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  الفھرس
 

  قائمة المحتو�ات
  

  الصفحة  المحتو�ات

  ٦-٢  االطار العام للدلیل: الفصل األول
  ٢  التعر�ف �الدلیل: أوالً   
  ٢  الهدف من الدلیل : ثانً�ا  
  ٣  أهم�ة الدلیل  : ثالًثا  
  ٣  الفئات المستفیدة من الدلیل : را�عاً   
  ٤  إعداد الدلیل  : امساً خ  

  ١٦-٧  ة العقل�ة الفصل الثانى مفاه�م وفئات االعاق
  ٨  مقدمة  
  ٨  مفهوم التر.�ة الخاصة  
  ٩  الوضع الراهن للتر.�ة الخاصة فى مصر  
  ١١  مفهوم اإلعاقة العقل�ة  

  ١٣  فئات اإلعاقة العقل�ة
  ١٣   Educables  القابلون للتعل�م : أوًال   
  ١٤   Trainablesالقابلون للتدر�ب   : ثان�ًا   
  ١٤   Custodial  المعتمدون : ثالثًا   

  ٢٢ - ١٧  ذو& االعاقة العقل�ةخصائص : الفصل الثالث
  ١٨  الخصائص العقل�ة 

  ١٨  ضعف االنت�اه  -  ١  
  ١٨  القصور في الذاكرة  -  ٢  
  ١٩  القصور في التفOیر  -  ٣  
  ١٩  صعو�ة انتقال أثر التعلم  -  ٤  
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  الفھرس
 

  الصفحة  المحتو�ات

  ١٩  :التحصیل األكاد�مي
  ١٩  الخصائص اللغو�ة

  ٢٠  االنفعال�ة  –الخصائص االجتماع�ة 
  ٢١  الخصائص الجسم�ة

  ٢١   األنماZ غیر الشائعة لإلعاقة العقل�ة
  ٢١  -:  Williams syndromمتالزمة أعراض ول�امز  -١  
  ٢٢  -:  fragile X syndromeالهش  Xمتالزمة الكروموزم  -٢  
  ٢٢  -: Prader- Willi syndromeو�لي  -متالزمة برادر -٣  

  ٣٣- 23  والتشخ�ص خل الم(*ر التد: الفصل الرا(ع
  ٢٥  :البرامج الوقائ�ة في الطفولة الم�Oرة )  ١(   
  ٢٦  :البرامج اإلنمائ�ة في الطفولة الم�Oرة )  ٢(   

  ٢٦   Diagnosisتشخ�ص اإلعاقة العقل�ة 
  ٢٧  إلعاقة العقل�ة تشخ�ص ذوn امنطلقات 

  ٢٧    Norm-Referenced Measurement منحى الق�اس جماعي المرجع -١
  ٢٧   Impressionistic االنط�اعي المنحى-٢
  ٢٧   Analysis of behavior Experimental  المنحى التحلیلي السلوOي -٣
  ٢٧  Criterion-Referenced Measurement منحى الق�اس محOي المرجع -٤

  ٢٨  االخت�ارات التي تستخدم في مجال اإلعاقة العقل�ة
  ٢٨  اخت�ارات الذOاء العام -١
  ٣٠  :مقای�س ارتقاء األطفال في المرحلة الم�Oرة -٢
٣-  z٣٠  .السو�ة النمومقای�س ُمعدة الخت�ار األشخاص المعاقین عقل�ًا بناءا على حقائ  
  ٣١  Culture Free  االخت�ارات المتحررة ثقاف�ا -٤
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  الفھرس
 

  الصفحة  المحتو�ات

  ٣٢  شروط عمل�ة التشخ�ص

  ٤٤- ٣٤  خطوات الق�اس والتشخ�ص: الفصل الخامس
  ٣٥  التكاملي في تشخ�ص االعاقة العقل�ة المنحى

  ٣٦  الطبي التشخ�ص -١
  ٣٧  التشخ�ص الس�Oومتر~  -٢
  ٣٩  التشخ�ص االجتماعي-٣
  ٤٠  التشخ�ص التر.و~  - ٤ 

  ٤٠  :یجب مراعاتها عند اجراء عمل�ة التشخ�ص قضا�ا
  ٤١  برنامج تشخ�ص حاالت اإلعاقة العقل�ة

  ٤١  �أنها مجموعة اإلجراءات التى یتم من خاللها جمع المعلومات تهدف عمل�ة الق�اس والتشخ�ص: أوًال 
  ٤١  :أهداف عمل�ة الق�اس والتشخ�ص: ثان�اً 
  ٤١  برنامج تشخ�ص حاالت اإلعاقة العقل�ة: ثالثاً 
  ٤٢  :فر�z الق�اس والتشخ�ص: را�عاً 

  ٤٣  :خطوات عمل�ة الق�اس والتشخ�ص: خامساً 
  ٤٣  :قل�ةشروZ للقبول فى برامج اإلعاقة الع

  ٤٤  التوص�ات

  ٥٦ - ٤٥  ماه�ة ومجاالت البرامج التر/و�ة الفرد�ة: الفصل السادس
  ٤٦  البرنامج التر.و~ الفرد~  ماه�ة

nالفرد n٤٧  أهم�ة البرنامج التر.و  
nالفرد nإعداد وتنفیذ البرنامج التر.و z٤٨  أعضاء فر�  

  ٥٠  محتو�ات برامج ذوn اإلعاقة العقل�ة 



  اإلعاقة العقلیة  الدلیل اإلرشادى إلعداد البرامج التربویة الفردیة لذوى
 

 

 

  الفھرس
 

  الصفحة  المحتو�ات

  ٧٠ - ٥٧  معاییر ومؤشرات الخدمات التر/و�ة الفرد�ة لذو& االعاقة العقل�ة: عالفصل السا(
  ٥٨  معاییر ومؤشرات البرامج والخدمات التر.و�ة الفرد�ة لألطفال ذو~ اإلعاقة العقل�ة 

  ٥٩  للبرامج التر.و�ة الفرد�ة الرؤ�ة والرسالة  :  األولالمجال 
  ٥٩  والمناس�ة للبرامج التر.و�ة الفرد�ة  الكوادر اإلدار�ة والفن�ة: المجال الثانى

  ٦٠  الس�اقات التعل�م�ة المناس�ة لتفعیل البرامج التر.و�ة الفرد�ة: المجال الثالث 
  ٦١  :أسالیب التعل�م فى التر.�ة الخاصة: المجال الرا�ع

  ٦١  المعرفة �طرق التعل�م الخاصة �الطالب ذوn االحت�اجات الخاصة: المجال الخامس
  ٦٢  المعرفة بخصائص ذوn االحت�اجات التر.و�ة الخاصة و�Oف�ة تعلمهم: ل السادس المجا

  ٦٥  :الخدمات والبرامج :المجال السا�ع
  ٦٨  الدمج والخدمات االنتقال�ة :المجال الثامن
  ٦٩  التشخ�ص والتقی�م :المجال التاسع

  ٩٥- ٧١  ةمحتو�ات البرنامج التر/و& الفرد& وممارسته التطب�ق�: الفصل الثامن
  ٧٢  :الخطة التر.و�ة الفرد�ة: أوالً 

  ٧٢  تأهل�ة لخدمات التر.�ة الخاصة : المOون األول
  ٧٥  بناء البرنامج التر.وn الفردn  : المOون الثانى 

  ٧٩  :إجراءات تحدید مستوn األداء الحالي للطفل 
  ٧٩  :مصادر جمع الب�انات عن الطفل و.یئته :أوالً 
  ٧٩  :المستخدمة في الكشف عن خصائص التلمیذ و.یئتهطرق التشخ�ص  :ثان�اً 
  ٨٧  قائمة التقدیر، وساللم التقدیر -١

  ٨٣  .سلم التقدیر العددn: أوالً 
  ٨٤  .سلم التقدیر العددn الوصفى: ثان�اً 
  ٨٤  .سلم التقدیر الب�انى اللفظى: ثالثاً 



  اإلعاقة العقلیة  الدلیل اإلرشادى إلعداد البرامج التربویة الفردیة لذوى
 

 

 

  الفھرس
 

  الصفحة  المحتو�ات

  ٨٧  اعداد االهداف السنو�ة واالهداف التعل�م�ة قصیرة االمد
  ٩١  تحدید الخدمات التر.و�ة والمساندة 

  ٩١  :تنقسم تلك األهم�ة إلى: أهم�ة تحدید أهداف الخطة التر.و�ة الفرد�ة
  ٩١  .أهم�ة تحدید أهداف الخطة التر.و�ة الفرد�ة �النس�ة للطفل ذو االحت�اجات الخاصة: أوالً 
  ٩٢  لم التر.�ة الخاصةأهم�ة تحدید أهداف الخطة التر.و�ة الفرد�ة �النس�ة لمع: ثان�اً 
أهم�ـــة تحدیـــد أهـــداف الخطـــة التر.و�ـــة الفرد�ـــة �النســـ�ة ألســـرة الطفـــل ذو االحت�اجـــات : ثالثـــاً 

  الخاصة
٩٢  

  ٩٤  تحدید البدائل المOان�ة التر.و�ة المالئمة وأسالیب تقد�م الخدمة للتلمیذ 
  ٩٤  تلمیذ تحدید البدائل المOان�ة التر.و�ة المالئمة وأسالیب تقد�م الخدمة لل

  ٩٤  المراجعة والتقو�م

  ١٠٢- ٩٦  الخطة التعل�م�ة الفرد�ة: الفصل التاسع
  ٩٨   task analysis تحلیل المهمة 

  ١٠٢  استهالل التدر�س �المهارة الفرع�ة

  ١١٣- ١٠٣  نماذج لص�اغة االهداف التعل�م�ة لالنشطة التر/و�ة الفرد�ة: الفصل العاشر
  ١٠٥  )اإلدراكي(المجال المعرفي 
  ١٠٩  المجال األكاد�مي

  ١١٢  االجتماعي: المجال

  ١٢٧- ١١٤  نماذج ل(عض االنشطة التر/و�ة الفرد�ة:  الفصل الحاد& عشر
  ١١٠  )استمارة البرنامج التر.وn الفردn( نماذج ل�عض األنشطة التر.و�ة
  ١١٥  نماذج ل�عض األنشطة التر.و�ة

  ١١٥  أعضاء فر�z البرنامج 
  ١١٦  ةملخص تار�خ الحال

  ١١٧  تحدید األهداف
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  الفھرس
 

  الصفحة  المحتو�ات

    
  ١٢١  :أمثلة ألنشطة فى اللغة العر.�ة

  ١٢١  القراءة: النشاZ األول 
  ١٢١  التدر�ب على المفرد والمثنى: النشاZ الثانى 
  ١٢٢  الفرق بین حرفى الراء والزاn: النشاZ الثالث 
  ١٢٣  )س(تعل�م حرف : النشاZ الرا�ع

  ١٢٤  أمثلة ألنشطة تنم�ة اللغة -١
  ١٢٥  أمثلة ألنشطة تنم�ة مادة الحساب -٢

  ١٢٦  التقو�م النهائى: را�عاً 
  ١٢٦  :أهم�ة التقو�م

  ١٢٧  :أسالیب التقو�م
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  الفھرس
 

  الصفحة  المحتو�ات

  ١٣٤- ١٢٨  نماذج الداء المعلم فى البرامج التر/و�ة الفرد�ة :الفصل الثانى عشر

  ١٢٩  األداء بدون مساعدة: اإلجراء األول

  ١٣٠  )المساعدات اللفظ�ة(ي التوج�ه اللفظ - اإلجراء الثاني 

  ١٣٠  النمذجة الشرح العملي للمهمة من خالل أسلوب - اإلجراء الثالث 

  ١٣٠  (Cues) تقد�م التنبیهات - الرا�ع  اإلجراء

  ١٣١  )المساعدة الیدو�ة(التوج�ه الیدو~  - الخامس  اإلجراء

  ١٣ Learning Sycleدورة التعلم  :اإلجراء السادس

  ١٣١  والمشOالت في مرحلة االحتفا� الصعو�ات �ة الالزمة لمواجهةاإلجراءات التعل�م

  ١٣٣  في مرحلة االنتقال الصعو�ات والمشOالت اإلجراءات التعل�م�ة الالزمة لمواجهة

  ١٤١- ١٣٥  تقی�م ومتا(عة تنفیذ البرامج التر/و�ة الفرد�ة:  الفصل الثالث عشر

  ١٣٦  نحو تحقیz األهداف التلمیذ مدn تقدم اإلجراءات التعل�م�ة الالزمة لمتا�عة

  ١٣٧  Summative Evaluation : النهائي لتقی�ما

  ١٣٧  الصعو�ات التى تحول دون تحقیz البرنامج التر.وn الفردn ألهدافه 

  ١٣٨  مقومات نجاح البرنامج التر.وn الفردn فى ثالثة أ�عاد

  ١٤٦- ١٤٢  المــراجـــع
  ١٤٣  المـــراجـــع العـر.ـیــة: أوالً 
  ١٤٥  المــراجــع األجـنـبـ�ة: ثان�اً 

  ١٥٤- 147  المــــالحــــــــ=
   z١٣٧   اإلحالة: )١(رقم ملح  
  ١٣٨  إ�الغ ولي أمر التلمیذ �اإلحالة): ٢(ملحz رقم           
   z١٣٩  طلب موافقة  ولي أمر التلمیذ على إجراء التقی�م   :)٣(رقم ملح  
   z١٤٠  ولي أمر التلمیذ لمناقشة نتائج التقی�مدعوة لالجتماع ب: )٤(رقم ملح  
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  الفھرس
 

  الصفحة  المحتو�ات

   z١٤١  دعوة لحضور اجتماع وضع خطة البرنامج التر.و~ الفرد~ : )٥(رقم ملح  
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  الفھرس
 

 قائمة الجداول

  ب�ان  رقم الجدول
رقم 

  الصفحة

  ٧٧  ملف التقی�م الشامل لتحدید مستوn األداء الحالى  )١(جدول 

  ٧٨  اء الحالىأمثلة على تقی�م ووصف مستوn األد  )٢(جدول 

  ٨٣  تحدید درجة اتقان Oل طفل فى أحد المهارات  )٣(جدول 

  ٨٤  مقارنة بین الطفل ونفسه  )٤(جدول 

  ٨٤  مهارة استعمال النقود �النس�ة لطفل واحد فقط  )٥(جدول 

  ٨٥  سلم التقدیر الب�انى اللفظى  )٦(جدول 

  ٨٩  أمثلة على ص�اغة األهداف طو�لة المدn  )٧(جدول 

  ١١٧  تحدید األهداف الخطة التر.و�ة الفرد�ة  )٨(جدول 

  ١١٨  تحدید األهداف التدر�س�ة  )٩(جدول 

تحدید أفضل استراتیج�ات التعل�م والوسائل التعل�م�ة وأسالیب   )١٠(جدول 
  التقو�م

١١٩  

لتحدید المشOالت السلو�Oة وترتیبها حسب شدتها وأفضل طرق   )١١(جدول 
  تعدیل السلوك

١٢٠  

  ١٢٠  تیب المعززات وأنواعهاتر   )١٢(جدول 
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  الفھرس
 

 األش*القائمة 

  ب�ان  الش*لرقم 
رقم 

  الصفحة

  ٨٣  أنواع ساللم التقدیر  )١(ش*ل 

  ١٠٠  استخدام تحلیل المهمة لتدر�ب مهارة االتصال �اإلسعاف  )٢(ش*ل 

  ١٠١  هدف تحلیل مهمة أكاد�م�ة   )٣(ش*ل  

  ١٠١  تحلیل مهارة طلب الطعام  )٤(ش*ل 

  ١٠١  ل مهارة تنظیف حوض المغسلةتحلی  )٥(ش*ل 

  ١٠١  تحلیل مهارة استخدام الحمام  )٦(ش*ل 

      

      

      

      
  


