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 إشـراف
 د/ منال عبد العال مبارز                    فـىأ.د / عـــالء  الـدين كفـا

 مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم                    فرغ قسم ارشاد النفس   أ . مت

 معهد الدراسات التربوية           معهد الدراسات التربوية       

 جامعة القاهرة                                    جامعة القاهرة  
 
 

 مقدمة:

إن الكالالالالبه ههالالالالهللا لهههالالالالا   ل  سالالالالان 

كمخلالالالوج اجتمالالالايل للسالالاليلة تعالالالار  

شالالاةعة لالالالكبه لالنوالالع هالالو  عمالالة مالال  

 عالالم   اليليلالالالة التالال  لهههالالالا سالالاله ا هللا 

لمالال  لالالبك الكالالبه  ،لتعالالال  ل  سالالان 

يسالالتويأ أن يتوا الالش اصشالالخا  مالالأ 

لهعض بش هو أساس هالاه لال  بعضهم ا

لجديراً بالذكر  التعهير ي  ال ياة كلها

أن اإلياقالالة العقليالالة تالالثير تالاليييرا كهيالالراً 

يلل الن و اللغوي للوفش ، لضبً ي  

 الة ال صيلة اللغوية لييتل كبمهللاض 

مفككالالاً لريالالر مفهالالوه لملالالء باصلوالالا  

لتشالاليأ اضالالورابات النوالالع مالال  إبالالداك 

سالالات لحالالذ . لتثكالالد العديالالد مالال  الدرا

يلالالال  أهميالالالة اسالالالتخداه الكمهيالالالوتر مالالالأ 

ابلي  للتعلاليم اصطفاك المعاقي  يقليا الق

دراسالالة أمريكيالالة لمالال  هالالذد الدراسالالات 

 pp 136-152 ،1991)لكريستي  باهر 

 Christine baher:)  لجالالد أن  سالالهة

ت صيش االطفاك المعاقي  يقليا تالدداد 

ل يالالالالدداد تفالالالالايلهم باسالالالالتخداه جهالالالالا  

لومات ل تدداد الكمهيوتر ل  تلق  المع

اتياهاتهم اإلييابية   و التعلم بوريقة 

ألضالالالش  لاوهالالالرلا اتياهالالالات إييابيالالالة 

  الالالالو اسالالالالتخداه الكمهيالالالالوتر لالالالال  تعلالالالالم 

القالالرا ة ل اكتسالالام المهالالارات اللغويالالة 

  ي  الوساةش التقليدية اصلرى.

 اإلحساس بمشكلـــة الدراسة  : 

مالالالالال  لالالالالالبك مبح الالالالالة الهاح الالالالالة      

يم بإحالالالالالدي لألطفالالالالالاك القالالالالالابلي  للتعلالالالالال

مالالالدارس التربيالالالة الفكريالالالة لجالالالدت أن 

مع مهم يعا ل م  لاحالد أل أك الر مال  

فاعلية برنامج متعدد الوسائط في عالج  

بعض اضطرابات الكالم لدي األطفال 

 المعاقين عقليا القابلين للتعليم 
 

 عبير عبد الحميد فتحى
 ألصاة  تكنولوجيا تعليم

 ة للتربية الفكريةالمدرسة التيريهي

 ادارة الوايل  التعليمية
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 تثكالالد ل ييالالوم النوالالع لالكالالبه .

الدراسالالالات الوهيالالالة لالتربويالالالة  أن أي 

العقليالة يالثير  شكش م  أشالكاك االياقالة

لالالل توالالور الكالالبه للالالل القالالدرة يلالال  

 لالتعهير النوع

 مشكلة الدراسة :

  -يمكن تحديد مشكلة الدراسة في :

ا تشالالالار اضالالالوربات النوالالالع لالكالالالبه  

لالالالدي اصطفالالالاك المعالالالاقي  يقليالالالا بنسالالالهة 

كهيالالالرة ، لبمقابلالالالة العالالالاملي  لالالالل هالالالذا 

الميالالالاك لجالالالد أن النسالالالهة قالالالد تختلالالال  

 حسب  وع اإلياقة لدرجتها .

مكاان ااايا ة ي-تسااات ت الدراسااة : 

مشكلة البحث فاي التسااتل األساساى  

    -التالي :

 سالالاة  مالالا لايليالالة بر الالامد متعالالدد الو

لالالل تقيالاليم ليالالبا بعالالض اضالالورابات 

النوع لالكبه لالدي اصطفالاك المعالاقي  

 يقليا ؟ 

ويتفاارم ماان اااسا التساااتل األساسااى 

  -عدة تسات ت فرعية اى  :

مالالالا اضالالالوربات النوالالالع لالكالالالبه  (1)

المراد تقييمها ليبجهالا لالدى اصطفالاك 

المعالالالاقي  يقليالالالالا باسالالالالتخداه الهر الالالالامد 

 متعدد الوساة  ؟

متعدد الوسالاة   ما  ورة بر امد (2)

لتقيالالاليم ل لعالالالبا اضالالالورابات النوالالالع 

 لالكبه لدى اصطفاك المعاقي  يقليا؟

مالالالالا لايليالالالالهللا اسالالالالتخداه ألصالالالالاةل  (3)

التخاطالالالالالالب للهر الالالالالالامد لالالالالالالل يالالالالالالبا 

اضالالالالورابات النوالالالالع لالكالالالالبه لالالالالدى 

 اصطفاك المعاقي  يقليا ؟

  أاداف الدراسة :

تهالالالد  الدراسالالالة إلالالال  تقيالالاليم ل يالالالبا 

لدي  بعض اضورابات النوع لالكبه

اصطفالالالالالاك المعالالالالالاقي  يقليالالالالالا ل يالالالالالادة 

حصالالالاليلتهم اللغويالالالالة لجعالالالالش كبمهالالالالم 

مفهومالالالالاً ليسالالالالتويعوا التوا الالالالش مالالالالأ 

الميتمأ لالت قع م  لايلية الهر الامد 

العبجالالالال  الالالالالذى أيدتالالالالهللا الهاح الالالالة لالالالال  

لفالالالض  سالالالهة إضالالالورابات النوالالالع ل 

الكبه لدى يينة م  اصطفاك المعالاقي  

 يقليا.

 أامية الدراسة :

تكمالالالالال  أهميالالالالالة  : أامياااااة ن رياااااة   

الدراسة ال الية  لالل مسالايدة اصطفالاك 

المعالالالالالالالاقي  لالالالالالالالل الميتمالالالالالالالأ لحتالالالالالالال  

يستويعون التوا ش مالأ مال  حالولهم . 

لالالالالإن مشالالالالكلة إضالالالالورابات النوالالالالع ل 

الكبه لدى اصطفاك المعاقي  يقليا لالل 

حاجالالالة إلالالال  مقيالالالاس مهالالالرمد لتقيالالاليم ل 

تشالالخيا اضالالورابات النوالالع لالكالالبه 

اح ة يل  لدى اصطفاك ، إذ لم تع ر اله

 والالاج اهتمامهالالالا بالالالاالطبع يلالالال  كالالالش 

يلالال  مقيالالاس  -جديالالد لالالل هالالذا الميالالاك 

مقن  لل الهيئالة العربيالة للتعالر  يلال  

اضالالالالورابات النوالالالالع ل الكالالالالبه لالالالالدى 

اصطفالالالاك، كمالالالا أن المقالالالاييس اصجنهيالالالة 

التالالالالل اسالالالالتواية الهاح الالالالة ال صالالالالوك 

يليهالالالالالالالا ال تصالالالالالالالل  للتوهيالالالالالالالع لالالالالالالالل  

ميتمعاتنالالالا العربيالالالة لذلالالال  اللالالالتب  

مالال  حيالالو أ الالواتها لمفرداتهالالا  اللغالالة

لأسالالالالاليب اللفالالالالال بهالالالالا، لال يمكالالالال  أن 

يسالالالالتخدمهللا ألصالالالالاةيو التخاطالالالالب لالالالالل 

يملية التشخيا الضورابات النوالع 

لالالذا لالالإن  تالالاةد هالالذد الدراسالالة  ،بسالالهولة

لالهر الامد المسالالتخده يمكالال  أن يسالالتفيد 
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منهالالا ألصالالاةيو التخاطالالب لالالل يالالبا 

اضورابات النوع ل الكبه لدى  سالهة 

اصطفالاك الالالذي  يعالالا ون  ريالر قليلالالة مالال 

 م  هذد االضورابات.

 :أامية تطبيفية 

إيالالالالالداد ل تصالالالالالميم بر الالالالالامد متعالالالالالدد 

الوساة  لتقياليم ليالبا ييالوم النوالع 

ل الكالالالالالالالبه بالالالالالالالالكمهيوتر مخصالالالالالالالا 

 يم لألطفاك المعاقي  يقليا القابلي  للتعل

 حدود الدراسة :

طفالش 15العينة الكلية للدراسالة قوامهالا 

  ا لئة القابليم  اصطفاك المعاقي  يقلي

إ الالا( (  6ذكالالور ،  9للتعلالاليم بواقالالأ ) 

ممالال  تتالالرالم أيمالالارهم الدمنيالالة مالال  

يمالالارهم أنوات لتتالالرالم ( سالال12–9)

( سالالالالالالنوات  9.6 – 6) العقليالالالالالالة مالالالالالال 

 – 57لتتالالالرالم  سالالالهة ذكالالالاةهم بالالالي  )

( لتالالالالالالم تقسالالالالالاليمهم إلالالالالالال  يالالالالالالالب( 67

ميمويالالالالالات الميمويالالالالالة  التيريهيالالالالالة 

اصلل  ل الميمويالة التيريهيالة ال ا يالة 

الميمورة  الضابوة قواه كالش منهالا  ل

 ( أطفاك. 5)

 المنهج :

المالالالنهد التيريهالالالل بايتهارهالالالا تيربالالالة 

هالالدلها التعالالر  يلالال  لايليالالة بر الالامد 

متعالالالالدد الوسالالالالاة  تقييمالالالال  ل يبجالالالال  

لألطفاك المعاقي  يقليالا لال  ل أمهالاتهم 

ل  ال د م  بعض اضورابات النوع 

ل الكالالالالبه لالالالالدى يينالالالالة مالالالال  اصطفالالالالاك 

مالالأ اسالالتخداه المالالنهد المعالالاقي  يقليالالا، 

المقارن لال  سالهيش مقار الة لايليالة هالذا 

الهر الالامد القالالاةم يلالال  تالالدريب اصطفالالاك 

إل  جا ب إرشاد أمهاتهم ل اشتراكه  

لالالالال  تالالالالدريب أطفالالالالاله  ، ل الالالالالذى تالالالالم 

تقديمهللا للميمويالة التيريهيالة اصللال  ، 

بفايليالالالالة بر الالالالامد  لالالالالر يقالالالالوه يلالالالال  

التالدريب لقالال  ) تالدريب اصطفالالاك يلالال  

تقديمالالالالالهللا للميمويالالالالالة  النوالالالالالع ( ل تالالالالالم

التيريهيالالالة ال ا يالالالة ليلالالال  ذلالالال  تعتمالالالد 

الدراسالالالة يلالالال  تصالالالميم تيريهالالال  ذى 

ميمويالالالالات يالالالالب( متيا سالالالالة تتم الالالالش 

احالالالالداها لالالالال  الميمويالالالالة التيريهيالالالالة 

، ى لالتالدريباصلل ) اإلرشالاد اصسالر

ل الميمويالالالالالالة التيريهيالالالالالالة ال ا يالالالالالالة ) 

التدريب لق  ( لال  حالي  تتم الش ال ال الة 

  لالالالالم لالالالال  الميمويالالالالة الضالالالالابوة التالالالال

تتعالالالرب لهر الالالامد الدراسالالالة ليعتمالالالد 

اله و يل  القيالاس القهلالل لالهعالدي ل 

 التتهع  للميمويات ال ب(.

ل أجريالالالة الدراسالالالة ال اليالالالة لالالالل  

مدرسالالالالتي  للتربيالالالالة الفكريالالالالة بالالالالإدارة 

الالالالالالوايلل التعليميالالالالالة بالقالالالالالاهرة لهمالالالالالا 

المدرسالالالة التيريهيالالالة للتربيالالالة الفكريالالالة 

حيالالالالالالو تالالالالالالم التيالالالالالالار الميمالالالالالالويتي  

لمدرسالالة الالالوايلل للتربيالالة التيالالريهيتي  

حيالالو تالالم التيالالار الميمويالالة  الفكريالالة

ليمتالالالالد الهعالالالالدالدمنل لالالالالل ، الضالالالالابوة

لك الدراسالالالالالالالالالالالالة ال اليالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالال  أ

، 2008حت   هاية مالايو2007أكتوبر

لتم لبك هالذد الفتالرة إجالرا  الدراسالة 

االستوبيية لتقني  اصدلات لالقياس 

القهلل لتوهيالع بر الامد الدراسالة يلال  

جرا  القياس الهعدي يينة الدراسة يم إ

 لالقياس التتهعل ) ما بعد الهعدي(.
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 أدوات الدراسة:

* برنامج  لتقييم وعالج اضطرابات 

 النطق من إعداد الباحثة.

تم إيالداد بر الامد بالوسالاة  المتعالددة  -1

لتقييم النوع لالكالبه لالدى يينالة اله الو 

 يشتمش يل  : 

تقيالالاليم  والالالع أ الالالوات ال الالالرل  لالالالل  

مة يلال  كلمالات كلمات حيو تشمش القاة

لل الالالالالرل  مالالالالال ) أ إلالالالالال  ى( حيالالالالالو أن 

الهر الالالالامد يعالالالالالالد إضالالالالالورابات  والالالالالع 

أ الالالالوات جميالالالالأ ال الالالالرل  صى طفالالالالش 

معاج يقليا يعالا   مال  إضالورابات لال  

 وع  وت أى حر  مال  ال الرل  ل 

لالالالاليس لعالالالالبا إضالالالالورابات لالالالال   والالالالع 

أ الالالالوات حالالالالرل  م الالالالددة ، لالوفالالالالش 

المعالالالالاج يقليالالالالا يمكالالالال  أن يعالالالالا   مالالالال  

حالالر  إضالالورام لالال   والالع  الالوت أى 

ال يمكالالال  ت ديالالالدد بالالالالذات لالالالذا البالالالد أن 

يعالالالالالد الهر الالالالالامد إضالالالالالورابات  والالالالالع 

ى  –أ وات ال رل  جميعهالا مال  ) أ 

( ليده ت ديد حرل  بعينها . لت توى 

شاشالالالات التالالالدريب يلالالال  كلمالالالات يكالالالون 

ال ر  لل بدايالة الكلمالة مالرة للسالوها 

مالالرة ل هايتهالالا ة مرإضالالالة إلالال  لجالالود 

فالالش  الالورة لمالالا تعنيالالهللا الكلمالالة يراهالالا الو

يلالالال  شاشالالالة الكمهيالالالوتر ليولالالالب منالالالهللا 

التعالالر  يلالال  الصالالورة ل والالع اسالالمها 

بعالالالد أن ينوقهالالالا  المالالالدرم أمالالالاه الوفالالالش 

ليكررهالالا للفالالهللا ليسالاليش المالالدرم  الالوع 

االضالالالورام الالالالذي يا يالالالهللا منالالالهللا الوفالالالش 

 –إضالالة  –إبالداك  –سوا  كان ) حذ  

 –تشويهللا ( لموضالعهللا لالل الكلمالة ) ألك 

 هايالالالة ( لتسالالاليش النتالالالاةد لالالالل  –لسالالال  

منفصالالالش بقايالالالدة بيا الالالات مل قالالالة  تقريالالالر

 بالهر امد.

 تصميم برنامج التقييم : -1

بر الالالالامد تقيالالالاليم النوالالالالع ال يعوالالالالل  

درجالالالالة للكالالالال  يفيالالالالد لالالالالل التشالالالالخيا 

لالتقيالالاليم المشالالالكش لبضالالالورام حيالالالو 

يشير الرقم االحصاة  الذى ي هر ل  

التقريالالالر الموضالالال  لتقيالالاليم الوفالالالش) اذا 

 والالالع الوفالالالش  وقالالالا  الالال ي ا تسالالاليش 

والالالع الوفالالالش ( لاذا  1درجالالالة لاحالالالد )

(( 0 وقالا لاطئالالا تساليش درجالالة  الالفر)

الالالال  يالالالدد ال الالالرل  لالكلمالالالات التالالال  

الفع الوفش لال   وقهالا  وقالا  ال ي ا 

لليس ال  درجة حسابية تتم معاليتهالا 

احصالالاةيا لتسالاليش النتالالاةد لالالل تقريالالر 

بقايالالالالالالدة بيا الالالالالالات مل قالالالالالالة منفصالالالالالالش 

حت  يتم تقياليم حالالة الوفالش بالهر امد. 

لت ديالالالالد التالالالالدريهات العبجيالالالالة التالالالال  

ي تاجهالالالالا ليختلالالالال  هالالالالذا الالالالالرقم بعالالالالد 

يمش التقيالاليم ا تها التالالدريهات العبجيالالة

 الهعدى لنوع الوفش .

 أاداف برنامج التقييم  :

يهالالد  بر الالامد التقيالاليم الالال   إلالالال   

تقيالالاليم كفالالالا ة النوالالالع ليالالالبا بعالالالض 

اضالالالالورابات الكالالالالبه لالالالالدى اصطفالالالالاك 

 المعاقي  يقليا القابلي  للتعليم .

يب برنااااامج متعاااادد الوسااااائط للتاااادر 

وعاااااالج اضاااااطرابات النطاااااق مااااان 

 اعدادالباحثة .

قامالالالة الهاح الالالة بالالالاإلطبع يلالالالل       

العديالالد مالال   مالالاذا تصالالميم التعلالاليم ينالالد 

 &Gangneكالالالش جا هيالالالهللا ليرييالالالر
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Briggs لديالال  لكالالاريdick & 

Carrey  يهالد اللويال  اليالدار م مالد

يويالالة لمالاليس  الالال  يهالالد   هالالارلن 

لذلالالالالالالالالال  لبسالالالالالالالالالتفادة مالالالالالالالالال  هالالالالالالالالالذد 

نا  بر امد العبا االستراتيييات لل ب

المقتالالرم المقترحالالة لالتالالل تناسالالب لئالالة 

د المختلفي  يقليا القابلي  للتعلم م  هالذ

 :االستراتيييات بشء م  اإلييا 

نموذج تصميم التعليم لعبد اللطيف 

 (364، ص2000الجزار)الجزار : ، 

يتكون  موذا يهالد الويال  اليالدارم  

تسأ لووات يوض  ليهالا اإلجالرا ات 

لت قيالالالع اصهالالالدا   التالالالل سالالالو   تهالالالأ

 التعليمية :

 تعريال  الوفالش -است واذ ا تهاد الوفش 

لم السالابع استديا  التع-بيهدا  التعلم 

توجيالالهللا  -رب الم يالالرات للمالالتعلم يالال -

قيالاس  -ية الراجعالة تقديم التغذ -التعلم 

اصدا  لالعالبا لليالهللا يالتم قيالاس الوفالش 

بعالالد كالالش لوالالوة ال لحالالدة مالال  لحالالدات 

ات القيالالاس بالالرامد التعلالاليم لتكالالون أدل

ضم  مالواد للسالاة  الهر الامد لبنالا اً 

 يلل  تيية هذا القياس يتم تقديم الالتعلم

العبجالالالل المناسالالالب ليقالالالوه المعلالالالم أل 

الوسالالاة  التعليميالالة بمقيالالاس اصدا  مالال  

لبك االلتهارات لبواقات المبح ة 

أل مالالالالالال  لالالالالالالبك اصسالالالالالالئلة الضالالالالالالمنية 

الموجالالودة دالالالش المالالادة التعليميالالة لالالل 

إيداد بر الامد متعالدد ضو  ما سهع تم 

 الوساة   لعبا اضورابات الكبه

يالبا بعالض أاداف برناامج العاالج :

اضالالالالورابات الكالالالالبه لالالالالدى اصطفالالالالاك 

المعاقي  يقليا القابلي  للتعليم بمدارس 

التربيالالة الفكريالالة لقالالد التالالارت الهاح الالة 

 -اضالالورابات النوالالع لهالالل ) ال الالذ  

التشالويهللا ( حيالو  –اإلبالداك  –اإلضالة 

ك الالالر اضالالالورابات النوالالالع ا هالالالا تم الالالش أ

ا تشالالاراً  بالالي  اصطفالالاك المعالالاقي  يقليالالا 

لتعلالالالالاليم بمالالالالالدارس التربيالالالالالة القالالالالالابلي  ل

 الفكرية .

 مصطلحات البحث :

 تعريف إضطرابات النطق والكالم:

الشاص  ير  يهد العديد الشخا)

( ، اضالالالورم النوالالالع بي الالالهللا 1997:  

هالالالو ذلالالال  االضالالالورام الالالالذي ي الالالد(  

 تييالالالالة لجالالالالود ألوالالالالا  لالالالالل إلالالالالراا 

ت حرل  الكبه م  مخارجها، أ وا

ليالالالالده تشالالالالكيلها بصالالالالورة  الالالال ي ة 

لتختلالال  درجالالات اضالالورابات النوالالع 

مالالالالال  ميالالالالالرد الل غالالالالالة الهسالالالالاليوة إلالالالالال  

االضورام ال اد، حيو يخرا الكبه 

رير مفهالوه  تييالة ال الذ ، لاإلبالداك، 

 لالتشويهللا، لاإلضالة.

تعريااااف تعريااااف اإلعاقااااة العقليااااة :

الجمعياااة ا مريكياااة لاعاقاااة العقلياااة 

مااااااااا قدماااااااا   اء علااااااااىبناااااااا

:  (1997جروسمان)الشاااااااااااااااناو : 

تشالالير اإلياقالالة العقليالالة إلالال  أدا  يقلالالل 

المتوسالال  بدرجالالة  يالالاه مالالنخفض يالال 

دالالالة، يوجالالد متب مالالاً مالالأ ييالالوم لالالل 

 السالاللوا التكيفالالل لي هالالر أينالالا  لتالالرة

لقالالد أقالالرت اليمعيالالة اصمريكيالالة  النمالالو

( لال  اإل الدار A.P.Aللوب النفس )

اة  الرابالالأ للالالدليش التشخيصالال  اإلحصالال

)  DSM.IVلألمالالالالالالالالراب العقليالالالالالالالالة 

( ضالالالرلرة اسالالالتيفا  الم كالالالات 1994
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اآلتية لتشخيا ال الة يل  إ هاإياقالة 

 يقلية له :

أدا  ذهنالالالالالالالال  لويفالالالالالالالال  دلن 

 70المتوسالال  ، ل  سالالهة ذكالالا  حالالوال  

 أل أقش يل  إلتهار ذكالا  يوهالع لرديالا

ييوم أل قصور ل  السلوا التكيف  ل

الالالالراه  ، أى مالالالدى كفالالالا ة الفالالالرد لالالال  

ويات المتوقعالالالة ممالالال  هالالالم لالالال  المسالالالت

يمالالرد أل جمايتالالهللا ال قاليالالة لالال  إينالالي  

يلالالال  اصقالالالش مالالال  الميالالالاالت التاليالالالة : 

وا الالالالالالالالش، لاسالالالالالالالالتخداه امكا الالالالالالالالات الت

، ل التوجيالالالالالالالالهللا الالالالالالالالالذات  ل الميتمالالالالالالالالأ

ة، المهالالالالالالارات اصكاديميالالالالالالة الوويفيالالالالالال

، ل الفالالالالالالراغ ، لالصالالالالالال ة ل لالعمالالالالالالش

 18السالالبمة ل ي الالد( ذلالال  قهالالش سالال  

المعالاقون  صطفاك المعاقون يقليااسنة 

 Educableيقليا  القالابلون للتعلاليم  )

mentally retarded (EMR ) 

 :  (1990ل ارة التربيالالالة ل التعلالالاليم :

يسالالالالالتخده هالالالالالذا المصالالالالالول  لو الالالالال  

المسالالتويات العليالالا مالال  اإلياقالالة العقليالالة 

لالذي يتضم  ألرادا قالادري  يلال  أن 

يصالالاله وا مكتفالالالي  ذاتيالالالا ليلالالال  تعلالالالم 

مهالالالالالالارات أكاديميالالالالالالة يالالالالالال  طريالالالالالالع 

   االبتداةية العليا الصفو

شاشات البرنامج

 

 شاشة 

 

الدلوك 

 للهر امد

 

شاشة الدلوك للهر امد ل تتولب ادلاك اسم 

المستخده ل الرقم السرى للتيكد م  شخصية 

المدرم له  شاشة يوجد بها  ر دلوك يند 

 النقر يليهيتم التيكد م    ة المعلومات الت 

مل قة تم ادلالها م  لبك قايدة الهيا ات ال

بالهر امد ليند التيكد م    ة الهيا ات يتم 

الدلوك للهر امد مأ لجود للفية يهارة ي  

  ورة ل ب( اطفاك ميمعة 
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شاشة 

 الرةيسية 

 

 الشاشة الرةيسية للتقييم لت توى يل :

   ر ادلاك طبم جدد يمك  م 

لبلهللا اضالة اسما  اطفاك جدد ل  

 قايدة بيا ات الهر امد.

 :يتم م  لبلهللا اال تقاك  ر التقييم

 لشاشات التقييم

  ر الهر امد:ل  تقاك لهر امد يبا 

بعض اضورابات الكبه لدى 

 ليماالطفاك المعاقي  ذهنيا القابلي  للتع

 بمدارس التربية الفكرية.

 .ر لرلا للخرلا م  الهر امد  

ليراي  تنسيع لضأ كش  ر ل  مكا هللا يل  

ورة الشاشة بشكش مناسب مأ لجود للفية  

 لميموية م  االطفاك المعاقي  ذهنيا بالمدرسة

 التيريهية للتربية الفكرية

شاشة 

ادلاك 

 وبم جدد

 

شاشة ادلاك بيا ات اصطفاك اليدد ل ت توى 

يل  حقوك لههيا ات اساسية ي  الوفش ل الت  

 سيتم ادلالها ل  قايدة الهيا ات لت توى يل :

  ر اصلك:لعرب بيا ات ألك طفش مقيد 

 لعدة الهيا ات.بق

 . ر التال : لعرب بيا ات الوفش التال  

  ر السابع: لعرب بينات الوفش 

 السابع.

  ر اصلير: لعرب بيا ات  لر طفش 

 مقيد بقايدة الهيا ات.

  ر اضالة: إلضالة بيا ات الوفش 

 اليديدلحف ها ل  قايدة الهيا ات.

  ر رجوع:للرجوع ال  الشاشة 

 الرةيسية للتقييم.

 تيب لتنسيع لضأ ال قوك ليراي  تر

ل اص رار يل  الشاشة مأ لجود للفية 

يهارة ي   ورة ل ب( اطفاك ميمعة 

 بشكش يشواة 
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التقييم 

 التشخيص 

شاشة 

دلوك 

 اصطفاك

 

شاشة دلوك اصطفاك ال  التقييم لالت  تتولب 

ادلاك اسم الوفش ل الرقم السرى حيو يتم 

صهللا مأ ادراا  تاةد التقييم ل  ال قوك الت  تخ

لجود  ر دلوك يند النقر يليهللا يثدى ال  

الدلوك مهاشرة ال  بر امد التقييم مأ لجود 

للفية يهارة ي   ورة ل ب( اطفاك ميمعة 

 بشكش يشواة . 

التقييم 

 التشخيص 

 شاشة     

 التقييم  

 

شاشة للقاةمة الرةيسية للتقييم التشخيص  

لت توى يل  ميموية م  اص هار تنقش 

ه ال  تقييم ال رل  ل التعر  لالفهم المستخد

 ليرب  تاةد تقييم كش منهما.

يراي  تنسيع لضأ كش  ر ل  الشاشة مأ 

 لجود للفية 

يهارة ي   ورة لل رل  الهياةية منولقو 

 م  منتص  الشاشة. 

التقييم 

 التشخيص  

شاشة تقييم 

 ال رل 

 

شاشة تقييم ال رل  لت توى يل  ال رل  

 اصبيدية م  

أ ( ال  اك )ى( مأ لجود  ر رجوع يند اك) 

النقر يليهللا يتم الرجوع ال  شاشة القاةمة 

الرةيسية للتقييم لكش حر  م  هذد ال رل  

ك يكون يل  شكش  ر يند النقر يليهللا يتم اال تقا

ال  شاشة تقييم الخر  ليراي  تنسيع لضأ 

 ال ر  ل  الشاشة.
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التقييم 

 التشخيص  

شاشة تقييم 

 ال ر 

 

 قييم ال ر  الواحد:شاشة ت

لي هر بها قاةمة منسدلة إللتيار لضأ 

ال ر  ل  الكلمة حيو يمك  التيار لضأ 

ال ر  ل  ألك الكلمة ال ل  منتص  الكلمة 

ال ل   لر الكلمة ليرب  ورة لها ل يمن  

ت ديد ل تسييش  وع االضورام الذى يعا   

ن منهللا الوفش م  لبك التيار  ويهللا لم ب اذا كا

تشويهللا ألابداك أل  إضالة أل حت  ال حذ  أل 

يوجد ييب يتم التيارد يم النقر يل  ت ديد 

 وع العيب الدلاك بيا ات التقييم ل  قايدة 

 الهيا ات .

اما  ر ادراا  وع العيب ل  تقرير النتاةد 

ليثدى ال  تسييش تل  النتاةد ل   ورة 

 تقرير لعرضها ليما بعد.

يند النقر اما  ر رجوع لشاشة تقييم ال رل  

يليهللا يعود مرة الرى لعرب شاشة تقييم 

 ال رل  إللتيار حر   لر.

اما  ر رجوع للقاةمة الرةيسية يثدى للعودة 

 للشاشة الرةيسية للتقييم. 

شاشات 

 التقييم

شاشات 

تقييم 

 ال رل 

شاشة 

يرب 

 تاةد تقييم 

ال رل  

للوفش 

 الواحد.

 

شاشة تعرب  تيية تقييم ال رل  الهياةية 

لة للوفش الواحد ل ه  يهارة ي  جدلك كام

ي توى يل  اسم ال فش ل ال ر  ل موضأ 

الخوي ل الكلمة الت  ألوي ليها الوفش ل وع 

الخوي ل تمك  المستخده م  طهاية هذا 

التقرير ال اله و داللهللا ل الخلفية بيضا  ص ها 

  ف ة تقرير للوهأ.

  ليتم اربج التقرير م  مربأ االربج       ل

  يمي  الشاشةللرجوع للشاشة السابقة ايل

 مهاشرة. 
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شاشات 

 التقييم

شاشات 

تقييم 

 ال رل 

شاشة 

يرب 

 تاةد 

تقييم 

ال رل  

ليميأ  

 اصطفاك.

 

شاشة تعرب  تيية تقييم 

ال رل  الهياةية كاملة ليميأ 

اصطفاك ل ه  يهارة ي  جدلك 

ي توى يل  اسم الوفش ل 

ال ر  ل موضأ الخوي ل 

ألوي ليها الوفش  الكلمة الت 

ل وع الخوي ل تمك  المستخده 

م  طهاية هذا التقرير ال 

اله و داللهللا ل الخلفية بيضا  

 ص ها  ف ة تقرير للوهأ.

ليتم اربج التقرير م  مربأ 

االربج       ل  ايل  يمي  

الشاشةللرجوع للشاشة السابقة 

 مهاشرة. 

شاشة 

تقييم 

التعر  

 ل الفهم

 

ة ت توى ه  يهارة ي  شاش

يل  لهرس لموضويات يتم 

تقييم تعر  ل لهم التوفش ليها 

ل تتسم بالتنوع بي  التعر  ل 

الفهم له  يل  شكش أ رار كش 

منها يثدى ال  شاشة التقييم 

الخا ة بهللا ليراي  تنسيع 

يرب تل  اص راريل  

الشاشة مأ استخداه  حيم النا 

 وع  -لون النا )  (   –)  ( 

ود للفية الخ  )   (  مأ لج

يهارة ي   ورة ميمعة 

لهعض اصشيا الت  يتم التعر  

 يليها ل لهمها م  لبك التقييم.
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شاشة 

تقييم 

التعر  

 ل الفهم

 

ه  يهارة ي  شاشة لتقييم 

الوفش ل  أحد اليوا ب 

المعرلية م  لبك يرب 

 موذا صجدا  اليسم ل سثاك 

الوفش ينهللا للوقو  يل  مدى 

 معرلتهللا لليد  ل تسميتهللا.

له  مكو ة م  يدد م  

اص رار كش منها يم ش جد  م  

أجدا  اليسم يند النقر يليهللا يتم 

يرب  ورة مكهرة لهذا 

اليد  ل  المساحة المخصصة 

لعرب الصورة ليند التيار 

 ر  لر يتم يرب  ورة 

لا ة بهللا مأ إ الة الصورة 

السابقة ليوجد مربع  التيار 

لت ديد ما إذا كان الوفش قد 

اليد  ل استوتأ تعر  يل  

 تسميتهللا أه ال .

ليوجد  ر يدد اجدا  التعر  

ل التسمية  إلضالة النتيية 

 دالش قايدة الهيا ات.

ل ر ادراا يدد أجدا  التعر  

ل التسمية إلدراا تل  النتيية 

 ل  تقرير النتاةد.

ل ر الرجوع لشاشة تقييم 

التعر  ل التسمية يند النقر 

يليهللا يتم الرجوع لشاشة تقييم 

لتعر  ل الفهم إللتيار ا

 موضوع  لر لتقييمهللا.
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ل ر الرجوع لشاشة التقييم 

الرةيسية يند النقر يليهللا يتم 

الرجوع لشاشة التقييم الرةيسية 

. 

ليوهع  فس التصميم يل  باق  

ى ل  شاشة الموضويات اصلر

 تقييم التعر  ل الفهم.

 

شاشات 

 التقييم

شاشات 

تقييم 

التعر  ل 

 الفهم

شاشة 

يرب 

د  تاة

تقييم 

التعر  ل 

الفهم 

للوفش 

 الواحد.

 

  يهارة ي  شاشة تعرب  تيية تقييم ه

الوفش الواحد له  يهارة ي  جدلك 

ي توى يل  اسم الوفش ل اصجدا  الت  تم 

التعر  يليها ل تسميتها ل يددها ليمك  

م  لبالهللا اله و ل الوهاية مأ استخداه  

وع   -لون النا )  (   –حيم النا )  ( 

 خ  )   (ال

ليتم اربج التقرير م  مربأ االربج       

ل  ايل  يمي  الشاشةللرجوع للشاشة 

 السابقة مهاشرة.
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شاشات 

 التقييم

شاشات 

تقييم 

التعر  ل 

 الفهم

شاشة 

يرب 

 تاةد 

تقييم 

التعر  ل 

الفهم 

ليميأ 

 اصطفاك.

 

  يهارة ي  شاشة تعرب  تيية تقييم ه

طفاك له  يهارة ي  جدلك جميأ اص

ي توى يل  اسم الوفش ل اصجدا  الت  تم 

التعر  يليها ل تسميتها ل يددها ليمك  

م  لبالهللا اله و ل الوهاية مأ استخداه  

 وع  -لون النا )  (   –حيم النا )  ( 

 الخ  )   (

ليتم إربج التقرير م  مربأ اإلربج       

اشة لل أيلل يمي  الشاشة للرجوع للش

 السابقة مهاشرة.

 

شاشة 

أ وات 

 ال رل 

  

 

شاشة  للتدريب يل   وع أ وات 

ال رل  ل ت توى يل  جدلك بهللا 

 ال رل  الهياةية م  ) أ ـ ى (.

ليراي  ترتيب ال رل  يل  الشاشة 

بشكش منسع لت توى الشاشة يل   ر 

رةيسية يند النقر يليهللا يتم اال تقاك ال  

 الشاشة الرةيسية للهر امد.

 ل ر لرلا للخرلا م  الهر امد.

 

 

شاشة 

 ال ر  أ

ل بالم ش 

شاشة التدريب يل  حر  )أ( لي هر  حر  أ

 ليها

  ر طريقة كتابة ال ر  يند 

النقر يليهللا ت هر لقوة ليديو 
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ل  

شاشات 

باق  

ال رل  

 م 

 ــ   ىم ـ

ت توى 

الشاشات 

يل   فس 

 العنا ر
 

 

 توض  طريقة كتابة ال ر .
 النقر يليهللا   ر  وت ال ر  يند

ت هر لقوة ليديو تعرب  ورة 

للوجهللا بالكامش ل  وت  وع 

 ال ر .
  ر  وت ال ر  مأ التركيد 

يل  الفم  يند النقر يليهللا ت هر 

لقوة ليديو تعرب  ورة مكهرة 

 للفم ل  وت  وع ال ر .
  ر أ وات ال رل  للرجوع 

 لشاشة أ وات ال رل .
  ر كلمات ال ر  ل  تقاك لشاشة 

الت  يدلش  يرب الكلمات

ال ر  ضمنها ل  ألضاع 

منتص   –مختلفة ) ألك الكلمة 

 لر الكلمة (.  –الكلمة 
  ر تدريهات ال ر  ل  تقاك 

لشاشة التدريب يل   وع ال ر  

بورج مختلفة )بال ركات 

 القصيرة ل الوويلة ......الخ (.
  ر اصلصاة  ل  تقاك لشاشة 

تعرب معلومات هامة ي  

 ال ر  لأللصاة .
 الرةيسية للرجوع لشاشة   ر

 القاةمة الرةيسية للهر امد.
 

شاشة 

كلمات 

 ال ر  أ

ل بالم ش 

 شاشة كلمات ال ر  

لت هر بها قاةمة منسدلهللا إللتيار لضأ 

ال ر  ل  الكلمة حيو يمك  التيار 

الكلمة ل منتص   لضأ ال ر  ل  ألك

الكلمة ل  لر الكلمةليرب  ورة لها 

حيو ت توى   يل  الكلمات الت  يدلش 

ال ر  ضمنها ل ت توى أيضا يل  
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