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 :وصف المادة

حااايهيتاااطه نحااا  هتتنااا هذه ااااده تحااا األهتياتاااذه يا تااا ثه تااحتاااقه تياتباااقها ثه تا  اااقه  ااااه  ثه تاااتاا ه
 تخاااح ثهه ت اا  حته تت  هتااقهه تت، تاتااقههه تحناا  تهه يتاا تت ههه تتئنتاا ثهه تهتاا خذه تخ  ااقههه تت ااخت ه
ه تت اانت ههه ي ااا اه يتاا تقهه يةتح لتااقهه تنالتااتقههه ييتت ةاا ثهعاايه تالخاا ثه تاح تااقه تحختاالااقهههتئتاات ه

ه.يهه تا  ي تهضعه ت   يهه تت اا ثه تحتتئ اتقهلاىه تحتتهتتيه تحيا
____________________________________________________________ 

  :الفهم و اإلستيعاب -1
 .حا عقههعه ه تتا تال ثهه ي   ي ثه يت تتقه تحتتخاحقهعيهحة ذه اه  ثه تتاا  :1-1
 .حا عقهخ  خ ه ت ا قهاهيه اه  ثه تتاا هه  قهت نتاله  :1-2
 تتاا هههعه ه تتالتت  ثه ت  تقههه تت  هتقهت اه  ثه تتاا ههح  ائه تا جه تحن بئقهحا عقه ت   ه اه  ثه :1-3

 .لنه 
              

 : المهارات الفكرية و المعرفية و التحليلية -2

تياتذه تال هقه يت تتقه تيه ت ا قهاهيه اه  ثه تتاا هه ت ا قه تحاه تيهلئات هه تحض   تيهتاهكت هه  تئه :2-1
 .ه تحا  تيهيتت  تتاا ه

 .تحليل طرق الوقاية من صعوبات التعلم اعتمادا على فهم أسبابها :2-2
 .تحليل واقع تشخبص صعوبات التعلم وخدماتها في األردن في ضوء المحكات العالمية للتشخيص والخدمات :2-3
 

  :التطبيقية/المهارات الخاصة -3

 .لة للطلبة ذوي صعوبات التعلماكتساب المهارات الالزمة إلجراء دراسة الحا :3-1
 .اكتساب المهارات الالزمة في تجديد جوانب القوة والضعف في أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم :3-2
 .اكتساب المهارات الالزمة للعمل مع المعلم العادي في تنفيذ الخطط التربوية الفردية لذوي صعوبات التعلم :3-3
 

  :للتحويلالقابلة / المهارات اإلبداعية -4

 . تئا ألهلاىه تته  ذهحعهحااحيهغ  ه تح  ا هه تحااحتيه تا اتتيهه ت ا قهاهيه اه  ثه تتاا ههاهته  :4-1
 تئا ألهلاىهت حت ههت  تقهنح اجها  ت ثه تي تقهتا ا قهاهيه اه  ثه تتاا ههتاخت ه   زهنت خةه هعيهتئ  ت ه :4-2

 .حن ت ق
 .تنمية االتجاهات االيجابية للعمل مع فئة صعوبات التعلم في المدارس العادية :4-3
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 :األهداف والمخرجات النهائية للمادة

ه.هزت األهحا عقه ت ا قه حهضهل ثهحخت  ألهه ض ت هياتبقهعيهحة ذه اه  ثه تتاا  .1
 .زت األهحه  أله ت ا قهلاىهتياتذههنئاه تا  ت ثه تااحتقها ثه ت اقه حهضهعه اه  ثه تتاا  .2
هت ةتعه ت ا قهه ب  أله  تح حه ه الخقه اه  ثه تتاا هحيه ةذه ة  ءها  ت ثه يبتقهعيههه.ههه3

ه.ئ   تحة ذهحتتهههههه
___________________________________________________________ 

 :محتوى المادة
 األبعاد المفاهيمية والتاريخية والبحثية لصعوبات التعلم: الوحدة األولى

ه تهضعه ت   يهتاحتا يه 
 حنظه هت  تخيهت اه  ثه تتاا هه 

ه تئض ت ه تي تتقهه تحتتئ اتقهتاحتا يه 
                                                                                        

---------------------------------------------------- 

  صعوبات التعلم والذاكرة:  الوحدة الثانية
هتاا ك ألهحنظه هت  تخي 
هعيه تا ك أله ت يهطه تحا   أل 
  تته زيهحعه تت ه ه ت  تايهتاا ك أل 

 هح  يذهحا تةقه تحااهح ثحكهن ثه 

  يتة   ثه تياتبقهعيه يهطه تا ك أل 

 تضحتن ثه ت يهطه تحا   ألهتاا ك ألهعيهحة ذه تتا تس 

---------------------------------------------------- 



 عمليات اللغة وصعوبات القراءة:   الوحدة الثالثة
ه يتة   ثه تنظ تقه تحالت ألهيكتت  ه تاغق 
ه  ءأل تاغقهه تئ 
  تاغقهه تتا  هلاىه تكاحقهه اه  ثه تئ  ءأل 

  تاغقهه يتتتا  ه تئ  خيهه اه  ثه تئ  ءأل 

ه تتيات ثه تحتتئ اتق 
---------------------------------------------------- 

 عالقات األقران وصعوبات التعلم:  الوحدة الرابعة
هخ  خ هل   ثه ي   يهحعه ت ا قهاهيه اه  ثه تتاا  
ه تاه حذه تح ت  قه ا   ثه ي   يهحعه ت ا قهاهيه اه  ثه تتاا  
هتهةته ثهتا يهطه تحتتئ اتق 

---------------------------------------------------- 

 سلوك التنظيم الذاتي للطلبة ذوي صعوبات التعلم:   الوحدة الخامسة
هعه ههتا ت ه تتنظت ه تا تي 
هذه تتنظت ه تا تي يتسه تنظ تقهتا يهطهعيهحة  
  تاه حذه تحؤب ألهعيه تتنظت ه تا تي 

ه يا ءه يتت  تتةيه تئ خ هلاىه تتنظت ه تا تيه 
---------------------------------------------------- 

 صعوبات االستيعاب القرائي:  الوحدة السادسة
هح ك ثه ت ا قهاهيه اه  ثه تتاا هعيه يتتتا  ه تئ  خي 
هالا تقهعيهتا تسه يتتتا  ه تئ  خي يت تت ه ت 
 تهةته ثهحتتئ اتق 

---------------------------------------------------- 
 صعوبات الكتابة:    الوحدة السابعة

ه  حتقه تكت  قهتانة حه تحا تي 
ه تح ت  قه تاا ه تكت  ق تان   ه 
 كت  قه ت ا قهاهيه اه  ثه تتاا  



ه تكت  ق تح  ائه ت ختتتقهعيهتاات ه 
 

---------------------------------------------------- 

 صعوبات الرياضيات:    الوحدة الثامنة
ه اه  ثه تتاا هه تتي تذه ت ت ضي 
ه تتاخ ثه تت  هتقهعيهتاات ه تحه   ثه تيت  تق 
ه تتا تسه تئ خ هلاىه يتت  تتةت ثه تحا عتق 

---------------------------------------------------- 
 ذوي صعوبات التعلم مراهقينالكفاءة االجتماعية لل:   الوحدة التاسعة

اهيههح   ئتيح  ةاقهتاا  ت ثه تحتيتقهعيهحهضهعه تكال ءأله يةتح لتقهتا 
ه اه  ثه تتاا 

اهيههح   ئتيح  ةاقهتاتاخ ثه تئ خحقهلاىهتيتتيه تكال ءأله يةتح لتقهتا 
  اه  ثه تتاا 

  تتضحتن ثه يت تتقهتا يطهه تحح  تقهعيهحة ذه تكال ءأله يةتح لتق 

---------------------------------------------------- 

 

 الراشدين ذوي صعوبات التعلم : العاشرة الوحدة
 حنظه هت  تخي 

  اه  ثه تتاا هحيهحنظه هت،بت   هتحاىه تيت أل 

 ته ةهه ت   اتيهاهيه اه  ثه تتاا  تتيات ثه تتيه 

  ت   حتهه تتاخ ثه تا ةتق 

 تهةته ثهحتتئ اتق 

---------------------------------------------------- 

 
 

 طرق التدريس
ه. تحي ض ألهه تنئ شه ت اليههتياتذه ا ت ثه اه  ثه تتاا ههحن   قهتاكه يعك  ها خذه تحي ض أل
___________________________________________________________ 



 :متطلبات المادة
ه.ل حقه20هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يحتي يه يهذه.هه1ه
ه. ثل حه11ههههههههههإلا اهحاخ  ثهتاا  ت ثه تح اه قهعيه تحت قههحن   ته ههههههه.هه2ه
ه.ل حقهه20هههههههه لا اها  تقه يبتقه   اقهتان  هعيه ياىه تحة ثه تااحتقه تحيكحقهه.ه3ه
هههههههههههههههههههههههههههل ح ثه1 تتيضت ه تحت قهه تح   كقه ت التقه تال لاقههههههههههههههههههههههههههههههههه.هه4ه
ه.ل حقه40هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يحتي يه تنه خيهههه.ه4ه
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