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أوال 
ً

  :تعريف صعوبات التعلم : 
 ت��� �
� ��� واح��ة    �Specific Learning Difficulties����ت ا���
	 ا����دة   

� ، وا����                  ������ ، م�!� �� أو م�"
أو أآ.) م�- ا���
*��ت ا�,ه�*�� ا���(�)آ� ��� �&�	 أو ا%��$�ام ا�
� أو    ی����- أن ت1&��) آ���0/ ���  ������
	 أو ا���0)اءة أو ا��� ا����0رة 9
��8 ا7%�����ع أو ا��5�*��) أو ا����

 �  . ا��&=>� أو أداء ا���
*�ت ا��;��*

G ی�F	 �������ت اEدراك ا���;� ، إ������ت ا���م�غ ، ا����Aل ا����0 ا����?*�5      !Hا���

��L 7 یF	 ا��5JKل ا�
�,ی- ���ی&	   . ا����ود ، ا��;) ا�0)ائ� ، 9;) ا��Aم ا����ئ�    �   	�
 م�(�آ� ت�
      �  ن�ت=����������������� أ%�%����������������� ����������������9- إ�9 ������������������ت �����������������H)ی� أو %������������������*� أو ح)آ*�����������������

09
������ أو اض�����!)اب �5J������9 أو ن�����0/ �*>������ ، ح������Fري أو اج���������9           R�����
  أو �����9- ت$
 ) �*�  ). ت�)یR ا����م� ا�5*�را�*� اKم)ی

إن ا�!���5 ا���,ي ی����ن� م��- �������ت ا�����
	 ه��� ���5J م��- ذوي ا���,آ�ء ا�����دي أو ����ق     
��� ، وم- ث	 ��نL ی��ن أآ.) و9*� ���اح� �(
L ا��را%� �� ا���ر%� ، آ�� ا����%W و ر���  ا��

 Y*Z8 ا�
  . ی��ن أآ.) ا%�(��را ��ن���%�ت ذ�] 9
  

  :أنواع صعوبات التعلم : ًثانيا 
 ��  :وی5آ� آ��ك وآ����ن3 أن1 ی�� ن�#�ن �. -
���ت ا��
�� ه


���ت ت
�� ن���8	 -أ- Developmental Learning Dissibilites:  
         �و ی(�� ه,ا ا���ع ا�H����ت ا��� ی���ج&� ا�!�5 �&��ف ا����H*� ��� ا���ض���9ت اKآ�دی�*�

  :وی0;	 ه,ا ا���ع إ�� 
-    ��  : �����ت أو�*
وت(�� ا7ن��Z^ وا�,اآ)ة واEدراك وا��� ت��Z) و?�ئR أ%�%*� م��ا�

�ن� م���- م��� b����F&� ا����Z�a ، ���`ذا أ����*YZ ��ض���!)ا��ت �`ن&��� ت���_ث) 9
���� ا�����ع ا�.���     
�  .ا�H����ت ا����ئ*

-  �� ا�(5&*� وا��5�*) : �����ت ث�ن�ی"
��� � .وه� ���

  

���ت ت
�� أآ�دی��	  -ب- Academic Disabilities :   

           �وه��� م��(�Aت ت���Zو واض���� إذا ح���ث اض��!)اب ����ي ا�!���5 ���� ا���
*���ت ا����5;*
) �*�e ی���ن ���ي ا�!��5     ، وی�=d 9- ت��یF&� م- �Aل و?�ئR أ�)ي ، ح    ) ا�H����ت ا����ئ*

 �� أو ا��&=� أو ا�0)اءة أو إج)اء ا���
*�ت ا��;��*����� �� ت�
	 ا�����.  
  

  :تشخيص صعوبات التعلم : ًثالثا 
 8
� ا���
	 ه� وج�د ت�g) مAحf، م.� ا���Hل 9���� /*$)�� �%�%Kإن ا�()ط ا

  	
 ، و���9م وج���د %��iZ م����ل أ ��� ��9- ا������ل ا�!Z*���� ا���� ��b م�0رن��� ����- ه��	 ���� %��- ا������
      (�g�ي أو ذه�� �&,ا ا��F9)  ��*�*ZJ �، و�����J أن  )�,وي �����ت ا���
	 ت��ن  �رات&	 ا�,ه�*�

�، ��0 ی��ن ا��;iZ أن&�� ���ج�� ����ریi أآ.�) م�-        ����ا����
	 7 ی�ج� ��ی&� م(�آ� �� ا�0)اءة وا�
           �*H�$)ا���0رات ا� ��� �
��*- ذوى  ا���
�	 ح��8 ت�GZH  �رت�L أ���F ، وی�ج�� ��)وق �)دی����
� 

 k� . �����ت ا���
	 ، ��0 ی��ن ا�)$/ أ��F �� ا�(ی�ض*�ت م�L �� ا�0)اءة أو ا��

و ت($*/ �����ت ا���
	  � 7 ی1&) إ7 ��� د���ل ا�!��5 ا���ر%��، و إ?&��ر ا�!��5       
     Lم��- أ )ان�� b�� ��م��� ه��� م W��%��ا ��9- م(ً�g���م Aً*H) وا���1)وف   -ت�������ا� k��5ن ���� 	م���- ه��

� ا7ج���9*� وا7 *�Hوا� � ح*e ی1&) ا����
	 ت�gً)ا م
��ً?� �� ا��&�رات ا��را%*� م- - ��Hدی
  .  )اءة أو آ���� أو ح;�ب
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وت�g) ا�!�5 ��� ه�,^ ا��&��رات ه�� أ%��س ������ت ا����
	، وم�� ی1&�) ���� ذ��] ���ى                  
      8�
 ا�!�5 م- �����ت �� ا���اد ا��را%*� ا�K)ى ی��ن �9ئً�ا إ�8 أن ا�!Y;*� �5 ��یL  ��رة 9

9
�8 �&�	 أو ا%��*��ب م�
�م��ت              Lإ�8 ��9م  �رت� k*ى ، و�(�Kص ا���اد ا�Hن � )اءة أو آ���
 .ت
] ا���اد ت��یً�ا 

� أو أ �)ب     �*�*ZJ 	
� ��5Jpل ا�,ی- ی��ن�ن م- �����ت ا���*
و�Zً��q ت��ن ا��0رات ا��0
� و � ی��ن�ن م- ا���ه��*-*�*Z!
�.  

  
  

��
�A�ه� ا@ت�	 و ی
�ن? ا��<��5 ذوى -
���ت ا����� :  

G ا���آ�BCD ،F  - أ) ::  

1. �� إت��م ن(�ط م�*- وإآ���L ح�8 ا��&�ی���� . 

� ا��.��)ة وا����� �� Y م;��)  .2����)b!0�م (*q .( 

� ا��(�Y أو ا�()ود، أي م� ن;�*L ا�;)ح�ن .3��&% . 

4.  Lم� i
 ). ذاآ)تH  L*)ة ا���ى(����� ت,آ) م� ُی!

 . تb**F اKش*�ء ون;*�ن&� .5

� ا�� .6
 	*1� . 

 . ا7ن��0ل م- ن(�ط �t) دون إآ��ل اKول .7

8.  G;�
� ی�*� ا�!�5 ����� . ��%��)ار) اEم��ء(��9 ت�
	 ا�

ا�Y*Z، وا���ر%�، و�5�)ة تdی� : أن ت1&) م�1	 ه,^ ا9K)اض �� أآ.) م- م�ضb، م.� .9

 . 9- ثAث� أش&)

 إذ إن ه,^ �9م وج�د أ%�Zب �Jرئ� م.� و7دة �5J ج�ی� أو ا7ن��0ل م- ا���dل؛ .10

� و �*� إذا �	 ی&*g ا�!�5 �&�%��
!�5 ان�� iZ;أن ت -� .ا�1)وف م- ا���

  

G ا�%�رة #�B ا��5آ�  - ب) :    

f5آ� �&�
   : ا��7ان وأی�م ا�Z%7ع ی�g, ��)ة أ�Jل م- q*)^ �� حf5 ا���
�م�ت وت�

  . أ%)تL 7 ی;�!*b ت�0ی	 م�
�م�ت 9- نL;5 أو .1

  أن ی��� واج�ZتL � ی�;� ادواتL وآ�LZ أو ی�;� .2

3. �H  ی0)أ �  �  . ومb ن&�ی�&� ی��ن  � ن;� م�  )أ^ �� ا��Zای


G ا�%�رة #�? ا����A� - ت) :   

  . ��9م� ی�!� ت�
*��ت م�*�� 7 ی�)ف م- أی- وآ*R ی�Zأ .1



 
4

9
*�L ت�
�	 و�&�	 ا�*��*- وا�*�;�ر        .2 i�H, و �� ی�     ���و� ��Z و Yق وت�����  ,  (��tول واKا  ,  

    . اKمk وا�*�م

ا�!��)ف م���� ی��;iZ   ادراآ��L م���ي م�;�ح� ا������Fة وح���وده� �*�bF ا7ش��*�ء 9
���  ��9م  .3

�أو أ � ح)آ� م-   و � ی��ن اآ.) ح)آ� . و �9&� آ,�] ا�!�امL ��7ش*�ء واث��ء ا��)آ

 e�*�5ل أم� م- حJKم- ا ^(*q  ��"
�!*>�� ��� ت�
�	 ا���Aم أو ا��!�x �!)ی�0�        ���0 ی���ن   ا�

��*�� (*q ] ��
�  ]  ا��ال ح)وف ا�

4.                  ��)�� G*Hی� A.��� R� ا��� bم� xم��ا�� (�*q ��5*�9 L�
و � ی���ن م�0
�i ا���dاج ورد ��

  . وR*�9 ��9م� ی�Hب ��7ح�Zط م�5ج|

5.  (*q ��)� -�9� و�(;� Lت�Zواج �����  . ��*G أو ی��WZ� �&Zء ��ون إآ���&�   � ی�0م �

 


G ا�%�رة #�? TU ا��RS<ت - ث) :   

i�Hا��)اح�� ا�����    � ی 	�
� ا���� ی���ج&�� ���� ا���(�Aت ا�)ی�ض�*� م.��        9
*L ت����

�� �A ی=� q*)  ا�F)ب وا�0;�
�5� ��� ا��(
� وا����د7ت ا�=Z)ی� و � 7 ی=� J) � م$�
ا�!�ی

�  . واح�ة ��
&� J)ی0

        ::::كيفية التعرف على من لدية صعوبات تعلم كيفية التعرف على من لدية صعوبات تعلم كيفية التعرف على من لدية صعوبات تعلم كيفية التعرف على من لدية صعوبات تعلم 


���ت ا��
��؟ - Bن�
�. ه� ا�T�X ا�5ي یD  


09 �� او ح;*� ه� �5J 7 ی��ن� ا�9 *)�او ح)م�ن� ث��0*� او �*>*� او ) %��*� او �H)ی

� او ا��5;*� ا%�%7*� ا��� ت(��   *
اض!)ا�� ان5���*� �� ه� �5J ی��ن� اض!)ا�� �� ا���
*�ت ا��0

           	�
� ی1&�) ���ا^ ��� ��9م ا���0رة 9
�8 ت�
�ا7ن��Z^ وا7دراك وت��ی- ا��5&�م وا��,آ) وح� ا���(

� وا��;����9
*L %�اء �� ا���ر%� ا�7��ائ*� او �*�� ��� م-  �Hر �� ا�0)اءة وا� iب وم� ی�)ت�

   k��5ا���8 ن �Hن ان ه��,ا ا�!���5 7 ی������
��5� ���,�] یAح��f ا����tء وا���
ت�
��	 ا�����اد ا��را%��*� ا��$�

                ��*
ا��;��ى ا���
*�� ا�,ي یL� �H زمAؤ^ م�- نk�5 ا��;- 9
�8 ا��)q	 م��� ��ی�L م�-  ��رات 09

� ذآ�ء م��%!� اوZ;ون�  .  ��ق ا����%!

  
� ذآ��ئ&	 ��*-         Z;��5ل ت��)اوح ن�JKم�- ا �ذوي ������ت  %  85 -% 70ت�ج�� ش�)ی�

، وی���ن�ن م�- ��9م ا���0رة 9
��      % 30 -% 20ا���
	 ،  وی�)ي ا��Z�a أن ن�;Z�&	 ت��)اوح ��*-           

 �
  ) 21 ، 2005: م���د إ�)اه*	 م��� ��ر (ا��)آ*d �5�)ة �Jی
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� 	 �RY�ت ی�C� .R� ت�Yی� -Z ك��  : ���ت ا��
�� وا��
�ف #��C� وهBه

!��i �� م�دة 9- ا��;��ى ا����  : b�Y[ ا��\�#� .1� �
*H���9 ا��;��ى ا��Zت L� �H0وی

  :م�L ح;i ح���L و�L م1&)ان

� -أ*H����������������وا����������������;��ى ا� i����������������!
� ���������������*
  .  ا�����������������5وت ���������������*- ا����������������0رات ا��0


!��������i �������� ا��������0)رات او ا���������اد ا�     -ب� �
*H��������ت�������5وت م�������1ه) ا���������� ا� �  . �را%������*
  

��0 ی��ن م��5 � �� ا�)ی�ض�*�ت �9دی�� ��� ا�
"��ت وی���ن� ������ت ت�
�	 ��� ا��
��م او            
         ��"
ا��را%�ت ا7ج���9*� و � ی��ن ا���5وت �� ا���H*� �*- اج�dاء م�0)ر درا%�� واح�� ���5 ا�


x ا�
;�ن �� ا�0)اءة ج*�ا �� ا���Z*) و���L ی��ن� �����ت �� ا%�*      J ن����ب ا��)�*� م.A  � ی
�  . دروس ا���� او حf5 ا���Hص ا7د�*

:  ح*�e ی�;�Z�� ���9 ا���($*/ وت��ی�� �>�� ������ت ا����
	 ا����7ت اtت*��            :�Y[ ا@س^�\
�د   .2
ا��$
R ا��0
� ـ ا�97 �ت ا��;*� ـ ا������5*- ـ ض���ف ا�H�Z) ـ ا��H	 ـ ض���ف           

dائ��� ـ    ا��;�b ـ ذوي ا7ض�!)ا��ت ا7ن5���*��� ا���(�ی�ة م.�� ا7ن���9*��� وا���(�ط ا�       
 ). ح�7ت ن0/ �)ص ا���
	 او ا��)م�ن ا�.���0


�&� G	   :�Y[ ا�����	 ا�`�-	   .3H7 ت 	
 وی)تWZ �����] ا�;��x وم�5د^ ان ذوي �����ت ا���
� م��b ا��Aم*��, ا�����دی*- ���AF ��9- ���9م ���Aح*� ا�!��)ق       ���Z�ا�� kق ا�����ری(��J

    �� م���b ا������� *- وان����� ی����*- ت�����*) �����ن م���- ا��)�*��� ا�$��������Z�ا�� e���*م���- ح 
)	*
 . ی$�
R 9- ا�5>�ت ا�;��0�) ا��($*/ وا��R*�H وا���

��bج     .4��� 	X\ت��ح*�e ن=�� م���7ت ا����� ت$�
�R م�- ��t ��5J) م���          : �Y[ ا��RS<ت ا�

*�ت ا���
	 ��� ه� م�)وف ان ا�5J7ل ا��,آ�ر ی���0م           ��� L�<*&ت �ی_دي ا�8 ����

� ا�$�م�;� او ا��;�د%� q*�)    ن��ه	 ����ل ا�!�g م�- ا7ن��ث م��� ی=�
&�	 ��� ح��ا�           

	 ا���**d �*- ا��)وف ا�&=�ئ*�  )اءة ��� �م;���ی- او م&*>*- م- ا���ح*� ا7دراآ*
� وم- ث	 ی���*- ت��0ی	 ��)ام� ت)��ی�� ت��H�  G�Hر             "
وآ���� م�� ی��ق ت�
�&	 ا�
ا���� ا�,ي ی��ق �9
*�ت ا���
	 %�اء آ��ن ه�,ا ا��H�0ر ی)ج�b ���ام�� وراث*�� او        

و �*>*� وم- ث	 ی��k ه,ا ا���] ا�5)وق ا�5)دی� �*- ا�=��;*� ��� ا���0رة          ت��ی�*� ا 
�*H��8 ا�
9 . 

5.   	� ح*e ی��- ا7%��7ل 9
8 �����ت ا���
	 م�- ��Aل ا��
�:    R�Y[ ا�
<��ت ا����رو��
ا�����Fي ا�W*;��Z ���� ا����� ا���,ي ی����- ����LH م��- ���Aل ر%���م ا����� ا��&)����ئ�   

 Rو?��ئ �� W*;Zا7ض!)اب ا� k����  ) Minimal Dysfunction( ا����  وی��
  �ا�H�����Z)ي وا������;��� وا���������ن�، ا�������(�ط ا�dائ������     (ا7ض�����!)ا��ت ا7دراآ*�����

� ا7داء ا��?*�5    ���� ،�*
 2001: ���8 مH!85 ا�dی�ت  ) (وا7ض!)ا��ت ا��0
 ،200 . (  

 �*
9
8 ا���
*�ت ا��0 �*Z
% k�وم- ا�=�ی) ���,آ) ان ا7ض!)ا��ت �� و?�ئR ا��� ی��
��ق اآ�;�ب ا�$�Z)ات ا��)��ی�� وت!Z*0&�� وا7%���5دة م�&�� ��� ی�_دي ا���H�  8ر ��� ا�����                 م�� ی 

�� ا���م���������������������������*H���������������������������$)وا7ج�������������������������������9 ون����������������������������� ا� �������������������������������ا7ن5 .  
  

   :وه��ك #�ة اتf�ه�ت ���
�� T�e هd@ء ا�X<ب
  .م�&� وض�&	 �� ا��H5ل ا���دی� وه� ا7ت=�^ ا����gذ �L �� ا���ارس ا��H)ی� :  اKول
  . وضb ه_7ء ا�!Aب �� ��Hل ���� دا�� ا���ر%� ا���دی�  :ا�.�ن� 
  e��.ي         : ا�(م��اد أ�� ��� 	&�d�9ا����اد و a�� �� -*دی���5ل ا�JKا b�5ل مJKا bت�زی)  م����د

  ) .22 ، 2005: إ�)اه*	 م��� ��ر 
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  	�>
  :وت�� #�ة ت�C�ت BD إ#�اد ا�\�ا�� ا�
1- ���� �� �!)ی0��Hم i�ا%�$�ام آ:  

e*ح  i�ا �������ي أ�") م- م���ي آ,� 	&
*Hت)ا�9 ان$�5ض ت� �Z%م�� ���� i�آ 	�Hت 
  .ا�!Aب ا���دی*- 

  ).ت�
*� ا��&��( ا%�$�ام �!�ات أ�") ح=�ً� -2
  :وذ�] ی(�� : ت�**R ا�Z)ن�م� ���Fن ا��=�ح -3

  . ت��*� ا���0 م- �Aل ا�$Z)ات ا��;*� وا�*�وی� -أ
�� ا����
�*-  ج�� ا��0)ر %&Aً ��9 ��ا-ب� 	
  .ی� ا���
� ���Fن ا��=�ح -ج
&% �� وا���ری�Zت ا�)ی�ض**�dت ا����Zا��اج ��ج .  
9
� ح�^–د  �Z�� �  . ت�0ی	 آ� م&�

: م����Zت ا�����9*)^ (ه��ـ ت���Z0 ا�����رس �����Zأ ا������ م��b آ��� م����
	 ح��;i م��;��ي ن����^   
2001 ، 28.(  
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  : صعوبات التعلم طرق و اسرتاتيجيات التدريس املناسبة لذوى: ًرابعا 

ی�� ا�
�ی� �. �^�ق و اس^��ات��f�ت ا��^�ری� ا��^? ی�R^. أس^�`�ا� �C�e^ ا��<��^5             
    ��
�� �^�ر     (ذوى -
���ت ا��Y� �د إ��اه���Y� :2005 ، 23  ()     أ��ن�^�ن �
: ا�^�اه�� �^. س^

^�ة ا�^ �� #\�^�    ) (205 ، 2001: زی�ان ا� ���وي و �Zgون     ) (200 ،   2001�� :2001 ، 
255 ()� i���  .) Y :2001 ، 28 (), 2001 Gagnon ) (  , 1991  Haylock\�ت ا��#

  
1.  �CX� \وت 	�C� : ا���ریj ا�%�8� B�# تT��Y ا�

وی5���)ض م_ی���و ا%���$�ام ه��,^ ا7%���)ات*=*� ���9م وج���د �
��� أو d��=9 ن����ئ� ����ي        

9
� ن0/ ��� ا����ریi وا�$�Z)ة ��� ا��&��� ذات&�� ، وت�;�$         (H�0ت 	ن�ت&���5ل وأن مJKم ه�,^  ا�

� ، وم- ث	 ی�0م !*;Zا� �
!g� �5ن ی�0- ���9) ا��&�� G�;ی ��)� �ا�!)ی0� أ%
�ب ت�
*� ا��&�

      xو��� ���&
� �gآ���*�*
��)آ*�i ه��,^ ا�������) أو ا����ن��ت ����� ی��;��9 9
�� ت�
��	 وإت���0ن ا��&��� ا���


�ب ��� ا���ض����9ت اKآ�دی�*�� م.��        �%Kه��,ا ا x�Z!أن ی -��)اءة ا���0: ت;
�;� م��1	 ، وم��- ا���

 ��� ح*e ی�	 تW*;Z ت
] ا��&��ت ا����0ة م�� ی;��9 9
� إت�0ن م��ن�ت&� �(����وا�)ی�ض*�ت أو ا�

  .م�Z0ل 


�دة  .2��  : اس��ات��f	 ا��Yاس ا�

� ا����ریi وت��� J)ی�0� �)ن����             �*
�9 ��� ��5
9
� ا%�$�ام ا�!�5 ���ا%�L ا��$� dوت)آ


�ب    %g� ��;)وا��� تVAKT(  (HZا%�$�ام ا� ���وت Visual b�;وا� Auditory  � و ا��)آ�

Kinesthetic k�
  :  و�!�ات&� آ�� ی
�Tactical وا�


��رس  -� �H  �5!ا� ��  .ی�
� آ
��ت&� 9
� ا�;�Zرة  -���� .ی�0م ا���رس �


��ت  -� .ی;��b ا�!�5 إ�� ا���رس ��9م� ی0)أ ا�


��ت  -� .ی�0م ا�!x!�� �5 ا�

-  �&����� .ی�0م ا�!�5 �

9
�� ا%��$�ام ا%���)ات*=*�ت   (Brown & Others,1989)و �� أآ�� ��)اون و���)ون      


!��Aب ا���,ی- ی�اج&���ن �������ت ت�
��	 م.���       � kت���ری :    G*د ا�����اس ، وا���ض������ا������� م�

Demonstration       ���*.��ة ، وا�(H���$ا�� � ، ون�,ج��� ا���;
�ك ا��)���qب ، وا��)اج���� ا�*�م*��

 	
 ی���ج�ن&���� �W���0 ،  ، و���9)ض ا���
�م����ت ا������Visualizationا�H���Z)ي م���- ج�ن���i ا�������

   L����A� -����� ، (ZH���� kری�����
� Lت���(*) 7ح�*�ج��� 	
وأوض���G  أن ا���)����� ا��0
*�ی���� �Z!*>���� ا������

  ) .Haylock  1991 , ( ی;�!*��ن ا���
	 أآ.) ، و�$!�ات �"*)ة 
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3.  B��fیkا ��
  Constructive Learning: ��ی%	 ا��

� ا�!���i و��9م %��
L�*Z وت9�5
�L م�b ا��        �*
�رس وا���
�	 و *�م�K�� Lن��(!�   وت�;��� إ��� ��9

 L�
أ�Z)ن� و%�ف أن;� وأرن� و%�ف أت,آ) "ا�Aزم� و��� �;�ن ح�ل ا�!��i وه� ی$�iJ م�

  "، وأ%�� إ�� ا��&�� و%�ف أ�&	 

 Direct Instruction:  ا���ری� ا��\�ش� .4

       i���!ي ا��� �و�*L ی�	 ت�0ی	 أن(!� ت�ری;*� ت;�&�ف أم�ًرا أآ�دی�*� ذات أه�اف واض�

� ذات              
<�%Kن ا���� ا�����ي ، آ��� ی)ا �i أداء ا�!���i ، وت*!"�� ����، وی��G ا�!��i ا�� Y ا�

          �� ، وی�0م ا���
	 ���0ی	 ت",ی�� راج��� ��ری��*�Hج���ت ا�Eا (.�م;��ي ��)ي م�a5$ ح�8 ت

�� ا���دة اKآ�دی�*� ، وی���	 �� اKه�اف ا���ری�;*� ، وی$���ر ا����دة ا��Aئ��� ���0رات        م�ج&� ن 

Gی�ور �� ج� أآ�دی�� م)ی Lإ7 أن 	
  .ا�!��i ، ورq	 أن ا���ریk ی�	 ت�Y %*!)ة ا���

ا�,ى ی��ن�ن م��L ا��Aم*�, م�- ������     وی��F- ت��ی� أه�اف إج)ائ*� م- ت�ریk م0)ر    

  	
*L��0 ، وت��ی�� ا��&��رات ا�5)9*��� ا���� ن����ج إ�*&��� ���x�*0 ا�&��ف ، وت��ی���        ی���*- ت�0 ��8 ا����

� ، ور%	 �!�ات ا����ل إ�� ت�x*0 ا�&�ف *�*
  .ا���!
�Zت ا���

  : ا��
�� ا��Cfي  .5

� ��Hت �9ل ، وت��ی� ا��!
�ب ��Hت �9ل ، وذآ) ا���
�م�ت �g;اءة ا��(  -�F�وی

� ��Hت    �g;ت �9ل ، وت��ی� ا���H� � �9ل، وت�0ی	 �)وض ا���� وا������ إ��� ا����     ا���=��

  .��Hت �9ل وح;�ب وآ���� ا��� ، وا���x0 م- ا��� 

6.  	��%����ت ا�`\�ة ا�A��:  

9
� م;��ي م�- ا�����*	 وا��=)ی��         	

�Aم*, ذوى �����ت ا���� �*
ح*e ت�0م م�اد م��

�ت ، آ��� ت��0م   وا�(��ل ، وه� ت�� إ%&�م� �� A9ج ?�ه)ة ����� ا���
	 �� ���a ا���ض��9       

              ��
9 	

$*/ ت
] ا���ض��9ت ، وم�;��9ة ا��Aم*�, ذوى ������ت ا������ �م���1ت �Z)ة ���ی

  .إ�9دة ت�1*	 أ���ره	 

  : أس��ب ا��
�� ا���دي  .7

وه,^ ا�!)ی0� ت�!
i ا����ل إ�� م;��ي ا����- ، �� آ� درس م- ا�Z)ن�م� ا��Aج��   

ا����� ، و�� ح���� ��9م ت���- ا�!���i م�- ا�����ل       ا��0�)ح �&	 ، وذ�]  �Z ا7ن��0ل إ�� ا��رس     

 -�  .ی�*� درا%� ا��رس م)ة ا�)ي ) ا��رج� ا��&�ئ*�(إ�� م;��ي ا���

 �  :وی;��� إ�� اk%K وا�$!�ات ا����*
    - ,*�
�� ت� �  . �)دی� ا���
	 ح;i ا���ج�ت ا��)��ی
  . �9م ث�Zت زم- ا���
	 �=�*b ا�!Aب -    
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� م���ی�ت ا���دة  ت��یb أ%
�ب م�-    =��.  
    - L�����وم 	
 آ���� ا���&� �� �!� �ت ی�ر%&� �� ا��H5 أو �� ا���dل ت�Y إش)اف ا���

.  

�ب .8�mا 	ی%��  :  

          L�� ی��0م b��وه� ن(�ط ه�دف م� 	
 ��H�0 إن=��ز م&���    ا����
��*-  أو م=���9� م�-    ا�����

   �%�� i��!ي ا��� dت�ا�) ا���� bم �Z�
�)ار �� ا���(�ط  وت
�] ا�!)ی�0�    م��دة �� ض�ء  �ا�9 �

 �
 :ت��*d ��� ی

-  	
��
  .زی�دة دا��*� ا�!Aب �
-  � .زی�دة �&	 وت!x*Z وا%��0Zء ا��&�رات ا�)ی�ض*

-  � .ا��) ت!&�/x*Z	)ت�x*0 أه�اف م��(*

-  � ).ا���دةزی�دة ا��*� ن�� (ت�x*0 أه�اف وج�ان*

 .ت;�$�م م�*��ت ت;��9 9
� ت)%*� �5��7ه*	 وJ)ق ا���  -

 

   :  	S��n`��ی%	 ا���ری� ا�� .9

ح*e ی�0م ��5Jpل  �ئ�� آZ*)ة م- اKه�اف ا�;
�آ*� ، وی$�Z) ا�!Aب ����ی� م�;��اه	          

� ا��� ت���� ض�R ا�5JKل و�������  *�*
وت($*/ م�اJ- ا�F�R ، وم- ث	 ت��ی� اKن(!� ا���

 �  :ت;*) ه,^ ا�!)ی0� و�x ا�$!�ات ا����*

  . ت��ی� اKه�اف  - أ
  .�*�ر ا�����ي  ا�-ب
�-ج*H*$)رات ت�Z�ا� bوض   .  
  . وضb أن(!� A9ج*� -د

  .هـ وضb ا���Zرات م�*�ری� ����ی� م�ى ت�x*0 اKه�اف 
  

�\��ت� وا�o	 ا�Y�س\	 BD ا���ری�  .10Rاس�`�ام ا�  

و � ?&) ه,ا ا7ت=�^ ن1)ا ���*d ا���Z*��ت) ����ZH) م�b ا�����
	 وا����
	 ا��5)دي و����Zی-           

�رات ��*- ا����
��*- ذوى ������ت ا����
	 ، وإم��ن*�� ت�
�	 ا�!���i و��L�9(��% x         ا��5)وق ��� ا��0   

� ا����
��*- ذوى ������ت ا����
	 ، و �� ا%��$�مY ��)ام� ا���Z*��ت)                 ��*ZJ bم x5�م�� ی �ا�$��

  �*�*
:  ��;��9ة ا����
��*- ذوى ������ت ا����
	 ، آ��� ا%��$�مY ��)ام� م����9� م.��              CAIا���

� ، وه��,ا أی��Fً� ی�x��5 م��b أوج��L      ���)ام� ا�����ریi وا����)ا ��*�*
ن و���)ام� ا�K����ب ، وا���Z)ام� ا���

    �� ا����� ی��ن*&��� ا�!������Z� i)ام� ا�����ریi وا���)ان ت&���ف Eت���0ن ت�
��	 ا��&���رات و��������Hا��

� �!)ی��0� م��رج��� م��- ا���;&� إ����   ��*Zوه��� ت���0م ا����;�ئ� ا���ری ، �ا��&���رة ���� ا���
*���ت ا����;��*

 ن�9*��� ا����;�ئ� ا����� ت�x��5 م��b إم��ن*���ت ا�!����i ا����
���*- ذوى   ا���H�i ، وم��- ا���;&� ا��*���ر 

�����ت ا���
	 ، و�)ام� ا�K��ب �AF5 ��9 ت��)^ م- ا����� وا��(�یx ت;��9 أی�F �� ت�.*��      
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� �Z9) ش�ش�� ا���Z*��ت) ،           �*�*Z!ا� R ا���ا �*
ا��;�ئ� �!)ی0� م)ئ*� ، و�)ام� ا����آ�ة ت;��9 ت0

  .  q*)ه� م- ا��;�ئ� م.� م;�ئ� ا�b*Z وا�()اء

ون1)ا �F�R ا�!��i ا����
�*- ذوى �����ت ا���
	 �� ت�5*, ا���
*�ت ا��;��*� و���م   

         ��g;ات ح��� ا�������!� ���� d��*ا��)آ ���
� م����  ��� ی��;�9 ^�9��*Zا����;���ت ا�=�ن ���� i����!ش��"� ا�

�� ا�*�ویZ%ا��� ��tا bی� م- ا��را%�ت وا��)اج��ا� Yا%�$�م   ��*
ت ا���;��*� ،  ��;&*� ت�5*�, ا���

 �Z%ا��� ��tا%�$�ام ا �� ت�ریk آ*5*Z%ا��� �  .و � تY��F ا��)اجb ا��� ت��)ض ���

11.  	�8��   :Costructivismا�\

        ����*
وا�������� ا������Zئ� ی���(*) إ����� م���=���� أو ت���("*� ا�)ی�ض���*�ت أو ا�)ی�ض���*�ت ا���

Process Math.  � Activity Based Mathematics  أو ا�)ی�ض*�ت ا��)ت�dة 9
� اKن�(!

9
� ن�0 ا���
�م�ت وا���ریk ا���Zش) �
�&�رات ،      d�، �AًF5 9- ا%�$�ام J)ق ت�ض*�*� ت)ت

� ا���� ت��*G ا�5)��� ���5Jpل 7آ��(�ف         *�*
یGZH دور ا���رس ه� ا����ر وت�H*	 ا���ا R ا���

� ا��
*��   ا��A �ت ا�)ی�ض*� ، وح� ا��(�Aت ا��0*0*� ، وی���0 أن ا���Zئ*� ت��� ا��&�رات ا�    �*�(��

  .وا7%�)ات*=*�ت 

      bم� �� و ا�!)ق ا7آ�(��*� ت�Zو q*) ن�ج�*
وی=i أن نAحf أن م��� ا�)ی�ض*�ت ا���

        ��ا�!��i ا�,ي ی�اجL �����ت مb ا�)ی�ض*�ت ، وأن ���a ا�!�Aب ی���0م�ن ��� درا%��&	 ��(

 م����ازن أ����F ����9م� ی�ر%���ن ������)ض ا���Zش��) ، وم��- ث��	 ی=��i أن ت���0م ا�)ی�ض��*�ت ������� 

 �  .ی��F- ت�ریً;� واضً�� وأن(!� وم�ا R ت���� ی�ویً� ت(*) إ�� ا���Zئ*

  

���	 ا���دی	  .12
�
��f�ت ا���وی	(��ی%	 ا��
�� ا��  Manipulatives )ا�

      dدی��� bJ���0ات م.��� م����وا%���$�ام مDienes MAB ن�ZF���  و ،  Cuisenaire و 

Unifix and Mortensen    ، و���Kا��)اح�� ا ��� ��&� GHی��ویً� م5*��ة        ی� �����وا����اد ا���� ت 


�*, ا�,ي ی�اجL �����ت �� ا���
	 ، �&� ت;��9^ 9
� ا7ح��5ظ ���.*Aت �H)ی� ���د �
� �وم&�

  �%��
� م)ئ*� وم*15
م- ا��A �ت ، آ�� أن ا%�$�ام اKج&dة و اKدوات م5*� �� ج�� ا��;�ئ� ا�

� إذا ا%���  ��*
!�ع ا�!����i أن ی��)�W �*�&��� و���*- ا��5&���م أو   ، وه��,^ اKدوات ی����- ا%���$�ام&� �9�5

� ا��� ت�ض��&� ، وا���(�Aت ت���ث ���9م� ی���� ا�!�Aب 9
�� اKج&�dة واKدوات آ.*�)ًا             *
ا���

���5JKل ی���&	 م;��9ة ��&F	 ��Fً� م- �Aل ا%�$�ام ا�K��ب واKدوات واKج&dة وا%�$�ام 

� أو ���.*� م)ئ�  ، وی�	 ت��ول ا���5ه*Multisensoryح�اس م���دة  %��
 Visual	 �!)ی0� م

� م.� أن��*i ا�AZ%�*] ، و%�ادات ا�dج�ج�ت ، و ����Hت ا���رق ،    %��
 وا%�$�مY و%�ئ� م

  ���Z�� ���.ب م����وأ�Tinkertoys    ���.م ، �:  ا����� ا%���$�مY ���� ت�ض��*� G���a ا�����5ه*	 ا�&��%��*
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�e واKش���ل ا�)��9*�� وتbJ��0     ا�(��ع و ا�$W ا��;�0*	 وا��0!� وا���;�0*��ن ا����ازی��ن ، وا�   .�

� وأج�dاء ا���;�ر ،      :  ا�$!�ط ا��;�0*��، و ��a ا��%�ئ� ا��=�ری� ،  م.�      *�*��%AZا� ���ا� b! 

� ، وأح=�ر ا��)د ، و��ح� ا�(!)ن� ، ا%�$�ام ا���اد ا��� ت���� ی�وی� ات=��^  ��ی	        *Z)$ا� b!0وا�

 ���)ون*�Eدوات اKوم� ی;���ث ه� ا ،�ً*Z;ن .  

  

13. � T�
��#�ت ا�f:  

وا%���$�ام أ%��
�ب ا�����ریk ا���Zش��) 7 ی����� أ7 ی��;�$�م ا�����رس م=����9� ا������ أو       

ا���ریk ا����ون� �� ا���ریk ، ��0 أثY�Z ا��را%�ت أن J)ی0� م=���9ت ا���� ا��$!!� ج*��ًا      


	 ، وم=���9� اKن�(!              ���
� �� ت;��9 9
� ت�H*� ا��Aم*�, ذوى ������ت ا����
	 و تdی�� ا��ا��*�


���5ه*	                � ����ر م��� ی�;��9 9
�� ت�
�	 أ��)اد ا��=���9�Kا ��� Lم�� (�ت وت()آ �� i��!ت��� ا�

 �  .ا���آ�� وا���
*�ت ، و ی=i ت�1*	 ا��=���9ت ��*e ی(�رك آ� ا�!Aب �� اKن(!

  

14.  	�RS�  :اس��ات��f�ت TU ا�

ی�اج&�ن ح� ی1&) ا����
�*- ا�,ی- ی��ن�ن م- �����ت ا���
	 ا��*)ة وا7رت�Zك ��9م�    

  �
�� ،  (Parmar&Cawley,1994)ا���(�g;ت ا��������
 �&��	 ی����ن�ن م��- �������ت ����  ��)اءة آ


��ت ، وه��	 q*��) م�gآ���ی- م��- ا���
*���ت ا����� %���ف ی��;�$�م�ن&� ���� ح���     !Hا���� �����م 	و�&��

     Y���% 	ى ، وم��- ث��(���K ��g;م��- م�� 	&
� ، وی��5(
�ن ���� ا%���$Aص ا����*����ت ا����� ت���0�g;ا����

 kث ���ری���Kط ا�ZحEر ���$�ف أو ا��ون ا�(�� ��g;�
  .ا�!Aب آ*5*� ا����ل �

         Y��&=ات ���*�*
�9
*���ت&	 ا��� R�وض�� 	
ون��1)ًا ����� ی��ن*��L ا�!��Aب ذوو �������ت ا�����

  � ا���Kث ن�� ا��5�*) ح�ل J)ی0� ت5�*) ا�!��i �� ح� ا��;�ئ� أو م� ی�)ف ��� وراء ا���)�

Metacognitive*وا%�$�ام ر%�م �*�ن ،   �
� وم$!!�ت ت�ض*�*� ��� ا��;�ئ�  وت�ری�Zت 9

 �
�، وم- ن�ح*� ن�9*� ا��;�ئ�  �مY م;�ئ� ت�� �$!�ة ، وم;�ئ� ت���   ت�.*� وت� b ح� ا��(

 ,*�
�$!�ت*- ، وم;�ئ� ت�� �$!�ات م���دة  ، آ�� ا �)ح ا%�$�ام ا�K��ب وا���ری�Zت ���
*	 ا��

 	
  .ذوى �����ت ا���
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  :للمتعلمني ذوى صعوبات التعلم  يات حل املشكالت املناسبة و من اسرتاتيج

�	  - أf���. ذوي -
���ت ا��
�� وهB * اس��ات��f	 ا��
��   ���ری� TU ا��RS<ت ��
�   - ب
� Search                                      .ا��e آ
��ت ا��(

•  �� ����ی
�  .ا )أ ا��(
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