ش):
• الطاقة (ط):
• �أنواع الطاقة:
 الطاقة احلركية (ط ح): الطاقة الكامنة (ط ك): الطاقة الكهربائية (ط هـ):• القوة (ق):
• وحدة نيوتن:
• ال�ضغط (�ض):
• معامل التمدد الطويل (م ل):
 )2أجزاء الوحدات:
• الكتلة (ك):
 مليجرام (ملجم): اجلرام (جم): الكيلو جرام (كجم): الطن (طن):• الكثافة (ث):
 جم � /سم:3 -كم/م:3
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الفصل السابع :الفيزياء األساسية والتخصصات العلمية والجامعية

 )4املتجهات واحلرارة:

 -مرت  /ثانية (م/ث):

• القوة املتجهة لليمني

ق:

 -كيلو مرت � /ساعة كلم�/س :

• القوة املتجهة للي�سار

ق:

 )3القوة والضغط:
• القوة (ق):
• وحدة القوة  :النيوتن

• القوة املتجهة للأعلى

ق:

• القوة املتجهة للأ�سفل

ق:

• اجلاذبية الأر�ضية

• ال�ضغط (�ض):

:

جـ

• الثقل ثق

• وحدة ال�ضغط  :نيوتن /م2

• اال�ستطالة

:
:

ل

• ال�سعة احلرارية �سع:

• امليكرون

• كمية احلرارة:

• �أ جن�سرتون Ao

:

• درجة احلرارة ْد:

• الهرتز Hz

:

:

الفصل السابع :الفيزياء األساسية والتخصصات العلمية والجامعية

• وحدات ال�سرعة:

www.alukah.net

• احلرارة النوعية:
• مقدار التغري يف درجة احلرارة

د:
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الفصل السابع :الفيزياء األساسية والتخصصات العلمية والجامعية

 )2مختصر الرموز اليونانية:

 )1الرموزالفيزيائية ):) Code nemeth
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الفصل السابع :الفيزياء األساسية والتخصصات العلمية والجامعية

كتابة بعض رموز الفيزياء
(التخصصات العلمية واجلامعية)
) - ) Code nemethنظام برايل العربي املطور
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الفصل الثامن  :الحاسب اآللي والتكنولوجيا (نظام برايل العربي المطور):

احلا�سب الآيل والتكنولوجيا
نظام برايل العربي املطور
 )1رموز لوحة مفاتيح احلا�سب الآيل وت�ستخدم يف بع�ض التطبيقات:
• ~ تلدا 			:

• @ �أت :

			
• �أ�صغر من < :

• �أكرب من >:

			
•  #عالمة رقم :

•  $عالمة الدوالر:

		
• �شرطة مائلة لليمني:/

		
• �شرطة مائلة للي�سار :/

			
•  %الن�سبة املئوية:

• عالمة الأ�س :

			
• القيمة املطلقة|:

• & �أند :

• * جنمة :

 )2العالمات التي ت�ستخدم بخط برايل ولي�س لها �شكل اخلط العادي:

الفصل الثامن  :الحاسب اآللي والتكنولوجيا (نظام برايل العربي المطور):

الف�صل الثامن
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• �إ�شارة الدخول لقائمة برايل العربي للحا�سب الآيل:
• �إ�شارة اخلروج لقائمة برايل العربي للحا�سب الآيل:
• �إ�شارة �إىل �أن ما ي�أتي يف ال�سطر التايل مت�صل مبا قبله:
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• �إ�شارة االنتقال من اللغة العربية �إىل لغات �أخرى:
• �إ�شارة حرف �أو رمز:
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الفصل الثامن  :الحاسب اآللي والتكنولوجيا (نظام برايل العربي المطور):

نظام ):) Code nemeth
 )1ت�سمية بع�ض الرموز العلوية وال�سفلية ورموز لوحة املفاتيح:

� )4ضوابط رموز احلا�سب الآيل والتكنولوجيا:
• ت�س ��بق الرم ��وز الأ�ش ��كال الهند�س ��ية بالنق ��اط ( )6-5-4-3-2-1للدالل ��ة عل ��ى �أن ما
بعدها ل�شكل من الأ�شكال امل�ستخدمة يف اخلوارزميات.
• تع ��د رم ��وز احلا�س ��ب الآيل مكمل ��ة حل ��روف الأبجدي ��ة العربية والأ�ش ��كال الإ�ضافية
لبع� ��ض احلروف والهم ��زات وعالمات الت�شكيل وعالمات الرتقي ��م والأرقام احل�سابية
املعتمدة يف نظام برايل العربي.
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الفصل الثامن  :الحاسب اآللي والتكنولوجيا (نظام برايل العربي المطور):

 )3رموز اخلوارزميات:

كتابة بع�ض رموز احلا�سب الآيل والتكنولوجيا
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
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الفصل الثامن  :الحاسب اآللي والتكنولوجيا (نظام برايل العربي المطور):

الفصل الثامن  :الحاسب اآللي والتكنولوجيا (نظام برايل العربي المطور):

 )2رموز العنا�صر امل�ستخدمة يف احلا�سب الآيل والتكنولوجيا:

135
134



ﺷﺒﻜﺔ

الفصل الثامن  :الحاسب اآللي والتكنولوجيا (نظام برايل العربي المطور):

 )4كتابة العناوين والو�صف والإدخال يف احلا�سب الآيل والتكنولوجيا:
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الفصل الثامن  :الحاسب اآللي والتكنولوجيا (نظام برايل العربي المطور):

 )3عنا�صر الربط والتحويل امل�ستخدمة يف احلا�سب الآيل والتكنولوجيا:

www.alukah.net
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الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

دوال وعبارات ريا�ضية متخ�ص�صة
 )1دوال ريا�ضية متخ�ص�صة:

140

الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

الف�صل التا�سع
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الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:
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 )2عبارات ريا�ضية خا�صة:
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الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

 )3اخت�صارات القيا�س واملال املتقدمة:
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مقارنة الرموز والأكواد العاملية
الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

متهيد:
تعاريف وم�صطلحات الأكواد والرموز
نظام تايلور  :الرتقيم الريا�ضي بطريقة برايل:
)(Taylor :Braille Mathematical Notation
تقت�ص ��ر تايلور جزئيا � -إىل حد ما  -بعدم الو�ض ��وح ،ولقد ان�ش ��ئت يف عام 1894م وت�ستخدم
يف الواليات املتحدة حتى عام 1956م  ،وهي اقدم الرموز والأكواد لريا�ضيات والعلوم .
ومت ا�س ��تخدامها يف بريطاني ��ا م ��ن ع ��ام  ،1894املنقح ��ة للغ ��ة الإنكليزي ��ة الأمريكي ��ة يف عام
1920م و 1942م.
ُي�س ��تخدم نظ ��ام تايل ��ور يف البلدان الناطقة باللغ ��ة الإجنليزية لكتابة الريا�ض ��يات بطريقة
برايل وهو موجود حتى الآن لكن هو غري معروف تقريبا يف كثري من الدول.
نظام منيث :قانون منيث برايل للريا�ضيات والعلوم:
)(Nemeth: The Nemeth Braille Code for Mathematics and Science Notation
�أن�شئت يف 1940م  ،و ن�شرت يف عام  1952ولها طباعة معدلة يف عام  ،1972 ،1965 ،1956و.1983
وق ��د ع ُلم ��ت طريقة (مني ��ث) جلميع الطالب الق ��راءة بطريقة برايل يف �أمريكا ال�ش ��مالية
لأكرث من � 50سنة  ،ثم انتقلت �إىل كثري من دول العامل.
نظام ( :)UEBطريقة برايل املوحد الإجنليزية:
)(UEB: Unified English Braille
�أن�ش ��ئت يف عام  ،2004اعتمدت ر�س ��ميا لال�س ��تخدام يف �أمريكا ال�شمالية يف عام 2012م با�سم
"الإ�صالح" لتحررها من بع�ض القيود واالنظمة يف الكتابة بطريقة برايل لتكون �أ�سهل من
باقي االنظمة املتبعة يف الأكواد والرموز.
نظام ): (NUBSنظام برايل املوحد بقانون منيث:
)(NUBS :Nemeth Uniform Braille System
تنقي ��ح لنظ ��ام مني ��ث ( ،)nemethال ��ذي �أجن ��ز يف ع ��ام 2011م ،ان�ش ��اءه الدكت ��ور مني ��ث
( )NUBSوا�ستخدم االرقم بطريقة خمت�صرة قلي ً
ال والنظر �إىل خ�صائ�ص الرموز لكي تكون
�أقل اخت�صار بالكتابة بطريقة برايل للم�ساعدة يف الكتابة والطباعة بالطريقة الإلكرتونية . .

الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:
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(للرموز الريا�ضية)
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الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

ثاني ًا :العمليات احل�سابية واملقارنة:

رابع ًا :الأقوا�س واجلذور:

148

الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

�أو ًال :االرقام والأعداد والك�سور:

ثالث ًا :الأُ�س�س والقوى واحلدود اجلربية:
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الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

خام�س ًا :املعادالت اجلربية والعبارات الريا�ضية:

151
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الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

�سابع ًا :التفا�ضل والتكامل:
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الفصل التاسع  :دوال وعبارات رياضية متخصصة:

�ساد�س ًا :امل�صفوفات واملحددات:

www.alukah.net
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الف�صل العا�شر
الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

الأ�سا�سيةوالتخ�ص�صات العلمية

/

طريقة الر�سوم للأحياء
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)

 )1الر�سوم البارزة للنباتات:
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الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

>

ملحق
الرموز والر�سوم البارزة
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الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

 )3الر�سوم البارزة جل�سم الإن�سان:

الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

 )2الر�سوم البارزة للخاليا:
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الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

 )3بع�ض ر�سوم الإح�صائيات البيانية البارزة:

 )1التكرار الإح�صائي بطريقة برايل:

 )2اجلدول البياين بطريقة برايل:
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الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

الإح�صاء والر�سوم البيانية البارزة
(التخ�ص�صات العلمية واجلامعية)
(نظام منيث  Code nemethوبع�ض الأكواد والرموز)

www.alukah.net
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 )5بع�ض ر�سوم البيانات الإن�شائية البارزة:

الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

 )4بع�ض ر�سوم القطاعات البيانية البارزة:

www.alukah.net
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الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

)7الر�سوم واخلطوط واملنحنيات البارزة:

 )8الر�سوم واخلطوط البارزة يف املناطق ال�ضيقة:
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الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

 )6طريقة كتابة برايل على املحاور واالجتاهات والأ�سهم البارزة:

www.alukah.net
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الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

 )9ر�سم املخططات وامل�سارات بطريقة برايل:

 )10طريقة الكتابة التو�ضيحية على الر�سوم والأ�شكال:

167
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الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

 )12بع�ض النماذج للرتجمة بطريقة برايل:

168

الفصل العاشر  :الرموز والرسوم البارزة (األساسية والتخصصات العلمية)

� )11إ�سرتاتيجية حتويل املعادلة العادية �إىل معادلة بارزة:

www.alukah.net
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المراجع والمواقع العربية واألجنبية

املراجع العربية:
الأوراق والوثائق واملحا�ضرات والندوات وامل�ؤمترات:
• ملف وثائقي عن الدورة التدريبية لغري املتخ�ص�صني يف الرتبية اخلا�صة (املكتبة الناطقة)
1414هـ.
• حما�ضرات يف الرتبية اخلا�صة  1416هـ.
• م�ؤمتر تطوير وتوحيد خط برايل العربي املطور 2002م.
• القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة بوزارة املعارف 1422هـ.
• خال���د فاي���ز ال�س���ليمان "تعلي���م طريق���ة براي���ل والرموز الريا�ض���ية "1423ه���ـ  ،بحث غري
من�شور.
• خالد فايز ال�س���ليمان "مهارات و�أ�س���اليب تدري�س الريا�ضيات للمعاقني ب�صريا "1428،هـ،
دار ال�صوالتية .
• خالد فايز ال�س���ليمان "اثر ا�س���تخدام احلا�س���ب الآيل للرموز الريا�ض���ية على التح�ص���يل
الدرا�س���ي لطالب املعاقني ب�ص���ريا يف الريا�ض���يات لل�ص���ف الثالث املتو�س���ط " 1429هـ ،بحث
غري من�شور.
• خالد فايز ال�سليمان "الربنامج الإلكرتوين للتدريب على رموز برايل املتقدمة " 2010م
 ،بحث غري من�شور.
• خالد فايز ال�سليمان "الربجمة والتطبيقات الذكية لرموز الريا�ضيات والعلوم بطريقة
برايل للأجهزة الذكية " ورقة عمل كوريا,
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املراجع واملواقع العربية والأجنبية

املراجع واملواقع الأجنبية :
[1] V. Aldridge. How is Chinese written in braille? 2002. url:
http://www.braille.ch/pschin-e.htm.
[2] M.T. De Garmo and L.R. Smith. \Introduction to Braille music
transcription».In: Division for the Blind and Physically
Handicapped, Library of Congress. 1970.
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113{125.62[15] G.E. Legge, C.M. Madison, and J.S. Manseld.
\Measuring Braille reading speedwith the MNREAD test».
In: Visual Impairment Research 1.3 (1999), pp. 131{145.
[16] A. Ahlberg and E. Csocsn. \How children who are blind
experience numbers.» In:Journal of Visual Impairment &
Blindness (1999).
[17] D. Gillan et al. \Cognitive analysis of equation reading:
Application to the de-velopment of the math genie». In:
Computers Helping People with Special Needs(2004), pp.
628{628.
[18] BeateHermelin and N O›CONNOR. \Spatial coding in
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skills 33.1 (1971), pp. 127{132.
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In: MSOR Connec-tions 7.3 (2007), pp. 18{21.
[20] T. Crammer et al. The Second Debate on Numbers. 1993.
url:http://www.iceb.org/ueb_num_debate2.html.
[21] C. Navy. \The History of the Nemeth Code: An Interview
with Dr. AbrahamNemeth». In: Future Re ections (2009).
[22] S. Amato. \Standards for competence in braille literacy skills
in teacher prepa-ration programs». In: Journal of Visual
Impairment & Blindness (JVIB) 96.03(2002).
[23] S. Amato and L.P. Rosenblum. \Preparation in and use of the
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with visual impairments». In: Journal ofVisual Impairment &
Blindness (JVIB) 98.08 (2004).
[24] W. Jolley. \Unied English Braille: A Literacy Bedrock in
the Digital Age». In:twelfth ICEVI world coference, Kuala
Lumpur (2006).

[3] A. Karshmer, G. Gupta, and E. Pontelli. \Mathematics and
accessibility: a sur-vey». In: Proc. 9th International Conference
on Computers Helping People withSpecial Needs. Vol. 3118.
2007, pp. 664{669.
[4] J. Dixon. \Size and Spacing of Braille Characters». In: (2010).
[5] J.D. Allen et al. The Unicode Standard. Addison-Wesley,
2007.
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In: Retrieved October 22 (1998), p. 2003.
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architecture». In: Instructional science 32.1 (2004).
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In: The Journal of Educational Research 93.2(1999), pp.
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