
 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 
 

 كتاب
 

 تنمیة المھارات الحساب
 لألطفال ذوى االحتیاجات

 الخاصة
 

 المؤلف
 

 محمد احمد طھ
 
 
 

 
 
 
 

 مدرس لذوى االحتیاجات الخاصة
 اخصائى تنمیة مھارات 

 وتخاطب
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 الناشر
 

com.goodoles.dsarabicespecialnee://http/ 
 
 

 تاریخ نشر
 ١٤٢٨/جماد أخر/٢٦

 جمھوریة مصر العربیة
 

 االتصال بالمؤلف
com.boolbook@gmail 

 
com.@yahoo2mohammedataha 

 
 /طره البلد منشیة بركات ش

 د العظیم الحوفى متفرععب
 من سید خطاب

 
 ٧٦٣٥٦٢٤/ ت

 
 

 جمیع الحقوق الملكیة محفوظة
 للمؤلف
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 عناصر الكتاب
 

 المقدمة
 
 

 مفھوم العدد
 

  اإلعدادساالتجاھات الحدیثة لتدری
 

 نصائح قبل تدریس
 

 األمثلة
 

 التطبیق في الحیاة الیوم
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 المقدمةأوال  
 

 لمنتدىكلمة مشرف ا
.               

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 )الحمد هللا الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا اهللا                           (

    لعل ھذا الجزء یعالج احد المسائل التي تھم العاملین في مجال االحتیاجات                         
                                 

    الخاصة، فھو یعالج مثال تعلیم األطفال المعاقین اإلعداد وما یرتبط بذلك                        
        

  من المشاركة معل    بربطھ بمفھوم المھارات الحیاتیة  ، مما یمكن األطفا                       

 ي الحیاة بشكل أفضل ، كما یساعد اإلباء واألمھات                          اقرأنھ من العادیین ف

  على تحسین درجة الصحة النفسیة عندھم                         
              

 لألستاذ /    وأقدم جزیل الشكر                       

                                                           محمد احمد طھ

            على االھتمام بتقدیم كل ما ھو مفید منافع إلخواننا المعاقین       

 
 وشكرا

 رئیس المنتدى
 احمد

 

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

http://www.pdffactory.com


 
 مفھوم العدد

 
 

 
 

 
 إن موضوعنا مقصور على تعلیم اإلعداد للمعاقین عقلیا ولھذا  یتوقف نجاح الفرد في مرحلة

 
 ن عقلیا نسلك مدرسة التعلیم الفردمعینة على االستجابة ودرجة الذكاء ، ونحن في التعلیم للمعاقی

 
 .اى إن كل حالة تعلیم تختلف عن أختھ ، ویجب  أن ینتبھ لھذا المدرس والمربیین

  
 تعریف العدد: أوال 

  التي نتحصل منھ على مدلول نستخدمھ في الحیاة الیومیا، من خاللھة                         ھوا لقیم
 )٢٠٠٤محمد احمد طھ( یسر بھ أمور الحیاة الیومیا                               ن

 
  فھي مجردا٥ فالعدد یمثل مفھوم مجرد یستخدمھ اإلنسان لیمثل لھ قیمة عن شي ما، فیقول اإلنسان 

 
  برتقاالت فیعنى بذلك قیمة البرتقال بأنھ مكرر خمس مرات٥ولكن أذا قال اإلنسان ، ال تعنى شي 

 
 د من خالل الوسط المعیشيوالطفل الطبیعي یتعلم اإلعدا

 
 )بیاجھ(یمر الطفل بالمراحل المتتابعة للتعلم  

 وھذه المراحل
 

 الوعي -١
 االستیعاب -٢
 التخزین -٣
 االسترجاع -٤
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 مرحلة الوعي: أوال            
 لمبالمثیر أو مجموعة من المثیرات فى موقف التع) الطفل(                       یقصد وعى المتعلم 

                         یجب إن نالحظ أن الوعي عند المعاق ضعیف ویرجع ذلك لضعف االنتباه
 )محمد احمد طھ(                       وسرعة التشتت  

 
 بمرحلة االستیعا:ثانیا 

 .                              یقصد بھ حصول المتعلم على المفھوم أو المھارة
             یحتاج معاق ذھنیا وقت أطول فى التعلم، یجب تجزئة المھارة                

  بعد إال                          إلى عدد أجزاء، وقیاس كل منھ وال یتمك االنتقال من مرحلة 
 )محمد احمد طھ ندوة (                            التأكد من إتمام المعاق لھ  

 
 نمرحلة التخزی: ثالثا 

 .                            تخزین واالحتفاظ بالمعلومة
                           الفرد المعاق كثیر النسیان ، تكرر المھارة ھام جدا ویجب فى باد األمر  

 )محمد احمد طھ(                          أن تكون یومیا 
 

 مرحلة االستیعاب:رابعا 
 .      القدرة على استدعاء المعلومات من الذاكرة وذلك عند الحاجة                           

                                  وھذا یمثل لن قمة األھداف فى تعلیم المعاق
                                    عندما یستخدم قدراتھ فى استرجع ما تعلمھ
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 نصائح قبل التدریس
 

            یوصى محمد احمد طھ  بمجموعة من النصائح 
            قبل بدا المدرس بالتدریس اإلعداد للمتخلفین عقلیا

  تحدید نسبة ذكاء الطفل– ١        
 الیجابیة والسلبیة  تحدید قائمة المعززات ا- ٢        
  استخدام أدوات من البیئة المحیطة بالطفال-٣        
 )تحلیل المھارة( تجزئة مھارة التعلم وعمل جدول لكل جزء من المھارة -٤        
  مفھوم العدد مع األنشطة الحركیة واأللعاب للطفلل إدخا– ٥        
   عدم مقارنة الطفل مع اقرأنھ-٦       
 إعطاء تدریب منزلي للطفل وإالم -٧       
  استخدام ما تعلمھ في حیاة الیومیا-٨        

   اإلیمان بان الطفل لھ قدرة محدد ال ینبعى إن نعطیھ ما ال یتحملھ-٩         

 األمثلة                                                            
 لاألطفا العیانیا تجذب انتباه األشیاء خرزعیانیا ، أوق كور صغیره  تحدید مفھوم العددعن طری– ١         

  الخرز أو كالید ، وبذلك نوضح مفھوم العدد من خالل الكرة أخرى               وتنمى مھارة 
               مثال  

 )١(                   نرید تعلیم الطفل العدد واحد  
  نعطى لھ خرز واحدةأخرحدة ، ومرة                   نعطى لھ كرة وا

                   
                  كرة                                                                                خرز
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           نتطلب منھ تلوین مربع واحد ، ومثلث واحد ، ودائرة واحده

            
                                                                                                       

  

                             

   تحدید مفھوم العدد عن طریق وضع عدد اضافى لتوضیح الرقمین اثنین- ٢ 
 )١  (األول تعلمھ الذي حتى یمیز الطفل من رقم ثاني رقم                    بعد ذلك نضیف 

 )٢ (ثاني                  وذلك بان نعلمھ رقم 
                                                             

 ةدائر

          مثلث

 مربع
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  من مرةأكثروبعد ذلك یتم تكرر ھذه المحاولة )  ٣( ثم نكرر ما سبق عل الرقم – ٣             
  كل صفحة مستلقة،ثم تقوم المدربة بعد ذلك بطلب من الطفلفي                  عن طریق تحدید العدد 

 الخ.... كل صفحة مستقلة توضح عدد ولیكن صفحة للعدد واحد ، وصحفة للعدد اثیین               تلوین 

  ٢ من ان الطفل یدرك العدد نقوم بكتابة العدد تحت كل رمز فمثال رمز التأكد بعد – ٤            

        یكتب تحتھا رقم اثنین                                    مثلث                    

  یكتب تحتھا  أربع                                                  دوائر         ورمز          

 - : التالي          الرقم ثالث كما ھو موضح بالشكل 

            
                                                                                                                             

                  
                                     ١                         ٢                             ٣                                        
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                  ٢                                                    ٢                                   ٢       

                   

                                                                                                     

                     ٣                                              ٣                                      ٣ 

 یمكن تنویع المثیر او الرمز للرقم أما رسم نجمة           :               ملحوظة 

                              او رسم                                        شجره اوغیره من االشكال المناسبة

  تقوم االن بمرحلة التقویم بان یقوم الطفل١،٢،٣ثة  الثاللألرقام                       بعد االنتھاء من معرفة الطفل 

 : بوضح دائرة على الرقم مثل إمامھ یدل على الرمز الذي                    بتوضیح الرقم 

                   

                                                                
                                                                               

         ١،٢،٣                                  ١،٢،٣                            ١،٢،٣                  
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           ١،٢،٣                                                   ١،٢،٣     

           
                                                     

                                                                                                        

                                         ١،٢،٣ 
 
 
 

   تدریبات  
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 .  بنفس النماذج واألسالیب السابقة١٠ الرقم إلى نصل    یتم نفس التدریبات السابقة  حتى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣+٣ = ٦                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
٦ + ............= ٣ =  .........                                                  ٣ +٣ 
 
 
 

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

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 

 ثم یتم التطبیق
 
 
 ٦+............=٢ = ............                                                ٤+٢ 
 

+....٦+.............=٣                                                          ٦=١ 
 
 
٦ + .......=٤                                                         ٦+....= ٢ 
  
 
٥+١       =  ......                                                ٣+٣........... = 
 

 البازل
 
 

 
 ٢ 
                                                           ٣     

                                                                                            ٤ 
+ 

+                                             +                       
 

        ٤ 

                                                                                                         ٢ 
                                                    ٣ 
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             =                                          =          =                                 
                

 أسامة فاروق مصطفى/           ملحوظة بعض األمثلة منقولة من د 
  +  ..........        ٢                                                                                                         

            
 + .........       ٦                                                                                                            ١ 

٣                                                                                            ....... + 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   

  

١...............+  

٢......... +  

٣........... +  

٦ 

  +.........٣ 

.. +....٤ 

٣......... +  
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                                              ٤ 

                          ٥ 

         

                                                                                                                            ٦ 
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 )وصل(                    یتم ربط الرقم بالرمز عن طریق 

            

              ١                                                             

         
          ٢                                                                                     

                                                                                                    

         ٣                                                                                       

           
         ٤                                                                                          
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 ٥ 
 توصیل الرموز المتشابھة مثل                   
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                ١                                    ٣                          ٢ 
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              ٦                                         ٤                             ١ 

 التطبیق في الحیاة الیوم                                                                
 

 أفضل االسا لیب التربویة استخدام خامات البیئة المحیطة                  
 

                     لذلك على المدرب مراعاة اختیار االدوادت التي تناسب الطفل

 اد                بعد تأكد  أن الطفل قد اكتسب مفھوم العدد و معرفتھ باإلعد

                                نقوم بتدریبھ ببعض مھام الحیاتیھ              
          

  
   كور٣إلى التربیزه وھات  ...........                اذھب  فالن  

  أقالم من الشنطھ٣          ھات 

            كم طبق موجود على سفره
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  الحیاة الیومیا  أذا أن األطفال المعاقین عقلیا یحتاجون إلى كثرة التكرر            وھكذا إثناء
                   

           المراجع

 إسماعیل محمد أمین   /  طرق التدریس الریاضیات   د– ١          

 أسامة فاروق مصطفى/    تنمیة مھارت الحساب          د - ٢          

 محمد احمد طھ/ دریس لذوى االحتیاجات الخاصة    أ   ت- ٣        
              

 محمد إبراھیم محمد/    االتجاھات حدیثة في تدریس ریاضیات       د - ٤          
                                                               

    أخوكم في اهللا                                                      

 محمد احمد طھ/  أ                                                   

        

 وآخر كلمنا من الدنیا

 ال اهللا اال اهللا محمد رسول اهللا
                                      

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

http://www.pdffactory.com


 اهللاالقولوا ال اهللا    
تفلحوا 

خیركم من تعلم القران وعلمھ
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 تدریس ریاضیات :اسم الملف
 C:\Documents and Settings\mohammed\Desktop :الدلیل
 C:\Documents and Settings\mohammed\Application :القالب

Data\Microsoft\Templates\Normal.dot 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم :العنوان

  :الموضوع
 mohammed :اتبالك

  :كلمات أساسیة
  :تعلیقات

  ص٧:٠٩  ٢٠٠٧/ ٠٧/ ١٢  :تاریخ اإلنشاء
 ١٩ :رقم التغییر

  ص٥:٠٥  ٢٠٠٧/ ٠٧/ ١٧  :الحفظ األخیر بتاریخ
 mohammed :الحفظ األخیر بقلم

  دقائق٣٤٢ :زمن التحریر اإلجمالي
  ص٥:١٤  ٢٠٠٧/ ٠٧/ ١٧  :الطباعة األخیرة

 منذ آخر طباعة كاملة
 ٢٩ :عدد الصفحات 
   )تقریبًا(  ٢،١٨١  :عدد الكلمات 
   )تقریبًا(  ١٢،٤٣٥  :عدد األحرف 
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