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 س احملتوياتفهر




١٥          الباب األول
  





















 ٥٩         الباب الثاين
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 ١٠٣                       الباب الثالث
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 ١٣٣        الباب اخلامس
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 . نبذة تارخيية* 

 

 . تعريف اإلعاقة الفكرية  * 
 

 . خصائص املعوقني فكرياً      * 
 

 .اعتبارات فـي تدريس املعوقني فكرياً       * 
 

 .تصميم األنشطة اخلاصة         * 
 

 .فريق العمل بربنامج اإلعاقة الفكرية       * 
 

 .تعامل معهأعضاؤه ـ مهامه ـ فن ال     
 

 .اخلطة التربوية الفردية  * 
 

 .مفهومها ـ مكوناا  ـ تنفـيذها           
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 نبذة تارخيية  
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 )م٢٠٠٢(تعريف اجلمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية 
         








   


           






         




 ة الفكرية تصنيفات اإلعاق


أوالًـ تصنيف اجلمعية األمريكية









التصنيف التربوي  ـ  ثانيا     
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   املستوى                                      درجة الذكاء






 القابلون للتعلم: أوالً
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 احملتاجون للرعاية واحلماية: ثالثا
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 خصائص املعوقون فكرياً القابلني للتعلم 






 .ـ  اخلصائص اجلسمية واحلسية١
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 ـ اخلصائص العقلية٢


          
         
         

       











  ـ اخلصائص التعليمية٣
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  فكرياًاعتبارات هامة فـي تدريس املعوقني
         



  التعميمـ 


         


 ـ املهارات الوظيفـية
 

    
         



 ـ خربة النجاح


       


 ـ التغذية الراجعة 




 اإلجابة الصحيحة  ـ تعزيز
           

       




 ـ مناسبة األهداف العامة واخلاصة
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 ـ مراعاة املتطلبات القبلية للمهارة املقدمة 
          

           


 ـ جتزئية املهارة وحتليل املهمة
       






 ـ التكرار
         

 







 ـ تعليم مهارة أو مفهوم واحد 
      

  


 ـ حتديد زمن لتنفـيذ األهداف 
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 ـ استخدام الوسيلة التعليمية 


…



 ـ الفروق الفردية
 

         
            



 ـ استخدام القصة والتمثيل 
        

         




 ـ استخدام الصور البصرية

   


            



  ـ املفاهيم احملسوسة
          
   




 ـ ربط مادة الفنية والبدنية باملواد األساسية
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 ـ استخدام مساحات وفراغات بني األسطر 
        

       
        



 ـ التعليم غري املقصود 
        

        




 تصميم األنشطة اخلاصة باملعوقني فكرياً 
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 قة الفكرية واإلعاقات األخرىالفرق بني اإلعا
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 طرق التعليم فـي القراَن والسنة
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 فريق عمل اخلطة التربوية الفردية
 اإلعاقة الفكرية  







   
          
           


         

   
 



 :أعضاء فريق العمل    














 اخلطة التربوية الفردية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 


  
       


         

 
 

         


   


  ـ مدير أو وكيل املدرسة١
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  ـ املشرف التربوي ٢
  


 

            
          
          

           




  ـ املشرف التربوي املقيم٣
         


        
       


         




  ـ معلم التربية اخلاصة٤
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  ـ األخصائي النفسي٥
        


       






  ـ املرشد الطاليب أو األخصائي االجتماعي٦
        

         

        




 ـ أخصائي النطق والكالم٧
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  ـ ويل أمر التلميذ٨








  




  ـ التلميذ٩


           


          


  ـ آخرون١٠
          

     


 ريق العمل فن التعامل مع أعضاء ف
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 كيف تتعامل مع اآلخرين 
•

•

•


•

•

•

•

•

•  




•
•
•

 العادات العشر للشخصية الناجحة 
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 اخلطة التربوية الفردية
          







    






 مفهوم اخلطة التربوية الفردية  






 فريق اخلطة التربوية الفردية
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 :طة التربوية الفرديةفريق عمل اخل













 مكونات اخلطة التربوية الفردية







      




 مجع البيانات
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 حتديد مستوى األداء احلايل 


            


 
         

  
           

         
         












 األهداف التربوية  





 بويةأنواع األهداف التر
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 األهداف العامة












 األهداف اخلاصة  
 




 مفردات اهلدف السلوكي اجليد










 مالحظة 
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 اعتبارات فـي صياغة األهداف السلوكية



 

       





 تنفـيذ اخلطة الفردية
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 اعتبارات فـي إعداد اخلطة التربوية الفردية 
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 منوذج اخلطة التربوية الفردية
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 :االختبارات واملقاييس التشخيصية 






  الوضع احلايل-أوال
 :          القدرات العقلية -١
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 :             القدرات احلسية -٢ 
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 :        القدرات اللغوية-٤  





















 :            اضطرابات اللغة -٥
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 :           اضطرابات الصوت-٦
           
















 :              اخلصائص االجتماعية -٧
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 :             اخلصائص النفسية -٨
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 :              التكيف الشخصي -١٠
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 :        احلالة الصحية -١١
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 ثانياً ـ حتديد مستوى األداء احلايل
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 ثالثاً ـ خطة توزيع األهداف
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 )التحضري( رابعاً ـ إعداد األهداف 
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 طرق تدريس الــقراءة
  للمعوقني فكرياً 

 
 . مفهوم القراءة* 
 .مهاراا ـ تنفـيذ درس ـ مواصفات الربنامج العالجي   

 . العوامل املؤثرة فـي االستعداد للقراءة   * 

 . يئة التلميذ للقراءة      *

 . تصنيف مشكالت القراءة        *

  طرق تعليم القراءة          *
 .التركيبة ـ التحليلية ـ املزدوجة        

 . معوقات تعليم القراءة      *

  قضايا تعليمية     *
 .ية، الوسائل، القراءة الوظيفـيةاإلمالء، الواجبات املرتل   

 . التدريس االبتكاري*
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 مفهوم القراءة 
 

        










 مهارات القراءة
        










  ـ معرفة احلروف والكلمات١
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  ـ الذاكرة ٢
         

    
         




  ـ الفهم٣
       

         
















 )الشفهية(  ـ املهارات اللفظية ٤
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  ـ مهارات االستماع٥


•

•

•



 

           


 كيف تنفذ درسك 
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 نشطة العمليةـ األ

           
         

        


 أساليب التعزيز
           







         






           






 :وينقسم التعزيز إىل قسمني من حيث تطبيقه
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 تقومي اخلطة الفردية




 ـ:ينقسم التقييم إىل أربعة أقسام
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 مواصفات الربنامج العالجي للقراءة

         

        

   




  
 

          











 العوامل املؤثرة فـي استعداد التلميذ لتعلم القراءة 
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  االستعداد العقلي-أوالً

         



           





        
 




  االستعداد اجلسمي-ثانياً







 أ ـ االستعداد البصري
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 ب ـ استعداد السمع والنطق 
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 ج ـ الصحة العامة للمتعلم 
 

     



 

 .ثالثا ـ االستعداد الشخصي واالنفعايل
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 رابعاـ االستعداد فـي اخلربات والقدرات
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 خامساـ املؤثرات البيئية

        

  

            

           




  يئة التلميذ للقراءة 









         










 مرحلة التهيئة للقراءة 
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 التهيئة العامة:أوال
          

    


          

          


             
        

       


      




 التهيئة اخلاصة للقراءة والكتابة : ثانيا
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 تصنيف مشكالت القراءة واهلجاء 
 أوال ـ قصور فـي تسمية ومعرفة احلروف اهلجائية







 ثانيا ـ التعرف اخلاطئ على الكلمة







 ثالثا ـ القراءة فـي اجتاه خاطئ






 رابعا ـ القصور فـي القدرة على االستيعاب والفهم








 خامسا ـ ضعف القراءة اجلهرية
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 تصنيف الصعوبات اخلاصة بالتعرف على الكلمة



          












 استثارة ميول التلميذ حنو مادة القراءة  
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 طرق تعليم وتدريس القراءة
 الطريقة التركيبية:أوال





 

 الطريقة التحليلية:ثانيا







 الطريقة التركيبية:أوال
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 يةـ الطريقة احلرفـية أو اهلجائية أو الأللفبائ١
          


          


          

             



    

  


 :مزايا هذه الطريقة
•



•

  عيوا
•

•
•

 




  ـ الطريقة الصوتية٢
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  :مزايا الطريقة الصوتية
•

•        



•

•


•


  ـ الطريقة املقطعية٣
          





            

          


 طـرق تدريس القــراءة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 مزايا الطريقة املقطعية
•

•
•
•

 عيوب هذه الطريقة
•

•
•



 الطريقة التحليلية أو الكلية: يا ثان
        







           


         

          

   




 )انظر وقل( ـ طريقة الكلمة ١
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•

•
•
•


•


          
     
          



  ـ طريقة اجلملة٢  
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•


•
•


  ـ طريقة العبارة٣

       
           




            
 



  ـ طريقة القصة٤
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 )املدموجة(الطريقة املزدوجة : ثالثا 
         

           
        


          
   












            




  الطريقة املفضلة للمعوقني فكرياً 
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   ملخص لطرق تدريس القراءة 
 

        




 ادة القراءةأساليب تدريس م
 


             


 .اجلمع بني الطريقتني: ثالثا 
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 أساليب تدريس احلروف



         




 طرق تدريس احلروف اهلجائية

















 تعليم التهجئة
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 إرشادات هامة فـي تعليم مادة القراءة
          


 
  




  





          


  



           




 وف العربية  مشكالت احلر
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 ميول املعوق فكرياً حنو مادة القراءة
   

    


   


       




 إىل القراءة  وسائل تنمية امليل 
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 معوقات تعليم القراءة
          


        


•
•

•

•


•         


•       


•       
         



•




 :تغلب على تلك املعوقات ينبغي أن نسعى إىل تطبيق اآليتولل
 



 طـرق تدريس القــراءة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

         
         




           


 




 للمعوقني فكرياً قضايا تعليمية متعلقة بطرق تدريس القراءة 







  ـ أمهية اإلمالء فـي تعليم القراءة١
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  ـ الواجبات املرتلية٢
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  ـ الوسائل التعليمية ٣
         

 
         

        




 : أسباب ضعف استخدام الوسائل التعليمية
           





 ــراءةطـرق تدريس الق
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 فوائد استخدام الوسيلة





            


  





 مواصفات الوسيلة الناجحة
  
         



•

•
•
•
•
•
•
•
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 أما املواصفات اخلاصة


          
  



 :أهم املواصفات اخلاصة
•

•
•
•
•


•         


•



 تصميم األلعاب التعليمية
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 أسباب استخدام األلعاب التعليمية مع املعوقني فكرياً 
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 قواعد فـي اختيار واستخدام األنشطة واأللعاب
•

•       


•
•
• 


•
•
•

 توصيات عند استخدام األنشطة واأللعاب التعليمية



 





 مقترحات لبناء األنشطة وإعداد األلعاب
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 ة الوظيفـية ـ القراء٤
          




         
          




 التدريس االبتكاري للمعوقني فكرياً 


          
           
         




 أفكار مبتكرة لتدريس مادة القراءة
 العنوان ـ ألوان وأمساء: أوال



 ـ األهداف






 الوسائل



 اإلجراءات 
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 بطاقات احلروف ازأة: ثانيا
 األهداف






 الوسائل





 التنفـيذ 





 إصطياد احلروف اهلجائية: ثالثا
 األهداف
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 الوسائل






 التنفـيذ 

          






 عرض الصور: رابعا
 األهداف






 الوسائل 
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 التنفـيذ






 كلمة اليوم: خامسا

 األهداف






 الوسائل 






 التنفـيذ
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 استخراج الكلمة املماثلة: سادسا
 األهداف







 الوسائل





 التنفـيذ
        








 جتميع حروف الكلمة فـي شكلها الصحيح: سابعا
 األهداف




 الوسائل
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 تنفـيذال

  






 حملدداستخدام اخلريطة للوصول للمكان ا: ثامنا
 األهداف





 الوسائل



 التنفـيذ
        




          




 البحث عن احلروف أو األمساء: تاسعاً
 األهداف
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 الوسائل



 التنفـيذ


           




 روف و الكلمات يدوياتشكيل احل: عاشراً
 األهداف




 الوسائل




 التنفـيذ
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 طرق تعليم وتدريب الكتابة
  للمعوقني فكرياً  



 . املتطلبات السابقة للكتابة* 
 

 . اختيار اليد املفضلة  * 
 

 . العوامل املؤثرة فـي تعليم الكتابة     * 
 

 .على مهارات اخلط والكتابةالتدريبات      * 
 

 . طرق تعليم وتدريب املعوقني فكرياً على الكتابة  *
 

 . طرق حتسني وجتميل اخلط*





 عليـــم الكتابــة طـرق ت
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 متطلبات تعلم الكتابة 









 .أوال ـ االستعداد النفسي وتنمية الدافعية
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 ثانيا ـ مسك القلم

          























 ركيثالثا ـ تنمية التآزر البصري احل
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 اختيار اليد املفضلة للكتابة
           
           

  


 


           
            
    




 العوامل املؤثرة فـي تعليم الكتابة
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 احلروف اهلجائية والتشابه
        


















 التدريبات والنشاطات املرتبطة مبهارات اخلط و الكتابة
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 طرق تعليم وتدريب املعوقني فكرياً على الكتابة 















 الكتابة احلرة: أوال
          

        




ات والتعرجات والزوايا واألشكال رسم املستقيمات واملنحني: ثانيا
 .اهلندسية كالدوائر واملربعات
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 التوصيل بني نقطتني: ثالثا
        
           

















 خط اخلطوط داخل قنوات مستقيمة ومتعرجة: رابعا
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 . تلوين الرسوم واألشكال واحلروف واألرقام املكربة: خامسا
         
        




 .استخدام الورق الشفاف فـي نقل الكتابة: سادسا


         




 .الكتابة على مناذج حمفورة: سابعا



   


 ).اخلفـيف(الكتابة على اخلط  الباهت : ثامنا
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 .النمذجة والتقليد: عاشرا
          

        
            
        










 طـرق تعليـــم الكتابــة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 .ذج واألشكالإكمال رسم النما: احلادي عشر












 

 طرق حتسني وجتميل اخلط  






 تصغري وتكبري اخلط : أوال


           


         





 رق تعليـــم الكتابــة طـ
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 الكتابة على خط مستقيم : ثانيا
          

          








 
 
 

 وضوح اخلط : ثالثا
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  األسطرترك مسافة بني: رابعا 
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 طرق تدريس الرياضيات
  للمعوقني فكرياً 



 .أخطاء فـي طرق تدريس الرياضيات* 
 

 .اً خصائص املعوقون فكري  * 
 

 . الوسائل التعليمية    * 
 

 . طرق تدريس األعداد، العقود    * 
 

  العمليات احلسابية  * 
 

 .اجلمع ـ الطرح ـ الضرب ـ القسمة          
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 أخطاء فـي طرق تدريس الرياضيات



         


          


      


           


            




 خصائص املعوقني فكرياً 
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 الوسائل التعليمية
         






 األعداد 
           
 


  






    ٩ إىل ١تدريس األعداد من 
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 تدريس العقود
  










 

  ١٩ ـ  ١١ األعداد من مفاهيم






       




 توصيات عامة فـي تدريس األعداد
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 طرق تدريس العمليات احلسابية 
 اجلمع ـ الطرح ـ الضرب ـ القسمة

 

 اعتبارات فـي تدريس العمليات احلسابية 
 اجلمع ـ الطرح ـ الضرب ـ القسمة



  






 طرق تدريس اجلمع:  أوال
ـ التعريف بإشارة اجلمع١


      
     



ـ طريقة أخرى فـي االستدالل٢      
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 ـ طريقة اخلطوط املستقيمة مثل ٣











ـ متثيل العددين فـي دائرتني مث إحاطتهما مبستطيل مث عد ٤
 اخلطوط معاً
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 )بدء اجلمع من العدد الكبري(ـ طريقة الرأس أو املخ ٥



           




  حقائق عن اجلمع


•


•
•











•          
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 رق تدريس الطرحط: ثانيا


)ــ(ـ التعريف بإشارة ١      



–

             


 ـ استخدام عملية الشطب أو احلذف أو اإلحاطة بدائرة  ٢


–


 . ـ استخدام العد العكسي٣ 


   













–
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 حقائق عن الطرح


•

•
•

–









 طرق تدريس الضرب: ثالثا
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  ـ احلفظ عن ظهر غيب بتجزئة حفظ  اجلدول٣



  ـ استخدام الوسائل والرسومات فـي الضرب مثال  ٤
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 حقائق عن الضرب



           






–


 طرق تدريس القسمة: رابعا
 .بأا توزيع عدد على عناصر حمددةشارة القسمة ـ التعريف بإ١
 ـ ربط القسمة بالضرب فمثال٢




 ـ رسم النقط أو اخلطوط مث رسم دائرة حوهلا ٣















 ـ التوزيع املباشر٤
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 طـرق تدريس الرياضيات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 ج ـ استخدام التالميذ كوسيلة 


           




 حقائق عن عملية القسمة
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 الضغط النفسي   
  لدى معلم التربية اخلاصة



 .ـ تعريفه
 

 .ـ الدراسات والبحوث
 

 .ـ أسبابه
 

 .ـ أنواعه
 

 .ـ مظاهره
 

 .ـ تأثرياته
 

 .ـ طرق التعامل مع املشكلة
 

 .ـ عالج الضغط النفسي
 

 .علم التربية اخلاصةـ نصائح مل
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 تعريف الضغط النفسي 





  مفهوم الضغط النفسي
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 الدراسات والبحوث


•

•

•


•

•

•

•

•

•
•

 دراسات وحبوث متفرقة
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 أسباب الضغوط النفسية



 أوال ـ األسباب الداخلية
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  ثانيا ـ األسباب اخلارجية
 




            



          




    









          

        




 أنواع الضغط النفسي




  الضغط النفسي االجيايب  -أوال
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  الضغط النفسي السليب-ثانيا
         
         




 مظاهر الضغط النفسي
     

           




 املظاهر النفسية اخلارجية











 املظاهر النفسية الداخلية
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 آثار الضغط النفسي على املعلم 
•
•

•

•

•
•



 االستراتيجيات السلبية للتخلص من مصادر الضغط










 الطرق العلمية حلل املشكالت 
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 مقومات النجاح






 عالج الضغط النفسي   
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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 الوقاية من الضغط النفسي

           




 ات عامة ملعلمي التربية اخلاصةتوصي
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 املراجع العلمية
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