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 معخخلص البحث:

ً ٌٗاهىن مً كهىع في واخضة أو  ٌ الظً فا ٌكير مهُلح طوي نٗىبات الحٗلم ألَا

ؿررُة ألاؾاؾرُة التررل ثررضزم فري ستررم أو اؾرحسضام اللٛررة اإلاىُىكررة أو أهثرر مرًر الٗملُرات الىف

اإلاىحىبة، وٍٓتغ هظا اللهىع في هلو اللضعة ٖلى الاؾحمإ أو الىالم أو اللغاءة أو الىحابة 

أو الحهجئرة أو فري أصاء الٗملُرات البؿرابُة،و للرض ثغثررخ ٖلرى ازرحالا الحُٛيررات الترل كررضمتا 

الررحٗلم أن صاع جرضٌ واؾرر٘ فرري هُفُرة ٖررال  نررٗىبات  اإلاسحهرىن بضعاؾررة ْراهغة نررٗىبات

الرحٗلم ، لرظلً ْترغت سىُرات محىىٖرة للحللُرم مًر وراعهااوهىران الٗضًرض مًر الاؾر راثُجُات 

فاٌ  اوالبرامج التل جؿحسضم بفٗالُة م٘ ألَا

 ٖلُىا  
ً
وبال قً أن لحىىىلىجُا الحٗلُم صوع هبير في ثىمُة اللضعات ،و أنبذ لؼاما

رررضًمتا اؾرررحٛاللتا ،  رررة أؾررربا  الهرررٗىبة بحلر رررضة ثلىُرررات لخؿررراٖض ٖلرررى مٗغسر وكرررض جررراءت ٖر

مجمىٖة مً الُغق الؿرتلة، الترل مًر قرؤمسا مؿراٖضة هرظة الفئرة فري الاهرضما  ال ربُذ فري 

رررة ثحهرررم  رًر هاسررظة ثغبىٍ  الٗملُررة الحٗلُمُةاوككررريم ٖررام سررران ثىىىلىجُررا الحٗلرررُم ٖبرراعة ٖر

رررة وهرررم طوي نرررٗىبات رًر وسرررضا ثىُٖرررة اإلاجحمررر٘  باخررضي سئرررات ال ربُرررة المان  الرررحٗلم وطلر

بهٗىبات الحٗلم وأؾباوسا وزهاتهتا ، خُث أن أهم أهضاستا هي ثىُٖة واعقاص اإلاؿئولين 

مه مً  ً اإلاحٗلمين أهفؿتم بؤهمُة الحلىُة وما ثلض  والٗاملين في اإلاضاعؽ وأولُاء ألامىع وهظل

 ٖلى مكيلة نٗىبة الحٗلما
ً
 جىاهخ اًجابُة للحٛلخ مساتُا

ف برره وأؾربابه وزهاتهرره، هرظلً مٗلىمررات ًٖر بررغامج نرٗىبات الررحٗلم ورال حٍٗغ

اصة صوع الكغاهة ؤلاًجابُرة سُمرا برين اإلاضعؾرة   مً الحىجحسات ، وبالحالي ٍػ
ً
هما ًحًمً بًٗا

 وألاؾغة واإلاجحم٘ا

 لنٗىبات الحٗلم –بغامج ثىىىلىجُا الحٗلُم –الحٗلُم  ثىىىلىجُا اليلماث املفخاحيت:
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Abstract: 

The term learning disabilities refers to children who suffer 
from deficiencies in one or more of the basic psychological processes 

involved in understanding or using spoken or written language, and 
this deficiency appears in the lack of ability to listen, speak, read, 
write, or spell, or in the performance of mathematical operations. And, 

as a result of the different changes introduced by specialists in 
studying the phenomenon of learning difficulties, there has been a 

wide debate about how to treat learning difficulties, so various 
techniques have emerged to reduce their effects. 

 There are many strategies and programs that are used 

effectively with children. There is no doubt that educational 
technology has a great role. In developing capabilities, and it has 

become imperative for us to exploit them, and several techniques have 
come to help identify the causes of difficulty by providing a group of 
easy methods that would help this group in the correct integration into 

the educational process. In general, educational technology is an 
educational window related to one of the groups.  

Special education when they have learning difficulties, with 
the aim of educating the community about learning difficulties, their 
causes and characteristics, as its most important goals are to educate 

and guide officials and school workers and parents As well as the 
learners themselves, the importance of technology and the positive 

aspects it provides to finally overcome the problem of learning 
difficulty, such as introducing it, its causes and characteristics, as well 
as information about learning difficulties programs and it includes 

some directives, thus increasing the role of positive partnership among 
the school, family and society 

Key words : Educational technology- educational technology programs 
- learning difficulties.          

 ملذمت:

 ىجُا الحٗلُم البضًثة و صوعها فيثداٌو هظة الضعاؾة الىكف ًٖ بغامج ثىىىل

فاٌ طوي نٗىبات الحٗلم في مغاخم الحٗلُم  ثُىٍغ أؾالُخ الحضَعـ والحىفم بااَل

ٍّ في أنَّ ألاؾالُخ ال ربىٍة الحللُضًة لم جٗض نالبة 
 ً  -مىفغصة -اإلاسحلفة، سما مً ق

ة أمام رىعة اإلاٗلىمات التل اقحملد ٖلى مىاحي الٗملُة لحلضًم َغق الحٗلُم الىاجٗ
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ىجُة في  الحٗلُمُة اإلاسحلفة، سالٗملُة الحٗلُمُة  جِٗل أمام ثُىعات وانالخات بُضٚا

 امىٓىمات ال ربُة في الٗالم

وجٗض نٗىبات الحٗلم مً بين الايُغابات التل ثدىٌ بين اإلاحٗلم وجٗلمه  

إلاىاهبة ث ًٓتغ عجؼ في هثير مً اليكاَات ٗاصًة، خُال بُذ  بين اكغاهه في الٓغوا ال

أكغاهه أو مىاسؿتسم، وأنبدد مسغجات الحٗلُم في الٗالم الٗغكي ٖلى ؾبُم اإلاثاٌ في 

ه واك٘ متلً، اط باثد هظة اإلاسغجات  ه ًىظع بمؤؾاة خلُلُة، بم اهَّ وي٘ ال هلىٌ ٖىه اهَّ

سغجات أهفؿتم ٖلى أبٗض مؿاسة ٚاًة في الًٗف، وأنبذ اللاتمىن ٖلى اهحا  هظة اإلا

 
ً
ىفي أن وكير الى أنَّ ٖضصا مً اللضعة ٖلى زضمة ٖىانغ الٗملُة الحٗلُمُة ٖامة، ٍو

ً آلان  ير كاصٍع  مجسم ال ًمليىن اال بٌٗ الحلىُات اللضًمة التل صعجىا ٖلحسا، وهمٚ 
ً
هبيرا

ِّ ثلىُة مً ثلىُات الحضَعـ البضًثة، بم عبما لم ٌ
اًة ٖلى الحٗامم م٘ أي  ؿمٗىا وسا، ٚو

َابٗين ٌؿتلىن ض ا هى َباٖة اإلاىحج الٗلمل ٖلى ًما ٌٗغسىن ًٖ سىاتضها أو أيغاعه

ٖلحسم ث بُذ ألازُاء اإلاُبُٗة التل ًل٘ سحسا الُاب٘ في أرىاء الٗملُة آلالُة التل 

 ًلىمىن وساا

وجؿاٖض ثلىُات الحٗلُم البضًثة اإلاٗلمين في اإلاغاخم الحٗلُمُة اإلاسحلفة في 

ٖات الحٗلُمُة التل ًمىً بغمجتسا ٖلى قيم  خضوذ ٖملُة الحفاٖم ؤلاًجاكي م٘ اإلاىيى

ة، م٘ يغوعة مغاٖاة أمىع  َُّ م الهف
 
ٗل ٗغى في ٖملُة الح

ُ
أسالم وأكغام مغهة أو قغاتذ ج

ُة  هثيرة مجسا: ؤلاساصة مً ثلىُات الحٗلُم ؤلالى روهُة، والباؾى  وؤلاه رهد في ثُىٍغ البي

حٗلميناو الاؾحٗاهة باإلاٗامم اإلاىجىصة في اإلائؾؿة الحٗلُمُة في ثىمُة اإلاٗغسُة للم

ِّ اإلاكىالت الحٗلُمُة ههٗىبات الحٗلم واجغاء 
اللضعات الٗللُة لحيىن كاصعة ٖلى خم 

 الحجاع  الٗملُة في ؾبُم جٗضًم اإلافاهُم وث بُدتاا 

اشياليت الذساظت:.2  

ُرة مٗلرضة ثحيررىن مرً ٖملُررات ًجم٘ر ألاص  ال ربرىي ٖلررى أن الرحٗلم ٖملُررة طهى

ثحرضع  فري البؿرراَة، وثرحم فري مغاخررم أو زُرىات مححالُرة م راهمررة، وثحرؤرغ بمجمىٖرة مررً 

ملُرة الرحٗلم ٖىرض ونرف الرحٗلم ٖررً  جرغي ٖراصة الرغبِ برين هرىاثج الررحٗلم ٖو الٗىامرما ٍو

 
 
ً مسحلفين، وما ٖملُة الغبِ هظة اال م هىاثجه اإلاحمثلة بحٛير الؿلىن، م٘ أن ألامٍغ  ٍَغ

وؾرُلة جؿررتم ٖلرى البرراخثين واإلارغبُين متمرراسسم فري ثِؿررير الرحٗلم لررضي اإلاحٗلمرين، زانررة 
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ُتسررا، سلررض اههررربد 
 
سُمررا ًحٗلررم برربجغاء ثلررىٍم للررحٗلما وهخُجرررة لحٗلررض ٖملُررة الررحٗلم وول

لررم الرىفـ ٖلرى مدرراوالت ستمترا مرً زرالٌ الىٓررغ الحسرا مرً ػواًررا  جترىص ٖلمراء ال ربُرة ٖو

غسة مرا ًجرغي مرً جٛيررات ثرئصي الرى جكرىُم هرظة الٗملُرة اإلاغهبرةا محٗضصة في مداولة إلاٗ

وفي اإلالابم، ثدٓى الٗىامم اإلائرغة بالحٗلم باهحمام أهبر باليؿبة للمٗلمرين واإلارغبين ٖىرض 

الٗمرم ٖلررى ثِؿرير متمررة اإلارحٗلم فرري الرحٗلما وثلٗررخ هرظة الٗىامررم صوعهرا اإلاررئرغ فري بٗررٌ 

ٗملُرررات واإلاغاخررم لخكررريم اإلاسرررغ  الجسررراثي للرررحٗلم الٗملُررات و/أو اإلاغاخرررم و/أو ثيامرررم ال

 هٗملُة ولُةا 

وفي ؾُاق الٗالكة الضازلُة بين الٗملُات البؿُُة ومغوعها في مغاخم ال راهم     

هدى الٗملُة ألاهبر، ثبرػ الٗلبات التل ثدضص اوؿُا  هظة الٗملُة وؾالؾتسا، مىحجة ما 

مىررً اللررىٌ أن الرررض ىبات الررحٗلمعا ٍو ررغاا الٗاملررة فررري وؿررمُه عنرٗر وع ألاؾاسرر ل ليررم ألَا

 في الحضزم في الٗىامم اإلائرغة بالحٗلم إلاؿاٖضة اإلاحٗلم ٖلى 
ً
الٗملُة ال ربىٍة ً رهؼ أؾاؾا

مىررً اللررىٌ أن وجررىص  ىبات فرري الىخُجررةا ٍو ثجرراوػ هررظة الٗلبررات، أو جؿررتُم هررظة الهرٗر

ىبات ال تررل ًىاجتترررا الٗلبررات أمرررغ مىيررى ي ًيبرر٘ر مررً َبُٗرررة ٖملُررة الرررحٗلم، أمررا الهررٗر

ً ثفاٖم الٗلبات م٘ الٗىامم اإلائرغة في الحٗلم  ضًة، وهاجمة ٖ اإلاحٗلم سهل طاثُة، أو ثفٍغ

 اوٗياؽ طلً وله ٖلى ٖىانغ شمهِحهاو 

ىبات الررحٗلم الترل ثسهرها ومرً هىرا، سربن ثدضًررض   وبالحرالي سربن ليرم مرحٗلم نٗر

 
ً
 أؾاؾُا

ً
إلاٗلمه ختى ٌؿرحُُ٘ هرظا  الٗىامم اإلائرغة في الحٗلم للفغص اإلاحٗلم ٌكيم مفحاخا

، وهرى لرِـ 
ً
ضي هما ثمرد ؤلاقراعة ؾرابلا اإلاٗلم أن ًؤزظ بُض ثلمُظة، وهى أمغ طو بٗض ثفٍغ

ير ل هبيرر وبهرفىا مىحٓرةا لىرً طلرً ال ٌٗ رل  باألمغ الؿتم ٖلى مٗلم مثلرم بٗرخء ثضَع

 ، الُرؤؽ مرً اللرضعة ٖلرى الحرضزم، برم ٌٗ رل البدرث ٖرً مرضازم ٖملُرة ثالترم هرظا الىاك٘ر

فره، كرضع اإلاؿرحُإ، فري وج ؿحفُض مً هظا الفتم لهٗىبات الحٗلم والٗىامم اإلائرغة لحْى

ىبات كابلرررة   مررً ؤلاصعان برررؤن وررم الهررٗر
ً
مؿرراٖضة اإلارررحٗلم للحٛلررخ ٖلحسرررا، وطلررً اهُالكرررا

ُفتا في هظة الٗملُة، سالفغق  ً خُث الُاكات التل ًلؼم ثْى للمٗالجة، ولىجسا محفاوثة م

 الضعجة، ولِـ في امياهُة اإلاٗالجة أو ٖضمتاا بين نٗىبة وأزغي ًىمً في

ىبات الرحٗلم ومٗغسررة مهراصعها ألاؾاؾررُة   ومرً أجرم الٗمررم ٖلرى جؿررتُم جصرمُو نرٗر

ىبات الرررى ؾررربخ أو أهثرررر مرررً  والحسُررُِ للحٛلرررخ ٖلحسرررا وثجاوػهرررا، ًمىرررً عص هررظة الهررٗر

ٗىامم اإلائرغةا ألاؾبا  اإلاباقغة التل ًخكيم الىاخض مجسا هخُجة لحؤرير ٖامم أو أهثر مً ال
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مىرً ثهرريُف هررظة الٗىامررم فرري اإلاجمىٖررات الحالُررة، لررظلً وجررخ مررً أجررم وررم هررظة  ٍو

رإل ٖلرى اهرم البررامج الري ثىسغهرا ثىىىلىجُرا الحٗلرُم  إلاؿراٖضة اإلاسحهررين  اإلاحُلبرات الَا

واإلادُُين وسظة الفئة ٖلرى ٖملُرات الخصرمُو والحهريُف والٗرال  والاعقراص والحاهُرم، 

ً الخؿاإالت هبلىع لُغح الاقيالُة والتل ًمىً ان ثهاٙ خىٌ : خاولىا َغح مجمى   ٖة م

 ماهي مميزات ونفات سئة طوي نٗىبات الحٗلم؟ 

 ماهي أهم ٖىامم وكؤة ايُغا  نٗىبات الحٗلم؟ 

 ماهي أهم ثهيُفات ايُغا  نٗىبات الحٗلم؟ 

 هُف ثيىن البرامج ال ربىٍة اإلاىجتة لفئة طوي نٗىبات الحٗلم؟ 

 ىبات مراهي اهررم بررغام ج ثىىىلىجُررا الحٗلررُم اإلاىحلرراة للحٗامررم مر٘ر سئررة طوي نرٗر

 الحٗلم؟ وماهي مميزاسسا ؟ وماهى صوع هظة البرامج ؟

 لالجابة ٖلى هظة الخؿاإالت: بٗىانغ اإلاىيٕى خاولىا الحفهُم

 جحذًذ املصطلحاث :-1

 حعشيف صعىباث الخعلم :-1-1

تغ ٖلي هي مهُلح ٖام ٌكير الي مجمىٖة ٚير محجاوؿة مً الايُ غابات ٓث

قيم نٗىبات طات صاللة في اهخؿا  واؾحسضام متاعات الاؾحمإ ، والىالم ، 

واللغاءة ، والىحابة ، والحٗلُم ، واإلافاهُم ، والغمىػ الغٍايُة ، وهظة الايُغابات هابٗة 

ُفي في الجتاػ الٗهبل اإلاغهؼيا ف رى أمسا جٗىص الي زلم ْو ً صازم الفغص ٍو  م

:أن نٗىبات 4881ة اللىمُة اإلاك رهة لهٗىبات الحٗلمبِىما ٖغسد اللجى

ً الايُغاباتا  الحٗلم هي مهُلح ٖام ٌكير الي:مجمىٖة ٚير محجاوؿة م

ً بٗضًين أؾاؾُين وهما: حًم ف ليرهغ:ٍو  جٍٗغ

 البعذ الطبي:-أ

غهؼ هظا البٗض ٖلي الاؾبا  الفؿُىلىجُة والًٗىٍة إلآاهغ نٗىبات الحٗلم  ٍو

 لجتاػ الٗهبل أو الحلف الضماغي البؿُِاوالتل ثحمثم في زلم ا

 البعذالتربىي:-ب

لرررة مىحٓمرررة ممرررا ًرررئصي الرررى عجرررؼ  كرررير الررري ٖرررضم همرررى اللرررضعات الٗللُرررة بٍُغ َو

،  (46،م3142أواصًمل )ٖهام جضٕو
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 أظباب صعىباث الخعلم:-2

أجم٘ الضعاؾات ٖلي اعثباٍ نٗىبات الحٗلم ببنابة اإلاش البؿُُة أو الملم 

ُفي البؿُِ و  ً الٗىامم ألاعكٗة آلاثُة:الْى  أن هظة ؤلانابة ثغثبِ بىاخضة أو أهثر م

 إصابت املخ املىدعبت: 

ان أهثر ألاؾبا  اإلائصًة الي نٗىبات الحٗلم ٌٗىص الي انابة اإلاش والحلف الضماغي 

الظي ًئرغ ٖلي بٌٗ جىاهخ الىمى الٗللي ،  سالحلف الضماغي الكضًض ًئصي الي خالة 

اكة الٗللُة ً ؤلٖا  م

 :العىامل الىسازيت أو الجينيت 

وللض أقاع ٖلماء الىعارة الي أن الىعارة ثحدىم في لىن الُٗىين والكٗغ والجلض 

يرها مً المهاتو الفؿُىلىجُة ، وللض أربحىا أن بٌٗ  والُىٌ ولىن البكغة ٚو

ألامغاى ثيحلم بالىعارة  والًٗف الٗللي والظي ًئصي بضوعة الي وجىص نٗىبات في 

فاٌالحٗلم لض  ي ألَا

 :العىامل الىيميائيت الحيىيت 

خُث جكير الضعاؾات الي أن الجؿم ؤلاوؿاوي ًفغػ مىاص هُمُاتُة ليي ًدضذ 

 طلً ببسغاػات الٛضص  
ً
 صازم الجؿم ، وهظا ما ًُلم ٖلُه بالىُمُاء البُىٍة ممثال

ً
ثىاػها

الي الحسلف  ثهخ في الضم مباقغة ، وهظلً سبن اسغاػات ػاتضة في الٛضة الضعكُة ًئصي

ٗمة اإلاهىٗة واإلاكغوبات التل ًًاا  باء أن ثىاٌو بٌٗ ألَا غي بٌٗ ألَا الضعاس ل، ٍو

فاٌ الهٛا ، زانة أٖما  لتا مىاص هُمُاتُة واألنباٙ والىىتات في أٚلخ أَٗمة ألَا

 ٍ الىالصة وختل ؾً ٖامين جؿبخ ؾٗة انابة الُفم بدالة نٗىبات الحٗلم ، واليكا

نٗىبات  Cottٗللي البؿُِ والايُغابات البؿُُة، وسؿغ وىت اإلافٍغ أو الحسلف ال

 م بهىعة صبُدة الي الضماٙ وأهداءالحٗلملضي الُفم هخُجة نٗىبة ثضسم الض

الجؿم ، وهخُجة لظلً ثسحم اليؿبة الُبُُٗة للفُحامُىات اإلاىجىصة في الضم سح رؾخ  

 افي ميىهات الضم

 :الحشمان البيئي والخغزًت 

فاٌ الظًً ٌٗاهىن مرً ؾرىء جٛظًرة قرضًضة فري جكير بٌٗ الضعاؾ ات الي أن ألَا

يرررر  ؾررً مبىررغة مرررً خُرراسسم ٌٗرراهىن مرررً اٖاكررات فررري جٗلررم بٗررٌ اإلاتررراعات ألاواصًمُررة ٚو

ً ٖلرري الاؾررحفاصة مررً المبرررات اإلاٗغسُررة اإلاحررىسغة لٛيرررهم ، همررا أن ٖىامررم بُ ُرررة  كرراصٍع
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فاٌ مثم ث ضزين ألام وثىاٌو بٌٗ أزغي جٗمم ٖلي وجىص نٗىبات جٗلم ٖىض بٌٗ ألَا

 فري بِئرة 
ً
ىبات الرحٗلم أهرث قرُىٖا ي بٌٗ البراخثين أن نٗر الىدىلُات أو اإلاسضعات ، َو

)مدمض الىىكي مدمض ٖلي،
ً
فاٌ مً طوي الُبلات ألاكم خٓا  (ا41،م3144ألَا

 جصنيفاث صعىباث الخعلم :. 3

: صعىباث الخعلم النمائيت :
ً
مى أوال ٌ الُفم اإلاضعؾة ٍو ً الحٗغا ٖلحسا وثٓتغ كبم صزى

ً الهٗىبات ألاولُة  ٖىضما ًفكم الُفم في جٗلم اإلاىيىٖات ألاواصًمُة اإلاضعؾُة ، وم

 اواللٛة الكفتُة التل ثٓه بايُغابات ألمسا  ثئرغ ٖلي الحفىير 

ىامم الىرُلة طات الهلة باإلاىيٕى مً بين  الاهدباه:زاهيا  هى اللضعة ٖلي ازحُاع اٗل

ة  –اللمؿُة  –ُٗة مجمىٖة مً اإلاثيرات )الؿم ؤلاخؿاؽ بالبغهة( سدين  –البهٍغ

 ومً الهٗخ ٖلُه أن ًحٗلم اطا 
ً
هبذ الُفم مكخحا ًداٌو الُفم الاهخباة لٗضة مثيراتً 

ً ثغهيز اهخباهه ٖلي اإلاتمة أو اإلاىيٕى ً م  لم ًحمى

هي اللضعة ٖلي اؾحضٖاء ما ثم ؾماٖه أو مكاهضثه أو مماعؾحه الزاهشة : زالثا 

ة هجض بالحضٍعخ  فاٌ الظًً ٌٗاهىن مً مكىالت في الظاهغة الؿمُٗة أو البهٍغ ، ساأَل

 لضيسم مكىالت في جٗلم اللغاءة والىحابة والٗملُات البؿابُة

البغوي  –وٍحًمً اٖاكات في الحىاؾم البهغي  العجض في العملياث إلادساهيت :سابعا 

ً الٗىامم ألاواص يرها م  ًمُةوالحمُيز البص ل والؿعي واللمي ل ٚو

وثحؤلف مً مكىالت في الٗملُات الفٗلُة اجغاء الٗملُات  اضطشاباث الخفىير:خامعا 

ٌ ، والحفىير الىاكض ، واثساط اللغاع ، وأؾلى  خم اإلاكىالت  البؿابُة ، والاؾحضال

 صعىباث الخعلم ألاوادًميت :-1. 3 

فاٌ مً كلة ال رهيز ويٗف الاهخباة صعىباث اللشاءة: ٗاوي هئالء ألَا والظي  َو

 ٖلي ملضعة الُفم في اللغاءة ، وهظلً مً نٗىبات الظاهغة أي 
ً
 هبيرا

ً
ًدضذ أرغا

وثحمثم نٗىبات اللغاءة  ايُغابات في ٖملُة الحظهغ ًبضو واضبة في الًٗف ألاواصًمل

 في الىلاٍ الحالُة:

 يٗف اللغاءة الكفىٍة لضي الُفم 

  يٗف في ستم ما ًلغأ 

 ٖ مٗضٌ ٖمغة الٗللياهسفاى مٗضٌ الحدهُم الضعاس ل ً 

 ة اللغاءة ٌ ؾٖغ  يٗف في مٗض
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 ٌٗىـ البغوا واليلمات واإلالاَ٘ ٖىض اللغاءة والىحابة 

 ٌٗىـ البغوا وألاعكام ٖىض الىحابة 

 ،(48،م3116نٗىبات في الحهجئة)ٖلى ِٖؿ ى مغاص 

 صعىباث الىخابت: وجم جصنيف هزه الصعىبت إلي مجمىعخين: 

ً الهٗىب :املجمىعت ألاولي ً الحضَعـ الًُٗف والبِئة غي ثحؤلف م ات التل ثيحج ٖ

 ااإلاىاؾبة 

ً وجىص مكيلة ٖىض الُفم مثم عجؼ :  املجمىعت الثاهيت ٘ الٗىامم الىاقئة ٖ ثحٗامم م

ة ، واؾحسضام  ِ البغوي ، وؤلاصعان اإلاياوي والبهغي ، والعجؼ في الظاهغة البهٍغ الًب

ة واؾحسضام الُض الِؿغي في الىحابة الُض الِؿغي في الىحابة ، والعجؼ في الظاهغة البه  ٍغ

ً اهخؿا  الُفم بٌٗ اإلاتاعات الىحابُة الٗامة وثحمثم  ً أجم جٗلم الىحابة البض م وم

 سُما ًلي : 

 املهاساث الىخابيت : وحشمل :

  ٌاللضعة ٖلي ثمُيز الخكابه والازحالا بين ألاقيا 

 اللضعة ٖلي اللمـ 

 ةاللضعة ٖلي اؾحٗماٌ اخضي الُضًً بىفاء 

 املهاساث الىخابيت : وحشمل :

  مؿً الللم 

  أصاة الىحابة ً  ثدٍغ

  هحابة ؤلاؾم بالُض 

 وسخ الجمم واليلمات 

 اللضعة ٖلي وسخ البىا 

 ،(54،م3116ثىنُم البغوا م٘ بًٗتا)ٖلى ِٖؿ ى مغاص 

 صعىباث خاصت بالحعاب:

ايُات ًالصمو الظي ال هى و  ميز بين ألاعكام والغمىػ ًهبذ لضًه ٖؿغ الٍغ

ضم اللضعة ٖلي جم٘ و  ايُة ٖو َٗ ل ٖضم اللضعة ٖلي الحٗامم م٘ ألاعكام واإلاٗاصالت الٍغ
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الٗىامم ألاعكام بكيم صبُذ ووجىص نٗىبة في ازحُاع البم اإلاىاؾخ إلاٗاصلة ؾلُمة 

 التل ثغثبِ بالهٗىبات المانة بالبؿا  :

 اللٛة 

 الحيامم البي ل 

 الاهخباة 

      : خصائص روي صعىباث الخعلم-4

 خُث ٌٗاوي هئالء الُلبة مً نٗىبة في الاؾحلباٌ وستم  خصائص اللغىيت :ال

اللٛة ، وفي الحٗبير ًٖ الىفـ ، وكض ثيىن الهٗىبات اللٛىٍة هي أْتغ 

ً ٌٗاوي مً نٗىبات الحٗلم  ٖىض م
ً
 االؿمات وأهثرها ويىخا

 :فاٌ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىبات الحٗلم لضيسم  الخصائص املعشفيت ان ألَا

ملبىّ في الحدهُم الضعاس ل في ماصة أو أهثر مً )الىحابة ، أو اهسفاى 

 اللغاءة، أو البؿا  (

 :فاٌ طوي نٗىبات الحٗلم لضيسم يٗف ٖام في الخصائص الحشهيت ان ألَا

 في الحىاػن ًٓتغ 
ً
ًمً طلً يٗفا في الحىاؾم ، أو يٗفا ح الحآػع البغوي ، ٍو

الت البغهُة ؾىاء واهد الفغص ٚير محىاػن في خغواثه وفي اإلاش ل ، ساإلاكى

خغوات نٛيرة والتل ثٓتغ قيم َفُف في الغؾم والىحابة ، أو هبيرة كض ثيىن 

 به في الضماٙ ًٓتغ مً زاللتا مكىالت 
ً
لحلف بؿُِ ًيىن الفغص مهابا

 الحىاػن الٗام ثحمثم في اإلاش ل أو الجغي أو اللفؼ

 : ضم الاثؼان ثحمثم في البغهة الؼاتضة  الخصائص الاجخماعيت والعلىهيت ٖو

تغ هئالء بٌٗ الؿلىهُات  ضم يِب الىفـ ، هما ًٓ الاهفٗالي والاهضسٕا ، ٖو

م ومٗاًير اإلاجحم٘ والتل ال ثغض ل  ٚير الاجحماُٖة التل ال ثحفم م٘ مباصة وُك

ٗلم ٌٗاهىن مً اليكاٍ الؼاتض  ً ، باإلياسة الي أن طوي نٗىبات الح آلازٍغ

اكة ضم الاؾحلغاع الاهفٗالي  ، ؤلٖا البغهُة ؤلاصعاهُة ، ايُغا  الاهخباة ،  ٖو

نٗىبة يبِ اإلاكاٖغ ، ايُغا  الظاهغة والحفىير ، واهسفاى في الضاسُٗة ، 

ـ وُٗم ٖهفىع،  (47،م3142والؿلىن ٚير الاجحما ي)كِ
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 البرامج والخذماث التربىيت ألطفال صعىباث الخعلم : -5

 ويخضمن بشهامج الخعليم الفشدي ألامىس الخاليت:

ً لخؿتُم ثدضًض البضء بالحضٍعخ ، اإلا -4 ؿحىي البالي ألصاء الحلمُظ الحٗلُمل ، وطل

جخ ٖضم اياٖة الىكد ٖلي متاعات ًحلجسا الحلمُظ  ٍو

3-  ٘ ثدضًض وهحابة ألاهضاا َىٍلة اإلاضي ، هؤن ًيىن التضا ؾىىٍا مثم أن ًحىك

 الُالخ اثمام مىهج اللغاءة للهف الثالث م٘ مساًة هظا الٗام

ة ألاهضاا كهيرة اإلاضي ، خُث كض ًدحا  ثدلُم التضا الي ًىم ثدضًض وهحاب -2

ًىم صعاس ل أو أؾبٕى ساإلخؿاؽ بالحلضم والىجاح في ثدلُم ألاهضاا ًلضم 

 ً  ، خُث أن هظة ألاهضاا ، ثدضص لىا مىاَ
ً
 للحلمُظ واإلاضعؽ أًًا

ً
 مٗىىٍا

ً
صٖما

 الًٗف واللىة لضي الحلمُظ

ٌ ثدضًض زضمات ال ربُة المانة التل ؾى  -1 ً زال ً ؾُلضمتا ، سم ا ثلضم وم

٘ الُفم وثدضًض ألاهضاا وؿحُُ٘ ثدضًض المضمات التل ًدحاجتا  مٗغسة وي

الُفم ، وبالحالي ازحُاع شمو مضع  كاصع ٖلي ثؤصًة هظة المضمات بمغوهة 

 وهجاح

 ثدضًض اإلاىٖض اإلاىاؾخ للكغوٕ بالٗمم ، وهظلً ثدضًض اإلاضة اإلاحىكٗة  -4

ء ثلىٍم ًدىم في يىئسا مضي ثدلُم ألاهضاا وجىص مديات مىاؾبة واجغا -5

 الحٗلُمُة

 وهنان زالر طشق لخنظيم بشامج ألاطفال روي صعىباث الخعليم وهي:

ان مغاهؼ ال ربُة المانة ًلىم ببصاعسسا مٗلمى : مشاهض التربيت الخاصت النهاسيت  -

ً سئات ٚير الٗاصًين ، خُث  ال ربُة المانة اإلاحضعبىن لحٗلُم هظة الفئة م

ً طوي نٗىبات الحٗلم صازم ً لىمىن بحٗلُم البرامج واإلاىاهج ال ربىٍة لفئة م

ٌ بدُث ً راوح ٖضص الحالمُظ  ٌٗاهىن  43-5في الفهم ما بين  4الفهى
ً
ثلمُظا

ً نٗىبات الحٗلم )ؾلُمان ٖبض الىاخض ابغاهُم،  ا(441: 3141م

 الصفىف الخاصت لألطفال روي صعىباث الخعلم في املذسظت العادًت -

ض وجضت نفىا زانة ملبلة باإلاضعؾة الٗاصًة مً أجم جُٛير الاثجاهات لل

الؿلبُة هدى طوي نٗىبات الحٗلم وثدىٍلتا الي اثجاهات اًجابُة ملبىلة ، 
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خُث ًلحدم هئالء الحالمُظ باإلاضعؾة الٗاصًة ولىً في نفىا زانة وسم 

ً رم ًلىم اإلاٗلمىن بحضٍعخ هئالء ال  حالمُظخؿخ صعجة الهٗىبة لضيسم ، وم

 دمج ألاطفال روي صعىباث الخعلم في الصفىف العادًت -

ٗلم ًمىً أن               فاٌ طوي نٗىبات الح ًلىم أؾلى  الضمج ٖلي اس راى أن ألَا

 ً ٌؿحفُضوا مً مىاهج الفهم الٗاصي م٘ ثلضًم بٌٗ المضمات المانة ، سالُفم م

ىخؿخ بٌٗ اإلاتاعات ال ؿلىهُة اإلاالتمة)ؾلُمان ٖبض زالٌ ثفاٖله م٘ أكغاهه الٗاصًينً 

 (441: 3141الىاخض ابغاهُم،

 جىنىلىجيا الخعليم: -6

ات واإلاؿحدضرات الٗلمُة لحدلُم أهضاا  ُف الىٍٓغ ٖباعة ًٖ ٖلم ثْى

ٕ وأكم ثيلفة ا لة أؾتم وأؾغ ً بٍُغ  الحٗلُم بفاٖلُة وثمى

 جىنىلىجيا الخعليم والبرامج املعخخذمه مع صعىباث الخعلم 1 –6

 م وبشمجت الخطبيم ليحخىي على املميزاث الخاليت:ًخم جصمي

  ةا  محىسغ باللٛحين الٗغبُة و الاهجليًز

 ا
ً
 اؾحسضام نىع البىعصمُىغ اإلاٗحمضة ٖاإلاُا

  امياهُة اؾحسضامه وىؾُلة جٗلُمُة إلاٗلمل الحٗلُم الٗام في بغامج الضمج و

 ٌ فا أزهاثي ال ربُة المانة ومؿاٖضوهم وأؾغ طوي ايُغا  الحىخض وألَا

 أهفؿتما 

  اؾحسضامه وىؾُلة ثغسحسُة 

   اوؿُابِحه في الحهمُم و ؾتىلحه في ؤلاؾحسضام ثسفف الجتض و ثىسغ الىكد في

ماٌ الحٗلمُة  ا ألٖا
ً
 الغوثُيُة باليؿبة للمٗلمين واإلاضعبين ولألهالي أًًا

   ،اإلالضعة ٖلى ثدلُم ألاهضاا الحٗلُمُة المانة باإلاتاعات باليؿبة للُفم

همتاعة الحساَخ و الحىانم ومتاعات جٗلم ٖضة باإلياسة الى متاعة اؾحسضام 

 ألاجتؼة الظهُةا 

   جظ  اهخباة اإلاؿحسضم ) الُفم( : سله أؾلى  مكىق ً ًسغ  اإلاؿحسضم م

 عوثين الحٗلُم اإلاٗحاصا

 :وسُما ًلي بٌٗ أهم ثُبُلات بغامج ثىىىلىجُا الحٗلُم 

 



 هبت مشهىن 

200 

 

 عذهان معلم اللشآن:-6-2 

 وصف البرهامج:

ثُبُم ثفاٖلي لألَفاٌ لحٗلم وخفٔ اللغون لجؼء ًٖم وألاخغا الهجاتُة وأهثر 

ٌ  صٖاء وخضًث لألطواع الُىمُةا ابضإ في سىغة الحُبُم 43مً  مً خُث اراعة سًى

الُفم في خخ جٗلم اللغون وخفٓه مً زالٌ ثىٕى الملفُات وثىغاع آلاًات بهىت 

َفىلي والٗضًض مً ألاسياعا ًىلؿم البرهامج  الى رالرة أكؿام الكُش اإلايكاوي ونىت 

م  فاٌ  -ٚغسة ألاطواع-)ثدفُٔ جؼءٖ  وهاقُض أخغا الهجاء(ا ًداوي الحُبُم خىاؽ ألَا

ُة الؿمُٗة ،الب ة والبغهُة مً زالٌ بغهامج ثفاٖلي مفٗم باأللىان الُفىل هٍغ

 وألانىات الجظابةا

 حشوفي:-6-3

 وصف البرهامج:

لة مغخة  فاٌ بٍُغ يسضا ثُبُم خغوفي الي ثبؿُِ اللٛة الٗغبُة لضي الَا

ومؿلُة الحُبُم ٌٗمم ٖلى وم مً آلاي سىن، وي بىص وآلاي باصا ويسضا الحُبُم الى 

فاٌ ٙ  جٗلُم ألَا غبُة بٗضة وؾاتم ثفاٖلُة والغؾم والىُم وجٗبئة الفغا أخغا اللٛة اٗل

فاٌ ٖلى  غى جؿلؿلي لألخغا بكيم مغح وكؿُِ مما ٌصج٘ الَا بالبغا اإلاىاؾخ ٖو

الحٗلم أرىاء اللٗخا خُث ًدحىي ٖلى لٗبة ألاقياٌ التل سسضا الى عبِ الهىعة بالبغا 

  اإلاىاؾخ م٘ ٖباعات جصجُُٗة وأنىات ثفاٖلُة
ً
ىىً صوما أرىاء اللٗخ والحٗلم هما ٍو

ضاصاتا )هاًف ؾلُمان، ً كاتمة ؤلٖا  (3113ثدضًض ٖضص ألاؾئلة وازفاء نىت اإلاغقضة م

 هيا هخعلم:-6-4

 وصف البرهامج

ثُبُم جٗلُمل هاَم لألَفاٌ ٌٗلمتم أؾماء الفىاهه والمًاع وألاعكام و هُفُة هُم وم 

 مجساا

 صعىباث الخعلم:-6-5

 ج:وصف البرهام

م لحىُٖة واعقاص اإلاؿئىلين والٗاملين في اإلاضاعؽ وأولُاء  غ هظا الحُُب ثم ثٍُى

ٗلم وابغاػ جىاهبه  ال  أهفؿتم بؤهمُة بغهامج نٗىبات الح ال  وهظلً اُل أمىع اُل

ال  الظًً لضيسم  ؤلاًجابُة مما ٌؿاٖض ٖلى ثلضًم أسًم المضمات اإلاىاؾبة الى اُل
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اصة صو  ع الكغاهة ؤلاًجابُة ما بين اإلاضعؾة وألاؾغة واإلاجحم٘، نٗىبات جٗلما وبالحالي ٍػ

في بهٗىبات الحٗلم هؤخض أؾالُخ  ومً هظا اإلاىُلم جاءت سىغة هظا الحُبُم الحٍٗغ

ً نٗىبات الح  ٖ ٗلىمات ًمً هظا الحُبُم م ف، الحىُٖة البضًثةا ًح ٗلم ) الحٍٗغ

ً بغامج نٗىبات الحٗلم ) ألاهضألاؾبا ، المهاتو ٌ، (، ومٗلىماتٖ  اا، أهلُة اللبى

ًحًمً بًٗا مً الحىجحسات والبلاتم  ٚغسة اإلاهاصع، مغاخم الحُىع والاهحمام ( هما 

٘ في مُضان نٗىبات الحٗلما  والحيبحسات واإلاىاك

 الذظلىعيا: –الىشف املبذئي إلحخمال إلاصابت بصعىباث الخعلم -6-6

 وصف البرهامج: 

باعة ًٖ مجمىٖة مً ألاؾئ ٓاهغ نٗىبات الىكف اإلابضثي هىٖ  لة خىٌ م

الحٗلم اإلاحمثلة بالضؾلىؿُا إلهخكاا اخحماٌ ؤلانابة بؤخضهاا )أخمض مدمض ؾالم، 

3115 ) 

 : جشهيب الصىس لألطفال-6-7

 وصف البرهامج:

لة ؾتلة و مؿلُة ، أًًا ٌٗلم هظا  ًلىم هظا الحُبُم بحٗلُم الابجضًة بٍُغ

ُبالحُبُم الغبِ بين نىعة و ولمةا مً زه  ٖغى–الابجضًة واملة  -ُم: اتو الح

 هُم الاخغا و اليلمات -الاخغا بكيم مخؿلؿم أو ٖكىاثي 

 حعليم إلاعشاب:-6-8

 وصف البرهامج:

غا  ٖملُة ؾتلة اطا اثبٗد زُىاثه  غا  ؤلٖا لة ؾتلة و مبؿُة لحٗلم ؤلٖا ٍَغ

غا  ٖملُة  وؾُهبذ م٘ الحضٍعخ وخفٔ كىاٖض الىدى ومٗغسة بٌٗ أؾغاع ومفاثُذ الٖا

غا  مً ألالف الى ؾت ُات وكىاٖض الٖا لة جضااااا ًدحىي هظا الىحا  ٖلى اهم اؾاؾ

غا ، وال ًخب٘ اؾلى  الؿغص بم  الُاءاااا وهضا هظا الىحا  هى جٗلُم اإلابحضة هُفُة ؤلٖا

ًً٘ ألامثلة الحفاٖلُة لللىاٖض ختى ثحمىً مً الحٗلم ال بُذ لتظة اللىاٖض اااا 

ًا الى ج غا  وهي زُىات مححابٗة ان هفظت ويسضا هظا الىحا  ًا ٗلُم زُىات ؤلٖا

ً مٗغسة اٖغا  اليلمات والجمماااا ً الضاعؽ م  سؿِحمى
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 جنى لللشاءة:-6-9

 وصف البرهامج:

ثُبُم ج ى لللغاءة هى ثُبُم جٗلُمل ًغهؼ ٖلى جٗلُم اللٛة الٗغبُة باؾلى  

 مً الحضعـَ بالحللين ، و ثم بىاء مدحىي الحُُب
ً
م ٖلى مجسا  خانم ٖلى ثغسُهل ، بضال

اصًة في الؿٗىصًة ، ؾحجض الٗضًض مً اللهو و ألالٗا   ٘ الٍغ الجاتؼة ألاولى للمكاَع

لة ثفاٖلُة ملُئة  الحٗلُمُة اللُمة و اإلافُضًة و التل جؿاٖض الُفم ٖلى جٗلم الىثير بٍُغ

ل ٍغ ٗلم الُفم مً زالٌ هظا الحُبُم الىثير ُب ً باإلاغح و المُاٌ و اإلاحٗة ، سؿِح ة ل

 لحىىَ٘ الىاضح في الحُبُم ا 
ً
بة في الحٗلم هٓغا ً زاللتا أي نٗىبة أو ٖضم ٚع  ًىاجه م

أًًا ؾُجض الُفم الٗضًض مً الغؾىمات الحىيُدُة اإلالغوهة باإلاٗلىمة 

او اللٗبة اإلاىجضة صازم الحُبُم و طلً لخؿتُم ونىٌ اإلاٗلىمة الى الُفم اللهة،

جسا و ثظهغها ز لة ٌؿحُُ٘ ثسٍؼ ٗمغ والتل مجسا ًبضأ بٍُغ انة في هظة اإلاغخلة مً ال

جُة اًًا ًلضم  لة ثضٍع الُفم بىاء الاسياع و ثسٍؼً اإلاٗلىمات بضعجات محفاوثة و بٍُغ

ـ  هظا الحُبُم مجمىٖة ثثلُفُة لألَفاٌ في مجاالت مسحلفة ثغهؼ ٖلى ؤلالتام، ولِ

اعة صوصة ع مجغص الحٗلم ا مً أجمم اللهو التل ًدحىيسا الحُبُم ختى ألان  : كهة ع ٍػ

ِحم اياسة الىثير الى  األاهثر ثفاٖلُة و اراعة و محٗه و هي مً اللهو الحٗلُمُة و ؾ

ما الحُبُم بين البين و ألازغ و وم اياسة ؾحدمم سىاتض مسحلفه باؾلى  ًميزها ٖ

مؿلي زهىنا لألَفاٌ ألهه ًمحاػ بؿتىلة ؾبم مما ؾُجٗم الحُبُم هاصا و 

ماع االحدىم ، و الغؾىم  لحىاؾخ مسحلف ألٖا
ً
 ات اإلاظهلة اإلاهممة زهُها

 حعاليم إظالميت لالطفال:-6-11

 وصف البرهامج:

م الهالة لألَفاٌ والىاقئة ٖلى جملة مً ألاؾـ واإلاباوي البض   ٌٗحمض أمغ جُٗل

م بؤمغ الحٗلُم أن ًلم  وسااواهم أؾـ جٗلُم الهالة لألَفاٌ والىاقئة، وخغنىا  إلاً ًحىف 

الم ٖلى أن ث هىمين ٖلحسم الؿ  يىن هظة ألاؾـ مؿحلاة مً مٗين اللغون وعواًات اإلٗا

 ،
ً
 واسُا

ً
ة اهحماما  ُ ىلىن اإلاؿاتم الضًي وؾيرسسما مً اإلائؾف أن  بٌٗ آلاباء الظًً الً 

ة، وكًٗتم الظًً ٌؿحسضمىن أؾالُخ  وكًٗتم آلازغ الظًً ًحٗاملىن م٘ أَفالتم بكض 

ة زاَئة بؿبخ جتلتم بؿير   ُ بىن في جٗلُم الم، وم  هئالء ؾُخؿب  ة اإلاٗهىمين ٖلحسم الؿ 
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ا 
ً
 واسُا

ً
ة، أو ال ًىلىمسا اهحماما  ُ لة ثجٗلتم ًىفغون مً اإلاؿاتم الضًي ثغبُة أوالصهم بٍُغ

ؼ اإلاىس ى،  ا(3111)ٖبضهللا بً ٖبض الٍٗؼ

 حاظىبى:-6-11

 وصف البرهامج: 

فاٌ مً الفئه  ف ألَا م ثفاٖلي يسضا الى جٍٗغ ه اإلابىغة عخاؾىكيع ثُُب الٗمٍغ

ؾىىات( ٖلى البُىاهات و الفىاهه و ألاقياٌ و ألالىان و الىٛمات، بهىعة ؾتلة  5 - 1)

لة هحابة  ٍغ و ممحٗةا ٌؿاٖض الحُبُم الُفم في الحٗغا ٖلى أقياٌ و أنىات وَ 

اإلاجمىٖات اإلاظوىعة ، ببؾلى  ثفاٖلي ًجم٘ بين الحٗلُم و الخؿلُة ا هما ًمىً 

ً مكاعهه   (3114الُفم ٖملُة الحٗلم الكُلةا )ٖبضهللا ؾٗض الٗمغي،للىالضً

 كصص الاطفال:-6-12

 وصف البرهامج:

 ً فاٌ مدحىي محميز لألَفاٌ ًدحىي ٖلى مجمىٖة هبيرة م كهو ألَا

ؿحم٘  اللهو والبياًات نىثُة ومغتُة ومؿمىٖة وي ثلغأ لُفلً او ث رهه ٌكاهض َو

مىىً اياسة ما ثىص مً كهو اٖحا ً وي و ٌؿحفُض ٍو صت ان ثغويسا لخكاعهتا م٘ ألازٍغ

هداسٔ ٖلي ثغاذ الاجضاص و محٗه البياًات هظا الحُبُم ال ٌؿحسضم أي مً بُاهات 

 ( 3115اإلاؿحسضم)أخمض مدمض ؾالم، 

 إبذأ:-6-13

 وصف البرهامج:

هظا الحُبُم ٌؿاٖض الُفم ٖلى جٗلم الاعكام و البغوا بُغكة ثىاؾخ ؾىه 

ثجٗم الُفم اهثر جٗلم بالحُبُم ، هما اهه ٌؿاٖضة ٖلى هما اهه ٌٗغيتا فى نىعة 

لة ٖغى و الاؾحمإ لتظة الاعكام و البغوا و الفىاهه ا  خفٓتا و طلً مً زالٌ ٍَغ

ؼ اإلاىس ى،  (3111)ٖبضهللا بً ٖبض الٍٗؼ

 أبجذ:-6-14

 وصف البرهامج:

ً نٗىبات الحٗلم البغوا الٗغبُة بالهى  ٌ الظًً ٌٗاهىن م فا  عاثُبُم ٌٗلم الَا

 

 



 هبت مشهىن 

204 

 

 أشيال وألىان:-6-15

 وصف البرهامج:

لة ؾتلة لحٗلُم ألالىان وألاقياٌ باللٛة الٗغبُة لألَفاٌا الحُبُم ًدحىي  ٍَغ

جٗلم: وهي قاقة ثدىي مجمىٖة مً ألاقياٌ ٌؿحُُ٘ الُفم  -ٖلى ألاوكُة الحالُة: 

ًحم هُلها  ؿؤٌ ابدث -الحُٛير بُجسا ومً رم جُٛير ألىامساا وم قيم أو لىن ٌٗغى  ٌُ  :

 مً ألاقياٌ وألالىان اإلاٗغوية بٗض هُلها 
ً
 أو لىها

ً
َابم: ٖلى  -الُفم أن ًسحاع قىال

أعؾم: وؾُلة ممحٗة لحٗلُم الُفم  -الُفم أن ٌسبخ ألاقياٌ الى أماهجسا ال بُدةا 

ؼ اإلاىس ى، م الغبِ بين الىلاٍا )ٖبضهللا بً ٖبض الٍٗؼ ٌ ًٖ ٍَغ  (3111عؾم الألقيا

 همضة:-6-16

 لبرهامج: وصف ا

ً ألالٗا  الحفاٖلُة لحٗلُم البغوا  هظا البرهامج ٖباعة ًٖ مجمىٖة م

لة مؿلُة ، ًميز البرهامج وجىص مئرغات نىثُة جظابة ا )ٖبض اللاصع الفىحىر  بٍُغ

،4888) 

 خضاس وفىاهه لألطفال-6-17

 وصف البرهامج:

 ثُبُم جمُم لألَفاٌ الظًً ٌٗاهىن مً نٗىبات الحٗلم و الحىخض،ًًم

الىثير مً أهىإ الفىاهه ،المًاع والبمًُاتا باليؿبة للهٛاع سالحٗامم م٘ الحُبُم 

ؾتم وقُم، الحىلم بين الهىع بىاؾُة اللمـ ًمين أو ٌؿاع، ٌكمم اؾم الفاهتة أو 

ً ؾمإ الاؾم بكيم واضحا  المًاع هما أهه ًمى

ن-6-18  اهدشف الحشوف الهجائيت مع طاسق وشيًر

 وصف البرهامج: 

لة بغها م البغوا الهجاتُة لألَفاٌ والظًً ٌٗاهىن مً نٗىبات في الحٗلم بٍُغ مج لحُٗل

ً ٍَغم أوكُة مسحلفة ثمىىه مً جٗلم لفٓتا وأقيالتا وأؾمائسا  ممحٗة ومؿلُة ٖو

وهظلً ثغثُبسا ، ًلضم البرهامج أًًا أٚىُة البغوا خُث جؿاٖض ٖلى خفٔ البغوا 

لة ممحٗةا )أخمض مدمض ؾالم،   ا( 3115بٍُغ
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ن:-6-19  اهدشف ألاسكام مع طاسق وشيًر

 وصف البرهامج

لة  ٍغ ٗلم ُب بغهامج لحٗلُم ألاعكام لألَفاٌ ومً ٌٗاهىن مً نٗىبات في الح

ًا  دحىي أً لة هحابة ألاعكام ٍو ممحٗة ومؿلُةا ًدحىي البرهامج ٖلى صعوؽ لحٗلم ٍَغ

ً ألاوكُة وألالٗا  اإلاميزةا )هاًف ؾلُمان،  (3113ٖلى مجمىٖة م

 حشوف وولماث:-6-21

 وصف البرهامج:

البرهامج ًحيىن مً رالرة أكؿام خغوا ، ولمات وأنىات ، وم كؿم ًدحىي 

ٖلى جؼء جٗلُمل ووزغ ثغسُهل، في كؿم البغوا ًلضم البرهامج صعوؽ لحٗلُم البغوا 

ُهل ًلىم ببْتاع البغا بكيم مىلِ ختى ًحٗلم الُفم  لة هُلتا و في اللؿم ال رس ٍغ َو

لة  لضم البرهامج الٗضًض مً الضعوؽ لحٗلُم اليلمات وألانىاتا )ٖبضهللا ٍَغ هحابحها ٍو

ؼ اإلاىس ى،  (3111بً ٖبض الٍٗؼ

 حعابي:-6-21

 وصف البرهامج:

لة  ٍغ م ألاعكام ومباصة البؿا  بٗضة وؾاتم والغؾم والىُم ُب بغهامج لحُٗل

 (3114ممحٗة وكؿُُةا )ٖبضهللا ؾٗض الٗمغي،

 حشوفي املشحت:-6-22

 ف البرهامج:وص

م ألابجضًة لألَفاٌ ومً ٌٗاهىن مً نٗىبات في الحٗلم  بغهامج جٗلُمل لحُٗل

ُة  بكيم ممح٘ مً زالٌ عبُتا بٗضص مً الصمهُات الىغثىهُة الجظابة وبؤنىات َفىل

 ( 3115مميزةا )أخمض مدمض ؾالم، 

 أهظمت اللشاءة / املسح سيذ أهذ ساًذ:-6-23

 : وصف البرهامج

ض أهض ةا ٌؿاٖض  بغهامج ٍع عاًد مهمم لألشمام الظًً لضيسم اٖاكة بهٍغ

ٗلمل اللٛة ؤلاهجليزًة  البرهامج ألاشمام الظًً ٌٗاهىن مً نٗىبة اللغاءة والىحابة ومح

ٌا باإلياسة الى  في الىنىٌ الى أصوات الضٖم التل ًدحاجىمسا في اإلاضعؾة أو الٗمم أو اإلانز

أنىات مىُىكة باإلياسة الى أهه ًضٖم طلً، به هاَم ألفاّ صكُم لحدىٍم الىو الى 
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ـ، مؿخىضات جىجم، ووعص ولىص،   اإلاحهفدات اه رهد اهؿبلىعع وهغوم وساًغ سىه

دحىي ٖلى قٍغِ أصوات كىي ٌؿمذ للمؿحسضم اللُام  الوة ٖلى طلً،ً  وسَىـ هىتاٖ 

ُبىٖة الفغصًة واإلاحٗضصة أو ملفات  اتف مسحلفة مثم مسح الىراتم اإلا وهظلً  PDFبْى

دىٌ هالم اإلاؿحسضم الى هوا باإلاثم، ٌؿمذ للمؿحسضم بؿتىلة اصز اٌ الىالم الظيً 

ا ٖالوة ٖلى طلً، به أصوات متاعات الضعاؾة MP3ثدىٍم أي هو ملف نىت، مثم 

مثم جؿلُِ الًىء، أصوات البدث، كامىؽ الهىع، والحيبئ باليلماتا )ٖبضهللا بً ٖبض 

ؼ اإلاىس ى،  (3111الٍٗؼ

 :3111/ املسح هىسصويل أهظمت اللشاءة -6-24

 : وصف البرهامج

جٗم  2111وىعػوٍم  هى بغهامج مهمم لألشمام يٗاا البهغا البرهامجً 

الىهىم اإلاُبىٖة أو ؤلالى روهُة محىسغة وجاهؼة لألشمام ساكضي البهغا البرهامج 

ًمىً أن ٌؿاٖض ساكضي البهغ، ومحالػمة عإٍة الىمبُىثغ، وطوي  2111وىعػوٍم 

اكات الب ًالت واإلاُاة الؼعكاء، وهظلً اإلاؿحسضمين في اإلانٌز أو ؤلٖا ة مثم امسُاع اٗل هٍغ

ًىسغ ال رهيز ٖلى الجملة، أو الؿُغ أو الٗباعة  2111وىعػوٍم   في اإلاضعؾة أو في الٗمما

 ٌ بلىن واخض ووم ولمة بلىم وزغ ٖىض كغاءسسا بهىت ٖاليا باإلياسة الى طلً، ًىسغ ونى

٘ الى اللىامِـ واإلاغ  اصسات واإلالاَ٘ اللفُٓةا ٖالوة ٖلى طلً، ًدحىي ٖلى أصوات ؾَغ

هحابة مغهة ٌؿحسضمتا الُال  أرىاء الُباٖة مثم الحضكُم ؤلامالثي أو الىالم أرىاء 

الىحابةا هما ًىسغ امياهُة الىنىٌ الؿمعي والبهغي الى نفدات الىٍخ م٘ بغهامج 

ت الخؿلُم مثم الٗمم بظاثه م٘ الحهفذ ساًغ سىهـ مىػٍالا الى جاهخ طلً، لضًه زُاعا

وم مؿحسضم، وقبىة للمؿحسضمين اإلاكاعهين في هفـ الكبىة، ومكٛم جتاػ الظاهغة 

 (4888)ٖبض اللاصع الفىحىر ،   اUSBسالف 

/أؾىص همدُة للحٗلم  - ا في انضاعات ملىهة اخ راسُة أو أبٌُ ًً ًحىاسغ اإلاىحج أً

 ( 3115)لللغاءة سلِ(ا )أخمض مدمض ؾالم، 

 لىحت مفاجيح وليفي:-6-25

 وصف البرهامج :

اكة  فاٌ اإلاضاعؽ وطوي ؤلٖا لىخة اإلافاثُذ ولُفي هي لىخة مفاثُذ مهممة أَل

ً اللىي ًىاؾخ ثماًما الجؼء الٗلىي  الجؿضًةا ًدحىي الجتاػ ٖلى ُٚاء مً البالؾخُ
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ً الًِٛ صون كهض ٖلى مفحاخين  ً لىخة مفاثُذ ولُفي، مما ًمى٘ اإلاؿحسضمين م م

باإلياسة الى طلً، ثدحىي ٖلى مفاثُذ ملىهة، مما ًجٗلتا جظابة   فـ الىكدافي ه

ٌ USBلألَفاٌا ٖالوة ٖلى طلً، ًؤجي مٗتا مىنم  وكغم مضمج ألصاة  PS2، ومدى

اتف ولُفيا هظلً، سبن لىخة اإلافاثُذ أكىي  ً لىخة اإلافاثُذ  411مفاثُذ ْو مغة م

   اللُاؾُةا

ا في انضاع  - ًً مؼوص بُٛاء/كفاػ لىخة اإلافاثُذ ولُفي، اإلاهمم للىخة  ًحىاسغ اإلاىحج أً

ىبةا )أخمض مدمض ؾالم،  ً ألاثغبة والَغ  ( 3115مفاثُذ ولُفي لبماًتسا م

 :LXلىحت مفاجيح بج هيز -6-26

 وصف البرهامج :

ةا  LXلىخة اإلافاثُذ بج هيز  ٖاكات بهٍغ مهممة لألشمام الظًً ٌٗاهىن مً ا

خة مفاثُذ وىٍغجي أو بىٓام ثغثِخ أ    ا هما ثدحىي ًمىً جكىُم الجتاػ لُٗمم ولى 

المات الحىلُِ اللُاؾُة:   ٖ ٖلى جمُ٘ البغوا ألاؾاؾُة بما في طًل جمُ٘ أخغا

باإلياسة الى طلً، سبمسا محىاسلة م٘ جمُ٘ الحُبُلات   خغاا 86مجمىٖة مفاثُذ 

تا  ً أمسا جٗمم م٘ وي باصا ٖالوة ٖلى طلً، مؼوص ٗم أنلي  USBمىنم الغتِؿُة سًالٖ 

ٌ أبم وي باصا )ٖبض اللاصع الفىحىر ،  ا(4888ومدى

 الخاجمت:

م ، وما  ف بحىىىلىجُا الحُٗل وكٗض هظا الٗغى اإلاىجؼ الظي ثىاولىا سُه الحٍٗغ

م ، وما ثلضمه مً خلىٌ هاجٗة للىثير  ثلضمه مً اؾتامات عاتضة ومتمة لل ربُة والحُٗل

ير الٗملُة ال ربىٍة والحٗلُمُة ، وهُف جٛير صوع مً اإلاكىالت ال ربىٍة التل ثئرغ ٖلى ؾ

 اإلاٗلم والُالخ هدى ألاسًم في ْم ثىىىلىجُا الحٗلُما

ُة  هلىٌ اهه ًخبين لىا آلان وبجالء مضي أهمُة هظا الٗلم وأرغة الفٗاٌ في ال رب

ضا  والحٗلُم ، مما ٌؿحىجخ ٖلى اإلاٗىُين وسم الحٗلُم وثُىٍغة أن ًىلىا هظا الٗلم مٍؼ

م ختى هسغ  بحٗلُم مً  ً ال ربُة والحُٗل داولىا الاؾحفاصة مىه في قتى مُاًص الٗىاًة ٍو

هاصا طا ارغ سٗاٌ في بىاء ألاجُاٌ بىاء ؾلُما لُيىهىا بٗض طلً لبىات نالبة ، ًلىم 

جسم وأمتسم ، وًل ًخؿ ى طًل اال بحًاسغ جتىص  ٖلى وىاهلتم مؿحلبم مكغق لَى

ٖلم وماصة  اإلاسلهين مً أبىاء ألامة الظًً لً ًبسلىا بما ٌؿحُُٗىن مً وكد وجتض و

م وم ما مً قاهه ثلىٍة البىاء ال ربىي والحٗلُمل زضمة ألجُالىا  ٌسمغومسا في ؾبُم ٖص
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 ٌ ً وجىص اإلائؾؿات ال ربىٍة والحٗلُمُة وهى ثغبُة أجُا وؾُٗا لحدلُم التضا ألاؾمى م

جٗالُم صًجسا الظي ًدثسا  نالبة مهلبة ، جؿير في هظة البُاة ٖلى هضي وبهيرة مً

ىٍة لُحيامم  ٖلى َلخ الٗلم والاؾ زاصة مىه ، في قتى مجاالت البُاة الضًيُة والضُه

بظلً بىاء اإلاجحم٘ وثحماؾً لبىاثه وثىاسـ بٗض طلً مً ؾبلتا في ؾلم الغقي 

ُٗضوا لألمة مجضا ثلُضا وان ٖلماإها هم ؾاصة الضهُا والباعػون في قتى  والبًاعة َو

ىعها واعثلى وسا ، الٗلى  م وهم مً أؾـ لىثير مً الٗلىم التل اؾحفاص مجسا الٛغ  َو

فازغون وسا  باهىن بٗلىمتم ٍو ضا ببطن هللا هلمذ أجُالىا ٌُٗضون مجض أؾالستم، ٍو ٚو

لُه وجخ:أمم ألاعى ا  ٖو

  يغوعة أزظ اإلائؾؿات الحٗلُمُة بمُالخ الحٗلُم ؤلالى رووي ٖىض ازحُاعها

ـ، اياسة الى محابٗتسا إلصزاٌ الحٗلُم ؤلالى رووي في أًٖاء هُئة الحضَع

ً كبم أًٖاء هُئة الحضَعـا  بغامجتا ومحابٗة ثُبُلتا م

  يغوعة ثىسير هفاًات الحٗلُم الالى رووي لضي أًٖاء هُئة الحضَعـ في

بسم ٖلى محُلباثها غؽ الى ي لضيسم بؤهمُحه وثضٍع  اإلائؾؿات الحٗلُمُة ٚو

 ًاء هُئة الحضَعـ الؾحسضام الحٗلُم ؤلالى رووي ثلضًم خىاسؼ جصجُُٗة أٖل

 في ٖملُة الحضَعـا

  ٌٗج ٖلى بٌٗ اإلائؾؿات الحٗلُمُة وك ثُبُم الحٗلُم ؤلالک رووي بالحضٍع

 .الحسههات

 بُة للمحٗلمين ٖلى اؾحسضام ثلىُات الحٗلُم ؤلالک رووي  .ثىسير صوعات ثضٍع

 نوكغ رلاسة الحٗلُم ؤلالک رووي وسىاتضة بين اإلاحٗلي. 

 وكغ رلاسة الحٗلُم ؤلالک رووي وسىاتضة بين أًٖاء هُئة الحضَعـ. 

  الحسلو مً مساوا اإلاحٗلمين مً الحٗلُم ؤلالک رووي بحىسير اإلاحُلبات التل

ة لحُبُله کما وعصت في هظا البدث  .ًغون أمسا يغوٍع

  جؿلُِ الًىء الىاعصة في هظة الضعاؾة ومداولة  أهمُة الفئة الىٓغ الى

 .ثُبُم الحٗلُم ؤلالک رووي أهثر  ثدحا  ألمسا هي التل  موالاهحما
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