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  كلمة شكر
  

  من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا 
الفضل ألهله أشكر آل من ساهم في نشر ومن باب إرجاع 

  هذا الكتاب الخيري  
  وأخص

  ابراهيم المعيقل .  د
  سعد الشبانة / وأ

  قدموا من مراجعة علمية و استشارات فنية  على ما
  .ومالحظات قيمة تم االستفادة منها والعمل بها

والشكر موصول لفاعل الخير الذي قدم الدعم المادي لطباعة 
  .الكتاب

  .هللا للجميع العلم النافع والعمل الصالحنسأل ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

الحمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم يعلم ، والذي تفضل على من شاء بالعلم 
  .وتكرم

 الحمد هللا حمدًا يزيد في النعم ويدفع النقم ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،
  .وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى اهللا عليه وسلم

فقد قرأت هذا الكتاب القيم الذي أعده األستاذ الفاضل إبراهيم المبرز ، وهو : أما بعد
فقد . الذي يعتبر من رواد معلمي التربية الخاصة، فوجدته جهدًا في غاية المناسبة

لقد اعتمد . التدريسية والعلميةأودعه المؤلف بما لذ وطاب من المعلومات والمهارات 
الكاتب على خبراته التعليمية ومشواره الطويل في عملية تدريس األطفال ذوي اإلعاقة 
الفكرية ليعد لنا هذا الكتاب ليكون مرجعًا يستفيد منه معلمي ميدان التربية الفكرية 

ى أن يرفع وأيضًا أسر األطفال الذين أصيبوا بهذه اإلعاقة، نسأل اهللا سبحانه وتعال
لقد راعى الكاتب في ما قدمه . عنهم هذا االبتالء وأن يعينهم على تربية هؤالء األبناء

ال ذوي في ميدان التربية الخاصة بشكل عام ومجال تعليم األطف - تلك الحاجة الماسة
مبنية على أساس الناجحة التدريسية الخبرات ال إلى -اإلعاقة الفكرية بشكل خاص

منهجي تجريبي وتطبيقي، فكانت المحصلة إخراجه لهذا الكتاب  علمي نظري وأساس
األول يقدم لنا ما هي اإلعاقة الفكرية؟ وما هي أبرز التطبيقات : في خمسة أبواب

الحديثة في هذا المجال؟ والباب الثاني والثالث والرابع يوضح فكرة الكاتب ولب 
واختتم المؤلف هذا العمل . تالكتاب فيما يتعلق بتدريس القراءة والكتابة والرياضيا

بفصل يتناول جانب الضغط النفسي الذي يمكن أن يتعرض له معلم هذه الفئة مبينًا 
ومن هذا يتضح لنا مقدار ما تحمله من جهد مبذول . آيفية تفادي وعالج تلك الضغوط

  . في جمع هذه الفوائد واألمثلة والخبرات
  

رائد، وأسأل اهللا سبحانه وتعالى أن ينفع فجزاه اهللا أحسن الجزاء على هذا الصنيع ال
بعمله هذا أسر هؤالء األفراد وزمالئه في الميدان وجميع أبناء المسلمين وصلى اهللا 

  .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  

  إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل. د: آتبه 
  هـ15/11/1429

  قسم التربية الخاصة ، آلية التربية
  لك سعودجامعة الم

     
  
  
  
  
  



  
  مقدمـــــــة

  
ن    شكل مناسب م ستفيدون ب ذين الي ذ ال ن التالمي د م ام العدي التعليم الع ة ب دارس االبتدائي ضم الم ت

زاً  ا عج ك إم صولهم، وذل ي ف م ف دم له ي تق ة الت رامج التربوي صورًاالب ة أو  أو ق دراتهم العقلي ي ق  ف
ؤدي         التحصيلية مما يترتب عليه مشاآل في التحصيل التعل        د ي يمي والدراسي ومتابعة المعلم، وهذا ق

ة الخاصة تلقى هوالء             . إلى تكرار رسوبهم و استبعادهم من المدارس       دان التربي ولكن حين ظهر مي
م         ى وت ا األول التالميذ الرعاية المناسبة، حيث تم تشخيص مشاآلهم األآاديمية والسلوآية في مراحله

ة المال  ة والتربوي دمات العالجي ديم الخ رامج   تق صول الخاصة أو الب دارس أو الف اق الم ي نط ة ف ئم
  .الملحقة بمدارس التعليم العام

م ا       واطنين له ارهم م المعوقين باعتب ة ب دول المتقدم ت ال د اهتم ن     لق زء م يم و ج ي التعل ق ف لح
ع ا  المجتم ا طبيعي ا وحق ا وطني تعلم واجب ابلين لل ة الق دا فئ وقين وتحدي دريب المع ل وت ، وأصبح تأهي
  .  يتساوون مع أقرانهم العاديون في الفرص التعليمية والتربويةلهوالء

ن ذوي    تعلم  م ابلين لل ذ الق ة التالمي م فئ صد به اب، فنق ذا الكت ي ه وقين ف د التحدث عن المع وعن
 المتوسط  اإلعاقة الفكريةوالمستوى األعلى من فئة ) 50 ـ  69درجة الذآاء ( البسيط اإلعاقة الفكرية

ذآاء   ( ل مرضية            ) 35 ـ   49درجة ال يهم دالئ دوا عل اديين في مظهرهم وال تب وا ع ا يكون ادة م وع
  . يشمل متعددي العوق الذي تكون إعاقته الرئيسة إعاقة فكرية وأوإصابات  بيئية،

ال                  وحقيقة األمر إن المدرسة ال تعلم وحدها خاصة مع المعوقين فكريًا الذين هم بحاجة دائمة إلآم
و  ي والترب امج التعليم ات      البرن ة الواجب ي متابع ل ف ا دور فاع رة له ان األس ذا ف زل، له ي المن ي ف

ير    ي تعترض س ق الت ى العوائ ب عل ستمر للتغل ة والتواصل الم رامج التأهيلي ال الب ية وإآم المدرس
  .العملية التعليمية

ًا                    وقين فكري يم المع إن المجتمع المدرسي واألسري ليبني اآلمال في معلم التربية الخاصة نحو تعل
 يؤهلهم لدمجهم واستقالليتهم بالمجتمع وقيامهم بمهارات الحياة اليومية الضرورية، وحيث أن            ليمًاتع

ة      ثم المعلم يتعرض للضغط النفسي   ه الدراسات الحديث شير إلي ا ت االحتراق الداخلي داخل الصف آم
ان ( رم عثم تمرا) 2002أآ ي االس ًة ف دم رغب ذمرًا وع ر ت ذه حيث يظه ع تالمي ه م د تعامل ي عن ر ف

ا     ًا وفق وق فكري ذ المع ع التلمي ل م تراتيجيات الخاصة بالتعام ق اإلس ه تطبي ذا وجب علي يمهم، ل تعل
ة                م ـ مع استخدام آاف ة مع العمل معه سية المتزامن ك االحباطات النف ه ـ ليتجاوز تل لقدراته وحاجات

ًا،  الوسائل واألساليب وطرق التدريس الحديثة في تعليم القراءة والكتابة والرياضي        ات للمعوقين فكري
ة                      ين والمتخصصين بمجال التربي ا وفق دراسات وتجارب من المهتم والتي تم استخدامها وتطبيقه

  .الخاصة
ي          اء ف ق ماج ن تطبي تفادة م ور لالس اء األم ة وأولي ة الخاص ي التربي ي معلم وة لزمالئ ا دع إنه

ة، والتي      مواضيع هذا الكتاب من طرق وأساليب واستراتيجيات استنبطت من تجارب            ة وعملي علمي
  .ستوفر إن شاء اهللا الوقت والجهد وتحقق األهداف المرسومة آما خطط لها بإسلوب علمي مدروس

  :ولقد جاءت مادة الكتاب موزعة على خمسة أبواب هي
  . وفريق العمل والخطة الفرديةاإلعاقة الفكريةتعريف ب: الباب األول 
  .ن فكريًاطرق تدريس القراءة للمعوقي: الباب الثاني
  .تعليم وتدريب المعوقين فكريًا على الكتابة: الباب الثالث
  .طرق تدريس الرياضيات للمعوقين فكريًا : الباب الرابع

  .الضغط النفسي لدى معلم التربية ا لخاصة: الباب الخامس
                                                                          

  المؤلف                                                    
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   نبذة تاريخية 
  

ذ والعزل                       اتسمت ة، فمن النب اين والتقلب في المعامل وقين بالتب ى المع  نظرة المجتمعات إل
م حق الم                واطنين له املتهم آم ى مع أفراد      واإليذاء إلى التصفية والقتل، ثم إل ة والعيش آ واطن

دد الموسى  د ح اتهم، وق ي مجتمع ين ف ر ) 1992(منتج ون عب ا المعوق ر به ي م المراحل الت
  :التاريخ على النحو التالي

ع، ويحرم من االختالط باألسوياء            1 د   ـ مرحلة العزل حيث يعزل المعوق عن المجتم وق
  ..يتخلص منه باإلقصاء أو القتل

ه من                 واقترنت هذه : ـ مرحلة المالجئ  2 ادت ب ا ن سماوية وم ان ال  المرحلة مع  ظهور األدي
ي اقتصرت خدماتها                        شاء المالجي الت تم إن ه، ف ه آرامت سان ل المعوق آان ام ب ضرورة االهتم

  .على تقديم األآل والشرب والكساء والمأوى
ذاتي  3  رر ال ة التح يالدي   : ـ مرحل شر الم سابع ع رن ال ع الق ع مطل رب م ي الغ دأت ف وب

حيث استطاع بعض المعوقين أن يحققوا نجاحات في آافة فنون الحياة، وآان   ) 1975لونفيلد(
  .إلبداعهم أآبر األثر في إنشاء المؤسسات التعليمية والتاهلية للمعوقين

دماج  4 ل واالن ة التكام رائح      : ـ مرحل ين ش ل ب ن تكام ر م الم المعاص شده الع ا ين ي م وه
ين       المجتمع، وما تسعى إليه من تهيئة للظروف التعل        ة لتمك يمية والتاهلية والنفسية واالجتماعي
  .  المعوقين من االندماج واالستقاللية في مجتمعاتهم

    
   اإلعاقة الفكريةتعريف 

  
ة               ـ    حالة تشير إلى جوانب قصور ملموسة في األداء الوظيفي الحالي للفرد، وتتصف الحال

ا مع جوان         الين أو    بأداء عقلي اقل من المتوسط بشكل واضح يكون متالزم ب قصور في مج
ة     ة التالي ارات التكيفي االت المه ن مج ر م ة،     :أآث اة المنزلي ذات، الحي ة بال ل، العناي التواص

سالمة،      صحة وال ذاتي، ال ه ال ة، التوجي صادر المجتمعي تخدام الم ة، اس ارات االجتماعي المه
 قبل سن لفكريةاإلعاقة اظهر يالمهارات األآاديمية الوظيفية، وقت الفراغ ومهارات العمل، و

  ).1422 الرشيد،  (الثامنة عشرة
ي مصاحبا               المعوقون فكرياً يوصف  ـ    بأنهم األفراد الذين يظهرون قصورا في األداء العقل

  . العاديين أقرانهمبانخفاض في السلوك األآاديمي واالجتماعي مقارنة مع 
  

  )م2002(تعريف الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية 
  
وظيفي                     :عاقة الفكرية اإل ه قصور جوهري وواضح في آل من األداء ال عجز يوصف بأن

ي ي العقل سلوك التكيف ة،     ،وال ة، االجتماعي ة المفاهيمي ارات التكيفي ي المه ًا ف دو جلي ث يب حي
   ). 1426المجموعة االستشارية ( ويظهر قبل الثامنة عشر من العمروالعملية

   
  
  
  
  



  :لتطبيق هذا التعريف) 2008الصبيعبداهللا  ( نقاط أساسية5وهناك 
ةـ 1 دى قصور ال موازن يشبالمعوق ل ي يع ة الت أثيرات البيئي ه من  الت ا أقران ة فيه ه العمري  فئت

  .والثقافية
ة،       يراعي عندما   صحيحًايعتبر التقييم   ـ  2 ة واللغوي صال،         الفروق الثقافي ى مجال االت باإلضافة إل

  .يةوالمجال الحسي، والحرآي، والعوامل السلوآ
  .ة مصاحبًة للقصور الموجود لدى المعوقجوانب قوـ يوجد 3
  .حتياجاتهال مناسبةفردية تربوية  خطة وضعالهدف الرئيس من وصف القصور هو ـ إن 4
  .، متى ماقدم له الدعم المناسبعلى المدى البعيدلدى المعوق فكريًا تتحسن الحياة الوظيفية ـ 5
  

   اإلعاقة الفكريةتصنيفات 
  

      )م2007وادي احمد  (تصنيف الجمعية األمريكيةًـ أوال
            

     المستوى                                                     درجة الذآاء           
  

                50 ـ 69             بسيط                                 عوق فكري
           35ـ 49                            متوسط                  عوق فكري
                 20ـ 34   شديد                                            عوق فكري
         20 من       اقل                          )حاد(شديد جدا  عوق فكري

  
دم    هو التصنيف الذي تأخذ به المؤسسات و التصنيف التربوي  ـ  ثانيا والبرامج والمراآز التي تق

ه   ًاخدمات تربوي وقين فكري سالم ( للمع سرطاوي و سي ى ثالث )1408ال ذا التعريف عل شتمل ه وي
  :فئات رئيسية 
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  القابلون للتعلم :أوال
   

ة    يندرج في هذا المستوى جميع األفراد من         ة الفكري ى       ذوي اإلعاق سيط والمستوى األعل  الب
اديين      الفئة الحدية  والمستوى األدنى من     المتوسط، اإلعاقة الفكرية من فئة     وعادة ما يكونوا ع

ابات     ية أو إص ل مرض يهم دالئ دوا عل رهم وال تب ي مظه سكس  (ف دل وفي ا  آم، )1981مان
ة                   ستويات اإلعاق ى من م وال في الحد األعل اتون   (يظهرون أداء عقليا وسلوآا اجتماعيا مقب ب

رون نهم    ،)1986وآخ را م ث أن آثي رة حي ة المبك ة الطفول ي مرحل شافهم ف تم اآت ذا ال ي  وله
شلون في                         م يف ة إال أنه ذه المرحل ة مناسبة في ه ة ولغوي ه واجتماعي ارات حرآي يظهرون مه

اديين        الت التعليم االمج زمالئهم الع  إن أقصى حد يمكن أن         ،ية عند دخولهم المدرسة مقارنة ب



ادراً                      ل إن بعضهم اليكون ق ى متوسط ب سادس أو أول ى   يصلوا إليه هو مستوى الصف ال  عل
 ولهذا ، )1981ماندل وفيسكس(التحصيل التعليمي ألآثر من مستوى الصف الثاني االبتدائي 

ي،     يجب الترآيز في المرحلة المتوسطة       درة          وعلى التدريب المهن نهم  يظهرون ق الغين م  الب
شاآل                إليه، العمل الموآلة القيام ب على   صادية، ورغم وجود م واحي االقت  مع استقاللية في الن

اه                         ذاآرة واالنتب ديهم صعوبة في ال ان ل التعليم ف صلة ب ه مت متكررة وآبيرة في مجاالت معين
م ا  يم وفه ة والتعم ي والدافعي ل اللفظ تالفوالتواص شابه واالخ ميت (لت زورث 1974س ني

ة الخاصة           . )1978  آما أن لديهم إمكانية النمو في ثالث مجاالت إذا قدمت لهم خدمات التربي
  :  وهي )1985الريحاني(

  .ـ القدرة على تعلم حد أدنى من الموضوعات األآاديمية في المدرسة1
  .ـ القدرة على التكيف االجتماعي واالعتماد على النفس2
  .  حد أدنى من الكفاءة المهنية يستطيع معه الفرد متابعة مهنة ما في مرحلة النضج ـ 3
  
  

   القابلون للتدريب:ثانيا
  

باإلضافة إلى  المتوسط ذوي اإلعاقة الفكريةيندرج في هذا المستوى األدنى األفراد من 
 تبداء من ويتم اآتشافهم في مرحلة مبكرة جدا،  الشديدذوي اإلعاقة الفكرية من األفراد

 ويظهرون تأخرا في نمو بعض المهارات األساسية ،مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة
مثل الجلوس والزحف والمشي واللغة ولديهم قصور في السلوك التكيفي والكالم باإلضافة 

ماندل (إلى العيوب الجسمية وعجزا في التعلم الطاري والتعميم وترآيز االنتباه والتمييز
دي إلى ظهور مشاآل في ؤ أما القدرات العقلية فهي محدودة جدا مما ي).1981وفيسكس

في التواصل  التعامل مع األفكار المجردة وتطبيق ماتعلموه في الموقف الجديدة وقصور
والمهارات االجتماعية والشخصية والعناية بالذات ولهذا فهم اليستفيدون من االلتحاق 

بالمراآز والمؤسسات الخاصة بهم حيث يدربون على بالمدارس العادية بل يتم إلحاقهم 
مهارات االعتماد على النفس واالستقاللية والتكيف االجتماعي والتدريب على مهنه مناسبة 

   .  )1976اندرسون وجريس  (لقدراتهم في ورش محمية
  

   المحتاجون للرعاية والحماية:ثالثا
  

ة   ذوي اإلعا يندرج في هذا المستوى جميع األفراد من         ة الفكري اد  ق ر      ,  الح يهم غي ق عل ويطل
وغالبا , وتكشف إعاقتهم في مرحلة الوالدة مباشرة أو في مرحلة مبكرة جدا, القابلين للتدريب

اغي أو صرع                 اإلعاقة الفكرية يكون   ما  مصاحب إلعاقة أخرى جسمية أو حسية أو شلل دم
اجون    لمجاالت، جدا في جميع ا    ءولذا فان معدل نموهم بطي    , أو اضطرابات انفعالية   وهم يحت

ة  درتهم اللغوي عف ق تجابتهم وض طء اس سبب ب ستمر ب راف م ساعدة وإش ة وم ى رعاي إل
م في      وال يستفيدون من البرامج التعليمية أو التدريبية ويتم ا        , والتواصل مع اآلخرين   ة به لعناي

منهم يعتنى بهم في مؤسسات       % 90ـ80المؤسسات الداخلية، وقد أشار نيزورث وسميث أن        
   .اخليةد



  
   ن للتعلمو القابلالمعوقون فكريًاخصائص 
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  . ـ الخصائص العقلية2            
  . ـ الخصائص األآاديمية3            

  
  .  ـ الخصائص الجسمية والحسية1   
  

   والجوانب الحسية والحرآيةوتشمل النمو الجسمي
 والحالة الصحية والتناسق   ويقصد به الطول والوزن: لجسمي  الخصائص العامة للنمو اأ ـ 

ضلي  سرطاوي (الع سسوال و   )1408الم ي ي النم اديين ف اربون الع تعلم يق ابلون لل ، إن الق
، ولكن  )1979هات وجيبي   (الجسمي وال يختلفون عنهم في المظهر البدني واألداء الجسمي    

ذآاء،      آلما انتقلنا    ان الم   نزوًال في سلم درجة ال شكل واضح        يظهر الجسمي      ف الظهور ب أخذ ب
دريب                 ابلين للت ة الق ا  , وتزداد هذه الفروق وضوحا عندما نصل إلى المستوى األدنى من فئ أم

ة       يه بدرج اهر مرض صاحب بمظ تعلم الت ابلين لل صحية للق ة ال ان الحال صحية ف ب ال الجوان
ى عوامل      لإلعاقة الفكرية وترجع الحاالت المرضية المصاحبة     , آبيرة ة     إل ة أو تكويني  ،وراثي

ذائي بدرجة                        ل الغ از الغدي أو التمثي نتج عنها قصور في وظائف المخ أو انحراف في الجه
اد إال في     اإلعاقة الفكرية ف صاحبها إلى فئة     يدي إلى تصن  ؤتؤثر على الذآاء فت     الشديد أو الح
  .)1982صادق  (الحاالت الخفيفة

سة   ..) لبصر  والسمع والذوق ا(تعتبر الحواس :  الجوانب الحسية الحرآيةب ـ  ة الرئي البواب
ين في الجسم             وجي مع ابلين    , للخبرات وتعتمد على تطور بناء بيل ال الق ديهم     إن األطف تعلم ل  لل

روق  في الخصائص              ة وعصبي  ة وبصري  ةسمعي مشاآل   ديهم ف ا أن ل اديين، آم ر من الع  أآث
صالح األسوياء    الحرآية بينهم وبين العاديين تتراوح بين عامين إلى أربع أعوا          سيس   (م ل فران

ان              اوهن, )1960ورارك ك ميل إلى توقع وجود ضعف في قدراتهم الحرآية والجسمية وان آ
ة    سمية عالي ية وج ارات رياض ر مه نهم يظه بعض  م ع  . ال ارات اإلدراك م د ربطت مه وق

ستقبلها             ي ت مهارات الحس حرآية بسبب إن اإلدراك يرجع إلى تنظيم أو تفسير المعلومات الت
واس ر  (الح د    )1981ليرن ذي يعتم ي ال شاط  الحرآ ل إال بالن ن تكتم واس ل ة الح  وان وظيف

وجي ضج البيول ى الن دوره عل العين ب د  ف ةعن ة الرؤي ل بحرآ ة التتمث تجابة حرآي ب اس  تتطل
ين  ة الع ل بحرآ ط ب رأس فق ة والفاحصةال ه وعناصرهل المدقق م إدراك مكونات شي ث .  ذلك ال

اك       ان هن شاآل           يتضح مما سبق ب ديهم م تعلم ل ابلين لل ان معظم الق احثين ب اع من الب شبه إجم
اديين     ذي       , حسية حرآية إدراآية بصورة اآبر من الع سبب القصور المباشر في الحواس ال ب

رات التي يتعرض                     ة الخب ى محدودي شاآل ترجع إل ذه الم يؤثر على الحرآة واإلدراك وان ه
   .)1979هات وجيبي (المعوق فكريًالها 
   
   
   

  



  ـ الخصائص العقلية2
  

ادي     25القابل للتعلم بأآثر من     التلميذ  تقل درجة ذآاء     اؤه   و,  درجة عن الع ادل  ت درجة ذآ ع
ر ه في العم ساوي ل ادي الم رد الع ة للف درة العقلي اع الق ة أرب ار , ثالث اين في األعم اك تب وهن

سوي و  ين ال ة ب اً العقلي وق فكري ش   المع ذا م ل ه ي، ويقاب ر الزمن ا زاد العم ة  آلم اآل تعليمي
ة،   واجتماعية تزداد في حدتها آلما ازدادت درجة         ة الفكري صاحبه قصور في بعض         اإلعاق  ي

اه     ذاآرة واالنتب ي ال ة ف اديمي خاص ل األآ ضرورية للعم ة ال ات العقلي ائف والعملي الوظ
احثين    .واإلدراك والتفكير  ا الب تعلم يقضون وقت     أ:  ومن الخصائص التي ذآره ابلين لل ن الق

 دي إلى تشتت انتباههمؤ العاديين في الحديث مع الزمالء والخروج من المقعد مما ي        أطول من 
ا أن                  )1979آربسكي( ة المدى آم ذاآرة قريب ، وان مستوى الذاآرة بعيدة المدى أفضل من ال

ة               لديهم قصور في فهم األفكار المجردة ويظهرون مشاآل في النواحي الشخصية واالجتماعي
م     حيث يظهرون سلوآيات اجت    ومهم عن ذواته ا أن مفه ماعية غير محببة أو غير مرغوبة آم

  .)1982جوستين وزمالئه (منخفضا
  
  التعليمية ـ الخصائص 3
   

ية عن   سة صفوف دراس ى خم دل صفين إل ال بمع والء األطف نخفض األداء التعليمي  له ي
رانهم ل المدرس     أق ي العم شل ف اق والف م باإلخف صف أداؤه اديين، ويت ن الع ر م ي العم . ي ف

 أو  ضعفيصاحبه  الذي   األداء األآاديمي بالقصور في القدرة العقلية العامة          انخفاض يرتبطو
ى                    درة عل ل قصور الق ة للعمل المدرسي مث ات الالزم و بعض الوظائف والعملي بطء في نم

ة و       درة اللفظي يم والق صرية، والتعم سمعية والب رات ال ذآر المثي ل   ات م واإلدراك والتخي لفه
جوستين وآخرون   ( والقصور في التعلم العارض    )1977باين وآخرون    (التعلمواإلبداع ونقل   

   .)1974آرومر  ( وفهم التلميحات واللغة)1982
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ًاعتبارات هامة يف تدريس املعوقني فكريا
  

  : المعوقين فكريًا وهيتنفيذ األنشطة الخاصة بهناك اعتبارات هامة  ينبغي األخذ بها عند 
  ميم التعـ 

ا ال         ي يمر به اة الت ذ نقل الخبرة النظرية إلى تطبيق عملي في مواقف الحي ا تلمي سمى    أو م ي
ا            داء من الفصل الدراسي والمجتمع           المعوق بتعميم الخبرة في المواقف التي يتعرض له  ابت

  ).1408السرطاوي و سيسالم ( المدرسي وانتهاء بالبيئية االجتماعية
  المهارات الوظيفيةـ 

ة                   يجب أن  اة اليومي ام الحي ة المرتبطة بمه ارات الوظيفي ى المه ة عل رامج التربوي  ترآز الب
ات     يم احتياج م تقي ى المعل صلية، إذ عل ارين الف ي والتم اب المدرس ى بالكت ة وال يكتف والمهني

ة،         التعليمية واالجتماعية والتربوية   التلميذ ذ العادي اة التلمي ا آأهداف      المرتبطة بحي م إدراجه  ث
  . تحضيرها وتفعيلهاعامة يتم

  خبرة النجاحـ 
 بخبرة النجاح بتقديم اإلرشادات والتلميحات ليصل ألداء المهارة المطلوبة،     تلميذال أن يمر  ب

ساعدة ال    سلفاً تلميذفتقديم المهارة السهلة التي أتقنها ال      ذ  وم ة الصحيحة عامل         تلمي ى اإلجاب  عل
  .في اآتساب الخبراتقوي في زرع الثقة في نفسه وتحفيزه على االستمرار 

  راجعة التغذية الـ 
بإسلوب اليجرح مشاعره أو       و إجابته من حيث الصحة والخطاء،      نتيجة   التلميذ يعرفبأن  

  . أعد المحاولة أوآرر مرة أخرى آقولكيهبط من معنوياته 
    تعزيزاإلجابة الصحيحةـ
ه     استخدام التعزيز المناسب للتلميذ عند أداء اإلجابة الصحيحة، ومن ا         ب ا يرغب د م م تحدي لمه
ذال زات         تلمي ن التعزي ه م اال يحب ذه وم ة مايحب ذلك معرف ة، آ ة ومعنوي زات مادي ن تعزي  م

اً    ون قوي د يك ذ فق ل تلمي ز لك وع التعزي دد ن ذي يح و ال م الفطن ه سلبية، والمعل ة وال  اإليجابي
  . عند آخرز عاديًاي عند أحدهم بينما يكون نفس التعزومؤثرًا

  لعامة والخاصةـ مناسبة األهداف ا
درات    )الصعبة( العلميةتقديم المادة    على    سيترتب ذ،  غير المناسبة لق اط ل    التلمي م و   إحب  لمعل

ت   ا ضعيفة س دم  ؤلتلميذ بسبب عدم قدرته على انجاز ماوآل إليه، أما األهداف السهلة وال دي لع
  .استفادته من البرنامج المقدم ألنها تكرار ومراجعة لما سبق دراسته

   المتطلبات القبلية للمهارة المقدمةـ مراعاة 
ن      ب ة اليمك ارة تعليمي وم أن أي مه ن المعل ة، إذ م ة منطقي درس بطريق وات ال سل خط تسل

ا       ارات قبله رز  (تعلمها إال بتعلم مه صعوبة    ).1423المب م      فمن ال ثال تعل ضمة  (الحرآات    م ال
  . مسك القلميمكن تعلم الكتابة قبل التدريب على  قبل تعلم الحروف، وال..)والفتحة

  ـ تجزئية المهارة وتحليل المهمة
درات في    طفل فكل   بتجزيئه الموضوع إلى أجزاء تناسب قدرات التلميذ،        قد منحه الخالق ق

م            تمكن الف أداء واستيعاب ما يوآل إليه ويمكن تشبيه هذا بتجزئة األآل إلى لقيمات صغيره لي
قا فقط وبمعزل عن الحرآات األساسية         نط) ادصال( حرف   تلميذال من استيعابها فمثال قد نعلم    
  .ثم تعليمه آتابة الحرف غيبًا

  التكرارـ 
ذاآرة  ب ات من ال ل المعلوم ا ونق ترجاعها وتثبيته ا الس ي سبق إتقانه ارات الت ة المه مراجع

د ال      ن فق ة الخاصة م م التربي شتكي معل دى، إذ ي دة الم ذاآرة بعي ى ال دى إل صيرة الم ذق  تلمي



م و    للمعلومات التي سبق تدر    د المعل ى جه ذ ال يسها في الحصص الماضية، وللمحافظة عل  تلمي
دة المدى                    ذاآرة بعي ى ال ل المعلومات إل ينبغي المراجعة اليومية والمستمرة وبشكل سريع لنق

 أن الذاآرة البعيدة أفضل من القصيرة في     )م1982جوستين وزمالئه    (ولقد أثبتت الدراسات  
  .حفظ المعلومات

  هوم واحد ـ تعليم مهارة أو مف
سريع أو عدم                 يخطي دعوى الت ة للطالب ب دما يكثف المعلومات المقدم ين عن   بعض المعلم

صحيح ل يم ال درات الالتقي يق سبب ف ا يت ذ، مم ة تلمي شتيت عقلي د  ت ذ عن اهيم التلمي سه مف تدري
  ).  ادضال(مع حرف ) ادصال(آحرف  ان معًاس حرفندرمتعددة، ومثاله عندما 

   هداف تحديد زمن لتنفيذ األـ
ا لظروف                      ب ة تبع ويم الخطة الزمني ة وتق ذ األهداف العام د تنفي تحديد تاريخ بداية ونهاية عن

ذه،               تلميذوقدرات ال  ة تنفي نظم عملي سهل وي ، إن ضبط تنفيذ الهدف العام بزمن وتاريخ محدد ي
ستطيع                     آما يعطي مؤشراً     المعلم ي ك ف ع ذل ذ وم درات التلمي سبة لق ى صالحية الهدف بالن  عل

ذها     الخطة التربوية الفردية  ل اوتجزئية اوحذف أو إضافة هدف آخر عند تقويم          تعدي اء تنفي  أثن
.  

   استخدام الوسيلة التعليميةـ 
ة وم            ب ة واستغالل الخامات البيئي يلة التعليمي ات تفعيل استخدام الوس صفية من       كون ة ال  البيئي

دروس     ل.  …أدواتأثاث و  رز  (تقريب المفاهيم وشرح ال ذه       ويف  ).1423المب ضل أن تكون ه
  .  تلميذال الوسيلة بسيطة ورخيصة ومناسبة لقدرات وحاجات

  الفروق الفرديةـ 
ره       عند المعوق أن يعرف المعلم الفروق  ب ة وعم ه العقلي اقض في أداءه  وقدرات درك التن  وي

ه من وقت آل        الزمني، فضال عن     دة في وقت              التناقض في أدائ د يظهر استجابات جي خر، فق
ضعف وتن  ا ت ة      بينم ة و االجتماعي المتغيرات البيئي سيته ب أثر نف سبب ت ر ب ت آخ ي وق دم ف ع

  . واألسرية
    والتمثيلـ استخدام القصة

أن ي  م ستخدم ب سلوآيات       المعل يح ال دروس وتوض رح ال ي ش ل ف سيطة والتمثي صة الب الق
رات                 ى إيصال الخب ر عل التربوية المرغوبة وغير المرغوبة، فالقصة والتمثيل لهما تأثير آبي
في أسرع وقت وأقل جهد ومن األفضل إشراك جميع التالميذ في المشارآة في تمثيل الحدث            

  .المستهدف وإعادة إيراد القصة و التعليق عليها 
  استخدام الصور البصريةـ 

صد الم   ب ويق ومات واألف صرية الرس صور الب ة وال ة، الثابت ة وطبيعي ة آرتوني   إنالمتحرآ
ه ا    شاهدتها عن طريق اللوحات أو         المتلقي أو المتعلم تثبت لدي لصور البصرية التي سبق م

ة   ال  وآلما آانت الصور        ).1421المبرد   (األفالم واألشرطة  ذ،        متحرآ ع التلمي ة من واق قريب
ة                 آلما آان تأثيرها أقوى من الثابتة، ومن المهم إعداد جدول لزيارة مرآز المصادر أو المكتب

  . تب واألفالم المتوفرة بهاالملحقة بالمدرسة لغرض االستفادة من الك
  المفاهيم المحسوسة ـ 

ال و اد عن الخي اهيم االبتع ردالمف رات  ةالمج ى الخب ز عل ارات، والترآي د عرض المه  عن
ة        ة قريب رات المعروض ت الخب ا آان ذ، فكلم ع التالمي ن واق ة م سوسة القريب ة والمح الحقيقي

  .لما آان االستيعاب والفهم لديه أآبرة التلميذ التعليمية واالجتماعية آئبيل مماثلة والشبهال
  مادة الفنية والبدنية بالمواد األساسية ربط ـ



المواد األساسية             المعلم  ربط  ي بأن ة ب ة والبدني ادة الفني راءة والرياضيات     (أهداف م ، إذ  )الق
واد                 ا ألهداف الم ادة تبع شاط الم من المفترض أن يعد معلمي التربية الفنية والبدنية أهداف ون

ة الخاصة حرف                     تعلمها سي التي م التربي درس معل دما ي ثال عن )  يمج ال( التالميذ في الفصل فم
ذ ويطلب من ال    ) يمج ال(يقوم معلم الفنية بإعداد لوحات مرسوم عليها حرف           ا     تلمي ا، أم  تلوينه

دريبًا ة أو ت د لعب ة فيع م البدني أن يضع مجموعة من الحروف  رياضيًامعل  عن  الحروف آ
ق صافرته        -فة تبعد عشرة أمتار ثم يطلب من التالميذ       الهجائية على مسا    البحث   - بعد أن يطل

  . عن حرف الجيم ومن يجمع أآثر يصبح فائز على زمالئه
   وفراغات بين األسطرـ استخدام مساحات 

ام جمل   الكلمات و  الحروف و  الاستخدام مسافات وفراغات بين     إن   وامش     واألرق ادة اله وزي
اً  عزز تعلم    ي ،)م1989راضي وزايد (بينها آزر الحسي           المعوق فكري شاآل الت ى م  ويقضي عل

رقم وعلى المعلم توضيح آتابته و خطه وتلوين الحرف أو الكلمة أو            ،البصري اير     ال ون مغ  بل
  .وضع خط أو دائرة تحتهابومميز عن سياق الجملة المكتوبة أو 

   ـ التعليم غير المقصود
ر المقصود من خالل لصق البطا يم غي ق التعل ى تطبي ات واللوحات عل اتق الفصل  مكون

ى ا روف عل صاق الح واب وآإل دراناألألب اوالت والج ية والط ة  (رض ي التربي معلم
يم ا      ،)هـ1424الخاصة اهيم  ويمكن استخدامها في تعل ى           لمف صاقها عل شرط عدم إل  واألعداد ب

  .السبورة أو الجدار المقابل للطالب خشية تشتت انتباههم أثناء تقديم المادة العلمية
  

   المعوقين فكريًاتصميم األنشطة الخاصة ب
شل     ًا     يرجع ف وقين فكري ررة في صفوف                  المع ام المق يم الع رامج التعل اهج وب از من في اجتي

ة ا   اقهم بالمدرس د التح ام عن يم الع ةالتعل اهج  لعادي ذه المن ى أن ه بة   إل ر مناس شطة غي واألن
إنهم بحاجة لخدمات       العاديين،  التالميذ  قد تم إعدادها وفقا لمتوسطي قدرات       لقدراتهم، ف  ذا ف ول

ل   ق العم دخل فري ى ت ة الخاصة و إل ةالتربي ة الخاصة    بالمدرس ي التربي ن معلم ون م  المك
ي    ي وول د الطالب اعي والمرش صائي االجتم ة واألخ دير المدرس سي وم صائي النف واألخ

ة               التلميذ، وقد   أمر شطة تعليمي صميمه أن د ت ة الخاصة صعوبات عن  مشوقة   يواجه معلم التربي
ارات يجب               لتالميذه ومبتكرة ، بسبب التباين في  قدرات وحاجات تالميذه وسنذآرعشرة اعتب

  : للمعوقين فكريًانشاطات المصممة التطبيقها في 
د األ1 شطة  ـ تحدي صميم األن د ت سية عن داف الرئي داف  ه ا باأله بتها وارتباطه ، ومناس

، أن يكون للهدف الواحد عدة نشاطات  السلوآية، ويجوز أن يخدم النشاط الواحد عدة أهداف و        
ة يجب أن   شطة التعليمي صميم األن إن ت ذا ف شوقًةوله ةً  وم صين ( تكون هادف ة من المخت لجن

  . )هـ1424
ي ا       2 ة ف ة عناصره خاص ي وقل شاط التعليم دة ـ وضوح الن شاطات الجدي ون أ، ولن ن تك

  . التي طبقها ومر بها المعوقمعظمها من خبرات
ذ في حدود خمسة            األنشطأن تكون ـ  3 ا التالمي اط محددة ينتهي منه ة مختصرة ووفق نق

ة لن ين دقيق ى ثالث ةعشر إل ي العناصر المهم تراآهم ف شاط ضمن اش ضل أن ينتهي الن ، ويف
  .  مبكرا حتى النضطر إلى تكملته في وقت آخر 

  .مه ـ تسلسل الخطوات في النشاط المقدم، وتقديم المهارات القبلية بناء على ماسبق تعل4
ه    ـ تصميم النشاط بطريقة 5 ذ النجاح في سه        يستطيع التلمي ذ في نف ة التلمي ، حيث سيعزز ثق

ه           ذي سينعكس علي د ال ا  ويحفزه لمواصلة األداء الجي شكلة         ايجابي اق م شل واإلخف رار الف ، فتك
  . عند أداء المهارةالمعوق فكريًاتواجه 



  .متنوعة ـ يجب أن يشتمل النشاط على ألعاب وتدريبات تعليمية 6
ادة      7 شاط آل م ربط ن  ـ أن يرتبط النشاط بمهارات الحياة اليومية الخاصة بالتلميذ، بحيث ت

ذ     ا التلمي ي يحتاجه ة الت ارات الوظيفي ة  بالمه ه العادي ي حيات ة و    ف راءة الوظيفي اك الق ، فهن
ة ل    الرياضيات الوظيفية المرتبطــــــــة باالس     اة اليومي ارات الحي ذ لتقاللية ومه ذا في    وهتلمي ك
  .......بقية المواد آالكتابة والعلوم والمواد الدينية

رة              8 يم الخب ل وتعم شاط وآخر، لطرد المل ين آل ن ي ب اك فاصل زمن  ـ يجب أن يكون هن
  . وإثارة عملية التعلم لديهالتلميذوتحفيز 

اعلهم مع        فرديا أو قدم النشاط أن ي ـ  9 ا بتف ستمتع أفراده سة التي ي في المجموعات المتجان
بعض، ثبعضهم ال روق  حي اة الف م مراع ى المعل رده، وعل ذ العمل بمف  يفضل بعض التالمي

  .  تالميذهالفردية بين 
د أثبتت الدراسات        يحوت ـ  10 ان، وق در اإلمك ة بق شاطات ترفيهي ى ن  ل األنشطة التعليمية إل

، التي يستمتع بها التلميذ    التعليم بالترفيه من أفضل طرق التعليم         أن )1994 وآخرون   جيستن(
  . المهارات التعليمية بطريقة محببة ومشوقهالتلميذحيث يكتسب 

  
  اإلعاقة الفكرية واإلعاقات األخرىالفرق بين 

لة           ارات            يمر أعداد من التالميذ بخبرات دراسية فاش از االختب ى اجتي درة عل دم الق ل بع تتمث
 مع التالميذ لفصاليستفيدون من البرامج التعليمية التي تقدم لهم في   ال وعادة فهم ،  التحصيلية
اديين والء         ،الع سلوآية، و ه ة أو ال صيلية أو العقلي دراتهم التح ي ق صور ف ز أو ق ا لعج  إم

تعلم أو  ات صعوبات ال صنفون ضمن فئ ةي ة الفكري ة أو اإلعاق ة الحدي  أو االضطرابات الفئ
أ سلوآية أو المت ي ضعف جانب التحصيل ال نهم يكمن ف شترك بي م الم يا، والقاس خرين دراس

  .  التعليمي مقارنة بتحصيل األطفال العاديين المساويين لهم في العمر
تعلم صعوبات ال ت(  ف رك وآالفان ن )م1984 آي ر م دة أو أآث ي واح طرابات ف ي اض ه

ة أو ا       ة المكتوب م واستخدام اللغ دو     العمليات األساسية التي تتضمن فه ي تب ة والت ة المنطوق للغ
راءة وال  الم والق ر والك تماع والتفكي ي اضطرابات االس ة ف ر والخط (كتاب الء والتعبي ، )اإلم

واع                    ا من أن والرياضيات والتي اليرجع سببها إلى عوق عقلي أو سمعي أو بصري أو غيره
صبي            از الع ائف الجه ي وظ ل ف ى خل ود إل طراب يع اس االض رض أن أس ل يفت وق ب الع

رانهم ينخفض مستوى تحصيلهم سنتين فأآثر عن       ورآزي،  الم م في      أق شابهين له اديين الم  الع
ة األسرية   ال تعلم و الرعاي ر من     و ،عمر وظروف ال ذآور أآث ين ال تعلم ب شر صعوبات ال  تنت

ة،    ستوياتهم الفعلي ة وم ية الكامن تعداداتهم الدراس ين اس روق واضحة ب اك ف اث، وهن ااإلن  أم
تعلم   .  وقد يقل أو يرتفع عنهمتوسطفمستوى ذآاؤهم   ويتعرف على التالميذ ذوي صعوبات ال

ين                   نهم وب اين بي رانهم عندما يصلون إلى الصف الثالث أو الرابع االبتدائي حيث يتضح التب  أق
  .في الصف الدراسي

دار         المعوقون فكرياً أما   اديين       25 القابلين للتعلم فتنخفض قدراتهم العقلية بمق  درجة عن الع
ذآاء عن المتوسط لتصل          وأن أقصى  نخفض درجة ال سادس  وت  مايصلون إليه هو الصف ال

  . درجة80في حدودها العليا إلى 
سحاب وعدم                    سجام في الفصل واالن اه واالن ة االنتب لوآيا بقل ويتصف التلميذ المضطرب س
ا                  ه عن المتوسط آم الطاعة، ويفشل في تحقيق توقعات المدرس ويقل التحصيل الدراسي لدي

د ى     أن مع صل إل ط لي ن المتوس نخفض ع د ي اؤهم ق ين   90ل ذآ لوآه ب نخفض س ة وي  درج
ه مع اآلخرين               المتوسط والحاد مما يؤثر على أداء واجباته الدراسية بفاعلية فضال عن تفاعل



ك  نعكس ذل م و ي ه معه ى وعالقت ةعل ة والتربوي ه االجتماعي سالم(خبرات سرطاوي وسي  ال
  ).هـ1408

 حيث تقع نسبة ذآاؤهم     اإلعاقة الفكرية واألطفال العاديين،   قع بين   هي فئة ت  ف أما الفئة الحدية  
م                       90ـ  70بين   اديين إال أنه ذ الع ة مع التالمي دارس العادي م في الم دم الخدمات له  درجة، وتق

ين، وتظهر مشكالتهم في رسوبهم               يحتاجون إلى متابعة ورعاية مستمرة من األهل والمعلم
رر  ن المتك ي  م نوات ف الث س ى ث نة إل ي  س صور ف ويض الق ة لتع ة،  محاول درات العقلي الق

   .هم مقارنة بأقرانهم الذين يدرسون معهمأعمارزيادة والقامة  طول ويالحظ عليهم
أخر اك الت يوهن ع   الدراس ذي يرج بابال ىأس ة ال ه إل صادية، فبيئ ة واالقت ذ االجتماعي التلمي

ادي  أثر الع د يت ي والتحصيلي ق ستواه التعليم ا م ا ع لبا، إذا م ًا أو   س رة ثقافي ة فقي ي  بيئ ش ف
ذا فإ             اجتماعيًا ان عاطفي أو أسري، وله سببات   ، أو تعرض إلى حرم ة الم  ضرورة ملحة   زال

  . في تعديل مستواه التعليمي والتربوي إلى األفضل 
  

  طرق التعليم في القرَان والسنة
ا  يصال المعلو األساليب وإنوع فيفالناس، طرق آثيرة في تعليم  سلك الشرع المطهر     مة تبع

ة،           ا األمي ول يغلب عليه ك               ولقدرات عق ة الخاصة بعض تل م التربي ذآر لمعل د أن ن  من المفي
ة       راءة والكتاب ادة الق يع م ي مواض ا ف ن توظيفه تمكن م اليب لي رق واألس ياتالط   والرياض

 :)1423المبرز  (والمواد األخرى
  .ـ إيراد القصص المشوقة بإسلوب مشوق ومثير آقصص األنبياء1
  سورة يوسف....)  نقص عليك أحسن القصص نحن (
ه  2 ز بأنواع تخدام التعزي ائزون   ( ـ إس م الف ة ه ك أصحاب الجن صحابة  (، )أولئ سمية ال ت

  ).بألقاب آتسمية خالد بن الوليد بسيف اهللا المسلول، وعبيدة بن الجراح  بأمين األمة 
رد     3 دى الف ز ل ة والتحفي تثارة الدافعي رة من   (ـ إس ى مغف ة عرضها  وسارعوا إل م وجن ربك

  ). وصف الجنة والنار) (أنا وآافل اليتيم آهاتين) (السموات واألرض
  ).صلوا آما رأيتموني أصلي ، خذو عني مناسككم (ـ التطبيق العملي للخبرات 4
  ...).مروا أوالدآم للصالة لسبع (ـ األمر بالتدريب 5
ف  6 ف المواق ت    ( ـ توظي دما بحث ر عن ي األس ي ف رأة الت ديث الم د أن  ح دها وبع ن ول ع

ذه                    ،وجدته تم ه ال ألصحابه أري لم وق ه وس ا الرسول صلى اهللا علي ديها فرآه  أخذته وألقمته ث
  .أو آما جاء في الحديث) طارحة ولدها في النار قالوا ال قال آهللا أرحم من هذه بولدها 

 ).لقد آان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة ( ـ النمذجة والمحاآاة و القدوة 7 
ا أم  ( وظيف الحواس للوصول للحقائق    ـ ت 8 ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون به

  ....). لهم أذان يسمعون بها 
اال    ( ـ تطبيق أسلوب االستفهام والسؤال لشد اإلنتباه  9 ئكم باالخسرين أعم حديث  ) (هل ننب

  ). مالمفلس
  ).  عمرةال صيام البيض، قيام الليل، صالة الضحى،(  العبادات  أداءـ تعدد البدائل في10
  ).تحريم الخمر، الجهاد ( ـ التدرج 11
  ).أفال ينظرون إلى اإلبل  (ـ الوسيلة التعليمية 12
لم              (ـ لغة الجسد    13 ه وس ر وجه الرسول صلى اهللا علي رات صوته     وتغي سته ونب دما   جل  عن

  ).يحدث أصحابه
  

  



  فريق عمل اخلطة الرتبوية الفردية
    اإلعاقة الفكرية

  
  .عضاء فريق العمل ـ أ1
  . ـ مهام آل عضو من فريق العمل2
  . ـ فن التعامل مع أعضاء فريق العمل3
  

راد  ذو تخصصات                  المعوقين فكرياً يتطلب العمل مع     رارات من أف اذ ق ات و إتخ ع بيان  جم
ستطيع أن يعمل بمعزل عن              ف شاملةومتعددة لتقديم خدمات متكاملة      معلم التربية الخاصة الي

ق  م آلٌ   أعضاء الفري سيق والتواصل معه ه  التن ل علي شاطات   ، ب ال ون ا يخصه من أعم  فيم
وات                   ل ًاضمان ين األعضاء يتطلب استخدام القن ة، إن العمل ب ة والتربوي نجاح العملية التعليمي

ة ة والموقع مية الموثق ارير الرس ات والتق ر الخطاب مية بتحري ر الرس مية وغي وتنصب . الرس
ى ين عل اون شكاوي المعلم دم تع ا ع ل م سئولية نق م م ل المعل م، ويتحم ق معه  أعضاء الفري

ق وصفي                     يهم، بتوثي ه  إل ة اقتراحات ق وآتاب يستجد من تطورات لحالة تالميذه ألعضاء الفري
  ..  لحالة التلميذ السلوآية أو التربوية محرر
     

  : أعضاء فريق العمل
  :لفكرية منببرنامج اإلعاقة ا) ـه1422الرشيد(ن أعضاء فريق العمل يتكو    

  .و وآيل المدرسةأ مدير .1
  . معلم التربية الخاصة .2
  . المشرف التربوي أو مشرف البرنامج .3
  . معلمي المواد  آالتربية البدنية والفنية .4
  . األخصائي النفسي .5
  . المرشد الطالبي أو األخصائي االجتماعي .6
  . أخصائي النطق والكالم .7
  . ولي أمر التلميذ .8
  . التلميذ .9

 .......  آخرون .10
  
ه عُ          يع ذي من اجل ة، وهو ال د فريق العمل    تبر التلميذ هو محور العملية التعليمية والتربوي ق

ره أقرب األعضاء                  ي أم ة الخاصة وول ووضعت الخطط والبرامج له، آما يعتبر معلم التربي
أثيراً  ا ت ذ و أآثرهم سية التلمي ل لنف ق العم ي فري ابين  ف ذ م ت التلمي ب وق سبب أن أغل ه ب  علي

  .رسة فهما المحرآان الفاعالن في هذا المحورالمنزل و المد
المعوق  ولمكانة معلم التربية الخاصة في إعداد وتنفيذ الخطط التربوية الفردية وعالقته مع    

 وأعضاء فريق العمل، فسنتحدث عن عالقته بكل عضو من أعضاء فريق العمل ، إذ                   فكريًا
ة       من المعلوم أن نفسية معلم التربية الخاصة تؤثر وتتأثر           ذه العالق باألعضاء، ولألسف فان ه

ذ األهداف                  قد تتوتر بسبب االختالف في وجهات النظر أو سوء الفهم في تقديم األوليات وتنفي



شكل سلبي     أداؤه  على   تؤثر وهذا آله قد   ذ              فب ه في تنفي ى تعامل ذي سينعكس عل أثر إنتاجه ال يت
  .ة والكتابة في سائر المواد آالقراءالمعوقين فكريًاالخطط وإعداد برامج 

   
   ـ مدير أو وآيل المدرسة1
  

دير إن المرجع اإلداري والفني في المدرسة هي إدارة المدرسة، و              سئول األول      الم  هو الم
ة، ومن الطبيعي أن                 .فيها  فهو يدير و يشرف على جميع الشئون التربوية والتعليمية واإلداري

ساً  ون رئي ذها     يك ابع تنفي ل ويت ط العم د خط ل يع ق العم ية    لفري داول الدراس نظم الج ا ي آم
د           ابع تواج اراتهم ويت ذ واختب ويم التالمي صباحي وتق طفاف ال امج االص ى برن شرف عل وي

ذ توصيات           المعلمين في فصولهم وفق الجدول اليومي، ويُ       املين، وينف وظيفي للع وم األداء ال ق
وائح ال           ادر     المشرفين التربويين ويطلع الهيئة العاملة بالتعاميم والتوجيهات والل ا يب صادرة آم

أخر            اب و ت ع بغي صاص ويرف ة االخت ن جه واردة م ات ال ات والخطاب ى المكاتب الرد عل ب
  .العاملين

ي       ات ونقص ف ن معوق ه م ة ومايوجه دير المدرس ة لم صالحيات المخول ذه ال ل ه ع آ وم
صادم     د ت راءات ق ن إج ذه م ا يتخ ة فيم دير المدرس ذر م م أن يع ى المعل ان عل ات، ف اإلمكاني

  .أمال المعلم التي قد تكون مخالفة لألنظمة الصادرةتطلعات و
ات ال    المدرسة و يُ  إن على معلم التربية الخاصة أن يكسب إدارة   يم جسور من العالق ة ق  قوي

مها   م رس ي ت داف الت ق األه ستطيع تحقي ا لي ـ1426 الماضي (معه ق إال ).ه ن يتحق ذا ل   وه
شاور    ات وم ات والتعليم ذ التوجيه ر وتنفي ضور المبك ا تحقيق بالح ا وفني  ًاة اإلدارة تربوي

  .لمصلحة العامة والخاصةل
ة ا                ة و  إال أن إدارة المدرسة قد تتخذ قرارات فنية خاطئة تتعارض مع الخطط التربوي  لفردي

ًا،   قدرات وحاجات    ذه                     المعوق فكري ة الخاصة في التعامل مع ه م التربي رز دور معل ا يب   هن
شكلة اع إدارة ،الم داء بإقن ه أن يب تعانة   إذ علي أس باالس ة والب ة ومقنع ة مرن ة بطريق المدرس

ق    ى طري ر إل ال وصل األم ي ح دير، وف ى شخصية الم ؤثرين عل ق الم د أعضاء الفري بأح
ات   فعليه التنسيق ومشاورة المشرف التربوي       مسدود الذي يملك الصالحيات اإلدارية والعالق

  . التعليم من جهة أخرىالمتينة والمؤثرة بين إدارة المدرسة والمعلم من جهة وإدارات
  
   
   ـ المشرف التربوي 2
  

ن      سئول ع ة، م ة واإلداري ة والتربوي ة الفني ه الكفاي وفر في ز متخصص تت م متمي و معل وه
امج،        اإل ا في البرن ع جوانبه ة بجمي شارات    شراف عن العملية التربوية والتعليمي وتغلب االست

م     ،م والمتابعة لسير العمل   المشرف أآثرمن عملية التقوي    الفنية واإلدارية على عمل     ومن المه
ه  ن خبرات ة الخاصة م م التربي ستفيد معل ةأن ي رامجالمنقول ن ب ة األخرى م ة الفكري ،  اإلعاق

م من                      شارته في آل مايواجه المعل فضال عن استدعائه لزيارته في الفصل أو المدرسة واست
شرف   ى الم امج، وعل ذ والبرن م التلمي ور ته ع  أم ة م ة متين اء عالق م  إبن ة ومعل دارة المدرس

ة الخاصة  بهم التربي ة طل ضور وتلبي ك إذابالح ر ذل ضى األم داف ًاقيتحق  أقت ة  لأله التعليمي
  . والتربوية

   
  



   ـ المشرف التربوي المقيم3
  

ة    ة فاعلة وخبر  ةشخصيذومعلم متخصص متميز     ة وإداري زة   تربوي مرن  تفاعل   وذو  ،   متمي
ل، و     ام             في    ًا مقيم  ًامشرف  يعتبر مع فريق العم ة، مسئول أم امج الملحق بالمدرسة العادي البرن

ا،   ع جوانبه ة بجمي ة والتربوي ة التعليمي ستوى العملي ة والنهوض بم ي متابع ة ف دير المدرس م
ة  وب ة الخطط الفردي ية ومتابع داول الدراس داد الج ذوإع ستوى التالمي ي ،م م ف ارة المعل  وزي

ى المشكالت التي توا              دروس والتعرف عل ويم ال ا وتنظيم       ه جالفصل وتق ول له اد الحل ه وإيج
ة             تعلم والمكتب ذا   .الزيارات خارج وداخل المدرسة آالمختبرات وغرفة الوسائل ومصادر ال ل

  .يحسن بمعلم التربية الخاصة وأعضاء الفريق التعاون معه
  
   ـ معلم التربية الخاصة4
   

سئول األول              ذ والم ى التالمي يمهم     هو صاحب مهمة نبيلة ورسالة سامية، مؤتمن عل  عن تعل
يم   ة التعل متها سياس ي رس داف الت ق الخطط واأله ة صالحة وف ربيتهم تربي ؤثر . وت و الم وه

ه     ل مايتطلب ام بك د، والقي ات والقواع ة والتعليم د باألنظم ه التقي ذ، وعلي ى التالمي ر عل المباش
ع أعضاء   سيق م اون والتن ة والتع داد الخطط الفردي ها وإع ي يدرس واد الت داف الم ق أه تحقي

ه        ف ادي ورعايت ر الع ذ غي ل التلمي صراف وتقب ضور واالن د الح د بمواعي ل والتقي ق العم ري
ة                      ة والبدني ادتي الفني ة لم ة ربط األهداف العام ة والفني سلوآيا واجتماعيا، إن على معلم البدني

  .بأهداف المواد التي يدرسها معلم التربية الخاصة
  
   ـ األخصائي النفسي5
  

در  صائي الت ه أخ ق علي ذآاء   ويطل اييس ال ق مق ي تطبي تلخص ف ه ت سلوآية، ومهمت يبات ال
سلوك،  ديل ال سية وخطط تع رامج النف داد الب ذ، وإع ى التالمي سية عل ائل واألدوات النف والوس

ذ،   يقوم بعمليات القياس والتشخيص وإعداد التقارير النفسية         ع التالمي ا    لجمي ابع حاالتهم    آم يت
رامج ال      ،النفسية ة أو               ويوصي بتحويلهم إلى ب ى الفصول الدراسية العادي ة الخاصة أو إل تربي

رامج                       إلى  الطبيب النفسي إذا اقتضى األمر، ويشارك مع أعضاء فريق العمل في أعداد الب
  .التوعوية الموجهة لألسرة والمجتمع المدرسي

  
   ـ المرشد الطالبي أو األخصائي االجتماعي6
  

ضايا األسرية       ويترآز عمله على التوجيه واإلرشاد في آل مايخص        ة والق  الجوانب التربوي
ه  رامج التوجي سنوية لب ذ الخطط ال داد وتنفي وم بإع ه يق ذ، إن ى التلمي ؤثرة عل ة الم واالجتماعي

ة  اد ودراس ذ   الوضعواإلرش رة التلمي صادي ألس اعي واالقت ا  االجتم ذ تعليمي ة التلمي ومتابع
لوآيا  دادوس روا   وإع ق ال ى توثي ل عل نهم، ويعم ة ع ارير دوري ة   تق ت والمدرس ين البي بط ب

  .وتوعية المجتمع المدرسي
   
   

  
  



  ـ أخصائي النطق والكالم7 
  

االت      الج ح شخيص وع ن ت سئول ع و م ل وه طرابات التواص صائي اض سمى أخ وي
ذ       إاضطرابات التواصل ومشاآل النطق والكالم، و      ا  .عداد وتنفيذ الخطط العالجية لكل تلمي آم

اج           اء األمور              أنه يوصي بتحويل الحاالت التي تحت اون مع أولي وم بالتع دخل طبي ويق ى ت إل
ل وعالج، و      ى تأهي اج إل ة الحاالت التي تحت شاف ومتابع ين باآت ستفيد من  والمعلم ه ي خدمات

  .تالميذ التعليم العام
  
   ـ ولي أمر التلميذ8
  

ذ                  تم بالتلمي اليقصد بولي أمر التلميذ والد أو والدة التلميذ فحسب ولكنه آل شخص يتابع ويه
ي األسر         .... ليميا وتربويا واجتماعيا، وعليه فان أخو وأخت        تع م آمرب التلميذ ومن في حكمه

ذ ور للتالمي اء أم رون أولي ذ يعتب ا التلمي سكن به ي ي داخلي الت سكن ال ى أعضاء . في ال إن عل
ضمان                          ذ ل ي أمر التلمي اون ول ة الخاصة أن يكسب ود وتع م التربي فريق العمل وخاصة معل

نح   أولياء األمور   ويشتكي  . رامج والخطط في المنزل   تكملة تنفيذ الب   دم م الفرصة بالتحدث   بع
دون              وتظهرعن أبنائهم،    ه ب خبرة المعلم عندما يترك الحرية لولي أمر التلميذ بالتحدث عن ابن

ات      دها االقتراح سوق بع ن وي ات االب ن إيجابي دث ع م للتح أتي دور المعل م ي ه، ث مقاطع
  .والتوصيات له

  
   ـ التلميذ9
  

ة                  رامج والخطط الفردي م توضع الب .....  هو محور العملية التعليمية، لم يعقد فريق العمل ول
ي تحيط                             ع الظروف الت تم دراسة جمي الم ي ذ م دم للتلمي ن يكتمل نجاح عمل مق إال ألجله، ول
ذ في                   شار التلمي م أن يست بالتلميذ صحية وتعليمية وتربوية واجتماعية ونفسية، بل إن من المه

م       (أهداف الخطط الخاصة به ومثال ذلك     عناصر و  اره لمعل ز، اختي ضله من تعزي  تحديد مايف
  ..).دون آخر

  
   آخرون ـ10

  
ة سية اإلدراآي ارات الح ة المه ن تنمي سئول ع وظيفي الم الج ال صائي الع ل أخ ن مث . م

ا    اق به ن االلتح ة يمك ذ لمهن دريب التلمي ل وت ي تأهي ي المختص ف دريب المهن وأخصائي الت
  .مستقبال

  
  
  
  
  
  
  
  



   فن التعامل مع أعضاء فريق العمل
  

ل المدرسة األخصائي       (يرتبط عمل معلم التربية الخاصة بأعضاء فريق العمل          دير ووآي م
النفسي والمرشد الطالبي ولي أمر التلميذ وأخصائي النطق والتلميذ ومعلمي المواد وآخرون             

لوآية       ...)  ة وس ة وتربوي ذ، إن التعامل مع     يتحاور ويتخذ معهم قرارات تعليمي خاصة بالتلمي
هوالء يتطلب قدرات واسترتيجيات ينبغي على معلم التربية الخاصة أن يطبقها مع األعضاء         

اء     ات بن ي عالق م ويبن سب وده ة       ًةليك ة والخاص رارات العام الح الق ي ص صب ف م ت  معه
  :وإليك بعض التوصيات  مع أعضاء الفريق  وسنوضح طرق الحوار والتعامل 

ا      الهتمام واالحترام بشخص المتحدث، و    اظهر ا ـ   م م ه  استمع وال تقاطع وأفه يوسف  ( .يقول
   )2001االقصري 

  . ن تكون عينيك متابعة لعيني المتحدث غير منشغل عنهأـ 
  . غير متردد تعبر نبرات صوتك عن ثقتك وصحة ماتقوله ـ آن حازمًا

دث، ف   ا المتح تكلم عنه ي ي ع المواقف الت ك م شاعر وجه ابق م زين ـ تط ثال الموقف الح م
  .تفاعل معه بالمواساة، والفرح باالبتسامة والتبريكات

  . ـ إستخدم العبارات اللينة واإليجابية وابتعد عن التهديد
  .ـ ال ترفع صوتك، وتجنب استخدام أخالفك وعبارة ليس صحيحًا

م   (تتعرض لشخصية المحاور   ـ ال  ات الموضوع         ) أنت التفه د عن الخوض في جزئي وابتع
  .ى اليتفرع ويطول الحديثحت

ـ حاور وال تجادل وقدم األدلة إذ أن الهدف من الحوار الوصول إلى الحقيقة أما الجدال فال                  
  .هدف له

ي الموضوع و     ره ف ة نظ ه ووجه ه وأقترحات ب رأي الم بطل ارة المتحدث ليواصل الك ـ إث
  .عنهالتواصل معه بكلمة نعم وبإعادة الكلمة أو االستفسار عن بعض مايتحدث 

  .ـ حاور على انفراد وحدد شخصية وثقافة من تحاور فاألمي يختلف عن المثقف
  .تجنب الغضب واحذر من إستفزاز اآلخرينـ 

  . ومن المفيد أن نتحدث عن الغضب بشي من اإليجاز
بب                 ى مواقف     هفهو خبرات وأفكار متعارضة مع توجهات وأهداف الغاضب، ويرجع س  إل

فجعلته سريع االنفعال، غير قادر على تحمل الموقف الحالي           سان  اإلنمر بها   يتراآمية سابقة   
الذي يوجهه، ويظهر الغضب على اإلنسان في رفع الصوت، وتغير تعابير الوجه، وصدور               
ة                الحرآات السريعة والمفاجأة والكلمات النابية و االتهام، والتدابر أو اإلعراض وعدم الرغب

ص غضب اآلخرين معك باإلبتسامة والود والتعامل       فأنت قادر على إمتصا   بالكالم، ومع هذا    
شيطان    ةدرعلى التخلص من الغضب باالبتعاد عن الموقف واالستعاذ       ا ق واإلنسان. اللين  من ال

  . وينصح بتأجيل اتخاذ أي قرار عند غضب اإلنسانوالوضوء والجلوس إن آان واقفًا
  
  
  
  
  
  
  
  



   آيف تتعامل مع اآلخرين
 

 )م1998 دايل آارينجي( . مقابلةيحكم اآلخرون عليك من أول 
  . آن متفائال ومرنا ومتسامحا 
راح اآلخر       بطريقة مباشره آكلمة آسف وغير    ( اعتذر    مباشره آاالبتسامة وتبني اقت

  ).والتحدث معه 
  )م1999دايل آارينجي( . وتقبل الناس آما هم  ابتسم 
   .عندما تحتاج إليها) ال(قل  
  .خطأ بطريقة التجرح أحدتنقد الذات ووضح ال انقد السلوك وال 
  .ضع أرصدة من الحب عند اآلخرين 
 .أشكر الناس وال تبالغ في إطرائك وأمدحهم بما فيهم 
ف        ع المواق ل م رق التعام ى ط ؤثران عل ذان ي ا الل شخص هم ف وال   إن الموق

     :الهجومية، ومن االستراتيجيات للتعامل معها
دعاء ـ الرد ب   4.    ـ اإلبتسامة 3.     ـ المعاقبة بالمثل  2.    ـ االنسحاب من الموقف   1 

  . ـ االعتذار6.         ـ تحويل الهجوم إلى طرفة5.    اهللا يسامحك
  .اترك اثر لسلوآك وأعلم أن سلوك اآلخرين إنعكاس لسلوآك 
  .ألقي السالم بحرارة، وتواضع وتجنب الكبر فهو احتقار الناس ورد الحق 
 .أبحث عن التشابه بينك وبين اآلخرين 

  
   العادات العشر للشخصية الناجحة

اط عشر عادات          الشخصية الناجحة تحتاج إلى سلوك ناجح     بما أن        د  ( فسنذآر في نق أحم
   :سيثمر تطبيقها إن شاء اهللا على نتائج ناجحة في حياة الفرد وهي)  هـ1426بادويالن

   . ـ المبادرة والمسارعة للعمل وعدم التأجيل أو التسويف1
  .هداف و المتطلبات السابقة لها مع التقدير االيجابي للجهد الذي تقوم فيه ـ تحديد األ2
  . ـ ترتيب األوليات والتحديد الزمني للتنفيذ3
  . ـ التخطيط والتنظيم والتقويم المستمر للعمل4
  . ـ اإلتقان والجودة5
  .جهاد النفس والشيطانتقوى اهللا و ـ 6
  . مع الناسةحسنال ـ األخالق 7
  .على اإلقناع والحوار ـ القدرة 8
  . ـ التفكير االيجابي9

  . ـ الوسطية والعدل في آل شي10
   

  
  
  
  
  



  اخلطة الرتبوية الفردية
  

راءة   المعوق فكرياً تنخفض قدرات    ة   عن التلميذ العادي في اآتسابه مهارات مادة الق  والكتاب
سبب والرياضيات دني، ب د  ت ى وقت أطول وجه ه إل م حاجت ن ث ة وم ه العقلي ي  قدرات ر ف أآب

راءة   استيعاب ه                  .  دروس الق ة من مراحل دريب أطول في آل مرحل ى ت ه إل ي حاجت ذا يعن وه
ائل                   واد مشوقة ووس ديم م التعليمية، مما يقتضي مزيدا من التكرار والتوضيح والشرح مع تق

ؤثر                      . محسوسة ا ي ضا، مم ين أسرته منخف ه وب ه فنجد التوافق بين أما عن عالقته بأفراد عائلت
ع            على  استعد   راءة، إن دف ادة الق م م اً   اده في تعل راءة      المعوق فكري ادة الق م م ى تعل ة   إل والكتاب

ه إ      والرياضيات، تج عن م                   ال لن ين ى معل ذا ينبغي عل ا، ل ستمر فيه أخر الم ادة و الت ة الم  آراهي
ه   ه وحاجات ا لقدرات ذ وفق يم التلمي ة الخاصة تعل ة، التربي ة فردي ة تربوي داد خط ق  بإع  وتطبي

  . المناسبة له طرق التدريساستراتيجيات 
  

    الخطة التربوية الفرديةمفهوم 
  

ضيها احتياجات آل                   ي تقت ساندة الت ة والخدمات الم وصف مكتوب لجميع الخدمات التربوي
تلميذ من ذوي االحتياجات التربوية الخاصة ـ مبني على نتائج التشخيص والقياس ـ ومعد من 

  .)ـه1422لرشيدا (قبل فريق العمل في المؤسسة التعليمية
  

  الفردية الخطة التربوية فريق
   

داد  سئولية إع ع م ضاء   تق ى أع ة عل ة الفردي ة التربوي ق الخط ل الفري ة عم امج اإلعاق ببرن
إعداد خطة لكل تلميذ بناء على نتائج تشخيصه، يجب شرك األسرة آعضو فيه، وـُوتالفكرية،  

ة أو           وينبغي تسخير جميع اإلمكانيات المتوفرة في البيئة الت        شرية أو مادي عليمية سواء آانت ب
ذ ووفق                   درات وحاجات التلمي فنية، و آتابة الخطة بطريقة موصوفة للبرنامج المقدم حسب ق

ويم الخطة               تم تق ى أن ي ديل     (لخطة زمنية محددة، عل يم مع تع ا       ) تقي ة تطبيقه اء ونهاي . في أثن
  :وإليك أعضاء فريق عمل الخطة التربوية الفردية

  .الخاصةمعلم التربية  .1
  .المشرف التربوي أو مشرف البرنامج .2
  .معلمي المواد  آالتربية البدنية والفنية .3
  .األخصائي النفسي .4
  .المرشد الطالبي أو األخصائي االجتماعي .5
  .أخصائي النطق والكالم .6
  .ولي أمر التلميذ .7
 .التلميذ .8
  .و وآيل المدرسةأمدير .9

  . ) هـ1425حنفي والمحسن( .......  آخرون .10
  



  
  خطة التربوية الفرديةالمكونات 

  
  .جمع المعلومات عن التلميذ  .1
  .وصف مستوى األداء الحالي للتلميذ .2
  .تحديد األهداف التربوية العامة والخاصة .3
  .تحديد الخدمات التربوية والخدمات المساندة .4
  .تحديد بداية ونهاية تنفيذ الخطة  .5
  .تقويم الخطة .6
 .الخطةتحديد المشارآون في إعداد وتنفيذ وتقويم ومتابعة  .7
شطة  المساندة ) هـ1425حنفي والمحسن (تحديد الخدمات    .8  والتربوية والوسائل واألن

  .ومكان التنفيذ
  
   جمع البيانات 

  
  :  تين يتم جمع المعلومات عن التلميذ بطريق

  .التقارير الطبية واالختبارات والمقاييسمن رسمية من ملفه والطريقة ال ـ1
ي             غير رسمية آالمالحظة    ـ الطريقة   2 ع المعلومات من ول المباشرة وغير المباشرة أو جم
  )1986فؤاد أبو حطب( . أو من أعضاء الفريقالتلميذأمر 
  

ن       ضو م ن ع م أو م ن المعل رة م ة المباش ى المالحظ ريقتين األول ة ط ضمن المالحظ  وتت
شموليتها    زت ب ي تمي ة الت ا المالحظ تعانة بتكنولوجي ة باالس ل والثاني ق العم ضاء فري أع

  :ا ودقتها، وتنقسم إلى عمليتين أساسيتين هماووضوحه
ستخدما حواسه       1  سان م ه اإلن وم ب  ـ التسجيل والذي يمتد من  التسجيل االنطباعي الذي يق

صوتي أو       سجل ال صوير أو الم ستخدما الت ة م سجيل الدقيق تخدام  أدوات الت ى اس رة إل مباش
  . آاميرة الفيديو

اعي الشخصي      والذي يمتد من التصنيف الكيالتقدير ـ  2 م االنطب ه الحك في والذي يغلب علي
  .للمالحظ إلى القياس الكمي الدقيق

ة ألشخاص                        ة شبه تام سمح بمقارن م ضبطها بحيث ت ه ت والمالحظة قد تتم في مواقف مقنن
ي نفس     ذ ف ل تلمي ك وضع آ ب ذل ا يتطل شابهة آم ي ظروف م ادة ف وا ع ن أن يالحظ اليمك

ا             الموقف الذي يوضع فيه اآلخرين، وحين      ذه الخصائص توصف المالحظة بأنه  نفتقد إلى ه
  .غير مقننة، وقد تتم المالحظة في مواقف طبيعية أو اصطناعية

  
   :  هيعن التلميذالتي تجمع بيانات ال و 

   .)التخيل والتفكير والتمييز واإلدراك واالنتباه والتذآر (ـ القدرات العقلية 
  .)صر والشم والتذوق واللمس آفاءة الحواس السمع والب(ـ القدرات الحسية 

ة  سمية الحرآي درات الج رة (ـ الق ضالت الكبي تخدام الع صري واس ي الب آزر الحرآ الت
  .)والتناسق الحرآي واستخدام العضالت الصغيرة 



ة      ر عن المواقف وترآيب الجمل        (ـ القدرات اللغوي واضطرابات  ) النطق والكالم والتعبي
أة    الحذف واإلبدال واإلضافة وال   (اللغة   ة والتأت اع  (واضطرابات الصوت      )حبسة الكالمي ارتف

  .)الصوت وانخفاضه وخشونته
اعي   ف االجتم ة (ـ التكي سمات االجتماعي االنطواء،: ال ع    آ شارآة م رح، الم ل، الم الخج

  .)اآلخرين، التعاون، العالقات مع الغير
ة   ر المرغوب سلوآيات غي و  ( ـ ال ذات، التب ذاء ال افر، إي ضم األظ ر مص اإلصبع، ق ل غي

  .)اإلرادي، العدوانية، النشاط الزائد، ضبط المخارج، الفوضوية
صحية  ة ال صرع،  ( ـ الحال ب، ال ة، القل ساسية األغذي سكر، ح صدر، ال ساسية، ال و ح الرب

  ......) الحواس، األمراض المزمنةسالمة ، العامةصحةال
  .)الليةالنظافة الشخصية، العناية بالذات، االستق(ـ مهارات الحياة اليومية 

  
    تحديد مستوى األداء الحالي 

  
ة  داف العام م األه دد المعل بهالل(يح سويدان وال ـ1423ال ها ) ه ي سيدرس للموضوعات الت

ة لكل هدف                        ات القبلي د المتطلب وم بتحدي م يق نهج، ث اب المدرسي أو خارج الم للتلميذ من الكت
يدرسه فمثال المتطلبات السابقة    والتي تعتبر متطلبات سابقة للهدف الذي س      ) التقديرات القبلية (

ارف        ي المع ضعف ف وة وال اط الق ة نق ديرات القبلي صد بالتق روف، ويق ة الح ة معرف للتهجيئ
ة  ارات دقيق ا بعب ر عنه ذ، ويعب ا التلمي ا أو اليتقنه ي يتقنه ددةوالموضوعات الت رز (   مح المب

ذ الحالي    من مثل يعرف اليعرف، أويتقن اليتقن وتكمن أهمية تحديد مستوى      )هـ1423  التلمي
راءة      في معرفة مايملكة من مهارات وقدرات تعليمية في مواضيع المواد الدراسية خاصة الق

سيبنى عليها صياغة األهداف التعليمية وستعتبرمتطلبات قبلية لما ألنه . والرياضيات والكتابة
ت التي لدى   سيتم دراسته مستقبال، حيث سيتم صياغة األهداف العامة بناء على آخر المعلوما           

  . التلميذ
  

  ومثاله
  .)ادضال( حرف الحرآات ـ الضمة والفتحة والكسرة ـ مع  التلميذ طبقـ أن ي1 

  .المتطلبات القبلية معرفة الحرآات األساسية
  .   ـ أن يتقن التلميذ آتابة الحروف واألعداد2

  ....اتخط الخطوط ورسم المنحنيات والمستقيمعلى  التلميذ قدرةالمتطلبات القبلية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    األهداف التربوية  
  

ر  لوك أو فك ي س تحداثه ف راد اس ر الم ا التغيي صد به تعلمويق دان الم ي  ( أو وج و تيل اب
  ) هـ1421والعثمان

  
  أنواع األهداف التربوية

  
  .وهي أهداف شاملة طويلة المدى: ةـــ عام  أ  

ه في التل      : ب ـ خاصة  وب إحداث ر المطل ارة تصف التغيي ذ وهي أهداف محددة     وهي عب مي
ا   ن تقويمه دى، ويمك صيرة الم درسق ة ال ي نهاي ة،  ف داف التربوي ا  األه شكل بمجموعه ، وت

ة للمالحظة أو         لوآية قابل ى شكل أهداف س ة الخاصة عل ويفضل أن تكون األهداف التربوي
  . القياس

  
  األهداف العامة

  
ارف تن            ارات ومع ه    وهي وصف للمتوقع من التلميذ أن يكتسبه من مه ه وحاجات اسب قدرات

ام                 ة الفصل أو الع ذ في نهاي ه التلمي خالل مدة زمنية محدده، وتبين األداء الذي يجب أن يحقق
  .تلميذللوتشتق األهداف بناء على ماتم تحديده في مستوى األداء الحالي . الدراسي

  :مثاله لمادة القراءة
  .ـ أن يتهجى التلميذ آلمة من حرفين

  مثاله لمادة الكتابة
  .ن يكتب التلميذ جملة مكونة من آلمتينأ
  

  األهداف الخاصة  
   

ويطلق عليها األهداف التعليمية أو السلوآية وهي عبارة تصف التغيير المطلوب إحداثه في 
  .ويمكن مالحظته وقياسه) قد يكون ساعة(في زمن قصير التلميذ 

  
  مفردات الهدف السلوآي الجيد

  
  . فعلهويعبر عما يمكن للطالب: ـ الفعل1
  .ـ المحتوى ويشير إلى الجزء من الدرس المراد تدريسه2
  ).اختياري(ـ مستوى األداء المقبول 3

  :ويمكن صياغة الهدف السلوآي بالصورة التالية 
  معيار األداء المقبول+ المحتوى التعليمي + التلميذ + فعل سلوآي + أن 

  .صحيحفي لوحة األحرف بشكل ) ب(أن    يتعرف التلميذ على حرف 
          
   مالحظة

  يمكن استبدال آلمة أن والتلميذ بعبارة مختصرة من مثل
  :  أن يكون التلميذ قادرا على أن



  :أو يتوقع من التلميذ أن
  .في آلمة صاح) ادصال(يشير إلى حرف ـ 
  ). 1423المبرز (وبدون مساعدة) ادصال(إلى ) لفاأل(يكتب الحروف الهجائية من ـ 
  

  غة األهداف السلوآيةاعتبارات في صيا
  

م                        تعلم ال سلوك المعل ى فعل سلوآي إجرائي يصف سلوك الم ينبغي أن يحتوي الهدف عل
ل         وال أو فعال من مث ويمكن مالحظته وقياسه بحيث يقيس نتاج السلوك الذي يقوم به التلميذ ق

ارة الهدف         ...أن يشير أن يقفز أن يكتب أن يصف أن يستخدم أن يظهر             ، ويجب أن تكون عب
ة المرآب أن يكتب                           ر مرآب ومن أمثل اتج تعليمي واحد غي ى ن ؤدي إل واضحة ومحددة وت

ن   ذ م د التلمي ى 1ويع ول     10 إل ألداء المقب ى ل د األدن ى الح دف إل ارة اله شير عب (  ، وأن ت
  ).إلزاميوالمعيار اختياري غير 

  
  تنفيذ الخطة الفردية

  
ة   تنفذ   م ت    الخطة التربوية الفردي ذي ت زمن ال ا لل ة      وفق لفا، وضمن الخدمات التربوي ده س حدي

ن           شي م نعرض ب ة، وس ق الخط ي تطبي شارآون ف ة والم ستلزمات المكاني ساندة والم والم
  : الخاصة للدروس المقدمة لتالميذ ذوي اإلعاقة الفكريةاإليجاز عن آيفية تنفيذ معلم التربية

  .)بداية ونهاية الهدف العام(الموضوع والتاريخ و ـ المادة 1
  .جيل الهدف العام المراد تنفيذه ثم األهداف الخاصة ـ تس2
  . ـ آتابة الوسائل التعليمية المستخدمة3
  : ت التدريس وتتضمنا ـ إجراء4

  ـ مقدمة الدرس
  .....    قصة، سؤال، ربط الدرس السابق بالدرس الحالي، موقف تربوي

درس       ذ ال ة     وهو   ـ تنفي شرح، و  وصف لطريق م    ال ه   يراعي المعل ادئ ا في ة   مب تعلم المعروف ل
ع    ة والتنوي ارة الدافعي ز وإث ل والتعزي ة والتكام سهولة والمرون رابط وال درج والت آالت

  .......والربط
  ـ أساليب التدريس

ه من إجراءات لتثبيت                      اختيار نوع هي   ذه مع مايتبع م مع تالمي ذها المعل  التدريس التي ينف
ة     ية والمجتمعي ة المدرس ي البيئ ه ف يم تطبيق ه وتعم درات   ماتعلم سب ق ون ح ريطة أن تك  ش

  . وحاجات آل تلميذ
توجيه بدني، تمثيل،    محاآاة ونمذجة، لعب، قصص،    حوار ونقاش،   توجيه لفظي إيماءات،  

  .خبرة مباشرة 
  

   الخطة التربوية الفرديةاعتبارات في إعداد 
  

ة            هناك ة الفردي يد (اعتبارات في إعداد الخطة التربوي ى أعضاء     ينبغي    )ـه 1422الرش عل
  :األخذ بها عند إعداد الخطط وهي لفريق ا

   لكل تلميذخطة فرديةإعداد  ـ يجب 1



ة وجسمية          بآل تلميذ    ينفرد   درات عقلي ه،    تختلف عن   سمات واحتياجات وق للتغلب  و أقران
راد          ي  اإلعاقة الفكرية،  تالميذ على القصور والضعف عند    ى انف ة عل  بحيث   تعامل مع آل حال

  .همة وبطرق متعددة تناسب خصائصبأساليب مختلفُيدرس آل منهم 
  التلميذ ـ يجب أن تتمشى الخطة مع قدرات 2

ذ الخطة          تلميذتتطلب صياغة األهداف العامة والخاصة تقييم قدرات ال        د تنفي اء وبع  قبل وأثن
 بحيث تعدل األهداف    ،الفردية، وآل هذا من أجل أن تتناسب مع جوانب القوة والضعف عنده           

  .  عند تقييمه وتدريبه وتعليمهتلميذات الوفقا لنتائج ومخرجات قدر
   ـ يجب التنويع في األساليب العالجية عند تنفيذ الخطة3

أخر                     ا، ويتفاجاء بت شكلة بعينه ى م دريب للتغلب عل يطبق بعض المعلمين نوع واحد من الت
اليب                    التلميذ ة تتطلب استخدام أس ة الفاعل  في اآتساب المهارة وذلك يرجع أن الخطة العالجي

  .تلميذللومشوقًا ية متنوعة ليجعل البرنامج العالجي جذابا فن
  تلميذلل ـ الراحة النفسية والجسدية 4

فالبد أن يكون نشيطا  . أن يكتسب المهارات المقدمة في الخطة التربوية  تلميذ  إذا أردنا من    
وم        ة من الضغوط                ،متيقظا متمتعا بقدر آافي من الن دة خالي سية جي ع بصحة جسدية ونف   يتمت

  .والقلق واألمراض
  تلميذ ـ يجب أن تهتم الخطة بتشجيع ال5

م ال شعر معظ ذي ة تالمي ة الفكري ارات  ذوي اإلعاق ان المه ي إتق اقهم ف سبب إخف اط ب  باإلحب
ى                         ون إل ين يميل وترين وقلق م مت ة في نفوسهم وجعله سبب في زعزعة الثق واألهداف، مما يت

د ال . ةالعدوانية أو االنطوائية أو الرفض وعدم المباال      ذ إن على المعلم أن ينمي عن ة  تلمي  الرغب
رة                 ،على التعلم  ر منف ة غي ة تربوي  ويشعره بأهميته ويمنحه الثقة في نفسه مبينا أخطاؤه بطريق

  .ومرآزا على النواحي االيجابية ومعززا لتقدمه ومشجعا النجازاته دون إفراط أو تفريط
  التلميذ بحياة  ـ مناسبة المواضيع للمهارات الوظيفية المرتبطة6

اة   ة بحي م المواضيع المرتبط ار المعل ةيخت ذ اليومي ة (التلمي اة اليومي ارات الحي ي ) مه والت
 مناسبة الهتماماته مشبعة    ،تتدرج من السهولة إلى الصعوبة، بحيث تكون شيقة في مضمونها         

  .لرغباته
   ـ استخدام التسلسل العلمي والعملي عند تنفيذ الخطة7

ة  م حال ة يشخص المعل ارات القبلي ة المه داد وتنمي وم بإع م يق راءة ث ي الق ه ف ذ وقدرات التلمي
راءة  ة الق سابقة لعملي ات ال ا يناسب    ،والمتطلب ة والخاصة بم داف العام دد األه ا يح ه آم  لدي

ا       درس رابط ة لل دخل أو مقدم ار م ذ باختي ام التلمي ر اهتم ه أن يثي ه، وعلي ه واحتياجات قدرات
د ومك      ى                 الموضوع السابق بالجدي ذاآرة قصيرة المدى إل ا من ال دة لنقله ارات الجدي ررا للمه

  . الذاآرة بعيدة المدى
   بالبرنامجفريق العملأهداف  ـ تفعيل 8

ة المعلم هو المسئول األول في إعداد      ين     الخطة التربوية الفردي سيق ب شاور والتن ه الت ، وعلي
ى نجاح      أفراد فريق العمل، لالستفادة من خبراتهم وضمان تعاونهم الذي           الخطة  سينعكس عل

  .التربوية الفردية
  
  
  

                           
 



  الفردية الرتبوية اخلطة منوذج
                             :عامة معلومات

  :العمل فريق

  
   :التشخيصية والمقاييس االختبارات
   .الجدول هذا بتعبئة النفسي االخصائى يقوم : تعليمات

  
  الحالي الوضع -أوال

            :العقلية القدرات -1
ات وم : تعليم صائياأل يق سي خ د النف ذه بتحدي در ه ن اتالق الل م ار خ اييس اختب ذآاء ومق  ال
  .التلميذ على والمالحظات والمقابالت

  
   :أخرى مالحظات
......................................................................................................................

............................................  

 الطالب اسم  الصف 
 العقلي العمر  الزمني العمر 
 الذآاء درجة  المعلومات جمع تاريخ 
 الميالد تاريخ  الدراسي الفصل 

 التخصص االسم التوقيع التخصص االسم التوقيع
الرياضية التربية معلم    الفصل معلم  
النفسي اخصائى   ةالفني التربية معلم  
الطالبي المرشد   المدرسة مدير  
 النطق مدرب   االسرة  
 آخرون   آخرون  

التطبيق تاريخ والمقياس االختبار الدرجة التطبيق تاريخ الدرجة والمقياس االختبار
 بينية ستانفورد   بورتس متاهات  
 الرجل رسم   لألطفال وآسلر  
 األشكال لوحة   لإلزاحة الكسندر  
 التكيفي السلوك   االجتماعي للنضج فاينالند  

 أخرى          

 القدرة نوع قادر غير ضعيف متوسط جيد مالحظات
 التذآر     
 االنتباه     
 اإلدراك     
 التميز     
 التفكير     
 التخيل     



       :        الحسية القدرات -2 
ات وم : تعليم م يق صل معل د الف ذه بتحدي درات ه ن الق الل م وع خ ف الرج ذالتلم لمل ي ي  الطب
   .المباشرة والمالحظة

  
   :أخرى مالحظات
  ............................................................................................................

 ..............................................  
                   :والحرآية الجسمية القدرات -3

م  الفصل  معلم يشترك :  تعليمات ة  ومعل ة  التربي ة والف البدني د  في  ني ذه  تحدي درات  ه  خالل  من  الق
   .المباشرة والمالحظة الطبي التلميذ ملف إلى الرجوع

  

  
   :أخرى مالحظات
  ............................................................................................................

..............................................  
     :    اللغوية القدرات -4  

ذ  ملف  ىإل  الرجوع  خالل  من  القدرات هذه بتحديد والكالم النطق أخصائي يقوم  :تعليمات  التلمي
   .المباشرة والمالحظات االختبارات وعمل بيطال

   

  
   :أخرى مالحظات

......................................................................................................................
 ....................................  

 القدرة نوع قادر غير ضعيف متوسط جيد مالحظات
 السمع     
 البصر     
 الشم     
 اللمس     
 التذوق     

 غير ضعيف متوسط جيد مالحظات
 القدرة نوع قادر

 العضالت استخدام     
 لصغيرة

 الكبيرة العضالت استخدام     
 الحرآي التناسق     
 البصري الحرآي التآزر     

 القدرة نوع قادر غير ضعيف متوسط جيد مالحظات
 والكالم النطق     

 عن التعبير     
 لمواقف

 الجمل ترآيب     



            :  اللغة اضطرابات -5
ذه  بتحديد والكالم النطق أخصائي يقوم :تعليمات درات  ه ى  الرجوع  خالل  من  الق ذ  ملف  إل  التلمي

   .المباشرة الحظاتوالم االختبارات وعمل الطبي
  

  
   :أخرى مالحظات

......................................................................................................................
 ............................................  

  
             :الصوت اضطرابات-6

 الطبي التلميذ ملف إلى لرجوعا خالل من القدرات هذه بتحديد والكالم النطق معلم يقوم:  تعليمات
   .المباشرة االختبارات عمل

   

  
   :أخرى مالحظات

......................................................................................................................
....................................   

  
                :االجتماعية الخصائص -7

ات شترك :تعليم ق ي ل فري ي العم د ف ذه تحدي ن الخصائص ه ى الرجوع خالل م ذ ملف إل  التلمي
  .المباشرة والمالحظة االختبارات وعمل

  

 المشكلة موجودة ما نوعا موجودة غير مالحظات
 الحذف    
 اإلبدال    
 اإلضافة    
الكالمية الحبسة    
 التأتأة    

 المشكلة موجودة ما نوعا موجودة غير مالحظات
 الصوت ارتفاع    
الصوت انخفاض    
 الصوت خشونة    

ال مالحظات  العام الطابع نعم ما نوعا
 اجتماعي    
 انطوائي    
 خجول    
 مرح    
 مشارك    
 متعاون    
 بذيئة بألفاظ التلفظ    

 مشاآل لدية توجد     :تذآر



    
   :أخرى مالحظات 

......................................................................................................................
 ....................................  

  
               :النفسية الخصائص -8

سي  االخصائى يقوم:  تعليمات د  النف ذه  بتحدي ارات  خالل  من  الخصائص  ه اييس  اختب ذآاء  ومق  ال
   .التلميذ على والمالحظات والمقابالت

  

  
   :أخرى مالحظات

......................................................................................................................
....................................   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجتماعية
 
 
 
 
 

 العام الطابع موجود ما نوعا موجود غير مالحظات
 بالنفس ثقة    
 تردد    
 خوف    
 اآتئاب    
 قلق    
 توتر    
 عناد    

 أخرى نفسية خصائص لدية    :تذآر
 
 
 



             :مرغوبة غير سلوآيات -9
د ت في  الطالبي والمرشد النفسي االخصائى مع الفصل معلم يشترك: تعليمات ذه  حدي سلوآيات  ه  ال

  .التلميذ على والمالحظات والمقابالت والمقاييس االختبارات خالل من
  

  
      :          الشخصي التكيف -10

ات شترك :تعليم ق ي ل فري ي العم د ف ذه تحدي درات ه ن الق الل م ارات خ اييس اختب ذآاء ومق  ال
   .التلميذ على والمالحظات والمقابالت

  

  
   :أخرى مالحظات

......................................................................................................................
 ....................................  

  
  
  
  
  
  
  

موجود ما نوعا موجود غير مالحظات  العام الطابع
 اإلصبع مص    
 فوضوي سلوك    
 األظافر قضم    
 الذات إيذاء    
 االرادى الغير التبول    
 عدوانية    
 زائد نشاط    

 غير أخرى سلوآيات لدية توجد    :تذآر
 مرغوبة

 
 
 

 على معتمد ما نوعا معتمد غير مالحظات
 العام الطابع النفس

 بالنفس نايةالع    
 الشخصية االستقاللية    
 اقرانة مع العالقة    
اآلخرين مع االتصال    
 الدينية الشعائر    
 النظام    
 بالنقود التعامل    



          :الصحية الحالة -11
ا  نىايع يالت الصحية المشاآل على التعرف في االسرة مع الطالبي المرشد يشترك  :تعليمات  منه

  .التلميذ
  

  
   :أخرى مالحظات

......................................................................................................................
 ....................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما نوعا ال العالج طريقة مالحظات  من يعانى نعم
 القلب في مشكلة     
 ربو     
 ارادى غير تبول     
 صرع     
 سكر     
 جلدي مرض     
 الصدر في حساسية     
 الصدر في حساسية     
  

  
 غذاء من حساسية 

 معين

  

  
 

 أمراض من يعانى
  أخرى
 



  الحالي األداء مستوى تحديد ـ ثانيًا
   :المادة

   .المنهج في الموجودة للموضوعات العامة األهداف دبتحدي المعلم يقوم -  :تعليمات
   .األهداف تلك خالل من مناسبتها ومدى القبلية التقديرات بتحديد المعلم يقوم -            
ر -             ديرات تعتب ودة التق ارات الموج اط (للمه وة نق د ) ق ر يراتوالتق ودة غي  أو الموج
  ) .ضعف نقاط (منها جزء الموجود

 مدى تحديد من البد منها جزء موجود أو موجودة بغير المهارات من تحديده يتم ما -          
   .ما نوعا اومناسبتها مناسبتها عدم وسبب مناسبتها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 القبلية التقديرات المهارة حول مالحظات

السبب  غير
 مناسب

 نوعا
مناسبة ما  غير

 موجودة
 جزء
موجودة منها

 م األهداف

        1 
        2 
        3 
        4 
        5 
        6 
        7 
        8 
        9 
        10
        11
        12
        13
        14
        15



  هدافاأل توزيع خطة ـ ثالثًا
  :المادة

ل ح من  نقلها خالل من العامة األهداف بوضع هنا يقوم -  :تعليمات ر  ق  الموجود  او الموجودة  غي
   .القبلية التغيرات في  المحددة  للتلميذ والمناسبة منها جزء

 تتجاوز فال التلميذ قدرة على مبينة وانتهاء األهداف بدء تاريخ ) تقديريا ( المعلم يحدد -          
   .المستطاع قدر أسبوعين

   .البعدية التقديرات للتلميذ دفاله تقديم من االنتهاء بعد المعلم يحدد -            
  .التلميذ تدريب من االنتهاء بعد التلميذ تدريب تم ما إلى باإلشارة المعلم يقوم -            
م يراعى -             د المعل ق أن الهدف وضع عن دة نصف خالل يتحق دد الم صف،له المح  والن

   .والتعميم للتكرار المتبقي
  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التدريب
 البعدية راتالتقدي والتعليم

 لم تم يتم لم
 يتحقق

 نوعا
تحقق ما

 تاريخ
 االنتهاء

 تاريخ
 البدء

  
م العامة األهداف

      / / 
 

1

      / /  2

      / /  3

      / /  4

      / /  5

      / /  6

      / /  7

      / /  8



 :المادة 

  )التحضير ( األهداف إعداد ـً رابعا
  

  
  

                                  
                   

  
   .الحالية التلميذ قدرة مع المتناسب والسلوآي العام دفلله االدعاء معيار المعلم يحدد  :تعليمات

  

ات م يراعى  :تعليم د المعل داف وضع عن سلوآية األه صف أن ال ر ت وب التغي ة المطل ي احداث  ف
ا منطق متسلسلة وتكون ،التعلم عمليةل التلميذ سلوك واصفة. وقياسها مالحظتها ويمكن ، التلميذ دأ  ي  تب
   .العام للهدف ومجزئة ،للنجاح فرصًا وفرلت السهل من
  

  
  

ات ر  :تعليم ائل تعتب ة الوس ة التعليمي واد مجموع زة الم ائط واألجه ي والوس ف الت ي توظ يح ف  توض
   .تعلمها التلميذ على يسهل مما التعليمية المهمات

  

  
  

ات ى  :تعليم م يراع ي المعل ل ف راء آ ع إج ادئ جمي تعلم مب ية ال درج ( األساس رابط . الت  . الت
   .المختلفة بإشكاله الفوري التعزيز إلى باإلضافة ,المختصرة ) والتكامل . والمرونة . والسهولة

  

  

  

 األداء معيار
 اإلمكان قدر           مقبول        صحيح

  :العام الهدف

 م السلوآية األهداف األداء معيار
 1  اإلمكان قدر           مقبول        صحيح
 2      اإلمكان قدر           مقبول        صحيح
 3  ناإلمكا قدر           مقبول        صحيح
 4  اإلمكان قدر           مقبول        صحيح
 5  اإلمكان قدر           مقبول        صحيح

 ةالمستخدم التعليمية الوسائل
   
   

  التدريس إجراءات
 
 

 
 

 :الموضوع

هـ143:       /          / تاريخ االنتهاء هـ143  /       /:    البدءتاريخ 



  

  

  
  

ات ار: تعليم م يخت ا المعل راه م با ي ف مناس ي للموق ة التعليم ذ وقابلي ة التلمي ات وطبيع  االحتياج
   .التدريس إجراءات في المستخدمة وطبيعتها التعليمية المواد واقع إلى باإلضافة

  

  
درس  إجراءات  من االنتهاء بعد التلميذ بها يكلف التي هي التطبيقية التدريبات:  تعليمات ا  دعم  اجل  من  ال  م

   .المنزل أو المدرسة في ذلك آان سواء وتعميمه تعلمه
  

  
تعلم،  التلميذ قابلية مستوى من للرفع المعلم قبل من المستخدمة األساليب تلك : تعليمات ى  لل  أن عل

   .اإلشباع لحد تصل ال
  

  
   . التلميذ أداء تقدم مدى على التعرف إلى تهدف التي األساليب تلك: تعليمات

  

ات دد: تعليم م يح دى المعل بة م ل مناس صر آ ن عن سابقة العناصر م صدق ال ادى وموضوعية ب  لتف
   .القادمة الخطة في منها ولإلفادة السلبيات

 
 

 
 

 
 

 التدريس اسإليب
 قصص        لعب        ونمذجة محاآاة        ونقاش حوار         إيماءات           لفظي توجيه

 مباشرة خبرة                    تمثيل                  بدني توجيه

 العملية األنشطة
 عمل       فصلية تدريبات عمل     االسرة تعليمات ورقة إرسال        استثمار البيئة المحيطة

 منزلية تدريبات
 مسابقات عمل          المواقف استثمار          ورحالت زيارات

  :أخرى        
 

 التعزيز  اسإليب
 نشاطي تعزيز                 رمزي تعزيز                 غذائي تعزيز            اجتماعي تعزيز
 :أخرى        

 التقييم اسلوب
 التمارين تأدية               المباشرة األسئلة على اإلجابة                المهارات أداء مالحظة 

 : أخرى         



  
  

                                                                          )هـ1427والبهالل السويدان(
  
  

 

 م الخطة تقويم
 1  :بسبب       مناسبة غير         مناسبة :         اراتللمه الزمنية المدة
 2  :بسبب       مناسب غير         مناسب  :                   العام الهدف
 3 : بسبب       مناسبة غير         مناسبة:               السلوآية األهداف
 4  :بسبب       ناسبم غير         مناسب  :                  األداء معيار

 5  :بسبب       مناسبة غير         مناسبة :              التعليمية الوسائل
 6  :بسبب       مناسبة غير          مناسبة :             التدريس إجراءات
 7  :بسبب       مناسبة غير          مناسبة :              التدريس اسإليب
 8  :بسبب       مناسبة غير          مناسبة :             ميةالتعلي األنشطة
 9  :بسبب       مناسبة غير          مناسبة :               التعزيز اسإليب
 10  :بسبب       مناسب غير         مناسب :                التقويم اسلوب



  
  
  

  الباب الثاني
  طرق تدريس الــقراءة

ً للمعوقني فكريا 
  

  
  

  .ـ مفهوم القراءة
  .مهاراتها ـ تنفيذ درس ـ مواصفات البرنامج العالجي

  
  .ـ العوامل المؤثرة في االستعداد للقراءة

  
  .ـ تهيئة التلميذ للقراءة

  
  .ـ تصنيف مشكالت القراءة

  
  ـ طرق تعليم القراءة
  .ـ المزدوجةالترآيبة ـ التحليلية 

  
  .ـ معوقات تعليم القراءة

  
  ـ قضايا تعليمية

  .اإلمالء، الواجبات المنزلية، الوسائل، القراءة الوظيفية
  

  .ـ التدريس اإلبتكاري
  

  
  
  
  
  
  



  
   مفهوم القراءة

  
ة    سير وترجم م و تف ى فه دف إل املة ته ة ش ة عقلي وزعملي ه  الرم ارئ وتطبيق ل الق  وتفاع

رؤه،   ار المق ه لألفك ق      واقتناع ة وإدراك ونط ي رؤي ة ف ه الفردي ه ومهارات ستخدما حواس  م
  . )1994 أحمد وفهيم (الكلمات، وفق ظروف وضوابط آلية تتطلبها عملية القراءة

م                إن القراءة عملية معقدة التتوقف عند معرفة الكلمات والحروف فحسب بل تتعداها إلى فه
  .معاني مايقرأ

  :فصلتانعمليتان منتتكون من وعلى هذا فالقراءة 
  .لما هو مكتوب) الفسيولوجية(االستجابة الجسدية : العملية األولى
  .للمعاني) التفكير واالستنتاج(التفسير العقلي : العملية الثانية

      
  مهارات القراءة 

  : عملية القراءة حد أدنى من المهارات القبلية والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية تتطلب
  .حروف والكلمات ـ معرفة ال1    
  . ـ الذاآرة 2    

   ـ الفهم 3
  )الشفهية(  ـ المهارات اللفظية 4

  . ـ مهارات اإلستماع5    
  
   ـ معرفة الحروف والكلمات1
  

راءة،                       ى الق ذ عل درة التلمي ى ق ؤثر عل ا م ة حروفه ة ومعرف دى  فإن صورة الكلمة الكلي المبت
ا،    يف  ، ويؤثر طول الكلمات وقصرها     الكلمات متشابهة  يرى ز بينه الكلمات القصيرة    ف  التميي

ين وتثبيت النظر                     يسهل على التلميذ التعرف    ة الع ارة حرآ ى نحو صحيح،  إن مه ا عل عليه
ذ      ،  )التآزر الحسي (على الحروف والكلمات     اً   ضرورة ملحة للتلمي راءة     المعوق فكري د الق  عن

صور ف      ن ق اني م ة يع ه المدرس ة دخول ي بداي ة ف ذ خاص تخدامها إال إن بعض التالمي ي اس
ة        و ،بكفاءة ة من     هناك مشكلة أخرى تتضمن معرف اد ال      الكلم ة العتم ى    سياق الجمل راءة عل ق

ادي       ) ذهب الرحل إلى السوق   (الفهم فمثال العبارة     ذ الع يقراءها التلمي ا   ) الرجل (س المعوق  أم
  . فال يستطيع استنتاج فهم المعنى من خالل سياق العبارةفكريًا

  
   ـ الذاآرة 2
  

ب ا صرية   تلع صور الب ع ال سمعية م ذاآرة ال ات    دورًال راءة الكلم ي ق ذ ف اح التلمي ي نج  ف
ى حروف    ا والتعرف عل ا أن     ه اً   ، وبم ون فكري انون من قصور ف      المعوق ك  يع م   ي ذل ى معل ، فعل

ق ا ة تطبي ة الخاص رار الالتربي ل التك ن مث سهم، م ة بتدري تراتيجيات الخاص ة س و تجزيئ
  .مواضيع القراءة

   
  



   ـ الفهم3
د عُ         يعت ربط الصحيح     بر الفهم من األهداف األساسية لمهارات القراءة، وق ه ال م بأن رف الفه

ى     ار              بين الرمز والمعن سياق واختي ى من ال ه، ال المناسب  ، مع إخراج المعن ستخدامه في   من
  .األنشطة الحاضرة والمستقبلة

  :ومهارة الفهم عملية معقدة تتضمن مهارات عديدة تشمل القدرة على
  . مز معناهإعطاء الر .1
  . فهم الوحدات األآبر آالعبارات والجمل والفقرات .2
  .فهم الكلمات من السياق واختيار المعني المالئمة لها .3
  .التخمين لمعني الكلمة .4
  .اختيار األفكار الرئيسية وفهمها .5
  .فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب .6
  .االستنتاج وفهم االتجاهات .7
  .تقويم المقرر ومعرفة األساليب األدبية .8
  .االحتفاظ باألفكار .9

 .تطبيق األفكار وتفسيرها في ضوء الخبرات السابقة .10
 
  )الشفهية(  ـ المهارات اللفظية 4
 

شمل  ز ت ذآر   اتميي اظ وت وات واأللف سمعية  األص صرية وال ات الب روف والكلم م ،لح  وفه
ا،  ي سبق تعلمه اهيم الت ار والمف ؤثر لألفك ر الم ع الموضوع  والتعبي ى م درة عل تخدامالق  اس

لتعبير بلغة مفهومه وأصوات واضحة وعدم وجود اضطرابات           واالمهارات اللفظية الشفهية    
  .في النطق والكالم 

  
   ـ مهارات اإلستماع5
  

  :وتشمل 
  .القدرة على االستماع  •
  .فهم اللغة المستقبلة  •
  .تنفيذ اإلرشادات والمالحظات الشفهية •

راءة إن  ادة الق ة   م ب رعاي ة و تتطل ن المدرس ام م زلواهتم ة  إذ ع، المن ي التربي ى معلم ل
راءة،      ف الق ي مواق ذ ف ع التالمي دريبها م ا وت بق تعليمه ي س ارات الت ف المه  الخاصة توظي

راءة في مجاالت محددة          لهموقت  وإتاحة   د .  لتنمية مهارات الق ذين      وتحدي ذ ال  ونلفظ ي التالمي
و       ب معرفًةالكلمة دون    ذين يطلق ذ ال ا، والتالمي درة  عدم     أصوات الكلمات مع      نمعناه ى   الق  عل

   .ةاءالقر
  
  
  
  
  
  



   آيف تنفذ درسك
  

ة   يستخدم بعض المعلمين الطريقة التقليدية اإللقائية في تدريس وتعليم تالميذ        ة الفكري  اإلعاق
ده                  ذ تقلي ويمزجها بطريقة النمذجة أو المحاآاة بحيث يشرح المعلم الدرس ويطلب من التالمي

ى الت   ي يجب عل ارات الت ي المه ه ف ان   ومحاآات ي إلتق ان التكف ذه الطريقت ا، وه ذ إتقانه المي
   .)1423المبرز (األهداف واستيعاب موضوع الدرس ألنك تتعامل مع تلميذ غير عادي

  :   آيفية تنفيذ درس في مادة القراءة وبنقاط مقترحة وسنعرض هنا 
د     .1 درس الجدي ه بال ع ربط ريعة م ة س سابقة وبطريق دروس ال درس أو ال ة ال مراجع

  . ها مع التالميذتراجعمحروف في بطاقات صغيرة ولللم عرض المعآ
دخال          .2 ون م ذ لتك ين التالمي صل ب ي الف دث ف ي تح ة الت ف التربوي تغالل المواق اس

  .للدرس
يقص المعلم قصة مرتبطة بموضوع الدرس ويكتب األفكار والكلمات أو الحروف              .3

ذي   ز ال ا شي من التمي صة فيه ة الق ون نهاي سبورة وينبغي أن تك ى ال ي عل ى ف يبق
  .ذاآرة التلميذ

  .تمثيل القصة وتوزيع شخصياتها على التالميذ .4
  .عرض الوسيلة التعليمية .5
  . استخدام السبورة في آتابة آلمات الدرس وعرض الصور وشرح القصة .6
 .قراءة جماعية لموضوع الدرس من الكتاب أو السبورة أو الوسيلة التعليمية .7
  .اجاتهالتدريس الفردي لكل تلميذ حسب قدراته وح .8
  .لموضوع الدرس أمام زمالؤه) فردية(قراءة التلميذ  .9

  .أقرانهممساعدة المعلم على تدريس وتوجيه بتكليف التالميذ المتميزين  .10
  .إمالء بعض الحروف أو الكلمات أو الجمل على التلميذ وحسب قدراته .11
 .تكرار وإعادة تدريس الموضوع مع التنويع في النشاط المقدم .12

  
  يةـ األنشطة العمل 

  
ع من                    دروس هو الرف إن الهدف من األنشطة العملية التي يطبقها المعلم أثناء أو بعد تنفيذ ال
ذ، واستخدامها                      م التلمي ة تعل رة لدافعي ا أن تكون مثي مستوى قابلية التلميذ للتعلم، ويراعى فيه

شطة العم                     ة األن ا، ومن أمثل ام به ى اإلشباع وعدم االهتم ة  بطريقة مناسبة بحيث التؤدي إل لي
  .زيارات ورحالت التدريبات المنزلية، التدريبات الفصلية، المسابقات، تعليمات لألسرة،

  أساليب التعزيز
ة                نظرة   لذاته   المعوق فكرياً نظر  ي ه اليومي ا في حيات ي يواجهه سبب االحباطات الت ة ب متدني

ه، وهو يع         ل المحيطين ب م وبسبب التعامل السلبي معه من قب ه متد   ل أن قدرات شعر ب ة إذا   وي ني
شجيع دون                       ز والت دم التعزي ة الخاصة أن يق م التربي ى معل ماتم مقارنته باآلخرين، و يجب عل

ذ    ق التلمي د تحقي ر عن راف أو تقتي ة لإس ارات المطلوب داف والمه ام  . أله ر االهتم و أن يظه
اء            د االنته د أو بع ذ عن ز التلمي ز الوقت المناسب لتحفي والجدية عند تعزيزه وأن يوافق التعزي

  . للرفع من معنوياته وضمان استمرار نجاحه في تنفيذ المهارات المطلوبة،تنفيذ المهمة من
  :ونشير هنا إلى نوعين من التعزيز وهما 

ة         ( التعزيز المادي  :األول  ل الدمي ة آاأللعاب مث دايا العيني غذائي آالحلوى والشكوالته ،اله
  ........... )اونموذج سيارة



  
ا و :ثاني ز المعن ى، الر     ( ي التعزي سامة الرض د، ابت از جي ي آممت ت لفظ ف،  ب ى الكت عل

ه        ام زمالؤه أو والدي التصفيق، مناداة التلميذ بألقاب محببة له مثل بطل، مدحه والثناء عليه أم
ة شكر أو      أو اآلخرين،    دوين آلم از    وت ته،               أو ممت ره أو إلصاق النجوم في آراس د في دفت جي
  ...... في لوح الشرفهتسجيل أسم

  
  :سم التعزيز إلى قسمين من حيث تطبيقهوينق

  
  . تقديم التعزيز للتلميذ أثناء أو بعد أداء المهارةعند ـ ايجابي 1
ي            عند ـ سلبي  2 ة والت ة أو معنوي ه سواء آانت مادي ة ل ياء المحبب ذ من األش ان التلمي  حرم

  .سبق ذآرها
  وهنا سؤال نوجهه للعاملين مع التلميذ 

  أو المعنوي وأيهما أآثر تأثيرا التعزيز اإليجابي أم السلبي؟ أيهما أفضل التعزيز المادي 
  الجواب

ز     ذ والموقف                    ًااليمكن أن نفضل تعزي سية التلمي ى شخصية ونف ذا عل د ه ى آخر إذ يعتم  عل
ز المناسب والوقت             ة  التعزي م لنوعي ار المعل د اختي شه، ويعتم ذي يعي وي ال التعليمي أو الترب

سية         ما المناسب في قدرته على قراءة     ة ونف ات فني ى      .  يظهره التلميذ من معطي ولكن يجب عل
ى            ال إل ه االنتق ل علي ه ب ز  المعلم أال يكثر من التعزيز المادي أو يستمر في وي، إذ  التعزي المعن

ا من           فالمعنوي  أما   ،قدم التعزيز المادي في نهاية تنفيذ المهمة      ُي ذ، أم اء التنفي ة وأثن يستمر بداي
جابي يطبق على مايصدره التلميذ من سلوآيات ايجابية أما السلبي       حيث التطبيق فالتعزيز االي   

ياء                        أآثرفيطبق   ذ من األش ذ بحيث يحرم التلمي سلبية التي تصدر من التلمي سلوآيات ال  في ال
ه                        م مع ه من تحدث المعل يلم تعليمي أو حرمان شاهدة ف التي يحبها ومثاله حرمان التلميذ من م

  ..........بعض الوقت
  

  خطة الفردية  تقويم ال
  

التقويم أشمل من التقييم إذ أن التقويم يشمل تقييم المهارة أو الهدف ثم تعديلها لتناسب حاجة                
  .وقدرة التلميذ، أما التقييم فهو قياس واختبار استيعاب وفهم التلميذ للمهارة

  
  ـ:ينقسم التقييم إلى أربعة أقسام

  
  .   ياغة وإعداد األهداف العامةم القدرات الحالية للتلميذ قبل البدء بصيتقي  ـ1
  : ـ تقييم نتيجة التعلم عند التلميذ في نهاية الدرس ويطبق بعدة أساليب منها 2

ارين      مالحظة أداء المهارة أواالجابة على األسئلة المباشرة أو تكليف التلميذ بأداء وحل التم
  .المرتبطة بالدرس

ا     ـ تقييم مناسبة األهداف لقدرات التلميذ لالستم  3 تبدالها أو تغييره ديلها أو إس رار فيها أوتع
ة     أثناء تطبيق     ة الفردي ر أو حذف أي هدف اليناسب                . الخطة التربوي ديل أو تغيي م تع و للمعل

  .حاجة أو قدرة التلميذ شريطة أن تتوفر المبررات لذلك
  . ـ التقييم النهائي في نهاية الخطة للتأآد من تحقق األهداف العامة4

  



  
  نامج العالجي للقراءةمواصفات الرب

  
داد   دا إلع راءة تمهي ي الق ذ ف د التلمي راءة احتياجات و مجاالت الضعف عن م الق دد معل  يح

ذها والظروف            الخطة التربوية الفردية    أهداف   ة والخاصة وطرق تنفي وتحديد األهداف العام
ا       ى أسباب ا               . المحيطة التي يتم العالج في إطاره وي عل ه إعداد ملف يحت ا أن علي لتخلف  آم

ز                      واع التعزي د أن ة، وتحدي ادة القرائي د مستوى الم ه وتحدي القرائي ونوع التدريب الموصى ب
امج العالجي              ا و توصيف للبرن تبعا الهتمامات التلميذ وهواياته وميوله التي يحبها أو يكرهه

  .المقترح وأنواع المادة القرائية والتدريبات
ا مع            د تطبيقه ذ  وعلى المعلم أن يقيم الخطة عن ر          و ، التلمي شطة غي دل في األهداف واألن يع

ل         عند  المناسبة لقدرات التلميذ     ذ ب دم التلمي اد عدم تق واحي           ويع د ن شخيص وتحدي  النظر في ت
راءة ادة الق ي م وة ف ضعف والق ضروري أن . ال ن ال صحية ُتوم ه ال ذ وحالت درات التلمي يم ق ق

ه إضطرب    إل ا وسالمة حواسه، فالتلميذ الذي يعاني من ضعف في السمع أو في           بصار أو لدي
امج عالجي طبي أو سلوآي أو              ى برن اه بحاجة إل ...... انفعالي  أو سلوك زائد أو تشتت إنتب

   . الخطة التربوية الفرديةيحدده فريق العمل ويوصي بتطبيقه قبل أو مع تطبيق 
امج واحد          ذ    مع وال يمكننا تطبيق برن ع التالمي ل ق         ف  جمي د األسلوب العالجي المناسب لطف

ر،  ل آخ ضرا بطف ون م شاآل و ويك ل م امل يناسب آ لوب ش وفر أس وقين  ال يت صور المع ق
  .فكريًا في القراءة

  
   لقراءةلتعلم االعوامل المؤثرة في استعداد التلميذ 

  
راءة   تعداد للق ي االس ؤثر ف ل ت دة عوام اك ع د (هن أثر  )1989راضي وزاي ل يت ل عام  وآ

اً   زمنياً ًافإذا حددنا عمر   ،نفذةبطريقة التدريس الم   راً           معين ك تغي ع ذل راءة فيجب أن يتب  في   للق
ى         ذه العوامل إل سيم ه البرنامج التعليمي وفي طريقة تنفيذه والظروف المحيطة به، ويمكن تق

  :أربعة أقسام
  
  .االستعداد العقلي .1
  .االستعداد الجسمي .2
  .االستعداد الشخصي واالنفعالي .3
  .االستعداد في الخبرات والقدرات  .4
 .لبيئيةالمؤثرات ا .5
  
   االستعداد العقلي-أوًال

  
اً  يجد التلميذ    ر في ال       المعوق فكري ة  صعوبة أآث ادي، وال يصل          تهجيئ ة بالع راءة مقارن  والق

ي                          العمر العقل راءة ب ة للق ة التعليمي رتبط العملي أخرة، إذ ت ة مت تعلم إال في مرحل ة ال إلى مرحل
  .ن عوامل النضج الالزم للتعلمالذي يتطور آلما زاد عمر التلميذ، فالعمر الزمني عامل م

راءة فبعضهم حددها بخمس سنوات                       دء الق ي لب دير العمر العقل وقد اختلف الباحثون في تق
 ربما يواجه التلميذ     إذ سبع سنوات آخر حدده ب  وبعضهم بستة سنوات وسبع أشهر وهناك رأي        



الجو التعلي  . مشاآل وفشل في القراءة عند دخوله المدرسة في سن خمس سنوات                ذي    ف مي ال
ذ                   م في تنفي ارة المعل تعلم ومه يصنعه المعلم مع تالميذه والنهج المقدم وآفاءة الحواس عند الم

راءة  م الق ي تعل ؤثرة ف ل م درس عوام ة  . ال روق الفردي درك الف م أن ي ى المعل ين ويجب عل ب
اً  في شخصية   تغيرات  والالتالميذ   د                 المعوق فكري تم تحدي ى ضوئه ي ي عل وم وآخر والت ين ي  ب

  .رنامج المناسب لكل تلميذالب
  

   االستعداد الجسمي-ثانيًا
  

اءة      ة وآف صحة العام ى ال د عل ا تعتم سب ولكنه ة فح ة عقلي ست عملي راءة لي ة الق إن عملي
ين                    ة الع ين البصر وحرآ آزر الحسي الحرآي ب الحواس خاصة البصر والسمع والنطق والت

   :عند القراءة ويقسم االستعداد الجسمي إلى ثالثة أقسام هي
  

  أ ـ االستعداد البصري
  

د     يؤدي انحراف البصر إلى رؤية  الكلمات مهتزة أو يشاهدها بغير صورتها الحقيقة، ويؤآ
ة                   الباحثون أن  آثير من التالميذ لم يبلغوا النضج الكافي لتحمل إجهاد العينين الناتج من عملي

ار وي                ة بالكب سطور مقارن ة ال ى متابع درة عل ى عدم        القراءة، إذ تنقصهم الق سبب إل رجعون ال
  .نضج حاسة البصر، أو إلى قصور في التآزر البصري الحرآي لديهم

د            ى مابع راءة إل ل الق ذا ينصح بتأجي ال، ول ويغلب طول النظر على قصر النظر لدى األطف
ين                    ستقبلها العين ي ت صورة الت دمج ال ايعرف ب السادسة آما إن مهارة التنسيق البصري وهو م

ن ي        سادسة          في صورة واحدة ل أتى إال في سن ال م             . ت ة في تعل شكل ضعف البصر عقب وال ي
ر     ب لتقري ى الطبي ذ عل ي عرض التلمي رة ف ع األس سيق م م التن ى المعل ان عل راءة وان آ الق
ه                   ره وتجنيب ة وتوضيح الخط وتكبي حاجتة إلى نظارات طبية، وتجليسه في الصفوف األمامي

د            . لةاإلرهاق الذي ينجم عن ترآيز العينين فترة طوي        ومن مظاهر عدم النضج البصري عن
ل    ال التفاصيل مث ة وإغف ة للحرف أو الكلم ى الخصائص العام ام عل ز االهتم ال ترآي األطف
سية ممن يتعلمون          ضا شيوع األخطاء العك الترآيز على الشكل العام واللون والحجم ومنه أي

ث ينطق   ماء الحروف وأصواتها حي ى أس د عل ة تعتم راءة بطريق ون(حرف ذ التلميالق ) الن
وترجع أسباب األخطاء العكسية إلى قصور في النضج البصري           ) نم(بدل  ) من(ويقرأ  ) باء(

ى                      دريب عل ي والت ة أن العامل الزمن ذآاء والحقيق وان آان بعضهم قد يرجعه إلى انخفاض ال
اهللا فهي  االتجاه السليم لعملية القراءة من اليمين إلى اليسار آفيل باجتياز هذه المشكلة إن شاء               

  . وهذا مايبرر تأجيل بدء تعليم القراء إلى مابعد السادسةالتلميذتقل وتزول آلما آبر 
ائف    و ة وظ دريبات الخاصة بتقوي ن الت ة م ذ مجموع ة الخاصة للتالمي ي التربي دم معلم يق

شابه              ة والتوافق والت ين األشكال من جه ات ب العينين و التي تهدف لمعرفة الفروق واالختالف
  . أخرىمن جهة

  
  ب ـ استعداد السمع والنطق 

سمعها من       مهم األذن إن سالمة السمع و     في تخزين الكلمات ومعانيها وربطها باللغة التي ي
  .الكبار وبين ما يستقر في ذاآرته من األصوات اللغوية ثم ربطها بين الحديث والقراءة

ان     ذ فإذا آ سير                التلمي سمع آالقصور في تف شكلة في وظائف ال اني م ز    يع ...  وإدراك وتميي
ة و في ربط األصوات المسموعة                    ،مايستقبله من حديث    ساب اللغ سيواجه صعوبة في اآت  ف



ات        ذ توجيه شفهية وتنفي دروس ال ع ال صحيح و تتب اء ال م الهج ة، و تعل ات المرئي بالكلم
سمعه من                   ه مع ماي وإرشادات المعلم، وتمييز مقومات الصوت وعناصره ومن ثم ربط حديث

  .اآلخرين
ر    د قو ذ األوام دم تنفي ستواه وع دني م ه وت دم انتباه ذ وع سل التلمي باب آ م أس ع المعل يرج

دروس                 والتوجيهات إلى عدم مباالته أو عناده بينما التلميذ يعاني من عدم القدرة على سماع ال
  .في الفصل بسبب مشكلة في السمع

ستطي              شارآة     إن القراءة تتطلب حد ادني من االستماع وتمييز األصوات بدرجه ي ا الم ع فيه
رأس                  . االجتماعية مع اآلخرين   ل ال سمع تحوي ذ من قصور ال اة التالمي وان من عالمات معان

ذ       ي تنفي ف ف ات والتوق ن توجيه ه م ايلقى علي رار م ي تك اح ف صوت واإللح صدر ال ة م جه
المعلم مع ولي أمر التلميذ في تحويله        ينسقواألوامر وسوء الفهم وقلب الكلمات الموجهة له،        

د          إل ه أن يعي تماع، وعلي ن االس ه م ه يمكن ا من دا قريب ه مقع ئ ل صائى اإلذن وأن يهي ى اخ
ى البصر                 د عل التوجيهات عليه وبصوت مرتفع وواضح مع توجيهه إلى النشاطات التي تعتم

  .اآثرمن السمع
مع    ون س د يك دها، فق سمع وح ة ال المة حاس ى س صر عل ر اليقت ذواألم ليمالتلمي ن ًا س  ولك

ة ف   صه الدق وات        ينق ي أص شابه ف ر المت شابه وغي ى المت رف عل وات والتع ز األص ي تميي
ة    ة وقل دم الدراي ى ع د يرجع العجز إل راءة، وق م الق ي تعل ة ف ذه عقب ات وه الحروف والكلم

ذ  وقد يبدل    .الخبرة باألصوات وما بينها من فروق      دل حرف        التلمي  نطق حروف الكلمات فيب
سين    شين بال الالم وال راء ب ه نط ( ال مس وراح الح    ومثال مس س ب وش ب الن ة أرن ) ق آلم

  . الفرق بين نطقه للكلمة والنطق الصحيح لهاعدم مالحظةوالمشكلة 
رق  م يف ذوإذا ل ن   التلمي وب ول ا المكت ين رمزه ز ب ديهي أن اليمي ات فب ين أصوات الكلم  ب

  .يتيسر له تعلم أصوت الحروف
طق فهو عرضة للخجل و السخرية       الذي يعاني مشاآل في السمع أو الن       التلميذوتتأثر نفسية   

ادة                   ره م ى آ ذا سيؤدي إل ع وه من زمالؤه عند القرأة الجهرية أونطق الحروف بصوت مرتف
  .القراءة واالنطواء والقلق عندما يطلب منه المعلم أن يقرأ  أو يتحدث

ز    مباشرًاإن مشاآل النطق والكالم آالحبسه واللجلجة واإلبدال تؤثر تأثيراً   ذالتلمي  في ترآي
ذ في                         اط التلمي ى إحب ؤدي إل ا ي سطر مم على الحروف واالنتقال البصري بين الكلمات في ال
القراءة الجهرية وتفضيل القراءة الصامتة أو خفض الصوت، ودور معلم التربية الخاصة هو 

  .تعزيز التلميذ وتشجيعه ومنع زمالؤه من السخرية منه وعدم إحراجه أمام أقرانه
  

  متعلم ج ـ الصحة العامة لل
  

ه                     التلميذيصاب  قد   ا يفوت علي ه عن المدرسة مم ى غياب ؤدي إل  بمرض مزمن أو طارئ ت
ى             ا األول دة وتثبيت        أتعلم حفظ الحروف والتدريب على القراءة في مراحله م آلمات جدي وتعل

د        التلميذظهر  وليس غريبا أن يُ   . الكلمات القديمة   االمتعاض والضيق والملل وشرود الذهن عن
  . في مادة القراءةالتلميذرات القراءة وآل هذه عوامل تعيق نجاح تقديم مها

  
  
  
  
  



  
  .ثالثا ـ االستعداد الشخصي واألنفعالي

  
اً   في القدرات، بل إن قدرات    المعوقين فكرياً يختلف   وم      المعوق فكري ين ي اين ب اوت وتتب  تتف

شاطات  خر تبعا لشخصيته واستعداده ذلك اليوم، فمرة تراه مقبالً آ و درسوآخر وبين     على الن
ي     رية الت ة األس ة واالجتماعي ة الثقافي تعلم، إن الخلفي تعداده لل ل اس رة أخرى يق ة وم التعليمي
ه المدرسة                يعيشها التلميذ تؤثر على استعداداته وسرعة تعلمه للقراءة، فتجد التلميذ عند دخول

ين أف ه ب شها في منزل ان يعي ي آ ة الت سمات الشخصية واالنفعالي  ،راد أسرتهيظهر بعض ال
ام                       نهم من يرغب أن يكون محل اهتم ة وم والغرو إن تجد منهم الخجول ومنهم آثير الحرآ

ر    ل و آخ ين طف ف ب تقاللية تختل اعي واالس التكيف االجتم الؤه ف ه وزم تقرار .معلمي إن االس
ذ االنفعالي الذي عاشه     ان                   التلمي إذا آ ة، ف ارات التعليمي م لكسب المه ه المدرسة مه ل دخول  قب

يبذل                  التلم تعلم وس ة ال يذ يعيش في بيئة خالية من المشاآل فستكون اتجاهاته ايجابية نحو عملي
ذي سينعكس                         وتر ال ق  والت ة القل سيظهر علي شرط ف ذا ال د ه ا إذا فق جهده لكسب الخبرات، أم

إن األسرة هي المسئول األول في تهيئة الدافعية والطمانينه في نفسية ابنها            . تعلمالعلى عملية   
ع ذل ساعدة  وم ي م ر ف ة الخاصة آبي م التربي ان دور معل ذك ف اعي التلمي و االجتم ى النم  عل

صية،       ة الشخ سؤولية و العناي ساسا بالم ه إح ي تمنح ه الت شاطات األجتماعي ي الن راآه ف بإش
ة              وتعينه على ضبط انفعاالته في المواقف المثيرة بترآيز االنتباه وإتباع التوجيهات ورفع الثق

  .يذ التعليمات في نفسه عند  تنف
  

   االستعداد في الخبرات والقدراتـرابعا
  

م         يقيس معلم التربية الخاصة قدرات تالميذه قبل أن يُ         راءة وسنذآر اآلن أه ارات الق وم مه ق
  :الخبرات التي لها أهمية آبيرة في االستعداد للقراءة

  . فيها ـ الخبرات الثقافية السابقة التي يملكها التلميذ من البيئة التي يعيش1
اة            2 ارات الحي ا في مه ى توظيفه ه عل ذ وقدرت دى التلمي  ـ المحصول اللغوي من الكلمات ل

  .اليومية
  . ـ المعاني والمفاهيم الخاصة بالكلمات3
  . ـ وضوح النطق وسالمة  مخارج الكلمات وصياغة األفكار في عبارات بسيطة4
  . ـ إدراك االختالف والتشابه في الحروف والكلمات5
  .فعية التلميذ في التعلم  ورغبته في مادة القراءة ـ دا6
  . ـ ربط األفكار وتسلسلها واسترجاع الخبرات التعليمية7
  . ـ استعمال الورق والقلم والكتاب واألدوات المرتبطة بمادة القراءة8
  . ـ االنتباه والترآيز على المهارات التعليمية9

  . النفس ـ صحة اللفظ ووضوح الكالم ودقة التعبير عن10
ات                   د المتطلب م تحدي ا، ودور المعل ابقة لتعلمه إن القراءة عملية معقدة تحتاج إلى متطلبات س

  .الخاصة بمهارات وأهداف مادة القراءة عند تالميذه
  
  
  
  



  المؤثرات البيئيةـ خامسا
  

تعلم           تلعب األسرة دوراً   ذ نحو ال شمله من عدد         ، في التأثير على قدرات ودافعية التلمي ا ت  بم
شاآل             إفر شية والم ة والمعي ة والثقافي صادية واالجتماعي ة االقت نهم والحال ه بي اد األسرة وترتيب

ذين                   إناألسرية في المنزل،     سبة من ال ر ن رة أآب وت فقي  التالميذ الضعفاء الذين يفدون من بي
دون                   ذين يول يفدون من بيوت غنية، وأن الذين يولدون في أسر آثيرة األفراد أآبر من نسبة ال

ة                       من أ  ا في تنمي ا أهميته دين له سعيدة مع الوال ة ال ة نجد أن العالق سر قليلة العدد، وفي النهاي
ش     ل الم ى ح ذ عل شجع التالمي ا ت ة ألنه راءة والتهجيئ ل للق شارآال و كالتالمي ة ةم  الوجداني

  .  لألسرة و نجاح عملية التعلم
    

    تهيئة التلميذ للقراءة
  

  ةأهداف برنامج مرحلة التهيئة للقراء
  
  .)1989راضي وزايد (أدوات االستماع و النطق والبصر لدى التلميذ  ـ تمرين 1
  . ـ استثارة خبرات التلميذ نحو أشياء يعرفها2
  . ـ تقبل الجو المدرسي واالنسجام فيه والمشارآة في أنشطته3

  : وتتحقق هذه األهداف بتطبيق التدريبات التالية
  . الحر ضمن صور واضحة ومتسلسلةأ ـ تنمية القدرة على التعبير الشفوي

ل        ام ، والتحلي وان واألحج ب ـ تنمية إدراك المؤتلف والمختلف من األشياء واألشكال واألل
  .والترآيب

ة، وإدراك           ج اظ المختلف صحيح لأللف ق ال صوتي والنط ز ال ى التميي ذ عل دريب التلمي ـ ت
  .المؤتلف والمختلف من األصوات

ا      د ـ تنمية القدرة على التعميم   ياء التي يعرفه ين األش ات ب والتصنيف والربط وإيجاد العالق
  . التلميذ

  
  مرحلة التهيئة للقراءة 

  
ل الجو المدرسي                   تسعى المدرسة إلى تهيئة التالميذ في أول يوم من العام الدراسي على تقب

  :والتفاعل معه بما يخدم العملية التعليمية والتربوية بنوعين من التهيئة
  
   .                                لدخول المدرسةةالتهيئة العام .1
 .   للقراءة والكتابة الخاصةالتهيئة .2
    

  التهيئة العامة:أوال
  

ى المدرسة،         ة واالجتماعي  ةو النفسي التعليمية  تقع مسئولية توفير البرامج      ذ الجدد عل  للتالمي
فريق العمل ونحو    مدرسة و الليشعروا باألمن واالستقرار النفسي، فانطباع التلميذ األول نحو         

ة                         ذه المرحل ة، إن من أهداف ه ة والتربوي ة التعليمي ه نحو العملي شكيل رأي زمالؤه مهم في ت
ى   ة والتعرف عل ة واللغوي ال العقلي درات األطف ستويات وق ن الكشف عن م م م ين المعل تمك



را          ستفيد من ب ن ي ذ ل ة، فالتلمي مج المدرسة  صفاتهم وطبائعهم و الفروقات االجتماعية والثقافي
ة إال إذا أحب المدرسة و  تفادة الكامل عاالس ة ال تفاعل م شرية والمنظوم ة الب ي فني تؤثر الت س

  .على اآتسابه للخبرات التعليمية والتي تتضمن تعلم القراءةحتما 
وم دراسي، إذ      وي تعاون أولياء األمور مع المدرسة وخاصة معلم التربية الخاصة من أول ي

يهم تعريف التالمي اه والمقصف  عل ية ودورات المي صول الدراس ة آالف ى المدرس ى مبن ذ عل
اء                    دل أولي دريجيا ب ة، ليحل المعلمون ت ة والفردي المدرسي ثم مشارآتهم في األلعاب الجماعي

دروس              . المدرسةاألمور في    ويجب أن يمنح التلميذ الحرية في الحرآة واللعب وأال يكلف بال
ع الصوت والخشونة         ضاء  أعجنب  يتوالواجبات من أول أسبوع، و     فريق العمل الضرب ورف

  .والوصف النابي مع التالميذ فهو قاتل لدافعية التعلم ومحطم لنفسية المتعلم
  

  للقراءة والكتابة الخاصة التهيئة : ثانيا
ة              يإن من أهم العناصر التي           ه معرف ة، تعليم راءة والكتاب ذ للق ة التلمي رآزعليها عند تهيئ

ل وإدراك                  الفرق بين األصوا   د وقريب وقصير وطوي ة األضداد آبعي ى معرف زه عل ت، وتمي
ل                  العالقات بينها مع تعويده على دقة المالحظة، وإتقانه للغة الشفوية وسماع القصص و تمثي
الحكايات، وتسمية األشياء والمسميات والصور المعروضة عليه، وتدريب حواس التلميذ في           

ائف الم  ة خاصة الوظ راءة والكتاب ة باالق ارات اتعلق ة  لمه ات الدقيق ة والحرآ سية الحرآي لح
ك      اء ذل ع األحرف باألصبع، وأثن اب وتتب تح صفحات الكت م وف سك القل ين وم ة العين آحرآ

  .يتعرف المعلم على األفكار والمعاني األلفاظ التي يتداولها تالميذه
م م                  ذ حيث يطلب المعل صوتية للتالمي ة ال د أصوات     آما يرتبط بتهيئة القراءة التهيئ نهم تقلي

م يعرض              يهم  بعض الحيوانات آالقط والخروف والجمادات آالجرس والساعة والقطار، ث عل
ديا ل  ( الكلمات   نطق بعض  دراتهم متح دافعيتهم    ق را ل ر،   )  ومثي ل آبي د       مث صغير، وقريب وبعي

ويطلب منهم أن يستحضروا آلمات مشابهه لها أو مضادة أو لها عالقة بها أو آلمات محدده                   
ل   بحرو مير وجم اعة وس ل س يم مث سين أو الج داء بحرف ال ات تب أتوا بكلم أن ي ة آ ف معين
  .وجميل

ذه         ،و يرتبط أيضا بتهيئة القراءة التهيئة اللغوية آتسمية األماآن         م بتالمي  حيث يطوف المعل
شاهدونه         للتعرف على    ا ي سألهم عم معالم المدرسة آالمالعب والحدائق والغرف والمكاتب وي

يهم           ون عليه يمر تعليق على صفات وخصائص ما    ويطلب منهم ال   ا يعرض عل افع، آم  من من
م                    م يكلفه نهم، ث ا ع سميتها وذآر مايعرفونه ات ويطلب ت صور لشخصيات وجمادات وحيوان
ستدعي           م أن ي ستطيع المعل ا ي ائهم، آم رانهم وأقرب م وجي دقائهم وزمالئه ماء أص ذآر أس ب

ا الفالح أو الطبيب أو ثالث              المعلومات المخزنة لدى التالميذ بذآرهم ألربع      وم به ة أعمال يق
اآن التي             سألهم عن األم ون واحد ، وي شترك في ل ياء ت أشياء نحملها في جيوبنا أو أربعة أش

  :تتواجد فيها أو تعيش فيها األشياء التالية
  .اتسيار السبورة، ال، النجوم، المراآب، األسد، الورد

ري    آما يلقي عليهم األلغاز البسيطة آأن يقول     ال وهو دائ  ماهو الشيء الذي يلعب به األطف
ا األحداث والشخصيات           ذآر فيه الشكل ومصنوع من الجلد، آما يقص على التالميذ قصة وي

تهم ليصحح له التالميذ، ثم يطلب منهم أن يقص آل منهم قصة قصيرة ويطلب              ئويحاول تخط 
  .من زمالؤه التعليق عليها أو اإلجابة على األسئلة 

ة     وتظهراهمي راءة والكتاب ى الق ذ عل درات التلمي ة ق ي تنمي ة ف ة والتربوي ة التعليمي ة التهيئ
يات  ة   إ ،والرياض ستهدف لتنمي امج م وا ببرن ذين التحق دائي ال صف األول االبت ال ال ن أطف



ى     أظهرواقد  ) ماقبل المرحلة الدراسية  (قدراتهم   ي عل  تفوقا ظاهرا في ميدان التحصيل القرائ
  .       الذين لم يلتحقوا بنفس البرنامج في نفس الصف أقرانهم

شاطات         ن الن وان م ى أل يات عل ة أو الرياض راءة أو الكتاب سبق الق ي ت رامج الت وم الب وتق
ة               ة التهيئ ا في مرحل ي يمكن تطبيقه رامج           (المختلفة والت ة في ب ى والثاني سنة األول ة  ال اإلعاق

حيث يمارس التالميذ   ) ربية السعودية  الملحقة  في مدارس التعليم العام في المملكة الع         الفكرية
ى الكتب أو                     اء، والحروف والكلمات المطبوعة عل ال الترآيب والبن ة، وأعم األشغال اليدوي

  .أوراق خارجية أو رسومات توضيحية
ى                   ل وعل تعداد آل طف درات واس د ق ة الخاصة في مالحظة وتحدي ويظهر دور معلم التربي

ين الطرق المناسبة          ضوئها يتم تحديد حاجاته التي سيبني عل       يها خططه التربوية الفردية وتعي
  .في عرض الدروس بطريقة محببة ومشوقة

  
   تصنيف مشكالت القراءة والهجاء

  
  أوال ـ قصور في تسمية ومعرفة الحروف الهجائية

ا                  .1 شابهة منه ين المت ط ب ى الحروف والخل ى التعرف عل يم   (عدم القدرة عل د وفه  أحم
1994(.  

  .عدم القدرة على ربط الحروف في التهجيئة .2
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ة اه    ة الخاص م التربي ستثير معل راءة      ي ي الق ذ ف ام التلمي رقتم ة  ( بط ي التربي معلم

  :ومتعددة منهافاعلة ) 1424الخاصة
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 .أماآن تم تحديدها مسبقا
  



 
  طرق تعليم وتدريس القراءة

  
  الطريقة الترآيبية:أوال

  ـ الطريقة الهجائية
  ـ الطريقة الصوتية
  ـ الطريقة المقطعية

  تحليليةالطريقة ال:ثانيا
  ـ طريقة الكلمة
  ـ طريقة الجملة
  ـ طريقة العبارة
  ـ طريقة القصة

  
  الطريقة الترآيبية:أوال

  
د  (وتعتمد هذه الطريقة على تعليم القراءة من الجزء إلى الكل       م  ) 1989راضي وزاي أي تعل

  .الحروف فالكلمات فالعبارات فالجمل فموضوع القراءة
ي دم ف ذ الق ق من ة تطب ة قديم ذ  وهي طريق يم التالمي م بتعل وم المعل راءة، حيث يق يم الق  تعل

ى تهجي م إل درج به م يت ية ث ا األساس ة وأصواتها وحرآاته ي ءالحروف الهجائي  الكلمات الت
م                يم األجزاء ث ى تعل د عل تتكون من حرفين أو أآثر ولهذا سميت الطريقة الترآيبية ألنها تعتم

ة          هذه األجزاء لتكوين الكل ، وتسمى أيضا الط        جمع ذه الطريق درج تحت ه ة وتن ة الجزئي ريق
  :ثالث طرق

  
  ـ الطريقة الحرفية أو الهجائية أو الأللفبائية1
  

ة بأسمائها          يم ، سين ، شين ، آاف                (وهي تعليم الحروف الهجائي اء ، ج تم  ....) ألف ، ب وي
  :تطبيق هذه الطريقة بعدة أساليب منها

تظه    م اس ا ث مائها، وحفظه روف بأس دريس الح رار ت ال  ـ تك ب، واالنتق ر قل ن ظه ارها ع
  .بالتالميذ إلى معرفة رموزها المكتوبة

ر         ث يق ذ، بحي ام التلمي رض أم روف تع ن الح ة م ن مجموع ات م وين الكلم ذ أـ تك  التلمي
مع مالحظة أن تكون تلك     ) ذ هـ  ب  ،  ذهب       (الحروف منفردة ثم يجمعها في آلمة مثال ذلك         
حروف فيبدأ بكلمة مكونة من حرفين ثم ثالث ثم الكلمات متسلسلة من حيث الصعوبة وعدد ال

  .......أربع وهكذا
مائها   ة بأس ذ الحروف األبجدي تعلم التلمي اف ( ـ ي يم  وآ ف وج وين ) أل ل تك ا قب ورموزه

  .الكلمات، بحيث يتقن التلميذ معرفة الحروف األبجدية آمتطلب سابق لعملية قراءته للحروف
  : مزايا هذه الطريقة

راً            سهولتها على ال    نهم أم ر م  تالميذ والمعلمين، والتدرج في خطواتها يبدوا أمام آثي
  .طبيعيا

  . تعطي نتائج سريعة ألولياء األمور والمعلمون بسبب حفظ التالميذ لها 



  
  عيوبها
  .ربط الحرف باسمه يصعب عملية تهجيئة الكلمات 
 .نطق الحروف بأسمائها يبعث الملل في نفوس التالميذ ألنها المعنى لها 
  .  همل عملية فهم التلميذ لما يقرؤه وترآز على نطق الكلمات فقطت 

اً    ويحبذ عدم استخدام هذه الطريقة مع        رز ( المعوقين فكري ا التي       )1423المب سبب عيوبه  ب
ة ب            ة قد تؤثر على استيعاب التالميذ وفهمهم وحفظهم للحروف الهجائي أخر       طريق ى ت ؤدي إل  ت

  . ة لديهميئالتهج
  
  تية ـ الطريقة الصو2

يم   ) أ (بأسمائها ومثاله ُيدرس حرف األلف       تدرس الحروف بأصواتها، ال    والكاف  ) م(والم
  .وهكذا في بقية الحروف) ج(والجيم ) ك(

دريجيا      سرع ت م ي صوته ث ث ينطق الحرف ب روف بأصواتها حي ذ نطق الح تعلم التلمي وي
د  ) ب ي أ ( موصال بقية الحروف ببعضها إلى أن ينطق حروف الكلمة آاملة مثل      تتهجى بع

  .جمعها أبي
اختالف               ة ب ويجب على المعلم أن يعرف التالميذ برموز الحروف مقترنة بأصواتها المختلف

  .الشكل وطريقة النطق بها
وان             م يربطه بإسم حي ه بصوته ث ولتعليم التلميذ بهذه الطريقة يعرض المعلم الحرف وينطق

  .. ج ـ جمل أو جماد يعرفه التلميذ مثاله أ ـ أب ، ب ـ باب ،
ى                      ذ عل درب التالمي ا ويت صلة عن آلماته ويستطيع المعلم أن يبدأ بالحروف التي تكتب منف

  النطق بها منفردة مع مالحظة أن تكون هذه الحروف مشكلة بحرآة الفتحة مثل 
  ) أ َك َل)     ( َدَرَس)     (َزَرع (

  ثم ينتقل إلى الكلمات التي حروفها متصلة مثل  
  )َدَصَح)        (َرَشكََ)        (َآَتَب ()    َجَلَس(

ثم ينتقل المعلم إلى بقية الحرآات األساسية مثل الضمة والكسرة ثم يتدرج في الكلمات من                 
  .حيث الصعوبة والطول

  
    :مزايا الطريقة الصوتية

      
  .ربط صوت الحرف برمزه مما يسهل عملية تهجيئة الكلمات ومدلوالت الحروف 
صوت الم    ابق ال ز       تط ع الرم العين م شاهد ب رف الم كل الح ع ش اإلذن م سموع ب

 .  ويقتضي نطق الحرف بهذه الطريقة إصدار صوت ذو نغمة واحده. المكتوب باليد
  

  عيوب الطريقة الصوتية
  .لكل وإهمالها طريقة من الكل إلى الجزءإلى اترآيزها على طريقة من الجزء  
كل حرف   ف  الصغيرة، على المقاطع تهدم وحدة الكلمة وترابط الحروف ألنها تعتمد         

 .مستقل عن اآلخر
 .تؤدي إلى عادات قبيحة في النطق لدى التالميذ ومن ذلك مد الحروف دائما 

  
  



 
   ـ الطريقة المقطعية3
  

دال من الحروف،                  وتعتمد هذه الطريقة على مقاطع الكلمات آوحدات لها في تعليم القراءة ب
  ومثاله

  :تجزيئة آلمة
  . ا    مأ   ك    ل    ،     ش   ر    ب   ،   د     ر    س  ،    ن   ذ  هـ   ب   ،    

ارة ،   ل المه ة أو تحلي ة المهم سمى بتجزئ ة ماي ذه الطريق ي ه ستخدم ف ى  وت ا إل شير هن  ون
ي ر ف يلة   صعوبة التعبي صور وس ث أن ال صور بحي د بال ع الواح ات ذات المقط م الكلم  معظ

  .فاعلة في تقديم وتعليم الكلمات 
  
  زايا الطريقة المقطعيةم
  
  .الجمع بين محاسن الطريقتين الهجائية والصوتية •
 .سهولة تدريسها •
 .تجزئة المهارات التعليمية بما يناسب قدرات التلميذ •
 .تسهيل عملية تهجيئة الكلمات •
 

  عيوب هذه الطريقة
  
  .تلقي عبئا ثقيال على ذاآرة التلميذ •
 .طقهاعدم فهم التلميذ لكل الكلمات التي يستطيع ن •
 .إفتقارها إلى إثارة الدافعية والتي قد تفتر من اهتمام التلميذ •
  

  الطريقة التحليلية أو الكلية:   ثانيا 
  

ة  ذه الطريق د ه د(تعتم يم )1989راضي وزاي ى تعل ذ عل ى الجزء عكس التلمي ل إل ن الك م
سابقة   ة ال ة (الطريق ة واال      )الترآيبي م الكلم ة ث ذ الجمل يم التلمي داء بتعل ث تب ى  ، حي ال إل نتق

  : الحروف، وتتبنى هذه الطريقة فلسفة مؤداها
  .ـ أن التلميذ يعرف آثيرا من األسماء في البيئة التي يعيش فيها قبل دخوله المدرسة

ول     ه دخ ايراه ومثال صيل م دءا بتف م يب ة ث مولية آامل رة ش ياء بنظ رى األش سان ي ـ أن اإلن
ه ينظر نظرة خا         اث فان دخول في التفاصيل      الشخص إلى غرفة مليئة باألث ة دون ال ة عام طف
  .....آعدد اللوحات أو لون األثاث أو موقع جهاز التكييف 

ن    ب م ة ويطل م الجمل رأ المعل ث يق ماعها، حي ذ س بق للتلمي ات س م بعرض آلم داء المعل يب
ا              م آتابته سخها ث ة الحروف ون وم بتهجيئ ة ليق التلميذ  تحديد آلماتها ثم يحلل حروف آل آلم

يتعلم الكلمة مرآبة آاملة ثم يحللها      التلميذ   ولهذا سميت بالطريقة التحليلية ألن       عن ظهر قلب،  
إلى أجزائها وهي الحروف وتسمى أيضا الطريقة الكلية ألنها تبداء بتعلم الكل ثم الجزء وهو              

ذه       . الجملة ثم الكلمة واالنتقال إلى الجزء وهو الحرف   درج تحت ه واع التي تن أما أشهر األن
  :هي الطريقة ف

  



  
  )أنظر وقل( ـ طريقة الكلمة 1
  

ا ووضع                    ادة نطقه ه إع م يطلب من ه ث ا أمام وفيها يعرض المعلم الكلمة على التلميذ وينطقه
ا، حتى تثبت                          ا وتهجيئته ى تحليله م إل م يرشده المعل رات، ث ك عدة م إصبعه عليها ويكرر ذل

ا ة بينه د موازن شابهه لعق ات مت ه آلم م يعرض علي ه، ث ي ذهن ة .صورتها ف رن الكلم د تقت وق
ة            ول في طريق ا، ومجمل الق م ينطق به ة ث صورة والكلم ى ال ذ إل ا ينظر التلمي بصورة، وهن
شير                    م ي ا ث ذ إليه ا فينظر التلمي ة عليه ة بالصورة الدال ة مقرون م يعرض الكلم الكلمة أن المعل

ذه الحرو                    م يرآب من ه ا ومن ث ى حروفه ة إل ل الكلم ك تحل ف بأصبعه ثم ينطق بها وبعد ذل
  .آلمات جديدة متشابهة

  
  :وهذه الطريقة تقتضي أمور أهمها

  .ـ قراءة الكلمة بداللة صورتها بوضوح أمام التالميذ
ا                          ذ من قرأته ع التالمي ان جمي د من إتق صورة حتى يتأآ ى ال ـ تكرار المعلم للكلمة الدالة عل

  .وتثبيتها في أذهانهم
ى      ـ التدرج في االستغناء عن الصورة حتى ينتقل التلم         يذ من مرحلة ربط الكلمة بالصورة إل

  .مرحلة تمييز الكلمة ثم تمييز حروفها
  .ـ تحليل الكلمة إلى حروفها ليتعرف التلميذ على أصوات الحروف

  أما مزايا هذه الطريقة
  .إن تعليم التلميذ من الكل للجزء توافق قدرات اإلنسان على التعلم •
 .قراءةتكسب التلميذ ثروة لغوية في أثناء تعلمه ال •
 .يتشجع التلميذ على التعلم بسبب وضوح معاني الكلمات التى يتعلمها •
وده                         • ا تع ا أنه ا، آم ي يتعلمه رة الكلمات الت سبب آث راءة ب ى سرعة الق تساعد التلميذ عل

 .على متابعة المعنى أثناء قراءته للجمل والكلمات
  .  استخدام هذه الطريقة في تكوين جمل من الكلمات في وقت قصير •
ى حروف،                     و ل الكلمات إل ة تحلي ال مرحل استخدام هذه الطريقة يقتضي عدم تأخير أو إهم

و ال       راءة وه ان الق ن أرآ م م ن مه يس ورآ زء رئ يهمل ج ث س ةحي ى  تهجيئ رف عل  والتع
سبب الحروف، وبالتالي سينعكس على عدم قدرة التالميذ على قراءة الكلمات            م     ب ال المعل  إهم

روف، و   ى الح ردات إل ل المف روف    لتحلي ذ بأصوات الح ف التالمي ى تعري زه عل دم ترآي ع
  .وأشكالها الصحيحة

   
   ـ طريقة الجملة2 

ة                 ى وليست الكلم ة هي وحدة المعن أساس هذه الطريقة أن تعليم القراءة يقوم على أن الجمل
ع              . أو الحرف، وهي تطور لطريقة الكلمة      ويشترط في الجمل أن تكون قصيرة التتعدى أرب

ر   ى األآث ات عل ون       آلم راتهم، وأن تك ن خب ستنبطه م ذ وم دى التالمي ة ل ون مألوف  وأن تك
مترابطة ومكرره في الكلمة لتساعد التلميذ على التعرف على شكلها وحروفها لتثبت في ذهن     

  .التلميذ
  :ويمكن تطبيق المعلم لهذه الطريقة باألسلوب التالي

  .طها بصورة دالة عليهاـ يعرض المعلم الجملة ويقرؤها أمام التلميذ عدة مرات مع رب
  .ـ يكرر التلميذ قراءة الجملة مقرونة بالصورة الدالة عليها



  . التلميذ الجملة بعد فصل الصورة عنهاأـ يقر
  .ـ مساعدة التلميذ في التعرف على األشكال المختلفة للحرف المراد تجريده في الدرس

ة الج              األردن ومصر وسوريا طريق راءة        وقد تبنت بعض الدول العربية آ نهج الق ة في م مل
  :الصف األول االبتدائي، ومن محاسن هذه الطريقة أنها

ى       • ا عل ليم لترآيزه سي س تزود التلميذ بثروة فكرية ولغوية، آما أنها تقوم على أساس نف
  .الوحدات المعنوية وتوافق االستعمال اللغوي بطريقة طبيعية

 .جملةتساعد التلميذ على فهم معاني الكلمات من خالل سياق ال •
يقوم             • ي س اني الت م المع ل وفه راءة الجم شوقه لق راءة وت ع الق الء م ذ اإلم م التلمي تعل

 . وهذه الطريقة تحتاج إلى وسائل عديدة لعرض الصور المرتبطة بالجمل. بقراءتها
  
   ـ طريقة العبارة3

وق          ى و ف  ويقصد بالعبارة آلمتين أو ثالث على األآثر إلى أنها دون الجملة من حيث المعن
  :الكلمة من حيث اللفظ والمعنى، ويمكن تصنيفها على أنها بين الكلمة والجملة ومثاله

  ).معلم الصف ) (فوق الشجرة (
ا                      ا عدة مرات ويردده م يقرأه ذ ث ى التالمي تبداء طريقة العبارة بعرض آلمتين أو ثالث عل

ل الكلمات إ               ى حروف   التالميذ معه ثم يدربهم على تحليل العبارة إلى آلمات ثم يحل ويؤخذ  . ل
  .على هذه الطريقة أن المعنى الكلي للعبارة مفقود 

  
   ـ طريقة القصة4

م                  ى المعل تعلم، وينبغي عل ابلين لل ذ الق دريس التالمي تعتبر القصص من أفضل الطرق في ت
استخدام القصة آمدخل للمواضيع التي يقدمها إلى تالميذه بشرط أن تقدم هذه القصة بأسلوب           

  .المعوقين فكريًااسب لقدرات وحاجات التالميذ مبسط ومثير ومن
  :ويطبق المعلم طريقة القصة في القراءة باألسلوب التالي

  .ـ يقص المعلم قصة صغيرة جذابة وواقعية أو خياليه تحاآي الواقع
  .ـ يكرر المعلم القصة حتى يفهمها التالميذ

  .ـ يمثل التالميذ القصة إن أمكن
ى                 ـ يكتب المعلم الجملة األول     ا إل م يحلله راءة ث م ويكرر الق ى منها على السبورة ويقرأها له

  . آلمات ثم إلى حروف وهكذا حتى يأتي على بقية جمل القصة
  
  

  )المدموجة(الطريقة المزدوجة : ثالثا 
  

ى       ويجمع في هذه الطريقة      ة األول ة   بين الطريق ة الجزئي ة   الترآيبي ة الثاني ة   والطريق التحليلي
د   ( الكلية ة واحدة ونهمل األخرى فلكل                  وال) 1989راضي وزاي ى طريق د عل يمكن أن نعتم

ة  ا محاسن آل طريق ستخدم الطريقتين مطبق م الحصيف ي ا و المعل نها وعيوبه ة محاس طريق
ة                وومتجنبا عيوبهما،    ى وبعضهم بالطريق ة األول درس بالطريق ذ ال قد يستوعب بعض التالمي

ة            ذه الطريق ى ه ة     (أو  ) زدوجة الم(الثانية، ويمكن أن نطلق عل ة التحليلي ة الترآيبي أو ) الطريق
وتعتبر هذه الطريقة هي األفضل لجمعها بين الطريقتين التي سبق         ). الطريقة الكلية الجزئية  (

  .شرحهما
  



  
  :ويطبق المعلم هذه الطريقة باألسلوب التالي

ة          ون المراجع ضل أن تك تها ويف بق دراس ي س روف الت ذ الح ع التالمي م م ع المعل ـ يراج
  .صوات الحروف وليس بأسمائهابأ

  .ـ يقص المعلم قصة مرتبطة بالحرف والكلمات التي سيدرسها
  .ـ يكتب المعلم الحرف األول من الكلمة وينطق الحرف بصوته مع ترديد التلميذ معه

  .ـ يكتب المعلم آلمات من الدرس ويقرأها مع التالميذ
  . ويقرأها ثم يرددونها معهضوع،لموـ يختار المعلم جمل بسيطة ومناسبة للتالميذ من ا

ذ         د التالمي ة تردي ع مالحظ روف ، م ى ح ات إل ات والكلم ى آلم ل إل م الجم ل المعل ـ يحل
  .للحروف بأصواتها

  
   للمعوقين فكريًا الطريقة المفضلة 

  
ميت         ي س ة والت ة الجزئي ة و الترآيبي ة التحليلي ريقتين الكلي ين الط ع ب ى أن الجم رنا إل أش

تعلم متى                     بالطريقة المزدوجة  ابلين لل ذ الق راءة مع التالمي دريس الق ، هي أفضل الطرق في ت
  .أختار المعلم األسلوب المبسط والشرح المناسب لقدرات آل تلميذام

صوتية       ب تشير )1424معلمي التربية الخاصة  (طبيقات   ومع ذلك فان الت    ة ال أن دمج الطريق
ة   (والطريقة المقطعية من     ة الجزئي ة ال    ) الطريق ة من         مع طريق ة الكلم ة  (قصة وطريق الطريق

ة ذ ).الكلي بة لخصائص التالمي ر مناس ًاأآث وقين فكري م المع ي ت ع الطرق الت ، وان آانت جمي
  .ذآرها آنفا يمكن تطبيقها شرط أن يتفاعل معها المعلم والتلميذ

ة      رة لدافعي ة ومثي صة محبب صة، والق ستخدما الق ذه م درس تالمي ة الخاصة ي م التربي فمعل
وقين ًاالمع ث يقص  فكري ى     حي ا عل ل الموضوع ويقرؤه ب جم م يكت رة ث صة مثي م ق  المعل

ى الموضوع                 اء عل م سرد قصة بن د المعل ى حروف و يعي م إل التالميذ ثم يحللها إلى آلمات ث
  .   الهدف هو تحوير الموضوع إلى قصة محببة إلى التالميذفالمقرر في المنهج، 

درس الحروف        ة            أما تدريس الحروف الهجائية فت ربط الكلم  بأصواتها البأسمائها ، حيث ي
  .بحرفها األول مثل أ أسد

ا               ر عنه ة وصورة تعب م آلم ا عدة        .  وبطريقة أخرى يعرض المعل ذ ويردده ا التلمي يقرءاه
 ثم يزيل المعلم صورة الباب لتبقى آلمة باب ،مرات مثل صورة باب مكتوب تحتها آلمة باب

  . ذهنه وبعد ذلك تحلل الكلمة إلى حروفها فيرددها حتى تثبت رسمة الكلمة فيفقط،
  

    
  
  
  
  
  
  



  
   ملخص لطرق تدريس القراءة

  
 وألهميتها في تالميذ اإلعاقة الفكرية تعتبر مادة القراءة والهجاء من المواد األساسية لتعليم 

لبعض الطرق المستخدمة ) 1423المبرز(  الوظيفية واالجتماعية فسنقدم ملخصًاالتلميذحياة 
   الحروف والهجاء لطالب الفكريةفي تدريس

  أساليب تدريس مادة القراءة
  

م                      :أوال   ارات ث م العب م الكلمات ث دريس الحروف ث ا ت التعليم من الجزء إلى الكل ويقصد به
  .الجمل ثم الموضوع

 ثم العبارة ثم الكلمة ثم الحروف  ةالتعليم من الكل إلى الجزء ويقصد بها تدريس الجمل  :ثانيا  
.  

  .مع بين الطريقتين الج: ثالثا 
ات     ت الدراس د أثبت رق، وق ضل الط ي أف د  (وه ا   ) 1989راضي وزاي ه له ل طريق  أن آ

تفادة                ميزات، آما أن البعض قد يكتسب المهارة بطريقه دون أخرى فوجب الجمع بينهما لالس
  .من إيجابيات آل طريقه

  
  أساليب تدريس الحروف

  
  ... ....أ  ـ التدريس بصوت الحرف مثل أ ، ب ،ج ،ح 

  ......  .ب ـ التدريس باسم الحرف مثل ألف،  جيم ، دال 
ة  بطريقة صوت الحرف في ال        تالميذ اإلعاقة الفكرية  يفضل تدريس    ، ويمكن الجمع     تهجيئ

  . أصوات الحروف أوًالالتلميذبين الطريقتين إذا حفظ 
  

  طرق تدريس الحروف الهجائية
  
  .  ـ وضع بطاقات للحروف الهجائية بدون صور1
  .ـ تكرار مراجعة الحروف مع الطالب في بداية آل حصة قراءة يوميا2
  : مثلالتلميذـ ربط آل حرف بكلمة من البيئة معروفة لدى 3

  .أ   احمد   ـ    ب  باب    ـ   ج   جمل
  . ـ إستخدام اإلمالء المنظور في الحروف والكلمات حسب قدرات آل طالب4
  .التلميذلكلمات تبعا لقدرات ـ إستخدام اإلمالء المباشر للحروف وا5
  . أن يمرر إصبعه على الحرف المكتوب بإصبعهالتلميذـ يطلب المعلم من 6
  .   أن يكتب الحرف عليهالتلميذـ يحضر المعلم صحن به رمل ويطلب من 7
   الحرف ينتقل في تعليمه إلى تجريده بالحرآات الثالث األساسيةالتلميذـ إذا أتقن 8

  ).لكسرة الضمة والفتحة وا ( 
ة                9 ادة التربي ر بم ـ استخدام الصلصال وقص الورق في تمثيل أشكال الحروف، وتطبق أآث
  .الفنية
  



  تهجيئةتعليم ال
  .وبالحرآات الرئيسية للحروف الهجائية التلميذـ يتأآد المعلم من معرفة 1
   الكلمات التي تتكون من حروف منفصلة وتكون مشكلة بالفتحة مثلالتلميذـ يتهجى 2

  َرَع     َك َت َب   َح َص َد    َن َب َت     َذ هـَ َب       َز
  : الكلمة بحروف منفصلة ومقرونة بكلمة  حروفها متصلة مثلالتلميذ أـ يقر3

  َك َت َب   َآَتَب.  َذ هـَ َب  َذهـََب    .  َح َص َد   َحَصَد  
  : ة الكلمات ببقية الحرآات مثل يئ على تهجالتلميذـ يتدرب 4

  َبر َب    شُِرِ   ُش
   .تهجيئةـ استخدام حاسة البصر والسمع واللمس والكتابة في تعليم ال5
ـ تعتبر الكتابة أثناء تعليم القراءة هدف فرعي أما تعليم الكتابة فهي لتعليم الكتابة وتحسين               6
  .الخط
  

  إرشادات هامة في تعليم مادة القراءة
  

ذ   صاب التلمي د ي اً ق وق فكري ن ال المع وع م بة      بن دم مناس سبب ع راءة ب م الق ي تعل ز ف عج
راءة، وإذا أخفق        الخطة التربوية الفردية  ومواءمة قدراته مع أهداف وطرق تدريس        ادة الق  لم

ز          اليب العج تخدام أس زه باس شخص عج م أن ي يمكن للمعل ة، ف روف والتهجيئ م الح ي تعل ف
امج             ذ البرن اء تنفي ل هوالء       القرائي وفيما يلي بعض المقترحات واإلرشادات أثن  العالجي لمث

  :التالميذ 
ي    المعوقون فكريًا أوال ـ البدء بتعليم القراءة للتالميذ    في عمر زمني أآبر من العمر الزمن

 ينقصهم المهارات األساسية لتعلم القراءة في سن   المعوقين فكريًاللتالميذ العاديين، بسبب أن  
  . السادسة أو السادسة والنصف

ة      ين الالمعوقلقراءة عند ثانيا ـ أن تطور تعلم ا  اديين إال من ناحي د الع تختلف عن نموها عن
  . السرعة في اآتساب المهارات

ثالثا ـ استخدام الوسائل المحسوسة وتدريب التلميذ على مهارات القراءة الوظيفية المرتبطة  
  .باحتياجاته وحياته اليومية

 لنقل المهارات من الذاآرة قصيرة  للحروف والكلمات مع التالميذة اليوميالمراجعةرابعا ـ  
اً  ف .المدى إلى الذاآرة بعيدة المدى     ضايق     ال المعوق فكري ذ   يت ل يحب راءة الحرف أو        ب ادة ق  إع

  .تثبت الحرف عندهالكلمة أو الجملة أآثر من مرة ألنها 
شفوي       د ال ة والتمهي راءة الجهري راءة  خامسا ـ الق ذ ، لحاج لموضوع الق سوا  ة التالمي  أن يهم

  . ا بما يقرؤونه قبل أن يستوعبوا معناهوينطقو
  

    مشكالت الحروف العربية
  

يواجه معلم التربية الخاصة وأولياء األمور مشاآل عند تعليم الحروف الهجائية مع التالميذ             
  :في ثالث نقاط رئيسية وهي) 1989راضي وزايد( نستطيع تلخيصها المعوقون فكريًا

ددة و     1 ة متع روف العربي ن   ـ أن صور الح صال، وم صال واالنف ث االت ن حي ة م متنوع
  .ورودها في بدء الكلمة أو وسطها أو أخرها

ة       2 ا صوت في الكلم صوائت ( ـ الحروف التي له ط،      ) ال ا بالحرآات فق ناقصة ويرمز له
   .فتحة وضمة وآسرة فنقول درس وهي غير دارسًا



وت        3 ا ص ي له روف الت ن الح ارة م صوامت وت ن ال ون م روف تك ض الح   ـ أن بع
ة هي يكتب هي                       ) الصوائت( اء في آلم ا حسب األحوال والظروف، فالي لذلك يختلف لفظه

  .غير الياء في آلمة وادي مثال
ة       صوره المختلف روف ب ن الح رف م ل ح يم آ ة،  تعل روف العربي يم الح ي تعل واألصل ف
صعوبة                      ا شي من ال ة فيه ضمة والفتحة والكسرة وهي طريق وبالحرآات األساسية الثالث ال

  . حرفا90ا تقتضي تعليم التلميذ ألنه
صلة       روف المت ى الح ال إل م االنتق صلة ث صورها المنف روف ب يم الح ة تعل ة الثاني والطريق

  :ويمكن تطبيقها على أربع مراحل 
ال         صلة مث صوره منف مه وب يس اس صوته ول رف ب م الح م المعل ) ج ) ( ب ) ( أ ( أ ـ يعل

  ).ب ا ب) (أ ب( ويكتب الكلمة بصورة منفصلة 
  .ب ـ ربط الحرف بحرآاته األساسية الفتحة والكسرة والضمة مثال َب ، ِب ، ُب

  .ج ـ ربط الحرف بكلمة متصلة مثل أ ـ أسد
  . د ـ تدريب التلميذ على آتابة الحرف غيبا باستخدام اإلمالء المنظور أو المباشر

  
   نحو مادة القراءةالمعوق فكريًاميول 

  
ه و التي           ل المعوق فكرياً  يكتشف معلم التربية الخاصة ميول     ضلة لدي ة والمف شطة المحبب ألن
ة    إيجاد الظروف وال  عن طريق   يمارسها  داخل المدرسة وخارجها،       مواقف المحببة والمطمئن

ا     لنفسيته ة عن م ة وتلقائي ر وبحري شاهدته من األشرطة ـ          التي تجعله يعب يحب سماعه أو م
ة والتلف    رامج اإلذاعي ادة        المرئية والمسموعة ـ و الب ضلها في م ذلك المواضيع التي يف ة آ ازي

إن األنشطة الالصفية مرجع     . الفنية والرسم والتدريبات والتمارين البدنية في حصة الرياضة       
ه حول  سجيل مالحظات م لت ذللمعل داد التلمي ي إع ا ف تفادة منه ه لالس ه واتجاهات الخطط  وميول

  .  دة القراءة وتنفيذ البرامج العالجية لمهارات ماالتربوية الفردية
  

    وسائل تنمية الميل إلى القراءة
  

ة و           د استرجاع الحروف الهجائي راءة عن ادة الق يعاني التالميذ من صعوبات تواجههم في م
ذه في         و يُ  )1994 أحمد وفهيم (تهجيئة الكلمات وقرأة الجمل    رغب معلم التربية الخاصة تالمي

ة التي تجعل من               ائل الممكن ا            مادة القراءة بكل الوس م مم ة ومشوقة له ادة محبب مواضيعها م
  :سينعكس على تعلمهم بأسرع وقت واقل جهد ومن وسائل تنمية القراءة 

   
ز            ي تتمي ي الت ديو والحاسب اآلل اطع الفي أوال ـ عرض مجموعة من الكتب والقصص ومق
ار مايناسب               م اختي بالرسومات المشوقة والصور المعبرة والحروف الكبيرة الواضحة ومن ث

    .ل آل تلميذ منهاميو
ة أو            ديو ثابت الم في ات وأف ه من قصص وآتب مصوره وبطاق ثانيا ـ تزويد التلميذ بما يطلب

  .متحرآة وتدريبه على قراءة الحروف وتهجي الكلمات
ة        ة والفني ادة البدني رفيهيتين    (ثالثا ـ ربط أهداف م ين ت ادتين تعليميت ا م بأهداف  ) باعتبارهم

ديم موضوع           مادة القراءة بحيث ينسق م     علم التربية الخاصة والبدنية والفنية، فيما بينهم في تق
  .القراءة في وقت واحد وبطرق مربوطة بأهداف آل مادة



ي              ر ف ع التغيي ذ م ام التلمي رة الهتم شوقة والمثي ة الم ائل التعليمي تخدام الوس ا ـ اس  رابع
  .النشاطات التعليمية المقدمة

  .رة لدافعية التالميذ في مواضيع القراءةخامسا ـ تقديم القصص المشوقة والمثي
  .به أو إحراجه عند تدريبه على تهجيئة الحروف والكلماتاـ تعزيز التلميذ وعدم عقسادسا 

صورة         راءة القصص الم نهم بق ام اب القراءة أم المنزل ب دين ب ام الوال ار اهتم ابعا ـ إظه س
  .والحروف والكلمات وتشجيعه على المشارآة معهم

ا ـ إقام     رطة    ثامن روف وأش ات الح صورة ولوح صغر لعرض القصص الم ة معرض م
  .الحاسب اآللي مع إهداء للتالميذ

  
  معوقات تعليم القراءة

  
ة التواصل                       ل والتطوير وتنمي تعلم هو التأهي ابلين لل ذ الق ة التالمي إن الهدف من تعليم وتربي

ودا      واالستقاللية والتكيف االجتماعي لديهم وإعدادهم للحياة العامة والخ        اصة، مما يتطلب جه
  :تربوية تتناسب مع قدراتهم وحاجاتهم الخاصة، وأهم معوقات تعليم القراءة

 .المعوقات البيئية مثل عدم صالحية المكان التعليمي المنفذ فيه البرنامج 
  .للتلميذالخطة التربوية الفردية عدم مناسبة معوقات فنية مثل  
وفر المتخص   دم ت ي ع تلخص ف شرية فت ات ب اون معوق ؤهلين وضعف تع صين الم

  .األسرة 
ي       ضعف ف ارف وال رات والمع ساب الخب ة إآت ي بواب الحواس ه سية ف ات ح معوق

  .آفأتها قد يؤدي إلى قصور في استقبال المعلومات والخبرات
لباً    تتأثرالمعوقات  اللغوية      سبب    عملية التعلم س ة،      في   قصور   ال ب م اللغ تيعاب فه اس

ق وال    طراب  النط ات إض ا معوق النقص     أم ذ ب عور التلمي ى ش ؤدي إل الم فت ك
  .واإلضطراب النفسي

ة       ات الدقيق تخدام الحرآ ي إس صور ف ة آالق ضلية والحرآي سمية الع ات الج المعوق
رة  ات الكبي م أو الحرآ سك القل ات أعضاء  وضعفآم ين حرآ آزر ب زان والت  االت

  .الجسم
 العاديين وبالتحديد أقرانهم أعلى من المعوقين فكريًاالمعوقات الصحية عند التالميذ  

المشاآل الصحية المتعلقة بوظائف أجهزة الجسم المختلفة آالجهاز التنفسي والبولي 
  .....والعظمي

دم     ل ع ن مث اعي م ي التكيف االجتم صور ف ن الق ة م ة الناتج ات االجتماعي المعوق
  .التعاون مع الغير وعدم مراعاة النظم والعادات االجتماعية وعدم االستماع الجيد

  
  : ينبغي أن نسعى إلى تطبيق اآلتيللتغلب على تلك المعوقاتو

ى جودة                 :أوًال ق أعل ك لتحقي  تطبيق الخطط الفردية المناسبة لقدرات وحاجات آل تلميذ وذل
   .    األهداف العامة والخاصة موفرين الوقت والجهد والمال عند تنفيذ نحصل عليها 

ًا ضاء: ثاني ة أع ل متابع ق العم ة التلل فري سية حال صحية والنف ة وال ذ التعليمي مي
ذ            ....واالجتماعية ة آل تلمي ك ينبغي دراسة حال ق ذل ه، ولتحقي وفقا الختصاص آل عضو في

ى      ه إل م تحويل ة ث ة مدروس ة علمي ات بطريق سجيل المالحظ ه وت ف خاص ب وتخصيص مل
   .المرشد الطالبي أو األخصائي النفسي أو الوحدة المدرسية، تبعا لحالته



رامج          العمل عيل دور ولي أمر التلميذ في فريق      تف: ثالثًا ه للخطط والب  لضمان تعاونه وإآمال
  .في المنزلالفردية 
ا                 : رابعًا ة بم ة والتعليمي ذ الخطط التربوي د تنفي صنع الظروف المالئمة لحاجات المعوق عن

  .تطلبه من أدوات ووسائل وبرامج مختلفة
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  ًقضايا تعليمة متعلقة بطرق تدريس القراءة للمعوقني فكريا
  
   ـ أهمية اإلمالء في تعليم القراءة   1
   ـ الواجبات المنزلية       2
   ـ الوسائل التعليمية3
   ـ القراءة الوظيفية 4
  
   ـ أهمية اإلمالء في تعليم القراءة1
  

ة أسمه أو اسم مدرسته            ال المعوق فكرياً يتفاجاء ولي أمر التلميذ عندما يرى ابنه         يتقن آتاب
د،    نتين أو تزي ذ س ة من ه بالمدرس م التحاق ك إنرغ ع  ذل ة   يرج م  التربي دم إدراج معل ى ع إل

ة             الخاصة   ى اإلمالء ضمن األهداف العام ذه عل دريب تالمي ذرعا    ت در   ب، مت دم ق وقين   ةع المع
  . اإلمالءفكريًا على إتقان

ضرورة ملحة في تنمية قدرات التلميذ      ) هـ1424ةمعلمي التربية الخاص  (إن تطبيق اإلمالء    
راءة                ا في الق في حفظ أشكال الحروف والكلمات بحيث يستطيع استرجاعها وقت الحاجة إليه

راءة، ويطبق                   تم  والكتابة، و ي   يم الق ة طرق تعل دريس اإلمالء ضمن منظوم تصنيف طرق ت
  : بطريقتينالمعوقين فكريًااإلمالء مع 

  
  :األولى

  
ا                      اإلمالء الم  د أن ينظر إليه ة، وبع ذ الحرف أو الكلم ى التلمي م عل نظور وفيه يعرض المعل

س                د ين ذ، وق ا التلمي م يكتبه ة          ىالتلميذ يبعدها المعلم عن نظره  ث ذ شكل الحرف أو الكلم  التلمي
ذ                   ام نظر التلمي ة أم فتعرض عليه مرات ومرات حتى يتقن آتابتها، ويشترط أن التكون الكلم

 آما في مادة الكتابة، بل يزال الحرف أو الكلمة عن ناظريه ثم تعرض   بحيث ينسخها مباشرة  
  . عليه وتبعد عنه وهكذا حتى يتقن آتابتها

  
  :الثانية

  
ي     ه يمل ام، وفي يم الع دارس التعل ي م ق ف روف والمطب الء المع و اإلم ر وه الء المباش اإلم

اب ال               مدرسي أو من خارجه       المعلم على التلميذ آتابة آلمات أو الحروف غيبا سواء من الكت
ه، فضال         ذ في حيات ا التلمي ويفضل أن تكون ضمن القراءة الوظيفية التي يمكن أن يستفيد منه

  .عن مناسبة الكلمات والجمل لقدرات تالميذه
  
   ـ الواجبات المنزلية2

سبب أن                        دة ب ة الفائ ة عديم ات المنزلي رة أن الواجب ة الخاصة  فك يتبنى بعض معلمي التربي
ي أمر الت   ه،         ول ذي وجدت من اجل د الهدف ال ه فتفق دريبات عن ارين والت أداء التم وم ب ذ يق لمي

  .ولهذا فالمعلم يكلف التالميذ بأداء جميع التدريبات والتمارين في الصف الدراسي
 إن هذه التبريرات تقوم على استنتاجات خاطئة بناها المعلم على حاله أو حالتين من تالميذ               

ك؟       ، دون أن    الفصل وعممها على البقية    اذا    يبحث عن سبب ذل ذ  لم ات       ينف ي األمر الواجب  ول
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ا                           ه ولكنه ذ أو تكون مناسبة لقدرات درات التلمي وق ق ارين ف د تكون التم ه؟ والجواب ق عن ابن
  : وسنعدد في عجالة فوائد تكليف التالميذ بالواجبات المنزلية فمن ذلك . طويلة جدا

  . توثيق عمل المعلم مع أعضاء فريق العمل .1
عزيز ثقة التلميذ في نفسه عندما يرى أنه اليختلف عن أخوانه في المنزل، فالجميع ت .2

 . يدرس ويكتب
  . إشغال وقت وفراغ التلميذ جراء جلوسه الطويل في البيت .3
ة                     .4 تذآار ومراجع ؤدي الس ا ي ي األمر مم ل ول ضمان المتابعة اليومية للتلميذ من قب

  .الدروس
  . مستوى االبن التعليميالتغذية الراجعة اليومية لألسرة عن .5
ستطيع      .6 ي الي دريبات والت تكمال بعض الت ي اس م ف ذ للمعل ر التلمي ي أم ساعدة ول م

  .المعلم تغطيتها في المدرسة 
  

  :إن هناك اتجاهان تربويان في تكليف التلميذ بأداء الفروض والواجبات المنزلية وهما 
د آتب و     التلميذ الواجبات المنزلية في مدرسته بحيث ي    ينفذ ـ أن  1 ه وق ى منزل ذ ذهب إل  نف

جميع التمارين وحفظ المواضيع المكلف بها وهذا التوجه يشترط له زيادة الزمن الذي يقضيه       
 و توفر مساعد للمعلم وهو مطبق في بعض          صفالتلميذ في المدرسة وقلة عدد التالميذ في ال       

  . الدول المتقدمة
رورة تر         2 ة ض ات المنزلي اني أن الواجب ه الث ة   ـ  التوج ة وتعليمي ا  بوي بة لظروفن مناس

 عدد   زيادةو)  ظهرا تقريبا  12الساعة  (لتالميذ من المدرسة    لمبكر  الخروج  البسبب  التعليمية،  
  .يجابية للتلميذ والمعلمال اهفوائدفضًال عن  ،مساعد للمعلم التالميذ في الصف وعدم توفر

اتوفر       ه متى م وجهين ايجابيات شرو وحقيقة األمر فان لكال الت ه ت ال ، إذ يخضع تطبيق   ط في
ذه في الصف ويمكن                       م مع تالمي ا المعل أحدهما أو آالهما إلى الظروف والطرق التي يطبقه

  .  التدريبات في الصف مرة وفي المنزل مرة أخرىينفذ بحيث تطبيق التوجهان معًا
ي  في الكتاب أو فاليومي بالواجب المنزلي المعوق فكريًا تكليف معلم التربية الخاصة وعند

ة خاصة   زل أو أوراق خارجي ر المن بتهادفت ي مناس ا  أن يراع ذ آم ات التلمي درات وحاج  لق
وآيفا، ونقصد بالكم أن ال تكون طويلة بحيث تكون مملة للتلميذ وولي أمره أما الكيف فتكون             

  . مناسبة لقدراته تتراوح بين السهولة والصعوبة متحدية لقدراته ومثيرة لعملية التعلم لديه
  
   لوسائل التعليمية ـ ا3

يم  د تعل ًايعتم وقين فكري ة، المع ائل التعليمي ى الوس ة ف عل ائل التعليمي تخدام الوس التعليم باس
د وأسرع وقت             ل جه ارات بأق ر من المه م عدد أآب ى تعل ساعد عل الكي (ي دل  ) 1409الم بمع

ين  راوح ب ى 30يت ل إن إح    % 40 إل ائل، ب تخدام الوس دون اس دم ب التعليم المق ة ب دى مقارن
ى                     زمن أطول يصل إل ه ل ا تعلم الدراسات أثبتت أن التعليم بالوسيلة يؤدي الحتفاظ المتعلم بم

38.%   
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  : أسباب ضعف استخدام الوسائل التعليمية
  

ه بالجدوى      .1 عدم إدراك المعلم بأهمية و فوائد استخدام الوسائل التعليمية وعدم قناعت
  .منها

   .عرفته بإجراءات الحصول عليهاقصور في بحث المعلم عن الوسيلة أو م .2
  . الوسائل التعليميةبعض ارتفاع أثمان وقيمة  .3
  .إحساس المعلم بمسئوليته عن سالمة الوسيلة من التلف .4
  .ضعف معرفة المعلم باستخدام الوسائل الحديثة آاستخدام الحاسب اآللي  .5
  . عدم تبليغ المعلم بالوسائل المتوفرة في مدرسته أو المدارس المجاورة .6
دم  .7 يلة ع وفر الوس يلة -ت ا وس وفر فيه دارس ال تت س م ن خم دة م ة ( واح دراس

تطالعية ي  )1427اس صور ف صول   وق رق الح ة بط م وإدارة المدرس ة المعل معرف
  .عليها من مستودعات إدارة التعليم

  .عدم مناسبة الوسيلة لموضوع الدرس .8
 .عدم صرف إدارة المدرسة للوسائل المتوفرة بدعوى أنها عهدة عليها .9

  
  فوائد استخدام الوسيلة

        
   .ـ تنمي شخصية المتعلم وتثير دافعيته، وترغبه في حب االستطالع والتعلم

  .ـ توظف وتنمي استخدام حواس التلميذ في الدرس
د                      ا عن ة بينهم وي العالق ة وتق  ـ توفر وقت وجهد المعلم والتلميذ في سرعة إيصال المعلوم

واحي الضعف في           . ل أو شرح الوسيلة   مشارآة التلميذ مع معلمه في تشغي      ى ن آما تقضي عل
  .الشرح وتغطي على أجزاء الموضوع التي نسيها المعلم

ع،                      د وتحاآي الواق ين أجزاء الموضوع وتقرب البعي ربط ب ـ تسهل الشرح وتبسط الفهم وت
يلم عن     ة  فعند عرض ف ة النظاف ل    أهمي ذ أن يتخي ستطيع التلمي ه    ي ى حيات ة عل ه  اثرالنظاف  وآأن

  .اهدها على الطبيعة بطريقة متسلسلة ومشوقةيش
  

  مواصفات الوسيلة الناجحة
  

اك مواصفات خاصة                       ل هن يلة، وبالمقاب ى أي وس ا عل ة يمكن تطبيقه هناك مواصفات عام
ي     ة الت نتعرض للمواصفات العام ة وس ف التعليمي م والمواق تعلم والمعل روف الم تخضع لظ

  :ينبغي توفرها في الوسائل التعليمية
  .قق أهداف الدرسأن تح 
 .مشوقة ومثيرة لدافعية المتعلم 
 .رخيصة ومتقنة الصنع وتكون موادها األولية من البيئية ما أمكن 
 .واقعية وبسيطة وغير معقدة 
 .تجمع بين الدقة والخيال الفني 
 .مناسبة صوتها وحجمها وشكلها وألوانها للظروف المحيطة لعملية التعلم 
 .ت فيهاوضوح الكتابة والصور والرسوما 
 . تربط الخبرات السابقة بالخبرات المقدمة 
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  أما المواصفات الخاصة
  

دُ  ذه  لق د أن أفضل ه ن يعتق ة ولك ائل التعليمي ار الوس ة لمواصفات اختي اذج قليل طورت نم
يلة            يلة       (المواصفات هو مايبنى على الفروق القائمة في الوس سلبيات لكل وس ات وال ) اإليجابي

اط ا  رة بنق صلة مباش ذ والمت دى التلمي ضعف ل وة وال ا لقدرات . لق الي مالئمته ه  هوبالت وحاجات
  :واليك أهم المواصفات الخاصةالتعليمية والتربوية 

  .مناسبة الوسيلة للعمر الزمني والعقلي وقدرات التلميذ 
 .أن يتقن التلميذ المهارات السابقة التي تتطلبها استخدام الوسيلة 
 .في إيصال المعلومةتحديد نمط التعلم والطرق المستخدمة  
 . وعدد مرات اإلعادة والتجريبزمنتحديد ال 
ه آإضاءة                   تعلم نتيجة استجابته وتعلم التغذية الراجعة في الوسيلة بحيث يعرف الم

 .لون أحمر يخبر التلميذ بخطاء استجابته
ة                  األلوان والجاذبي يلة آ وفرة في الوس شجيعية المت إثارة دافعية المتعلم بالعناصر الت

 .  والتعزيز المعنويوالصوت
 .قدرة المعلم على التعامل مع الوسيلة بكفاءة 

 
    تصميم األلعاب التعليمية

  
ديهم وضمان       تعلم ل ة ال ارة دافعي ذه إلث ع تالمي را م دا آبي ة الخاصة جه م التربي ذل معل يب
يلة               استمرار انتباههم و تفاعلهم مع الدرس، وتعتبر فكرة ومبدأ تصميم األلعاب التعليمية آوس

هلة          ة س ادة التعليمي ون الم ث تك ة، بحي اء التربي ا علم ادى به ة ن رة قديم ذ فك ة للتالمي محبب
  .ومبسطة ومشوقة بدل أن تكون جافة ومعقدة ينفر منها التالميذ

ر     ذ آثي شطة الرياضية         ًايكتسب التلمي ة عن طريق األن ة واالجتماعي ارات التعليمي  من المه
ك                والترفيهية، ويبرز دور معلم التربية       ديم تل ل وتق ة في تفعي م الرياضة والفني الخاصة ومعل

  .األنشطة بما يناسب إهتمامات وقدرات وأعمار التالميذ
في أن  ) التهيئة(وتنبع أهمية األلعاب التعليمية لتالميذ الصفوف االبتدائية و ماقبل االبتدائية      

ة ي طاقات حرآ  رغم توفر في الصف     ولفترات طويلة من السكون وعدم الحرآة      المعوق يبقى 
د              أنها   األلعاب   آما تتميز عنده،   دة عن التجري تقدم المهارات في قالب محسوس وملموس بعي

ة استخدام األلعاب    .المعوقين فكريًايوافق خصائص بما   ع  في وهذه المبررات تؤآد أهمي  جمي
  .ويالمراحل التعليمية ابتداء بما قبل المدرسة وانتهاء بالمراحل العليا في المتوسط والثان

  
   المعوقين فكريًاأسباب استخدام األلعاب التعليمية مع 

  
   ـ تنشط دافعية التلميذ نحو التعلم 1

ى ضوابط وشروط                   يثير اج إل ه يحت ذ، ولكن  التعزيز بأنواعه المادي والمعنوي دافعية التلمي
ه،  د تطبيق ا أنعن سبب نمط  آم ة ب ع المواقف التعليمي ي جمي صلح ف د ت م تع اليبه ل  بعض أس

ة  وتعتبر ارها وعدم تفاعل بعض التالميذ معها،  تكر ل     األلعاب التعليمي ديل األمث ة الب الترفيهي
  .فهي معزز ومحفز لعملية التعلم لدى المعوق
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  األلعاب عملية التعلم تسهل  ـ 2
ق ة  تحق اب التعليمي تراتيجيات  األلع تعلم  اس ات ال ث  نظري ي تح ي  الت دريب العمل ى الت عل

ون التالميذ ف، تكرار والتعزيزوالالتغذية الراجعة  و ى ال   يلعب ز ويحصلون عل م من  تعزي ،  المعل
شل و النجاح         متها نتيجة إجاب  ويعرفون ة   ( حال الف ة راجع وفر األلعاب        ،)تغذي ا ت دريب  ا آم لت

  .عند ممارسة وربط المواضيع السابقةوتكرار المهارة العملي 
   ـ األلعاب وسيلة للتعليم الفردي3

دراتهم،        المعوقون فكرياً  التعليم المستخدم مع   هوفردي  ال التعليم اين ق ار   الختالف وتب ويخت
ردي،     قدرات آل تلميذ  ل المناسبةمعلم التربية الخاصة اللعبة      اعي أو الف ، سواء في اللعب الجم

درات    آما يمكنه من تعليم التلميذ منفردًا، بينما اآلخرون منشغلون بلعبهم، فضال عن             يم ق  هم تقي
ال  ألسرة  ويمكن ل  .يسهل عملية التعليم وتصميم البرامج التربوية الفردية      خالل لعبهم مما     إآم

  . تلك األلعاب في المنزل فيتحقق مشارآتهم في تعليم ابنهمالبرنامج الترفيهي بتطبيق 
   ـ األلعاب تهيئ النمو االجتماعي للطفل4

ين             اعي ب ا       المعوق و  تحقق األلعاب فرصة للتفاعل االجتم دل األدوار  زمالؤه من خالل تب
اد اآلخرين                      دور وعدم انتق ى االنتظام وأخذ ال د عل والتعاون، وتقبل الفوز والخسارة والتعوي

  . وإقامة العالقات االجتماعية
ضل  ن أف اب م ر األلع ة تعتب اليبوالخالص درياألس ي ت ساعدة ف ذ ب الم يم التالمي  وتعل

هم التعليمية والتربوية والنفسية  لمناسبتها لقدراتهم وحاجاتالعاديين فضال عن   المعوقون فكرياً 
  .واالجتماعية

  
  قواعد في اختيار واستخدام األنشطة واأللعاب

  
  . أن ترتبط األلعاب باألهداف التربوية للمادة التعليمية •
شطة واأل  • بة األن سية     ل مناس ة والنف صه االجتماعي ذ وخصائ درات التلمي ة وق اب لثقاف ع

 .والظروف المحيطة به في المدرسة والمنزل
 . استخدام لغة يفهمها التلميذ ووضوح التعليمات الموجهة له •
 .تتيح فرصة للفوز والربحبحيث  إمكانية تعديل اللعبة لتناسب قدرات التلميذ  •
ة                       • ذ من معرف تمكن التلمي ة، لي ة الفوري ة الراجع ز والتغذي ة فرصة للتعزي  أن توفر اللعب

 .استجاباته الصحيحة من الخاطئة
 .في اللعبة والمكان الذي سيلعب فيه التالميذتقييم درجة األمان  •
 .شارآة المعلمم، وإمكانية إعادتها ومدى يذموعدد التال  اللعبةزمنتحديد  •
 .تجريب اللعبة مع التالميذ وتقييم فعاليتها مقارنة بما آلفته من وقت وجهد ومال •
 

  توصيات عند استخدام األنشطة واأللعاب التعليمية
  

  . اللعبة حفاظا على عنصر اإلثارة فيللعب،تحديد وقت وزمن اأ ـ 
  .ب ـ تستخدم األلعاب آعامل مساعد للتدريس وليس بديال عنه

د       سبب نق سارة ب سية المتعرضين للخ أثر نف ى التت ذ حت ين التالمي سة ب ن المناف د م ج ـ الح
  .الزمالء

  .لتالميذسيطرة على اعدم الد ـ الحذر من اإلثارة الزائدة بين الالعبين التي تؤدي إلى 
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  مقترحات لبناء األنشطة وإعداد األلعاب

  
ن، وإليك                    ا أمك ذه م ق األلعاب لتالمي يوصى التربويون معلم التربية الخاصة بإعداد وتطبي

  :مقترحات عامة تساعدك على تطوير وإعداد تلك األلعاب 
  .اعدادهإأوال ـ الحصول على المواد الخام من البيئة مع مشارآة التالميذ المعلم في 

ساعدة في         شاط الالصفي للم ة ورواد الن شطة   إثانيا ـ االستعانة بمعلم التربية الفني عداد األن
  .واأللعاب والتنسيق مع إدارة المدرسة لتقديم االقتراحات حول تنفيذ األلعاب

  .ثالثا ـ تصميم األلعاب لتخدم مدة أطول
شطة واأللعاب                 ادل األن ا وتب ة وتغليف أوراقه ين المعلمون الستخدامها      رابعاـ حفظ اللعب ب

د             م عن ى المعل مرات عديدة، وتسجيل تعليمات آل لعبة على شريط أو ورقة لتوفير الوقت عل
  .إعادة التعليمات على التالميذ

  
  
  القراءة الوظيفية ـ 4  

  
راءة             ادة الق ردات م دروس        (هي تدريس التلميذ القابل للتعلم لمف مواضيع وجمل وآلمات ال

ه  ة ل ا ) المقدم ة   وفق اة اليومي ارات الحي ا  لمه ر به ي يم ا و،الت شها  يحتاجه رته  ويعي ع أس م
ة                      هومجتمع ة والمهن ة بالوظيف ايرتبط بالمعلومات المتعلق شمل م ا ت ل أنه ذا وحسب ب ، ليس ه

ومثاله أن يقرأ التلميذ آلمات عن اللوحات       . التي سيلتحق بها في المستقبل بعد انتهاء البرنامج       
الت  ماء المح ادية وأس ن    اإلرش ماء المه صية و أس ه الشخ ي وبيانات مه الثالث ة و أس  التجاري

  .واألدوات
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   ًالتدريس اإلبتكاري للمعوقني فكريا
  

اري       دريس اإلبتك ستن   (يقصد بالت دريس متنوعة تطبق            ) 1994جي ار وطرق ت تطوير أفك
دة ة جدي ة بطريق ة والتدريبي ي المواقف التعليمي ةوتوظف ف ر تقليدي صد، وال غي دة نق   بالجدي

ة                إيراد طرق تدريس لم يسبق استخدامها، فأنت أيها المعلم األقرب للتلميذ والظروف التعليمي
  .  وفقا للظروف المحيطة به هوالتربوية المحيطة به، وتستطيع إختيار مايناسب

    
  أفكار مبتكرة لتدريس مادة القراءة

  
  العنوان ـ ألوان وأسماء: أوال

  
  ـ األهداف

  .رأة أسم اللون في البطاقات ـ  ق1
  . ـ تنمية مهارات التفكير2
  . ـ إثارة المحادثة والتعبير عن الذات3
   

  الوسائل
  .أو سبورةلوحة إعالنات  .1
 .طباشير أو أقالم سبورة ملونة .2

       
  اإلجراءات 

ون    .1 نفس الل ر وب ة بخط آبي ى اللوح ون عل م ل ب أس ة (أآت ة آتاب اللون آلم ر ب أحم
  )األحمر

  . اللون المكتوب على اللوحةءواالميذ أن يقراطلب من الت .2
  .أطلب من التالميذ أن يذآروا األشياء التي لها نفس اللون .3
  .أآتب أسماء هذه األشياء على السبورة .4
ة في قصص             إ .5 شارآة بجمل شة وم ياء في استحداث مناق ستخدم هذه الكلمات واألش

 .تتناسب مع هذه الكلمات
  

  بطاقات الحروف المجزأة: ثانيا
  
  هدافاأل

  .مراجعة الحروف الهجائية .1
  .تنمية اإلدراك البصري الحرآي .2
  .استثارة الذاآرة البصرية للحروف .3
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  الوسائل
   .8 * 10 مقاس الهجاءبطاقات حروف  .1
  .مقصات .2

   
  التنفيذ 
  .أقطع البطاقات إلى قطعتين أو أآثر حسب قدرات التلميذ .1
  .تكون آل حرفأطلب من التلميذ أن يقوموا بتجميع وتوليف القطع التي  .2
  .ينطق التلميذ بإسم الحرف ثم ينسخه .3

  
  

  إصطياد الحروف الهجائية: ثالثا
  

  األهداف
  .تمرين التلميذ على نطق الحروف .1
  .تنمية اللغة والكالم .2

  
  الوسائل

  .صندوق خشبي أو ورقي يستخدم آحوض سمك .1
  .سنارة لصيد األحرف مكونة من عصا بطرفها خيط مربوط نهايته مغناطيس .2
  .8*5لحروف الهجائية  مقاس بطاقات ا .3
  .دبوس أو مشبك معدني ملصق بكل بطاقة .4

  
  التنفيذ 

  . ـ يشرح المعلم طريقة الصيد1
م       ) حوض السمك (ـ يلتقط آل تلميذ بطاقة من الصندوق         2 سية، ث سنارة المغناطي بواسطة ال

  .يقرؤها، ويعبرعنها ثم يحتفظ بالبطاقة إذا آانت اإلجابة صحيحة
  .ميذ في التعرف على الحرف تعاد البطاقة للصندوق ـ إذا أخفق التل3
  .  ـ يمكن تطبيق هذا التمرين على الكلمات أو الجمل بدل الحروف الهجائية4
  

  عرض الصور: رابعا
  

  األهداف
  . تنمية مهارات القراءة .1
 .التدريب على اإلمالء .2
  .بالترفيهتطبيق التعليم  .3

  
  الوسائل 

  .ورقة وقلم .1
  .بطاقات صور من البيئة .2
  .وماترس .3
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  التنفيذ
  .يعرض المعلم صورة من البطاقات .1
  .يطلب من التلميذ آتابة أول حرف من اسم الصورة أو آتابة أسم الصورة .2
ب        .3 م يكت ة ث ن البيئ رة م ورة معب م ص ذ رس ن التلمي م م ب المعل ن أن يطل م إيمك س

 .الصورة
 .تحفظ الصور في ملف التلميذ ويكافأ التلميذ عليها .4

  
  

  آلمة اليوم: خامسا
  
  ألهدافا

  .تنمية مفردات بصرية جديدة .1
  .التدريب على استخدام الصحف والمجالت .2
  .تدريب التالميذ على الحوار والمناقشة .3

  
  الوسائل 

  .سبورةلوحة أو  .1
  .صحف .2
  .مجالت .3

  
  التنفيذ
  .يختار المعلم أو أحد التالميذ آلمة من الصحيفة  .1
  . يكتب المعلم الكلمة على اللوحة أو السبورة .2
  .يذ تحديد الكلمة في الصحيفة والتعرف على معناهايطلب من التالم .3
  .يناقش المعلم مع التلميذ معنى الكلمة .4
  .إختر باستمرار الكلمات التي تعبر عن األحداث اليومية في حياتنا .5
 .آافئ التلميذ األول الذي يقوم بتحديد الكلمة في الصحيفة  .6

  
  إستخراج الكلمة المماثلة: سادسا

  
  األهداف

  .كلمة المماثلة التعرف على ال .1
  .تنمية الثروة اللغوية عند التلميذ .2
  .التدريب على مهارات التآزر الحرآي البصري .3

  
  الوسائل

  .مجموعة من الكلمات مكتوبة على ورقة أو السبورة .1
  .أقالم رصاص .2
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  التنفيذ
ة أو  .1 ى ورق ي أسبوع عل ذ ف ا التلمي ي تعلمه ات الت ة من الكلم م مجموع يكتب المعل

  .السبورة
  .علم آتابة آلمة من ضمن الكلمات المعروضةيختار الم .2
  .يبحث التلميذ عن الكلمة المطابقة ضمن مجموعة الكلمات .3
  .يرسم التلميذ دائرة على الكلمة المطابقة ثم يقرأها أو يكتبها .4

  
  تجميع حروف الكلمة في شكلها الصحيح: سابعا

  
  األهداف

   .تكوين آلمات بالحروف الهجائية .1
  . منوعةغويةتزويد التلميذ بحصيلة ل .2

  
  الوسائل

  .جدول مقسم إلى جزأين .1
  .يحتوي على مجموعة آلمات) أ ( الجزء األول  .2
  .يحتوي على حروف غير مرتبة للكلمة المقابلة لها ) ب ( الجزء الثاني  .3
  ).أ ، ب(تطبع من هذه القوائم مجموعة يكون مع آل تلميذ قائمتين  .4
  .أقالم رصاص .5

  
  التنفيذ
  ) .أ ( القائمة يقرأ التلميذ الكلمات في  .1
ة   .2 ي القائم ة ف ذ الكلم ابق التلمي ي  ) أ ( يط ة ف ر المرتب ة ذات الحروف غي ع الكلم م

  ).ب ( القائمة 
  .يكتب الكلمة الصحيحة على اليمين أمام الكلمة غير المرتبة األحرف  .3

  
  إستخدم الخريطة للوصول للمكان المحدد: ثامنا

  
  األهداف

  .تنمية مهارات االستماع .1
  .  إتباع وتنفيذ التعليماتالتدريب على .2
  .التعرف على الحروف وتهجيئة الكلمات .3

  
  الوسائل

  .خريطة مصغرة موضح فيها الشوارع والمعالم الرئيسة للحي  .1
  .تسير بين شوارع الخريطة) لعب أطفال ( سيارات صغيرة الحجم  .2
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  التنفيذ
شارع رق                      .1 ل من ال سيارة ويتنق ه راآب في ال ل أن  ) 1(  م  أطلب من التلميذ أن يتخي

   ).2( إلى الشارع رقم 
  .على التلميذ أن يحرك السيارة بين الشوارع ويقرأ آل شارع يمر به .2
  .يكافأ آل تلميذ يصل في الوقت المحدد .3
شب، وأن يُ  .4 ن الخ دة م ة مع د خريط ن أن تع ات يمك ذ تعليم دي عطى التلمي ا تح فيه

  .أآثر
  

  البحث عن الحروف أو األسماء: تاسعًا   
  

  األهداف
  .ة النشاط البدنيتنمي .1
  .التدريب على تمييز الحروف والكلمات .2

  
  الوسائل

  .مالبس رياضية لكل تلميذ .1
  .بطاقات الحروف أو آلمات مكتوب عليها أسماء التالميذ  .2

  
  التنفيذ
  .في الملعب أو الساحة الخارجية للمدرسةعلى خط واحد التالميذ يقف  .1
  . مترًا30بعد بطاقات الحروف أو األسماء على طاولة تالمعلم يضع  .2
قي .3 م         نطل ي ت ماء الت روف أو األس ن الح ث ع روف للبح ة الح ى طاول ذ إل  التالمي

  .تحديدها
  .يكافئ التلميذ الذي يحضر المطلوب ويرجع لنقطة البداية .4

  
  

  تشكيل الحروف و الكلمات يدويا: عاشرًا
  األهداف

  .لحروف الهجائيةا  والكلمات مراجعة .1
  .إلى مهارات محسوسةنقل مهارات تعلم الحروف والكلمات  .2

  
  الوسائل

  .صلصال .1
  .مقص .2
  .ورق مقوى .3

  
  التنفيذ
  .ها مع التالميذؤيكتب المعلم الحرف أو الكلمة ويقر .1
  .يطلب من آل تلميذ أن يمثل الحرف أو الكلمة بالصلصال .2
 .يستخدم التالميذ المقص والورق لتشكيل الحروف والكلمات بالورق .3



  
  

  الباب الثالث
  طرق تعليم وتدريب الكتابة

    ًللمعوقني فكريا 
  

  .ـ المتطلبات السابقة للكتابة
  

  .ـ اختيار اليد المفضلة
  

  .ـ العوامل المؤثرة في تعليم الكتابة
  

  .ـ التدريبات على مهارات الخط والكتابة
  

  . على الكتابةالمعوقين فكريًاـ طرق تعليم وتدريب 
  

  .الخطـ طرق تحسين وتجميل 
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    ًللمعوقني فكريا طرق تعليم وتدريب الكتابة
ذ      ة للتالمي ة المقدم ط الفردي رامج والخط واد والب ع الم ة بجمي رتبط الكتاب اً ت وقين فكري ، المع

فالمعلم والتالميذ يستخدمون الكتابة في النشاطات الفصلية والواجبات المنزلية، والسؤال الذي 
شاطات ال  ار أن الن راءة باعتب ادة الق ة مرتبطة بم ل الكتاب سه ه ي موضوع يطرح نف ة ف مقدم

م      ة (القراءة تشمل تدريبات آثيرة تنفذ عن طريق استخدام القل ا    )الكتاب ا آونه صلة عنه  أو منف
  . مادة مستقلة

سائر     . الحقيقة أن الكتابة مادة مستقلة عن القراءة والمواد األخرى         واد وهي آ ا     الم  األخرى له
ا   ات خاصة به دريبات وتطبيق دريس وت داف وطرق ت ك فإأه م ذل داف  ، ورغ دخل آأه ا ت نه

ع  ة م ى إذا استخدمت الكتاب واد األخرى، بمعن شاطات ودروس الم ي ن ديمها ف د تق ة عن فرعي
المواد األخرى فهي هدف فرعي أو نشاط جزئي منفذ لتحقيق الهدف األساسي في المادة التي                

دم    ا لمفاهيم   ًالمعلومة وترسيخ ل ًاتثبيتواستخدمت فيه الكتابة،     ادة   في ا  لدرس المق راءة أو   ا(لم لق
اراً        ) الرياضيات أو العلوم أو سائر المواد األخرى          م أال يضع اعتب ى المعل راً وعل ال   آبي  لجم

ن        . وتنسيق الخط عند تنفيذ التلميذ للنشاط أو التمرين        أما إذا آان الدرس عن مادة الكتابة فانه ل
ة    يخرج عن هدفين إما تعليم الكتابة والتدريب عليها أو تحسين الخط ويجب وضع              خطط فردي

     .خاصة بقدرات آل تلميذ تشمل تقييم قدرات التلميذ وتحديد األهداف
    

   متطلبات تعلم الكتابة
  :وهي )1989راضي وزايد (يجب أن تتوفر في التلميذ مهارات قبلية عند تدريبه على الكتابة

  .االستعداد النفسيو الدافعية حد أدنى من .1
  . وتحريك اليدمسك القلم بإصبعي السبابة واإلبهام .2
 .التآزر البصري الحرآي .3
 

  .أوال ـ االستعداد النفسي وتنمية الدافعية
  

ز   إثارة دافعيته   عن طريق   لكتابة  ل التلميذ   يهيئ التعزيز والتحفي سي    ب ا     النف ة م ى آتاب يطلب   عل
  : وصنع المواقف التعليمية والظروف التربوية المحببة للتلميذ ومن التدريبات على ذلك،منه

صقاً               ـ تدريب  صبا ومل ذ منت ره    التلميذ على الجلسة الصحية الصحيحة بحيث يجلس التلمي  ظه
اع               على مسندة الكرسي من الخلف، ومقرباً      ى مناسبة إرتف م عل ه المعل ا يتنب  الطاولة نحوه، آم

  .الكرسي والطاولة لطول التلميذ
  .  من األسفلـ التدريب على تقليب وفتح صفحات الدفتر والكتاب من زاوية الورقة اليسرى 

  . لدفعه لمحاآاتهم وتقليدهمأقرانهـ تدريب التلميذ مع مجموعة من 
  . ومعنويًاـ تحفيز وتعزيز التلميذ ماديًا
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  ثانيا ـ مسك القلم
  

ة                        ر خف د واألصابع، إذ تعتب ذراع والي ة لل ة العضالت الدقيق ى تنمي ذ عل   يدرب المعلم التالمي
ورق و    ة،         حرآة اليد وانسيابها على ال شكيل حروف الكتاب م في ت ة األصابع مطلب مه مرون

  :ومن التدريبات التي تطبق 
ا    ألصابعل التحريك المستمر  ثم   ،يد في الماء  الغمس   .1 اء      والكف بفتحها وإغالقه  في الم

  .عدة مرات
  . كفالاليد المستمر على إسفنج صغيرة أو منديل بحجم أصابع ضغط  .2
  .تقطيع ورق الصحف بالسبابة واإلبهام .3
  .تقاط األحجار الصغيرة وحبات الرمل والخرز وجمعها في إناءال .4
  .إدخال األشكال الصغيرة بعضها في بعض .5
 .تثبيت أعواد خشبية أو أقالم في فتحات صغيرة .6
 .تثبيت مشابك الغسيل على الحبل .7
 .إستخدام الصلصال في تشكيل نماذج من البيئة .8
 .اخل قبضة اليدالتدرب على قفل وفتح أصابع اليد مع إخفاء اإلبهام د .9

 .ثني األصابع وفردها بحيث تأخذ وضع مخلب القطة .10
 . إنفرادوضع األصابع على الطاولة ثم رفع آل منها على .11
  .   وضع األصابع بشكل قائم على الطاولة وتحريكها بالتخيل أنها تمشي آاألرجل .12

وي  دريبات تق ذه الت دالإن ه ذ ق ا تكسب التلمي د واألصابع، آم صغيرة للي ى عضالت ال رة عل
  .التحكم بأصابع اليد والسيطرة على الحرآات الدقيقة لهما

  
  ثالثا ـ تنمية التآزر البصري الحرآي

  
ين                تعتمد الكتابة على مجموعة من العمليات المعقدة والمرآبة، إذ تحتاج إلى التوفيق السريع ب

سان ا                  ا أن اإلن آزر، وبم سمى بالت لناضج يكتب    حرآة اليد والعين واألوامر من المخ وهو ماي
اء                  المعوق فكرياً بطريقة آلية، فإن     ا اثت د مع ين والي درات الع  يعاني من صعوبة في توظيف ق

  : تخدم هذه العملية ومنها مارينالكتابة، وللتدريب على هذه المهارات هناك ت
  .تمرير أصابع اليد على الحروف الهجائية المحفورة والبارزة على خشب أو معدن .1
  .حروف الهجائية المحفورة والبارزةتمرير القلم على ال .2
  .الكتابة على الرمل بإصبع السبابة .3
 .على لوح أو صحيفة آبيرة)قلم السبورة(الكتابة بقلم آبير  .4

 
  اختيار اليد المفضلة للكتابة

  
د        سائد عن ذ  ينصح علماء النفس جميع المربين بعدم التسرع في الحكم على االتجاه ال في  التلمي

ى   ده اليمن ار ي ضانة     اختي ة الح ن مرحل رة م سنة األخي ى ال ك إل اء ذل سرى وإرج أو الي
ة( ه الظروف   )التهيئ وا ل ستخدمها وأن يهيئ ي ي د الت ضيل الي ة تف ل حري وا للطف ى أن يترآ عل

  .المالئمة التي تتطلبها وضع القلم والورقة عند الكتابة
سرى                      د الي ى أو يكتب بالي د اليمن ذ يكتب بالي ه اليوجد تلمي ا تظهر      وباإلجمال فإن ا، وإنم مطلق

ة   رك الحري ذا يجب ت ة، ل ذ بالمدرس ي سن التحاق التلمي ي ف أثير بيئ دين بت يطرة إحدى الي س
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ل     سرى، ب ده الي ستعمل ي ن ي اج لم ستخدمها وال ينظر بانزع ي ي د الت تعمال الي ي اس ل ف للطف
اً             إذا وجد ص      نحاول تشجيعه و توجيهه وتعليمه استعمال اليد اليمنى إن آان ذلك ممكن عوبة ، ف

  . في ذلكفي استعمالها ورأينا انه يميل إلى استعمال اليسرى ترآنا له الحرية
  

  العوامل المؤثرة في تعليم الكتابة
  
  .مناسبة الهدف لقدرات التلميذ )1
  .  معهاستخدام التعزيزإثارة دافعية المتعلم و )2
  .تجزئة المهمة وتحليل المهارة ليتمكن التلميذ من إنجازها )3
 . صحيحةمسك القلم بطريقة )4
 .التأآد من الجلسة المريحة والصحية عند التدريب )5
 .سرعة الكتابة وجمال الخط )6
 

    الحروف الهجائية والتشابه
  

كال      ة في أش شابه الحروف العربي ا        و هاتت شترآة بينه ر من القواسم الم ا آثي ا، إذ بينه خطوطه
ات أو ا        ستقيمات أو المنحني دوائر أو الم صف ال دوائر أو ن ي ال ان ف واء آ ا  س نقط وغيره ل

  :وسنعرض أهم الخطوط األساسية 
ل ، م ،    ( ويشترك الجزء األسفل من حرف األلف الحروف التالية         ) أ  ( حرف األلف    .1

  .)ط ، ظ 
 ويتشابه معه أربعة حروف رؤوسها مستديرة وهي ) ـه( حرف الهاء  .2
  ).ف ، ق ، و ، م (  .3
  ) ، ث  ، ت ن( ويتشابه معه ثالثة حروف هي ) ب ( حرف الباء  .4
ه ستة حروف            ) ن  ( حرف النون    .5 ر من ص ، ض ، س ، ش ،        ( ويشكل الجزء األخي

  )ق ، ل 
   حروف هي ثالثةويمثل الجزء األساسي منه) ض ( حرف الضاد  .6
  ).ص ، ط ، ظ (  .7
 ).ع ، غ ، ج ، خ (  حروف أربعةويظهر في ) ح ( حرف الحاء  .8
  ). ذ ز ، د ، ( مع الحروف حرف الراء ويعتبر متشابهًا .9

ربط حرف أ                  ويمكن أن يربط المعلم أشكال الحروف الهجائية لتالميذه بنماذج من البيئة آأن ي
  .  يشبه نصف دائرة وهكذاوننالأو عصى طويلة وحرف  بعمود آهرباء ،
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  التدريبات والنشاطات المرتبطة بمهارات الخط و الكتابة
  
  .الحرآي البصريالتدريب على نقل الحروف والكلمات مع تنمية التآزر  - أ
  .شكل الحروفآتابة التدريب على تقليد  - ب
  .اتساق الحروف والكلمات معا - ت
  .مناسبة توافق المساحات بين الحروف والكلمات والجمل - ث
  . أو تكبيرًامناسبة حجم الحروف والكلمات تصغيرًا - ج
  .الكتابة على السطور المحددة بخط مستقيم - ح
 .حروف والكلماتالتوافق واالتساق بين ضغط القلم ووضوح خط ال - خ
 .التدريب على إنجاز الكتابة في زمن محدد - د
 .االستجابة الصحيحة في تنفيذ النشاط وعدم االنشغال عن الكتابة - ذ
 .جودة الخط - ر
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    على الكتابةالمعوقين فكريًاطرق تعليم وتدريب 
  

 .الكتابة الحرة .1
  .وائر والمثلثاترسم المستقيمات والزوايا واألشكال الهندسية آالد .2
  .التوصيل بين نقطتين أو أآثر .3
  .رسم الخطوط داخل قنوات مستقيمة ومتعرجة .4
  .تلوين األشكال واألرقام والحروف .5
  .استخدام الورق الشفاف والعاآس في نقل الكتابة .6
  .الكتابة على نماذج محفورة .7
  .خفيفالباهت الالكتابة على الخط  .8
  .نقطةالكتابة على الحروف والكلمات والجمل الم .9

  .النمذجة والتقليد.10 .10
 ).1423المبرز (إآمال الرسم.11 .11

  
  الكتابة الحرة: أوال

  
شفاً    ) الشخبطة  ( يرسم التلميذ بالقلم وبحرية مطلقة       ه،     على ورقة بيضاء مكت ه وإمكانيات  قدرات

ه    ر طرف م وتمري سك القل ى م دربا عل م ( ومت نة القل سة  ) س ى الجل ا عل ة ومتمرن ى الورق عل
  .الصحيحة 

  
اثا دوائر       : ني ية آال كال الهندس ا واألش ات والزواي ات والتعرج ستقيمات والمنحني م الم رس

  .والمربعات 
  

دوائر،                      دوائر وأنصاف ال ذلك ال صيرة وآ ة والق ستقيمات الطويل ى رسم الم ذ عل يتدرب التلمي
ذا أن الحروف         ... ويتمرن على تشكيل الخطوط المضلعة بزوايا حادة وقائمة        ، والسبب في ه

ة،             في مجم  ا مختلف ستقيمات بزواي ر و م لها عبارة عن خطوط قصيرة ومتوسطة الطول ودوائ
ستقيم قصير وحرف الحاء              و صلة بم أشكال هندسية فحرف الميم يتكون من دائرة صغيرة مت

الي  ال الت ة الحروف والمث ذا في بقي ا وهك ا خط صغير فوقه رة يعلوه ارة عن نصف دائ عب
  . يوضح ذلك
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  التوصيل بين نقطتين: ثالثا
  

ين أو حرفين أو            ين رقم زاوج بالتوصيل ب ين أو ي ين نقطت يطلب من التلميذ أن يوصل بالقلم ب
ستقيمة أو متعرجة أو     ر من نقطة بخطوط م ين أآث د يكون التوصيل ب ابقين، وق شكلين متط

  .مضلعة
  

         *                        * *                 
*                           *                          *                

  
  
  
   ث   أ                                              4              1
   ت                                 ب              2              2
                     ت                 أ             1              3
                                  ث                ب 3              4
  

  خط الخطوط داخل قنوات مستقيمة ومتعرجة: رابعا
  

روف        ى الح ا عل دا لتطبيقه ات تمهي ات والمنحني وات والتعرج ل القن ه داخ ذ قلم رر التلمي يم
  :االهجائية وسنعرض بعضا منه

                                

              
  

  . تلوين الرسوم واألشكال والحروف واألرقام المكبرة:  خامسا
  
كلف التلميذ بتلوين بعض الرسومات وباأللوان التي يرغبها، إذ أن الهدف من التلوين تدريب ُي

ذ عل                     ا يتمرن التلمي ة صحيحة، آم م واستخدامه بطريق ى مسك القل ى خط الخطوط و   اليد عل
  .  والمنحنيات ورسم النماذج وآثيرا مايرتبط هذا التمرين بمادة الفنية 
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  .إستخدام الورق الشفاف في نقل الكتابة: سادسا
  

يتدرب التلميذ على آتابة الحروف والجمل من خالل تمرير القلم على ورق شفاف أو شرائح            
ن ا    ا م كل ماتحته س ش فافة تعك تيكية ش روف    بالس كل الح ذ ش شف التلمي ث ي روف، بحي لح

  .  قلم الرصاص أو قلم السبورةوالكلمات مستخدمًا
  

  .الكتابة على نماذج محفورة: سابعا
  

دن أو                 ويقصد بالنماذج المحفورة حروف وآلمات مجوفة على قطعة بالستيك أو خشب أو مع
ى             ة عل د       ورق مقوى، يمرر التلميذ قلمه داخل تلك الحروف المجوفة المثبت ة، وعن ة عادي  ورق

  .تمرير القلم وازالة النماذج المجوفة ينتج لنا شكل الحرف مرسوما على ورقة
  .)خفيفال( الباهت الكتابة على الخط : ثامنا

  
ة بخط باهت     على  يمرر التلميذ قلمه على الحروف والكلمات المكتوبة         ، ويمكن  )خفيف  (ورق

  : البيئة ومثال ذلك تطبيق هذا التدريب على نماذج وأشكال ورسومات من
  

  ج        م           ل                  جمل 
       
  .تنقيط الحروف والكلمات: تاسعا

  
سبب سرعة إعدادها من            ون، ب ذ و المعلم ة للتالمي هذا التدريب من التدريبات التقليدية المحبب

ة خشية    التلميذ، ومع ذلك فإن من الخطاء تمرين التلميذ عل       تها على المعلم و سهول   يه مدة طويل
  :  تعوده عليه واستمراره في تطبيقه وعدم العدول عنه وبالتالي عدم تطور آتابته ومثال ذلك 

                                                              
  

  .النمذجة والتقليد: عاشرا
  
ة             ل التلميذ   نظري ه، و النمذجة تطبق       لمعلم وهو يكتب الكلمة أو الحرف ثم يقلده في طريق آتابت

ة حرف ال            ءعلى حرف أو آلمة أو جز      اء يخط   ت  من حرف فمثال عند تدريب التلميذ على آتاب
ا                        شكل لن ستقيم ليت ى طرف الم م يخط خطين صغيرين عل ذ ث ده التلمي المعلم خط صغيرا ليقل

  : والمثال يوضح ذلكالنقطتان فوقهالحرف ثم يضع 
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  .إآمال رسم النماذج واألشكال: الحادي عشر
  

دون إطارات أو                يارة ب أن يرسم س ة ناقصة العناصر، آ يقدم المعلم للتلميذ رسومات من البيئ
  .  ويطلب من التلميذ رسم و إآمال العناصر الناقصة ،منزل بدون نوافذ أو أبواب

                                        

  
   طرق تحسين وتجميل الخط 

  
  .تصغير وتكبير الخط .1
  .الكتابة على خط مستقيم .2
 . وضوح الخط .3
  . ترك مسافة بين الكلمات .4
  

   تصغير وتكبير الخط: أوال
  

، يكتب التلميذ الحروف والكلمات      )1423المبرز (للتغلب على مشكلة تكبير الخط أو تصغيره      
ي ة ف ستطيالت متفاوت ات وم ستطيالت داخل مربع ه م م ل ر الخط نرس ان يكب إذا آ م، ف  الحج

ستطيالت     ات وم ل مربع ة داخ ه الكتاب ب من صغر الخط يطل ان ي ات صغيرة، وإذا آ ومربع
ه                          ة وقريب ى وأسفل محاذي ة من أعل ى أن تكون طرفي الحرف أو الكلم آبيره مع توجيهه عل

  .للخط السفلي والعلوي للمربع
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   الكتابة على خط مستقيم: ثانيا
  

ألون      بإعداد   المعلم   إذا آانت آتابة التلميذ متعرجة، يقوم        ورقة مسطرة بمستقيمات متوازية وب
مميزه وواضحة، ويطلب من التلميذ الكتابة داخل آل سطرين متوازيين، وتحدد عدد األسطر    

  :تبعا لحاجة وقدرات التلميذ آما في النموذج التالي
  
  
                                               

   
   وضوح الخط: ثالثا

  
ل أو عريض، ُي م وخطه ثقي ى القل ضغط عل ذ ي ان التلمي ى إذا آ ة عل ى الكتاب ذ عل درب التلمي

ذ         ًا  أوراق شفافة تتمزق حال ضغط القلم عليها، بحيث تعطي التلمي م    تنبيه اة ضغط القل بمراع
ى          .قةعليها بشدة وإال تمزقت الور     ذ عل أما إذا آان خط التلميذ خفيف غير واضح فيدرب التلمي

  . الكتابة على لوحة فلين، بحيث تتطلب الكتابة عليه مزيد من الضغط
  
  

  ترك مسافة بين األسطر: رابعا 
  

ي    ات ف ين الكلم ة وب ي الكلم ين الحروف ف قة ب سافات متناس رك م ى ت ال الخط عل د جم يعتم
ه        ر وصغر            الجمل، إن على المعلم توجي ة متناسبة مع آب ين الكتاب سافة ب رك م ى ت ذ عل التلمي

سخ يالخط، وهذا سيتحقق عندما      ة           ن ذ الحروف أو الكلمات مماثل ه من        التلمي ا ينقل ة لم ومطابق
ة                  أعلى السطر، أو يرسم المعلم مستطيالت أو ينقط نقط على السطرثم يطلب من التلميذ الكتاب

  .لكلمة األخرىبينها بحيث يترك مسافة بين الكلمة وا
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  الباب الرابع
  طرق تدريس الرياضيات

   ًللمعوقني فكريا 
  

  .ـ أخطاء في طرق تدريس الرياضيات
  

  .المعوقون فكريًاـ خصائص 
  

  .ـ الوسائل التعليمية
  

  .ـ طرق تدريس األعداد، العقود
  

  ـ العمليات الحسابية
  
  .الجمع ـ الطرح ـ الضرب ـ القسمة 
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   ًللمعوقني فكريا طرق تدريس الرياضيات
  

دريس الرياضيات     ل معلم التربية الخاصة      تطبيقتتلخص أهمية    اً    طرق ت وقين فكري ، من   للمع
رد   ب مرتبطةمادة أساسية   فضال على أنها      والتلميذ، آونها توفر وقت وجهد المعلم     استقاللية الف

زود  ماعي وتطور أداؤه الوظيفي المهني، ولهذا فهي      وتكيفه االجت  اً   الت خبرات الب   معوق فكري
ةال ة تعليمي شراءوالتربوي ع وال ي البي رين   ف ع اآلخ ه و ينظر والتواصل م ه بذات ع ثقت ، وترف

وطرق  وسنتعرض في هذا الباب إلى أخطاء التدريس بمادة الرياضيات       . اآلخرون له بإيجابية  
 سية الجمع والطرح  وإجراء العمليات الحسابية األسا   ) العقود , 9ـ     1, صفر  (تدريس األعداد   

ة                  راءة والكتاب يم الق والضرب والقسمة، و ننبه أن جميع ماذآر من استراتيجيات في طرق تعل
   .......ينطبق على مادة الرياضيات، آتعليم آتابة األعداد أو إمالؤها غيبًا على التلميذ

  
  أخطاء في طرق تدريس الرياضيات

سابق      ضعف التقديم الجيد لبدايات ومقدمة الدروس آعدم ربط الموضو        ـ  1 درس ال ع الجديد بال
 .استخدام السؤال أو إيراد القصة المشوقة الجذابة في إثارة اهتمام التالميذإهمال أو 
رات ال            2 ل الخب ة، لنق ارات ـ قصور في استخدام المحسوس والوسيلة التعليمي ى     مه  المجردة إل

  .محسوسة ملموسة
ة، ف       3 ة اليومي ز والمراجع ال التعزي ذ  ـ إهم وق فكرالتلمي ًاالمع ات   ي ى اإلخفاق رض إل  يتع

ى           ة إل و بحاج اح، فه ارات بنج دم أداء المه راء ع ة ج ات المتتالي سبب االحباط ررة ب المتك
دروس التي سبق             سيانه لل د معالجة ن التشجيع المستمر والمرور بتجارب ناجحة، ومن المفي

  .دراستها بالمراجعة اليومية المتكررة
ذ، ف4 درات التلمي داف لق بة األه دم مناس ا ـ ع ن اجتيازه ه اليمك وق قدرات ون ف ا أن تك إم

  .واآتسابها أو ضعيفة سبق دراستها مما تشكل له هدر لوقت وجهد المعلم والمتعلم
 يختلف عن التلميذ العادي المعوق فكريًاـ التقليل من أهمية تجزئية المهارة وتحليل المهمة، ف    5

  .واستيعابهافي أن المهارات يجب أن تكون صغيرة ومجزأة ليستطيع فهمها 
  

   المعوقون فكريًاخصائص 
اب لخصائص     ي أول الكت هاب ف ن اإلس شيء م بق التعرض ب د س ًالق وقين فكري ن المع ، وم

ديم             خصائص المرتبطة آثيراً  التعرف على ال  األهمية   د تق ي تظهر عن ادة الرياضيات، والت  بم
 د به آل تلميذ، مسخراً المعلم للدروس وتعامله مع التالميذ، وينبغي على المعلم مراعاة ماينفر       

   : وقدرات التلميذ والتي منها  اإلمكانات ومطاوعا للظروف لتناسب خصائص
 .ـ إنخفاض القدرات العقلية واإلنتباه والذاآرة  قريبة المدى1
  . ـ قصور في آفاءة الحواس والتآزر الحسي الحرآي2
  . ـ ضعف التعميم والتجريد والتخيل3
  .والثقة في النفس ـ مشاآل في تعبير اللغة 4
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بعض   رض ل ك ع صائص  والي اً خ ون فكري رز( المعوق ة  )1423المب ةمدعوم بعض بأمثل  ل
   :المطبقة معهماالستراتيجيات 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 الخصائص 

   
  أمثله للنشاطات المقدمة

 
 .إعادة وتكرار المهارات  ضعف الذاآرة قريبة المدى

 .استخدام المحسوس والوسائل في توضيح  الدروس مشاآل في التجريد 
 .عرض الحقائق وتقديم المهارات الواقعية قصور التخيل

 .ب في النشاطات الصفية والالصفيةالدمج مع الطال انخفاض التواصل مع اآلخرين
 .تطبيق الدرس في نشاطات  مختلفة  ضعف التعميم

 .التعزيز المعنوي والمادي ومناسبة النشاط لقدراته ضعف الثقة في النفس
 .االستثارة وتنويع النشاط  قصور االنتباه

 .استخدام الحواس الخمس في النشاط المقدم  مشاآل في اإلدراك
 .التمرين على آلمات جديدة والتشجيع على التحدث   عبير اللغةانخفاض في ت

 .خطة لتعديل السلوك  السلوآيات غير المرغوبة
 .صياغة األهداف حسب قدراته وحاجاته مشاآل في القدرات الحسية الحرآية

 .التدريبات الجسمية العضلية والتمارين الرياضية النشاط الزائد
 .جزئة األهداف وتحليل المهمة ت انخفاض القدرات العقلية
 .التدريب من الحرآات الكبيرة نزوال إلى الدقيقة  قصور في الحرآات الدقيقة
 .حواس الاستخدام األنشطة المختلفة حسب حاجة وقدرة  قصور في آفاءة الحواس
الترديد ,األرقام والمصطلحاتتدريب على نطق ال مشاآل في النطق والكالم

 . في المدرسة والمنزلالتطبيق ,الجماعي والفردي
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  التعليمية الوسائل
  

ستطيع استخدامها            هناك وسائل دائمة يتحمل المعلم مسئولية توفيرها في الفصل باستمرار لي
  :الدروس الجديدة والمواضيع السابقة وهييوميا في شرح 

الم و                المعداد وقطع دينز والعيدان الملونة والميزان والخامات البيئة آمصاص العصير واألق
  . ، وأشرطة الفيديو والحاسبالمكونات الفصلية والبطاقات المكتوب عليها األعداد

  
   األعداد

  
و  و ت داد ه اهيم األع دريس مف سابقة لت ات ال ذاآرة إن المتطلب ن اإلدراك وال در مناسب م فر ق

البصرية وفهم العالقات بين األعداد واألرقام وإجراء المقارنات المكانية وحفظ وفهم الرموز             
و رمز                     الرقمية، وللتفريق بين العدد والرقم     رقم فه ا ال رقم أم ة ال دار آمي  ننبه أن العدد هو مق

ال من المجرد           ، إن تعليم  )1421تدريس الرياضيات  (لمقدار تلك الكمية   ام يتطلب االنتق  األرق
ات وعناصر                      ة واستغالل مكون ائل التعليمي ك إال باستخدام الوس أتى ذل ن يت إلى المحسوس ول

  .    الفصل من مثل عد الكراسي والطاوالت والتالميذ واستخدام القصص وتفعيل التمثيل
  

     9 إلى 1تدريس األعداد من 
 
 تلميذ اسمه محمد يملك رياال واحدا، ذهب مع والده يوماً     ـ مقدمة الدرس، يورد المعلم قصة ل      1

  . على السبورة وهو يقص أحداث القصة) 1( واحدا، يكتب المعلم الرقم وأشترى به قلمًا
ه   دي البن ذي يه ل األول دور األب ال ذ يمث ة من التالمي م ثالث ار المعل م يخت اني(ث ذ الث  )التلمي

ل        رقم               رياال واحدا، أما التلميذ الثالث فيمث م لوحة صغيرة تحوي ال ائع، ويظهر المعل  دور الب
  .أثناء التمثيل) 1(
ذآيراً    2 سيانه وت دم ن سابق، ضمانا لع دد ال د بالع دد الجدي يم الع م تعل ربط المعل الخبرات ـ ي  ب

ا ر به ي م سابقة الت د  ، لال ثال عن دى، فم دة الم ذاآرة بعي ى ال دى إل ة الم ذاآرة قريب ن ال ا م نقله
م  ) 5(ردد المعلم مع التالميذ جماعيا أسماء األرقام من الواحد إلى الرقم            ي)  6(تدريس العدد    ث

  ).6(بالرقم  ) 5(يربط الرقم 
  . في جودة خط التلميذـ يكتب التلميذ العدد ويقرؤه، ويتنبه المعلم بعدم التدقيق آثيرًا3
داد والو           4 ى المع دد عل ة الع ذ قيم ل التلمي ات ويمث رقم بالمكعب م ال ل المعل سائل األخرى    ـ يمث

  ...آاألقالم أو القطع 
الء المباشر   5 ستخدما اإلم ب، م ر غي الء عن ظه دد إم ة الع ذ آتاب ن التلمي م م ب المعل ـ يطل

  .والمنظور
ارزة والخشنة التي                6 ة والب ـ يكتب التلميذ الرقم على الرمل ويتحسس بأصبعه األرقام المجوف

  .تمثل شكل الرقم لنقله من المجرد إلى المحسوس
  .كلف التلميذ بكتابة ونسخ الرقم عدة مرات آواجب منزليـ ي7

ن    داد م دريس األع ي ت سابقة ف وات ال م الخط ع المعل ى 1يتب بة  9 إل ا مناس ة يراه أي طريق  ب
اسم (  أن التلميذ يتقن ليتأآد ،لظروف التلميذ التعليمية والتربوية، ويجب مراجعة العدد السابق

د   ) العدد ـ مقدار الكمية ـ آتابة العدد    دد الجدي قبل الدخول في تدريس العدد الجديد، ويربط الع
ى                       ه لنحصل عل الم وإضافة عنصر واحد علي بتمثيل قيمة العدد القديم بمكعبات أو قطع أو أق

  . رقم جديد
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  العدد صفر

  
أآواب شفافة ويضع بالكيسين أو الكوبين بعض  ) 3(أآياس بالستيكيه أو ) 3(ـ يحضر المعلم   
اني    ) مكعب أو قلم واحد   (كو ب األول    العناصر مثال ال   ان أو    (والكوب الث ان مكعب رك  ) قلم ويت

ى الكيس             الثالث فارغاً  ذ إل ، ويطلب من التالميذ التعرف على عدد آل منها، فإذ وصل التالمي
ه                    أو الكوب الثالث سيجدونه فارغا ليس به شيء، ويستدلون بأنه خاليا من العناصر ويرمز ل

  .ويسمى الصفر) 0(بالرقم 
                                                                    

  
  

  . ـ يستخدم المعلم القصة الشيقة والتمثيل في تدريس العدد صفر
  . وإمالءـ تدريب التالميذ على آتابة العدد صفر نسخًا

  .ـ يكلف المعلم التالميذ بالتدريبات
  

  تدريس العقود
الم  ويطلب من               ) فاط  ش( ـ يوزع المعلم مصاصات      دان أو األق العصير أو مجموعة من العي

  .  التالميذ تكوين رزم مكونة من عشرة عناصر مربوطة برباط مطاطي
  .ـ يعرض المعلم مجموعتين ويسأل التلميذ عن عددها فيقولوا عشرتين

  .مجموعات.. ـ يشير المعلم إلى أن المجموعتين عشرين وهكذا يعرض ثالث وأربع 
 . ثم إضافة صفر على يمين آل عدد وقراءته3 ,2 ,1وترقيم المجموعات ـ عرض 

 ..)عشرة عشرون ثالثون (ـ تكرار قرأة األعداد 
  .   ـ إستخدام وسيلة لوحة الجيوب ومنازل المعداد في تمثيل األعداد

    
   19 ـ  11مفاهيم األعداد من 

  
اد والعشر          ازل اآلح دد    ـ يستخدم المعلم القصة المرتبطة بالمن ة  الع شيرا أن قيم  في  )1(ات م

.                                دااآلحاد  تتغير في منزلة العشرات حيث تصبح القيمة عشرة ثم يمثل العدد بالمعد
  .11ـ يعرض المعلم رزمة مكونة من عشرة عيدان، ويضيف إليها عودا واحد ويكتب أمامها

ه التل               دد األول         ـ نسخ األعداد ثم التدريب على آتابتها عن ظهر غيب وتنبي ة الع ى آتاب ذ عل مي
  .)1 قبل 3يكتب (13وهو اآلحاد ثم العشرات مثل 
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  توصيات عامة في تدريس األعداد
 
ل        1 دد      3 تفاحات  3ـ ربط تدريس العدد بأسماء من البيئة مث ى الع درك معن ذ الي الم، فالتلمي  أق

 .مالم  يقترن بالعناصر البيئية التي يعرفها
 .يلة محسوسةـ تدريس العدد مع قيمته وبوس2
وب 3 زه المكت ع رم دد م ط صوت الع صرية(ـ رب كالها الب دد )أش م  بالع ، بحيث ينطق المعل

 ...ويشير إلى رمزه المكتوب على السبورة أو لوحة 
  .ـ التدريب على نطق ترتيب األعداد وتسلسلها فرديا وجماعيا4
    

  مثل
 9،8،7،6،5،4،3،2،1.     

   30،20،10  
  .ـ التدرج من استخدام الوسائل المحسوسة إلى استخدام الصور ثم الرموز5
الم وأخرى آراسي             6 رة أق ات وم رة المكعب دد فم ـ التنويع في استخدام الوسيلة عند تمثيل الع

  .الفصل وهكذا
  .ـ عدم تدريس عددين أو أآثر في وقت واحد7
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   تدريس العمليات الحسابيةطرق
  ـ الضرب ـ القسمةالجمع ـ الطرح 

  
  الجمع ـ الطرح ـ الضرب ـ القسمة )1423مبرزال(اعتبارات في تدريس العمليات الحسابية 

  
  .ـ استخدام الوسائل التعليمية لتبسيط المسائل وتقريب المفاهيم والرموز الرياضية1
زو             2 ى   ـ أن تكون األهداف العامة والخاصة مناسبة لقدرات التلميذ، ويجب على المعلم الن ل إل

  .المستوى الذي يستوعب التلميذ الدرس فيه
  . المهارات وال تتوسع في الشرحئيـ حلل المهمة وجز3
  

  طرق تدريس الجمع:  أوال
  
ثال                  1 ـ التعريف بإشارة الجمع بأنها زيادة مقدارالعدد أو تجميع قيمة عددين في عدد واحد، فم

    =  1 + 2عند جمع العددين 
م الكوب       الكوب األول مكعبين والثاني مكعب واحد، يُ         نحضر ثالثة أآواب بداخل    رغ المعل ف

  .األول والكوب الثاني في آوب ثالث، ويستنتج مع التالميذ بأنه جمع المكعبات معا
أن                   2 ـ طريقة أخرى في االستدالل على أن الجمع هو عملية زيادة أو إضافة عدد على عدد، ب

ى م عناصر الكوب األول عل ضيف المعل د أو ي و يزي اني وه ان ( عناصر الكوب الث + مكعب
أقالم أو        )مكعب واحد  ات ب تبدال المكعب ، النتيجة أن محتويات الكوب ثالثة مكعبات ويمكن اس
  .وسيلة أخرى
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   ـ طريقة الخطوط المستقيمة مثل3
                              4  +  3     

 ////                            + ///  =       
   أو يمكن تمثيلها بدوائر      

            +          
   
   ثم عد الخطوط معًاـ تمثيل العددين في دائرتين ثم إحاطتهما بمستطيل4

                     
  

   ثم عدهما معًاأو تمثيل العددين بالخطوط وإحاطتهما بدائرة
  
  
  
  
  
  
  
  )بدء الجمع من العدد الكبير(ـ طريقة الرأس أو المخ 5

  .تعتمد هذه الطريقة على العد ابتداء من الرقم الكبير
ى         )8(يفترض التلميذ أنه يضع في رأسه أو مخه           =  3 + 8 ومثاله   اني عل دد الث ل الع ، ويمث

م يكمل با  ) 8(بدًء من العدد الذي في مخه   صابعه أو أي وسيلة أخرى، ويعد      أ إلصبع األول  ث
  . ، وبذلك يحصل على النتيجة)11،10،9(قائال 

   
   حقائق عن الجمع

 
 + 4مع أي عدد هو العدد التالي الذي يليه مباشرة مثل                     ) 1(أن نتيجة جمع العدد      •
1 = 5 
 .ي عدد هو العدد نفسهمع أ) 0(أن نتيجة جمع العدد  •
 :رسم مستطيالت وهمية عند جمع عدد يتكون من خانتين مثال •

                    
                          

  

                                  
  

+                                 //// /// 

5     5   
5     5 

 ///و      ////      

5      5   
   5         
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                41+ 53=  

  
    

             4              9 
 
 من اليمين إلى اليسار والعكس  نحصل على النتيجة نفسها في حال تغير مكان األرقام    •

 :                                مثال 
     2 +3 =5       3 + 2 = 5  

  
  طرق تدريس الطرح: ثانيا

  
شي وهي عكس إشارة الجمع               ) -(ـ التعريف بإشارة    1 الطرح  بأنها التنقيص أو األخذ من ال

  .افة أوالتجميعضواإلأالتي تعني الزيادة 
   =   3 – 4 ومثال ذلك 

ه ثالث عناصر                          م يأخذ من ات ث الم أو مكعب دان أو أق ع عي  يحضر المعلم آوب ويضع به أرب
  ) .1(ويطلب من التلميذ أن يعد الباقي داخل الكوب، ويستدل عندئذ أن الباقي 

  ـ استخدام عملية الشطب أو الحذف أو اإلحاطة بدائرة  2
  مثال             

  / /   /  /أو    )  1( النتيجة    /                    =3 –   4                
  
  . ـ استخدام العد العكسي3 

                5 - 2 =  
ا   بادئين بآخر   شطب رقمين ي و 54321 التلميذ   يكتب     ى     )4،5(عدد وهم ك نصل إل د ذل ، بع

  . وهو النتيجة الصحيحة3العدد 

                                          
   
  
  

4  
  
  
5  

1  
  
  
3 

///
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  9 إلى  1ـ استخدام البطاقات من 4
   =  2 – 6مثاله 

رقم  رقمين، ويزيل )ويمكن استخدام الرسومات(يرتب التلميذ بطاقات األرقام    ، 6 ابتداء من ال
  :والرقم الذي  يقف عليه هو الناتج مثال

  
                                                       

   
  
   

  حقائق عن الطرح
 
 مع أي عدد هو العدد السابق له مثل     ) 1(طرح عدد أن نتيجة  •
  4 - 1 = 3 
 .مع أي عدد هو العدد نفسه) 0(أن نتيجة طرح عدد  •
 :رسم مستطيالت وهمية عند طرح عدد يتكون من خانتين مثال •

                     56 – 34=   
  

           
  

                   
  

              2              2     
  

  طرق تدريس الضرب: ثالثا
  
  :      ـ التعريف بإشارة الضرب بأنها تكرار للعدد ثم جمعه ومثاله 1

     5*3  =   
  .15 يساوي 5 +5 + 5  نكرر الرقم خمسه ثالث مرات ثم نجمعه 

  : ـ  استخدام طريقة الشبكة أو التقاطع ومثال ذلك2
     5 * 3  

ى النتيجة  وهي                   نرسم    15خمسة خطوط ثم نرسم فوقها ثالثة ثم نعد التقاطعات ونحصل عل
  :                                                   تقاطع ومثال ذلك 

6  
  
4 

5  
  
3 
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ة    3 ة اليومي  ـ الحفظ عن ظهر غيب بتجزئة حفظ  الجدول ابتداء من الجدول واحد ثم المراجع

  .لما سبق حفظه
  وسائل والرسومات في الضرب مثال   ـ استخدام ال4
3 *2 =   

دها، أو  ذ بع وم التلمي م يق ين من الخطوط  ث دد اثن ا ع ي آل منه ر ونرسم ف نرسم ثالث دوائ
  .، ثم يقوم التلميذ بعدهاقلماننحضر ثالثة أآواب ونضع في آل آوب 

  

                                                                          
  
  

  حقائق عن الضرب
   

 .ـ يعتمد تدريس الضرب على الفهم وليس الحفظ 
  .ـ عملية الجمع متطلب سابق لعملية الضرب

صفر صفر  دد ب ة ضرب ع ي . ـ أن نتيج دد المضروب ) 1(وف دد . نفس الع ي الع ) 10(وف
  .20= 10*2يكتب صفر ثم العدد المضروب عن يساره مثل 

  : ويطرح منه العدد نفسه مثاله) 10(يضرب العدد في ) 9( وفي 
                                   9 * 2 =  

  .18 = 2 – 20 ) 2ثم نطرح من الناتج  ( 20 = 10 * 2 نضرب 
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  طرق تدريس القسمة: رابعا
 
  . محددةـ التعريف بإشارة القسمة بأنها توزيع عدد على عناصر1
  ـ ربط القسمة بالضرب فمثال2
ه    ) 8(تصبح النتيجة     ) 4(تلميذ عن العدد الذي إذا ضربناه في        نسأل ال  =   4 ÷ 8  ستنتج أن في
)2.(  
 ـ رسم النقط أو الخطوط ثم رسم دائرة حولها 3
  = 3 ÷ 6ل امث

   صغيرة مثل خطوط أو نقط) 6( نرسم 
                                    

  / / / /      / / أو      ******                                    
  ثم نحوط على آل ثالث عناصر بدائرة 

                                        

  )2(ن يالنتيجة حصلنا على دائرت  
  
  ـ التوزيع المباشر4

   =2 ÷ 8أ ـ باستخدام الرسومات مثال 
  .تين بالتساوينرسم دائرتين أو مربعين ونوزع عناصر العدد ثمانية على الدائر

  :مثال
  
  

                                                           
  
  

  :ب ـ استخدام الوسائل التعليمية في القسمة مثال 
6 ÷ 3 =   

ات       وزع  المكعب ذ أن ي ن التلمي ب م واب ونطل الث أآ الم وث ات أو أق تة مكعب ضر س   نح
ذ المكع د التلمي م يع واب، ث ى األآ ساوي عل ة بالت ى النتيج د لنحصل عل ي الكوب الواح ات ف ب

  ).2( في آل آوب قلمان
   
  
  
  
  
  
  

/ / / / / / 

/ / / /       / / / /       
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  :مثال

                           
                                                            

                                           
  
  

  ج ـ استخدام التالميذ آوسيلة 
   =  4 ÷ 8             مثال 

ا                 أقرانهم  يقف أربع تالميذ أمام       ذ أن يوزعه الم، ونطلب من أحد التالمي ان أق ، ونحضر ثم
  .عليهم بالتساوي، ثم نعد نصيب آل تلميذ من األقالم

    
  حقائق عن عملية القسمة

 
  5 = 1 ÷ 5 ـ نتيجة قسمة عدد على العدد واحد،نفس العدد مثال 

  5 = 0 ÷ 5ـ نتيجة قسمة عدد على صفر، صفر مثال  
  1 = 10 ÷ 10ـ تزال االصفار من المقسوم والمقسوم عليه مثال 

  .   ـ ترتبط عملية القسمة بالضرب
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  الباب اخلامس

    الضغط النفسي 
   لدى معلم الرتبية اخلاصة

  
  .ـ تعريفه

  
  .ـ الدراسات والبحوث

  
  .ـ أسبابه

  
  .ـ أنواعه

  
  .ـ مظاهره

  
  .ـ تأثيراته

  
  .مشكلةـ طرق التعامل مع ال

  
  .الضغط النفسيـ عالج 

  
  .ـ نصائح لمعلم التربية الخاصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 26

  لدى معلم الرتبية اخلاصة  الضغط النفسي 
  

التي يقوم بها والواجبات ألداء األعمال  المتوازن إن الفرد بحاجه إلى نوع من الضغط النفسي      
ة،  ه اليومي ي حيات ون وف رهم يتعرض المعلم ع  آغي املهم م ة تع ة لطبيع سية ناتج ضغوط نف ل

 لالرتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، وبما أن تعليم القراءة همد معالتالميذ وما يبذلونه من جه
ى      ائمين عل والكتابة والرياضيات من المواد التي يحتاج تدريبها إلى صبر ووقت وجهد من الق

ا        .  القابلين للتعلم  المعوقين فكرياً تعليم   فإن الضغوط النفسية واالحتراقات الداخلية التي يواجهه
سبب           لمعوقين فكرياً االعاملون مع    م ت ة، مادامت ل تج          ظاهرة طبيعي م أو تن ى المعل أضرار عل

تخلص من الضغط         احباطات تعيق وتوقف نجاح العمل واستمراره مع هوالء الفئة، ويجب ال
أن         النفسي الذي    ده يتسبب في تذمر وإحباط الفرد والشعور ب ذ،         جه ة للتلمي دة والقيم  عديم الفائ

ع من جودة       لمعوقين ا في تعليم  االستراتيجيات الصحيحة    تطبيقوللتخلص من ذلك يجب       للرف
  . الخدمة والتخلص من الضغوط السلبية و اإلحباطات من جميع األطراف

 
    الضغط النفسيتعريف

  
ة      ى استجابة انفعالي عملية تعارض تفسد على الفرد سعادته وصحته النفسية والبدنية وتؤدي إل

  .)2002أآرم عثمان (حادة أو مستمرة
  
  مفهوم الضغط النفسي 

  
  .المواقف التي تخرج عن النمط العادي للحياة و تعرقل األنشطة العادية للفرد

 الذين يتميزون   المعوقين فكرياً يواجه المعلم تحديات إدارية وفنية واجتماعية بسبب تعامله مع          
ميذ نفسه عندما   بخصائص متباينة فيما بينهم في القدرات والحاجات، ويمتد هذا التباين إلى التل           

اك التحديات التي                رات، وهن سة الواحدة عدة م ل في الجل وم ب يتغير و يتغلب مزاجه في الي
  في معاهد وبرامج الدمج الملحقة بمدارس التعليم العاميواجهها المعلم مع أعضاء فريق العمل

سي، المرشد الطالبي                ( دير المدرسة، األخصائي النف ى   وسنتطر ...) ولي أمر التلميذ، م ق إل
  :بعض التحديات 

ة               .1 ة والعملي اً   تحديات إدارية آعدم تفهم إدارة المدرسة للجوانب العلمي وقين فكري ، للمع
ي ت     رى الت سام األخ ن اإلدارات واألق ة م ة والخارجي اميم الداخلي دار التع حجم ـُوإص

 .صالحيات المعلم
امج أو ال    .2 ائل  الدراسي صف تحديات فنية ويقصد بها نقص اإلمكانيات في البرن  آالوس

  . وصعوبة األهداف العامةالمنهاج،عدم مناسبة واألثاث، و
ة        لصف في ا   التالميذ كثرة عدد آ بشريةتحديات   .3 م، ونقص الدافعي ، وضعف أداء المعل

اعتهم                 شغالهم أو عدم قن لدى المتعلم، وضعف تعاون أولياء األمور مع المدرسة أو إن
  .من جدوى تعلم إبنهم

ا    .4 ين               تحديات إجتماعية آإلتزام ه وب ات بين ات أسرته، وضعف العالق م بمتطلب ت المعل
 .  الزمالء

 .... الوظيفي، الهم والحزنىالرضآتحديات نفسية   .5
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 الدراسات والبحوث

  
 : مصادر الضغط النفسي باالتي 1993لقد حددت دراسة الطريري 

  .الخصائص والسمات الشخصية  •
  .اد األسرةالحياة الخاصة للفرد وما يعتريها من مشاآل مع أفر •
  .قدرة الفرد على إقامة عالقات مع اآلخرين •
  مصادر الضغط النفسي1983وقد حدد مكبرايد  •
  .ظروف العمل السيئة •
  .الوحدة واالنعزالية •
  .ضعف الدافعية والالمباالة •
  .األنانية وعدم التعاون •
  .اإلرهاق •
 ).إيجابية% 20رسالة سلبية و% 80يتلقى اإلنسان في حياته (النقد،  •
 .ألعمال اإلدارية ، تدني الراتبآثرة ا •

  
  دراسات وبحوث متفرقة

  
اة         ين حي سي وب ضغط النف ين ال ة ب ة وثيق اك عالق ة            ـ إن هن ة المهني سان الوظيفي اإلن

 .          والنفسية واالجتماعية والجسدية
 .ـ هناك عالقة بين الضغط والسمات الشخصية و الرضى المهني

  ).دراسة مرآز مراقبة األمراض األمريكي( لضغوط النفسية األمراض سببها امن   %85ـ 
ضغط   ضعف ال سي ـ ي سم  النف ي الج ة ف از المناع راض واألورام  وجه ى األم ؤدي إل  ي

  .السرطانية
  .لديهم ضغط متعلق بوظائفهم% 47إلى  % 27ـ  

   الكويت1986ـ دراسة عسكر 
  .للضغط النفسيضة سنوات أآثر عر) 9 ــ 5(ـ  المعلمون الكويتيون ذوي الخبرة 

 . النفسيـ أن المؤهلين تربويا أقل عرضة للضغط
  .ـ قطاع التعليم والصحة والعزاب أآثر عرضة للضغط النفسي

ة                 دول الغربي ـ ينتشر األآتئاب بين الشباب والمراهقين من آال الجنسين في السعودية عكس ال
  . فإنه ينتشر أآثر بين المسنين مقارنة بالمراهقين والشباب

ل من الضغوط                        ت م في التقلي اآلخرين عامال مه ة ب ات االيجابي ائج الدراسات أن العالق ثبت نت
سمات الشخصية                    ، وأن   النفسية سلبي ، وال د ال اس و النق ة عن الن سلبية و اإلنعزالي العالقات ال
لوآهم، يحب إنجاز    ،بأن يكون سريع الغضب غير متسامح   (للفرد    يدقق ويلوم األفراد على س

اس               عوامل تؤدي ل   ،)رعة ودقة األعمال بس  ا أن الوظائف المرتبطة مع الن سي آم لضغط النف
  .آالتعليم والصحة ومقابلة الجمهور تسبب ضغطا على المعلم والموظف

ة من                      إن    سبب مايحدث رد ب  الضغط النفسي في حياة اإلنسان سبب رئيس في قصر عمر الف
ضغط و      ابة بال ب واإلص راض القل سم وأم ة الج ي مناع ا   ضعف ف اب ومانع سكر واالآتئ ال

  . لإلحساس بالسعادة والشعور بالمتعة مع نفسه ومع اآلخرين
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  أسباب الضغوط النفسية
  
  ـ أسباب خارجية2ـ أسباب داخلية                              1
  

  أوال ـ األسباب الداخلية
  

ل      وم ولك ة والن ى الراح اج إل سان تحت سم اإلن ي ج ة ف ضاء الحيوي اعة          األع سان س  إن
وم يصاب                  ه من الن م يأخذ آفايت ساعة ول بيولوجية تعود جسمه أن يخلد إليها، فإذا فوت هذه ال

ا أ .بالضغط والتوتر ومع األيام يضعف جهاز المناعة وتصاب أعضاء الجسم باألمراض       ن آم
شوائية و    ة ع ف بطريق دير المواق ضب وتق سرعة الغ رد آ صية للف سمات الشخ رة الال نظ

  . عامل داخلي لإلصابة بالضغط النفسيلحياةالتشاؤمية ل
  

        ثانيا ـ األسباب الخارجية
  

ة في العمل أوخارجه           ات األسرية    ضعف وهشاشة     و. إن المشكالت اإلدارية والقانوني العالق
  .النفسيضغط في ال سببًاواالجتماعية 

  ـ :سيةألهم أسباب الضغوط النف) هـ1424معلمي التربية الخاصة(وسنتطرق إلى أمثلة 
ة        1 ى وظيف ل إل ة   ـ عدم تقبل المعلم للعمل في التدريس، والحل المقترح هو التحوي ة أو فني اداي

  .أو خارجهأخرى في سلك التعليم 
 ....ـ عدم تقبل التلميذ بسبب عدم فهمه للدرس أو ألسباب نفسية أو اجتماعية2

ة ا    صف أو المرحل شاط أو ال ذ أو الن ر التلمي و تغيي رح ه ل المقت ن  والح ال م ة آاإلنتق لتعليمي
  .المرحلة االبتدائية إلى المتوسط أو العكس

 الحقوق والواجبات الوظيفية، إن من حق المعلم على إدارة المدرسة تعريفه ـ عدم معرفة  3    
ذ                         اع عن تنفي ين إدارة المدرسة في االمتن ه وب صادم بين ه حتى اليحدث ت بمسئولياته وواجبات

  .العمل وتسيء لسمعة المعلم والمدرسة األنظمة بطريقة تضر بمصلحة 
  :ـ عدم القدرة على إيصال المعلومة في الدرس بسبب4
    . التربويةـ قصور في تحديد األهداف أ 

  .ـ إتباع طرق تدريس محددةب 
  .ـ ضعف التغذية الراجعة لعملية التعلمج 

  . د ـ ضعف خبرة المعلم وتدني أداؤه
م          والحل في هذا يتمثل بتقييم قدرات ا       داف، وتطوير المعل د األه لتلميذ تقييما دقيقا تمهيدا لتحدي

شرفين وزمالء العمل   رات الم تفادة من خب دورات واالس ه بااللتحاق بال ق طرق لذات ، وتطبي
  .تدريس المعوقين فكريًا
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   الضغط النفسيأنواع
  
  ـ سلبي2 ـ إيجابي   1
  

   الضغط النفسي االيجابي  -أوال
                                              

ة، إن الضغط االيجابي                  يحتاج الفرد لنوع من القلق والضغط يحفزه للقيام بالواجبات الوظيفي
ت   سك وأن ثال لنف أنظر م الجودة ف ي ب ه يحسن األداء و يرتق اح، إن ل والنج م  للعم ز المعل يحف

 وستنام  عملكلن تهتم ب  توقت الساعة لتقوم مبكرا وتذهب إلى وظيفتك، فإذا لم يوجد هذا القلق ف            
  .في سريرك وتفاجاء بقرار فصلك

  
   الضغط النفسي السلبي-ثانيا

  
شل وعدم                    وهمي بالف شعور ال اتج من تراآمات من االحباطات وال   هذا النوع من الضغط ن
القدرة على اإلنجاز، فيتسبب باإلحباط وضعف القدرات الجسمية والنفسية للمعلم، ويؤدي إلى 

  .باألمراضالفشل، واإلصابة 
  

  مظاهر الضغط النفسي
  

شاعره،                 ه وم يظهر الضغط النفسي على اإلنسان بمظاهر آثيرة تظهر عليه في سلوآه ووجه
نتعرض لكال   رد وس ى الف شكل مباشر عل ر ب ة التظه ة متخفي اهر داخلي ك المظ ون تل د تك وق

 .المظهرين
  

  المظاهر النفسية الخارجية
  .سرعة الغضب وتغير تعابير الوجه  - أ
  .ضا واالعترالجدل - ب
  .آثرة الخروج من الفصل - ت
  .الرجفة والحرآات الزائدة - ث
  .الطفح الجلدي وخفقان القلب - ج
  .الحزن واالآتئاب - ح
 .الخجل والغيرة - خ
 .الضرب واالعتداء على الغير - د

  
  المظاهر النفسية الداخلية

  
  .الخوف وعدم الثقة في النفس .1
  .انخفاض الترآيز والتذآر .2
  .الصداع وتهيج المعدة .3
  .لى إصدار القراراتضعف القدرة ع .4
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صلع      عرضة لألمراض النفسية والجسمية آ     .5  و  ضعف المناعة و الربو والشيب وال
 .السكر والضغط

 .اضطراب النوم .6
  

   على المعلم لضغط النفسيآثار ا
 

 .إصدار القرارات السريعة وغير الفاعلة أو الخاطئة •
  .الخالفات األسرية واالجتماعية واإلدارية •
  .ف المخرجاتانخفاض جودة الخدمة وضع •
  .عدم الرضى الوظيفي وتغيير العمل والتنقل بين المدارس •
 .السمعة السيئة للمعلم والمدرسة عند المجتمع •
 .على التعامل مع مشاآل العملعدم القدرة  •

  
  االستراتيجيات السلبية للتخلص من مصادر الضغط

  
  .الهروب بتجاهل المشكلة أو إدعاء عدم وجودها .1
  .م في المشكلة دون إتخاذ قرار أو تدابير في حلهاالقلق و التفكير الدائ .2
  .التردد باالنتقال من قرار إلى آخر دون االلتزام بإختيار حل .3
  .المماطلة بتأخير تأدية المهمات الرئيسية وإنجاز نشاطات فرعية .4
  .البحث عن التسلية هروبا من الشعور بالضيق واإلآتئياب .5
  . والبكاء والتوترالتنفيس عن المشاعر بالغضب والنقد الالذع .6
 .العزلة باالنسحاب من النشاطات المفيدة .7

  
   تحل المشكاللالطرق العلمية 

  
ن                 سرعة فل ا ب يمكن تمثيل المشكلة بحمل الورقة الصغيرة بطرف إصبعيك، فإذا تخلصت منه

  .وينشل آفك وساعدكتشعر بثقلها في يدك، وإذا استمرت تحملها فستتعب أصابع يدك 
  
  . لمشكلة عند التفكير بحلها نفسك خارج اافترض .1
  .حدد المشكلة .2
  .ابحث عن أسباب المشكلة .3
  .ضع الفرضيات والبدائل في الحل .4
  . اختر الحل المناسب واألمثل .5
  .التواجه المشكلة وحدك بل شاور فريق العمل .6
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  مقومات النجاح
  
  .  ـ اإليحاء النفسي بأنك ناجح1
  .   ـ إجعل مشاعرك إيجابية نحو انجاز العمل2
  . ـ آرر العمل حتى يتحقق الهدف3
  
  

      النفسيالضغطعالج 
  

 )هـ1426 الماضي(أحذر المشاآل مع اإلدارة وتعاون معهم لتكسبهم •
  .ال تهتم ألحكام اآلخرين وأستفد من النقد البناء •
  . مبكرًاللعملخذ آفايتك من النوم وأحضر  •
  .مناسبة األهداف لقدرات واحتياجات التلميذ •
  .ريس واستخدم الوسيلة التعليميةنوع في طرق التد •
  . عند الحاجةإستبدل التلميذ والنشاط والصف والوظيفة •
  .تقبل طالبك و زمالؤك واحذر أن تخسر أحدهم •
 . استشر وأعمل ضمن منظومة فريق العمل •
  . حدد أهدافك ونفذها تبعا لقدراتك وإمكانياتك المتاحة •
  .ال تسابق الزمن هدئ من سرعتك وال تستعجل النتائج •
  .حياتك من صنع أفكارك •
  .التحسد اآلخرين وأستمتع بما هو موجود لديك •
  . عليهم بالناس وليكن صدرك سليمًاأحسن الظن •
 . وتدرب على التخيل واالسترخاء والتنفس الصحي الصحيحمارس الرياضة •
 .اربط قلبك باهللا وتوآل عليه عند قضاء الحوائج •

  
   الضغط النفسيالوقاية من

  
  . مع تالميذكيات طرق تدريس المعوقين فكريًاـ طبق استراتيج1
  .االجتماعية داخل المدرسة مع أعضاء الفريق، وخارجها مع أفراد المجتمععالقتك  ـ قوي2
  

   التربية الخاصةيتوصيات عامة لمعلم
  
  .ـ إحذر من جلد الذات وثق بنفسك وأعطيها الفرصة للمحاولة والتجريب1
  .شل محاولة وليس توقف عن العملـ ردد آلمات النجاح وأعلم أن الف2
  .ـ النفس تمل، عليك بالتجديد والتغيير وآافئ نفسك بعد انجاز العمل3
سار 4 ى الي ت إل لبياتك(ـ التلتف ات ) س ل االتجاه ي آ تدر ف ل اس دراتك الخاصة  ب شف ق  وأآت
 .استخدامها وطورهاو
  .ـ آن موضوعيا والتحكم عواطفك ومشاعرك5
  .)2001يوسف االقصري  (إلنعزالية فاإلنسان اجتماعي بطبعه وابتعد عن اـ آن اجتماعيًا6
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  .ـ مارس االسترخاء والرياضة والتحق بنادي رياضي7
  . ـ إذا أصبت باإلحباط فأشغل نفسك بما يفيد وأصبر وتذآر أنه لن يصيبك االماآتبه اهللا لك8
 .ـ استرجع الذآريات االيجابية في حياتك زواجك، شهادتك9

  .لبيات العمل بل رآز على آمالكـ الترآز على س10
  .ـ تزود من الطاقة الروحية والنفسية والجسدية11
  .ـ قارن وضعك بمن هو دونك12
  .ـ تعايش مع األفراد االيجابيين وتناسى الصراعات مع المختلفين معك13
  . )م1998 دايل آارينجي( ـ ال تصنع عداوة مع أحد، مهما آان وضعه ومنصبه14
  
  
  
  
  

  
  تم

  وصلى اهللا
  على نبينا محمد

  ،،،،،وعلى اله وصحبه أجمعين
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  موضوعات الكتاب
  

ف جوانب مهمة في تدريس ذوي اإلعاقة الفكرية، آانت نتاجا للبحث العلمي والخبرة يتناول المؤل
  :العملية في الميدان التربوي، توجت بمراجعة علمية، وتشمل

  
 . القراءةطرق تدريس •
 .طرق تدريس الرياضيات •
 .طرق تعليم الكتابة •

 
 :آما يحوي مواضيع تهم العاملين في هذا المجال شملت

 . المعلمالضغط النفسي لدى •
 .نبذة تعريفية عن اإلعاقة الفكرية •
 .خصائص المعاقون فكريا •
 .الخطة التربوية الفردية •

 
  ويستفيد من محتوى الكتاب الفئات الفئات األخرى

  
 .التأخر الدراسي •
 .صعوبات التعلم •
 .تالميذ الصفوف الدنيا بالتعليم العام •
  .تالميذ التمهيدي وما قبل المدرسة •

 
  
 


