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 د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ

  



 

 

 صعوبات التعلم مسارمناذج من أعمال طالب 
 ةـبـيـة طـعـجام –ة ـرتبيـة الـيـكل –ة ـة اخلاصـرتبيـم الـقس

 
 صعوبات التعلم مسارأعمال طالب 

 عمر بن معتق دغيم اجلهني
 حممد بن ناصر على احلارثي

 رشيد الرحيلي ةواف عطيـن
 ابراهيم عيد مطر الرشيدي

 الصبحىامحد فهد مريزيق 
 طهـد أوسـأمين حمم مـعاص

 

  



 الـعـمـل األول
 يـركــس حـآزر احلـتـني الـسـحـام وتـرف على األرقـة التعـوحـل

 اعـداد الـطـالب عـمر مـعـتـق اجلـهـني

 
يف تعرف الطالب على األرقام املتشابهة فكرة اللوحة تتمثل 

مياه، ونطقها، واختيار الرقم املتشابه واملثبت على غطاء زجاجة 
ثم تثبيت هذا الغطاء يف مكانه على اللوحة حتت الرقم املتشابه 
من خالل إعادة الغطاء اىل املكان املخصص له واملثبت على اللوحة، 
والتأكد من الربط بطريقة تناسب تناسق الرقم املثبت على الغطاء 

 مع الرقم املثبت على اللوحة، ونطق الرقم بصوت واضح.



 
جمموعة من أغطية زجاجات  –ح من الفلني : لومكونات اللوحة

 –الزجاجة لتثبيت الغطاء عليها  مناملياه وقص اجلزء األعلى 
 .جمموعة مزدوجة من األرقام –صندوق لوضع األرقام واألغطية به 

 



 
من خالل وسيلة حسية قائمة  -: تعليم الطفل اهلدف من اللوحة

تعرف على ال -على التآزر البصري اللمسي السمعي احلركي 
األرقام املتشابهة، والقيام باختيار الرقم املتشابه واملثبت على 
غطاء زجاجة املياه، ونقله من الصندوق وربطه باللوحة على اجلزء 

 املخصص لذلك مع النطق بصوت واضح.

"قام الطالب بعمل منوذج أويل للوحة وعرضه باحملاضرة ومناقشته 
التنفيذ واملميزات والعيوب، ومت اقرتاح يف الفكرة واهلدف وطريقة 

إضافة إطار للوحة ورباط أعلى اللوحة لتثبيتها، واضافة أرقام 
جمسمة بدال من كتابتها بالقلم، وتعديل وضع الصندوق ليتوافق 
 مع الشكل العام للوحة واضافة دليل االستخدام اىل اللوحة."

 امليداني. أهدي الطالب منوذج من اللوحة اىل جهة التدريبكما 

  



 العمل الثاني

 يـركـس حـآزر احلـتـهة والـشابـروف املتـة احلـوحـل

 اعداد الطالب/ حممد بن علي نـاصـر احلـارثـي

 
يف تعرف الطالب على حروف اللغة العربية فكرة اللوحة تتمثل 

املتشابهة، وتثبيت احلرف على اللوحة أسفل احلرف املتشابه من 
وجهني مثبت على اللوحة وخلف احلرف خالل شريط الصق ذا 

الصغري القابل لإلزالة والتثبيت واملتوفر أمام الطالب يف صندوق 
مثبت أسفل اللوحة، أو متاح أمام الطفل على الطاولة، مع نطق 

 احلرف بصوت واضح.



 
جمموعة من  –ذا وجهني أو لونني: لوح من الفلني مكونات اللوحة

واجلزء  –ألعلى الكبري املزخرف أكوب النسكافيه اجلزء اأغطية 
 – جمموعتني من حروف اللغة العربية –الصغري أسفل الكوب 

صندوق من الفلني مثبت أسفل اللوحة جلمع احلروف أو ختزين 
دائرة بيضاء أعلى اللوحة لتثبيت املعزز أو تثبيت وجه  املعززات.

بوب " أو  باسم أو تثبيت شكل جذاب من ألعاب األطفال " سبونج
صورة طائر لنفس احلرف أو صورة كلمة لنفس احلرف" وهذه 
الدائرة البيضاء عبارة عن غطاء كوب القهوة أو النسكافيه غري 

 املزخرف مثل باقي األغطية باللوحة.
 



 
من خالل وسيلة حسية قائمة  -: تعليم الطفل اهلدف من اللوحة

عرف على الت -على التآزر البصري اللمسي السمعي احلركي 
احلروف املتشابهة والقيام باختيار احلرف املتشابه، ونقله من 
الصندوق ولصقه باللوحة على الشريط املخصص لذلك. مما يقوي 
عضالت اليد ويساعد على عملية الرتميز الدماغي والتعلم 

 احلسي، مع نطق احلرف بصوت واضح.

  



 األعمال التالية:

 لوحة دوائر األرقام واألعواد •
 لوحة احلروف اإلجنليزية والتآزر احلس حركي •
 لوحـة الكلمات والصـور والتآزر احلس حركي •
 لوحة احلرف / الكلمة / الصورة من خالل التآزر احلس حركي •

 لـوحـات األشـكال اهلـنـدسـيـة والـتـآزر احلـس حـركـي •

 

 من اعداد الطالب الصم وضعاف السمع ختصص صعوبات التعلم:

  مطر الرشيديابراهيم عيد 

 الصبحىامحد فهد مريزيق 
  طهـد أوسـم أمين حممـعاص

 رشيد الرحيلي ةواف عطيـن
 

 من اخلدمات املساندة والرتمجة االشارية لتطوير وحتديث العمل:
 ا. إمساعيل الدقاق   مرتجم لغة إشارة جبامعة طيبة

 
 

  



 العمل الثالث

 وادـام واألعـر األرقـة دوائـوحـل

 
يف تعرف الطالب على الرقم املثبت على فكرة اللوحة تتمثل 

صندوق دائري مفرغ، ثم اختيار عدد األعواد املناسب للرقم، ونقل 
األعواد من الصندوق املخصص هلا اىل صندوق الرقم مع النطق 
بصوت واضح، وهكذا مع كل األرقام، كما ميكن استخدامها يف مجع 

 ح األرقام واالستالف ومعرفة املتبقي.األعواد ملعرفة اجملموع، أو طر



 
جمموعة من أكواب  –: لوح من الفلني وجهني مكونات اللوحة

املياه الورقية أو لفافة دائرية من لفافات أوراق القصدير او أوراق 
التظليل أو بكرات لفافة األوراق املتوفرة بالقرطاسيات جمانا بعد 

أعواد مقصوصة من الفلني أو أعواد  –استهالك املادة امللفوفة عليها 
أو مصاصة من اخلشب أو أعواد األيس كريم أو أعواد خافض اللسان 

 وشفاطات العصائر. 

مت كتابة األرقام على أغطية كوب النسكافيه وتثبيتها بالصق على 
اللفافات وتثبيت اللفافات على اللوحة بوضوح أمام الطالب ليجيد 
قراءتها والتعرف عليها، واختيار عدد األعواد املناسب ووضعه يف 

 املكان املخصص لذلك.



  



 العمل الرابع

 يـركـس حـآزر احلـتـيزية والـلـجـاإلنة احلروف ـوحـل

 
يف تعرف الطالب على حروف اللغة االجنليزية فكرة اللوحة تتمثل 

املتشابهة، وتثبيت احلرف على اللوحة أسفل احلرف املتشابه من 
خالل شريط الصق ذا وجهني مثبت على اللوحة وخلف احلرف 

الطالب يف صندوق الصغري القابل لإلزالة والتثبيت واملتوفر أمام 
مثبت أسفل اللوحة، أو متاح أمام الطفل على الطاولة، مع نطق 

 احلرف بصوت واضح.



 
جمموعة من  –ذا وجهني أو لونني: لوح من الفلني مكونات اللوحة

واجلزء  –أكوب النسكافيه اجلزء األعلى الكبري املزخرف أغطية 
 –االجنليزية جمموعتني من حروف اللغة  –الصغري أسفل الكوب 

صندوق من الفلني مثبت أسفل اللوحة جلمع احلروف أو ختزين 
من خالل وسيلة  -: تعليم الطفل اهلدف من اللوحة املعززات.

 -حسية قائمة على التآزر البصري اللمسي السمعي احلركي 
، التعرف على احلروف املتشابهة والقيام باختيار احلرف املتشابه

ونقله من الصندوق ولصقه باللوحة على الشريط املخصص لذلك. 
مما يقوي عضالت اليد ويساعد على عملية الرتميز الدماغي 

 والتعلم احلسي، مع نطق احلرف بصوت واضح.

  



 العمل اخلامس

 يـركـس حـة الكلمات والصور والتآزر احلـوحـل

 
الصورة املثبتة على يف تعرف الطالب على فكرة اللوحة تتمثل 

اللوحة، واختيار الكلمة املناسبة واملتاحة بالصندوق املثبت أسفل 
اللوحة وتهجئة الكلمة بصوت واضح ونطقها وتثبيتها أسفل 
الصورة على اللوحة بواسطة الشريط الالصق ذا الوجهني املعد 
لذلك واملثبت خلف الكلمة وعلى اللوحة. كما يف كلمة يد املثبتة 

 وحة.على الل



 
جمموعة  –: لوح من الفلني ذا اللونني أو الوجهنيمكونات اللوحة

بيت  –الصور امللونة ملكونات طبيعية من حميط الطفل " شجرة من 
يد ثعلب " واملتعددة األحرف  –عنب قمر  –ورد حصان  –فاكهة  –

 –اىل قليلة األحرف " حبسب عمر الطفل ومرحلته الدراسية 
شريط الصق ذا وجهني  –جمموعة من الكلمات الدالة على الصور 

  صندوق من الفلني. –

: يقوم الطالب بقراءة الكلمة وتهجئتها بصوت واضح االستخدام
لكلمة؛ ثم يثبت ثم ينظر اىل اللوحة وخيتار الصورة املناسبة ل

الكلمة أسفل الصورة مما يفيد يف تناسق البصر والسمع وحركة 
 اليد لتثبيت الكلمة أسفل الصورة.



  



 العمل السادس

 التآزر احلس حركيمن خـالل ورة ـرف / الكلمة / الصـة احلـوحـل

 
يف تعرف الطالب على الصورة أو احلرف أو الكلمة فكرة اللوحة تتمثل 

وتنظيمهم معا يف عمود واحد، مع النطق بصون واضح وتثبيت الصورة 
واحلرف والكلمة، من خالل الشريط الالصق ذا الوجهني واملثبت على 

 اللوحة وخلف الصور واحلروف والكلمات

ة حروف موعجم–: لوح من الفلني ذا الوجهني أو اللونني مكونات اللوحة
صور متناسبة مع احلروف جمموعة  –جمموعة كلمات عربية  –عربية 

سيارة  –عصفور  –زهرة  –حصان  –مسكة  –والكلمات املستهدفة " تفاحة 
  . صندوق احلروف والكلمات والصور –قمر  –عنب  –



 

 
من خالل وسيلة حسية قائمة  -: تعليم الطفل اهلدف من اللوحة

التعرف على احلروف والكلمات  -على التآزر البصري احلركي 
والصور املتشابهة والقيام باختيار احلرف والكلمة والصورة 
 املتشابهة وتثبيتها باللوحة على اجلزء املخصص لذلك.

 

  



 العمل السابع

 لوحة األشكال اهلندسية والتآزر احلس حركي

 
يف تعرف الطالب على الشكل اهلندسي " فكرة اللوحة تتمثل 
الشكل البيضاوي  –املعني  –الدائرة  –املستطيل  –املربع  –املثلث 

" وملسه بيده مع نطق االسم بصون واضح، وفكه وتركيبه، وحتريك 
األصابع داخل جتويف الشكل، والتعرف احلسي على حدود الشكل 

 وحوافه.

–: لوحني من الفلني ذا الوجهني أو اللونني مكونات اللوحة

ة أشكال مت صناعتها من أحد ألواح الفلني وعمل غطاء هلا موعجم
 بارزة لتسهيل التحريك والفك والرتكيب. أو نقطة





من خالل وسيلة حسية قائمة على  -تعليم الطفل : اهلدف من اللوحة
التعرف على األشكال اهلندسية املختلفة  -التآزر البصري اللمسي احلركي 

والتعرف على أشكاهلا وحوافها وحدودها من خالل فكها  ،وترميزها حسيا
وإعادة تثبيتها مرة أخري يف التجويف املخصص لذلك  اوخلعها من مكانه

مع نطق اسم الشكل بصوت واضح. وميكن تعلم الطفل ذاتيا أو من خالل 
وميكن استخدام طبقة فلني واحدة فقط مع خلفية  املعلم أو خالل األقران.

  :أو الورق املقوي كما يف الصور التاليةمن البالستيك 

 



 

 



  



روعي يف تلك الوسائل واللوحات أن تكون واضحة الفكرة واهلدف، 
وبسيطة التكاليف، ومثرية، ومشوقة، ومتعددة االستخدامات، 
ويصنعها الطالب / املعلم بنفسه، ويبتكر هلا عدة استخدامات 

الفكرة واملكونات  ووظائف، ويسجل هلا اسم يعرب عنها، كما يوضح
 وطريقة االستخدام واهلدف الرئيس.

عرض الفكرة ومناقشتها مجاعيا مع زمالئه، ثم حيدد بيقوم كل طالب 
املكونات ويقوم بتصميم منوذج أويل ثم يناقشه بقاعة احملاضرات 

وذكر االستخدامات املقرتحة  ،ليقوم الطالب بتحديد رؤي وأبعاد أخري
لتكون النماذج التالية أفضل تطورا من  ؛واملميزات واملقرتحات

 النموذج األويل.

تغرس تلك الطريقة اجلدية واملهنية واالبتكارية والعصف الذهني 
والتعاون وتقدير الذات واستدامة مكونات البيئة وإعادة تدويرها 

 وتوظيفها.
ونوا إضافة متميزة اىل اجلامعة وجهات كما تساعد الطالب على أن يك

وتوفري مناذج من تلك اللوحات واهداؤها اىل جهات  ،التدريب امليداني
 التدريب امليداني.

كما تسهم يف التحول من التمركز حول املعلم اىل التمركز حول 
املتعلم، والرتكيز على التعلم احلسي والتعاوني والنشط، وتشجع 

 على العمل اجلماعي.

  



 

 
 قسم الرتبية اخلاصةمن أعمال 

 عمر بن معتق دغيم اجلهني
 حممد بن ناصر على احلارثي

 رشيد الرحيلي ةواف عطيـن
 ابراهيم عيد مطر الرشيدي

 الصبحىامحد فهد مريزيق 
 طهـد أوسـم أمين حممـعاص

  



 

  ة وتشتت االنتباهكلوحة عالج اضطراب فرط احلر

 الطالب فيصل بن عبدالعزيز

 

لوحة من الفلني مثبت عليها عدة وسائل عالجية الضطراب فرط احلركة 
كنشاط يدوي حسي يستخدم الصلصال وتشتت االنتباه، تشتمل اللوحة على 

لتفريغ الطاقة السلبية وابراز مواهب الطالب يف تشكيل األشكال من خالل 
دميها أمام االشكال املرافقة للصلصال، كما تستخدم يف تعلم احلروف واألرقام وتق

األقران كناتج " منتج" كما أنه ميكن توظيفها ابداعيا من أعمال صلصاليه 
وتستخدم يف تدريبات التنفس وإنهاك الطالب مفرطي البالونات أخري. 

النشاط كما تستخدم يف الرتفيه واملنح كمعززات وغري ذلك. تشتمل اللوحة 
ت وضوء مبهج وهي لعبة تفاعلية تصدر صولعبة صيد السمك كذلك على 

أثناء اللعب وصيد السمك وتلعب فرديا او مجاعيا وتتطلب مهارات حسية 
لعبة طرفية دقيقة وتركيز دماغي ويصاحبها فرحة من األطفال عند النجاح بها. 

ية يستخدمها الطفل ولون العريض والشبك وهي لعبة يداأو البالكرة والشبك 
 بها.  للضغط عليها فتتشكل أشكال وفق الشبك احمليط



 . 

من خالل حتريك املسمار املرافق هلا  عبة التآزر احلسي احلركي الكهربائيةل
ومتريره خالل ممرات اللعبة دون مس أحد اجلوانب، وعند اخلطأ يصدر صوت 
تنبهي الحتساب األخطاء او مرات احملاولة ثم تتاح الفرصة للطرف الثاني او 

 الطفل التايل.

يستخدمها الطفل لتفريغ طاقة القلق والتوتر أو التي لعبة الكرة املطاطية 
وفيها يتحدى الطالب قدراته لعبة مكعب سيدوك اللعب الفردي أو اجلماعي. 

لعبة ترتيب وزمالءه يف اعادة ترتيب االرقام او احلروف او االشكال يف كل وجه. 
يف أعمدة أو صفوف وتلعب فرديا او مجاعيا.  لعبة السلك األقراص الدائرية 

نطاط وهي لعبة حمببة لألطفال تستخدم لتنمية املهارات احلسية والعضالت ال
 الكبري لنط احلبل دون مس األقدام مع االرتفاع عن األرض أثناء اللعب 

 



 

 لعبة القطن لعالج اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
 الطالب يزيد حامت الرحيلي

 

القطن؛ يقوم التلميذ منفردا "عبارة عن لوح فلني مثبت عليه طبقني أو كأسني بأحدهما كرات من 
شاليمو" ونقلها  - شفاط –مصاص سرتو أو يف جمموعة بسحب كرات القطن عن طريق الشفط بالفم "

اىل الطبق األخر ويف هذا تدريب على انتظار الدور واللعب اجلماعي وتدريب عضالت الفم واالنشغال 
مت جتربتها مع اطفال الشلل بهدف موجه منصرفا عن ايذاء األخرين ومفيدة لذوي االعاقة و

الدماغي وطالب االعاقات املتعددة وأطفال فرط احلركة وصعوبات التعلم مبدارس النجاح االبتدائية 
شهر التوعية باضطراب  2018ومعهد األمل للصم ومدارس أخري خالل شهر اكتوبر  –النموذجية 

 فرط احلركة وتشتت االنتباه.
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