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  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التربیة والتعلیم
  إدارة التربیة والتعلیم بمحافظة االحساء

  إدارة التربیة الخاصة
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الوسائل التعلیمیة 
في برامج 

  صعوبات التعلم



  لعبة الحروف لھجائیة
                                                          

  

 
 

  
  



   /التعریف باللعبة 
    ھي عبارة عن لعبة للترفیھ والتعلم یقوم الطالب من خاللھا بتعلم الحروف 

 بین الطالب في والمتعةالھجائیة واألرقام واألشكال وزرع روح التنافس والحماس 
  .سبیل التعلم المثمر الناجح بإذن اهللا تعالى

  /مكونات اللعبة 
لوحة مرسوم علیھا الحروف واألشكال واألرقام على شكل مربعات مرتبة  -

  .ومتتالیة
 -١( مكعب الزھرة  ذو ستة أوجھ وكل وجھ یحتوي على مجموعة نقاط من  -

٦. (  
 عن مجسمین ذو لونین مختلفین لكل طالب مجسم عبارةالمجسم المتحرك  -

 حتى اللوحة على واحد  حیث یقوم الطالب بتحریك ھذا المجسم لتحدید مكانھ
 . النھایة إلىالوصول 

المربعات التعزیزیة تعتبر مكافأة للطالب عند وصولھ لھا بحیث یقوم بالتقدم  -
 تجعل الطالب یعود للخلف التيعدة خطوات لألمام وھناك مربعات الخطر 

 .والھدف من ذلك زیادة الحماس والتفاعل مع اللعبة
 

  /طریقة اللعبة 
  .رة ومشاھدة الرقم الظاھر على الزھرة یقوم الطالب برمي الزھ -
 .یقوم الطالب بتحریك المجسم على حسب الناتج الموجود على الزھرة -
 للخانةعود سی وإال إلیھ ینطق اسم الحرف الذي وصل أنیجب على الطالب  -

السابقة و ینتقل اللعب لزمیلھ  ویقوم المعلم بذكر اسم الحرف وتوضیح شكلھ 
 . األخرى ةباللعللطالب لیتجاوزه في 

 . من تقدم لألمام ورجوع للخلفاللعبة على الموجودةإتباع التعلیمات  -
 . نقطة النھایة إلى أوالالفائز في اللعبة ھو من یصل  -
 .تقدیم المعزز للطالب بمناسبة الفوز -



  ربط الحرف بالصورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخامات المستخدمة
 + صور بكلماتھا+ حروف  + كروت ملونھ+ قطعة من القماش + قطعة فلین 

  محفظة لحفظ الصور
  
  

  :طریقة االستخدام 
 بھ الصور التي تمث ل الح روف الھجائی ة وعن د      یوجد في أسفل الوسیلة جیب توضع 

ع  ن طری  ق ال  صور   ( ُتخ  رج وتل  صق بجان  ب الح  رف    هالم  ر ادت  دریس الح  روف  
  .وتدریجیًا یبدأ المعلم باستبعاد الصور عن عین التلمیذ ) الممغنطة

  
  :  الھدف التربوي

   یتعرف الطالب على الحروف من خالل الصور لترسیخھا في ذاكرة الطالبأن    
  



  
 

  منظار الكلمات المتعددة االستخدام
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الخامات والمواد المستخدمة 
  . قطعتین من الفلین  و أراق علیھا كلمات مكتوبة بالتشكیل 

  
  : كیفیة إعدادھا وصنعھا 

  بشكل مربع من النصفاألولیقص الفلین  .١
 قطعتین مستقیمة وتوضع على الفلین الثاني من الخل ف     األولیقص من الفلین     .٢

 كقاعدة ویتم تثبیتھا بمادة الصقة
توضع القطعة المربعة من الفلین على القطعتین المستقیمة وی تم تثبیتھ ا بم ادة         .٣

 .الصقة
  

  :طریقة استخدامھا 
)  خم سة ح روف   إل ى م ن ح رفین   (  وعلیھا كلمات مج ردة   A4 أوراقیتم طباعة 

  .والمدود والتنوین ویتم عرضھا على الطالب
  

  :الھدف التربوي 
  .تمشتتاتنمیة قدرة الطالب على القراءة من خالل قراءة كلمات بدون 

  



  
  قراءة الحروف بكلماتھا                    

  

  
  
  

  / طریقة االستخدام
 ویتحرك بشكل دائري فیظھر شكل الحرف من فوق نحرك الفلین من الجنبین

  ..باألعلى بالحرف الذي ظھر مبدوءةوتظھر الكلمة وصورتھا باألسفل 
  

  /الخامات المستخدمة
   سم٧ * ٢٥ من الفلین المقوى بطول أرضیة -١
 ملصوقة ببعض) ٢(فلین مستطیل عدد  -٢
 .. ویكون مكتوب علیھا الحروف والكلمات والصور،فلین على شكل دائرة -٣
  سم٤مسمار بصامولتھ بطول  -٤

  
   /عداداإلطریقة 
ندخل المسمار ، ندخل دائرة الفلین بوسط الفلین الملتصقین، باألسفل األرضیةتكون 

  ..بمنتصف الدائرة لتمسك بالفلین الملتصقین ویكون سھل الدوران
  

  /الھدف التربوي
  

ون الحرف والكلمة  فیھا نوع من الترفیھ كوأیضا ،إدراكھتنمیة ، جذب انتباه التلمیذ
  ..مربوطین بصورة



  

  الالم الشمسیة والالم القمریة
 

  
  
  
  

ویكون .  مكتوب علیھا كلمات تحتوي على الالمینأوراق  یوضع/ طریقة االستخدام
 یقوم التلمیذ ، مختلطة بھا الالم القمریة والشمسیةأوراق ومجموعة األعلىبالجیب 

   الناسب على یمین ویسار اللوحةابقراءة الكلمات ثم وضع الكلمات في مكانھ
  

  /الخامات
  ٣٠ *٦٠ فلین طولھ – ١
   قطع نیون شفاف٣  -٢
  

  :طریقة اإلعداد
، كما ھو واضح باألعلى نقوم بإلصاق النیون على یمین ویسار الفلین وفي المنتصف

  .. المكتوب علیھا الكلمات داخل الجیوباألوراقوتكون على شاكلة جیوب ثم نضع 
  

  /ويھدفھا الترب
  وجذب انتباه التلمیذ، والشرح بطریقة محسوسة، تنمیة اإلدراك لدى التلمیذ



  
  الحروف المنفصلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :المستخدمةاد وم الخامات وال 
 كروت كلمات مشكلة+ كروت حروف + قطعة فلین 

 
   مھارة االستخدام  

  ) الكلمة آخر، وسط ، أول (  ات الكلمفيبة الحروف بأشكالھ المختلفة كتا
  

   طریقة االستخدام  
تتكون الوسیلة من الحروف المنفصلة و التي ال تشبك فیما بعدھا ومثال لكل حرف 

  . داخل كلمات في األول والوسط واألخیر یطلب من التلمیذ قراءتھا وتصنیفھا



  
  الالم الشمسیة والقمریة

  
  
  

 :المستخدمةاد ومالخامات وال 
 ات مبدوءة بال كروت كلم+ جیوب شفافة + فلین

  :مھارة االستخدام   
  .الالمین الشمسیة والقمریة التمییز بین 

  
  :طریقة االستخدام   

تتكون الوسیلة من أشكال الالمین الشمسیة والقمریة وفي الوسط جی ب یحت وى عل ى             
مجموعة من البطاقات مكتوب علیھا كلمات لالم الشمسیة والقمریة یطلب من التلمیذ     

  . ھا ومن ثم وتصنیفھاقراءتھا أو كتابت



  
  التاء المفتوحة والمربوطة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :المستخدمةاد ومالخامات وال
حبل لتشكیل حروف + كروت لكتابة الجمل علیھا + جیوب شفافة + لوح من الفلین 

 التاء المفتوحة والمربوطة
  

  :مھارة االستخدام   
  .التاء المفتوحة والتاء المربوطةالتمییز بین 

  
  :ریقة االستخدام ط  

تتكون الوسیلة من أشكال التاء المفتوحة والمربوطة مكتوبة بالحبال لتبین معنى 
المربوطة وفي الوسط جیب یحتوى على مجموعة من البطاقات مكتوب علیھا جمل 

  . قصیرة للتاء المفتوحة والتاء المربوطة یطلب من التلمیذ قراءتھا وتصنیفھا
  
  



  الكتابة على الرمل                                            
   

  

 

  :الخامات والمواد المستخدمة  -
  . في وعاءحوض خشبي ورمل 

   
  :كیفیة إعدادھا وصنعھا  -
  . تصمیم حوض خشبي كبیر -١
  .الحوض الخشبي في   وعاء مفتوح  وضع الرمل داخل-٢
   
   :طریقة استخدامھا  -

  كلمات في وسط ھذا یطلب المعلم من الطالب كتابة حروف أو 
  .الحوض أو كتابة أعداد أو رسم صورة 

   
  :الھدف التربوي  -
  . تنمیة مھارة الكتابة لدى الطالب -
  . حفز الطالب على المشاركة الفاعلة -
 ف األخطاء اإلمالئیة لدى الطالب اكتشا-
   التعمیم خارج المدرسة-

  
  
  
  
  
  



  

  ،،جمع بالحمل: اسم الوسیلة
  

  
  

  ٣    ٧ وضع أعداد بالمربع الخالي    :طریقة االستخدام
                                                         ٩                                              

 یصعد بالسلم لكي نجمعھ ١ والعدد ٥  فإننا نكتب العدد ١٦ = ٩ +٧وعندما نجمع 
  ٣مع العدد

  یصعد بالسلم وال یمكن أن نضعھ بجانب ) ١(أن العدد فھنا نخبر التلمیذ 
  ..٦ العدد 

  :الخامات
  سم٢قطعة فلین عرض  -١
  سم٧*٤ قطع نیون ٨ -٢
  سم            ١٢سلم من فلین طولھ  -٣
  

  :كیفیة األعداد
  إلصاق قطع النیون على قطعة الفلین كم ھو بالشكل أعاله -١
 .إلصاق السلم بالمكان المناسب كما ھو بالشكل أعاله -٢

            
  :الھدف التربوي

  .تنمیة إدراك التلمیذ -١
  سرح طریقة الجمع بالحمل بشكل محسو ش-٢



  
  بیان بالقیم المنزلیة:  اسم الوسیلة

  

  
  
  
  
  

  ٧٤٣٦٥:    نكتب عد على السبورة مثال    :طریقة االستخدام
  :ل نضع مجموعة من الكرات البالستیكیة ویكون مكتوب علیھا العدد نفسھ مث
  ..        نطلب من التلمیذ وضع الرقم الذي یحمل الخانة بجانب الخانة نفسھا

  وھكذا... یضعھا بخانة العشرات داخل الوسیلة٦مثال الكرة التي تحمل الرقم 
  :الخامات

  .ویكون مكتوب علیھا األعداد ، ٥كرات ملونة عدد  -١
مود فلین یتخللھ شرائح  قطع من الفلین على شكل مربع ویكون بداخلھا من األعلى عا٥ -٢

 .. بشكر مربع
 ..ویكتب علیھ أسماء الخانات، سم٢*٤فلین ابیض حجم  -٣
   سم٨٠ * ٣٠أرضیة من الفلین المقوى بحجم  -٤

  :إعدادھا
ثم نلصق الفلین األبیض على المكعبات الخمس في ،  قطع الفلین فوق أرضیة الفلین٥نثبت 

  ..األمام كما في الشكل أعاله
  :ھدفھا التربوي

  میة الحس لدى التلمیذتن -١
 . شد انتباه التلمیذ وتنمیة إدراكھ -٢

  
 
  
 

  ٧     ٤   ٥  
   ٦   

  ٣    



  ..مدرج الترتیب: اسم الوسیلة                    
  

  
  

  
  

  .. نكتب على المربعات إعداد سواء من خانة وأكثر:طریقة االستخدام
  نبعثرھا خارج المدرج

  ..دي أو تنازليونطلب من التلمیذ ترتیبھا سواء تصاع
  

  :الخامات
  سم ویكون أرضیة للمدرج٣فلین عرض  -١
 .فلین یقص على شكل مدرج كما ھو موضح أعاله -٢
ویكون مكتوب ، سم ٣*٥ویكون ملصق علیھا نیون بحجم ،  مكعبات ٦ -٣

  ..علیھا األعداد
  

  :الھدف التربوي
  .وتنمیة تفكیره و إدراكھ، شد ذھن التلمیذ -١
  ..میذ على إیصال المعلومة بشكل جیدالعمل بشكل محسوس لیساعد التل -٢



  ......   =>.....  <  ::  المقارنة::  اسم الوسیلة
  
 

  
  
  
  

  ..سواء أعداد من خانة وأكثر..  كتابة أعداد یمین ویسار العالمة:طریقة االستخدام
  ..ثم نطلب من التلمیذ تحریك العالمة للعدد المناسب

  
  :الخامات المستخدمة

 ویثبت من األعلى بشكل قائم فلین مقوى بشكل  سم٣أرضیة فلین عرض  -١
ویكون داخل المكان المقصوص عصا خشبیة ، مربع مقصوص من النصف

  ..محفورة من الداخل
 ..ویكتب علیھا األعداد ، ٥*٩مكعبین فلین حجم  -٢
 / => / <  مكعب على شكل مثلث یكتب علیھ العالمات  -٣
 سم یكتب علیھا األعداد٧*٤قطعتین من النیون بحجم  -٤

  
  /إعدادھا

ثم نضع المجسم الذي على شكل مثلث ، یلصق المكعبین على یمین ویسار الفلین
  .ویكون سھل الحركة للدوران، بداخل العصا الخشبي في المنتصف

  
  /الھدف التربوي
 ..وإیصال مفھوم المقارنة بشكل محسوس،  شد انتباه التلمیذ

  



   تصاعدیًا و تنازلیااإلعدادترتیب  
  

  
  

  
   /الخامات

          األعداد یكتب علیھا بطاقات   -  شفافات    - ن     فلی 
  

  / طریقة االستخدام   
 على الطاولة و یطلب من الطالب األعدادیضع المعلم البطاقات المكتوب علیھا  

  ترتیبھا تصاعدیا أو تنازلیا بوضعھا في الجیوب على الوسیلة 
  

  / الھدف التربوي 
  . یة المھارة الحسیة للطالب  الطالب وتنمانتباه جذب 

  
  



  لوحة حل المسائل الحسابیة 
  
  

  
  
  
  

  
  /  الخامات 

   األعدادبطاقات یكتب علیھا  -ورق شفاف  -فلین   
  وعالمات العملیات الحسابیة 

  
     /ماالستخداطریقة 

 وعالمات العملیة الحسابیة و یقوم الطالب بوضع األعدادیضع المعلم في الجیوب  
  . صحیحة  الاإلجابة

  
  / الھدف التربوي 

   . یات الحسابیة في ذاكرة الطالب مفھوم العملس غر



  
  الوسیلة العملیات الحسابیة

  

  
  

  ٢                                     الصورة رقم ١  الصورة رقم 
  :الوسیلة 

  )الجمع والطرح والضرب والقسمة(تستخدم للعملیات الحسابیة 
  :المواد المستخدمة 

یثبت علیھا قطعة دائریة الشكل من الورق المقوى ویكون ) الفلین ( لوحة من 
 ٢الصورة  ( مكتوب علیھا العملیة المطلوبة سواء كانت جمع أو ضرب أو غیرھا 

وتكون العملیة الحسابیة مكتوبة ویكون الناتج مقابل لھا في الجانب اآلخر ،، ثم ) 
نفس الشكل الدائري وتكون مفتوحة من یوضع على الورق المقوى قطعة من الفلین ب

   ) .١الصورة رقم  ( جانبین متقابلین 
  :طریقة االستخدام 

یقوم المعلم بتحریك الدائرة  )  ٥ x ٦(  إذا كانت العملیة المطلوبة مثًال الضرب 
العملیة الحسابیة ویكون الناتج ) یمین ( بحیث یظھر أمام الطالب في المربع األول 

بحیث ال یشاھد الطالب  ) ١الصورة رقم  ( كما ھو في )  یسار ( ني في المربع الثا
  .إال العملیة الحسابیة وناتجھا فقط 

  :الھدف التربوي 
  بمن خالل وسیلة تلفت انتباه الطالتنمیة إدراك الطالب للعملیات الحسابیة 



  
  وسیلة العملیات الحسابیة

  
  
  

  
  
  
  

  :الوسیلة 
  )جمع والطرح والضربال(تستخدم للعملیات الحسابیة 

  
  :المواد المستخدمة 

 ٣صندوق خشبي ویكون مغلق مع جمیع الجھات ویلصق على واجھة الصندوق 
  قطع مربعة الشكل من النیون لكتابة األعداد والنتیجة علیھا

ویكون ھناك فتحات دائریة الشكل أسفل مربعات النیون لوضع الكرات من خاللھا ، 
  .راج الكرات  ویكون ھناك مخرج جانبي إلخ

  :طریقة استخدامھا 
 كرات في الدائرة ٤یضع الطالب  )  ٥ + ٤( إذا كانت العملیة المطلوبة مثًال الجمع 

 كرات في الدائرة الثانیة ثم یتم فتح المخرج الجانبي لیقوم الطالب ٥األولى  و
  .بحساب جمیع الكرات لمعرفة النتیجة 
  .وھكذا مع عملیات الطرح والضرب 

  :التربوي الھدف 
تنمیة إدراك الطالب للعملیات الحسابیة من خالل وسیلة محسوسة یقوم بھا الطالب 

  .بنفسھ 

  
  



  ةعوسائل تعلیمیة متنو
  
  

  



  
  



 
 
 

  
              

  
                                                              



  :ألساتذةاقام بجمع الوسائل التعلیمیة وشرحھا كال من 
  

   الناجم بن فھدبدر
   على الغَدیر بنخالد
  دحیم  ال بن ظافرفھد
   الزمامي بن عبدالعزیزفھد

   الغنام بن عبدالرحمنعبداهللا
   الموسى بن موسىمحمد

   الكنھل بن عبداهللاحمد
  ثامر بن ناصر العمر

   العتیبي بن محمدعبداهللا 
   الیحیا بن عبداهللاعبالعزیز

   مرزوق العتیبي بنسلطان
  عبد العزیز الحامدعبداهللا بن 

   محمد السویدان بنعباهللا
   ماجد القحطاني بنمحمد

  
  
  

  مع تحیات مشرف المركز
  صالح بن علي الغامدي

  
  


