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 :وصف المادة 

تتناول هذة المادة وسائل التواصل الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة وتتضمن تدريبات عملية على 

للمعاقين بصريا  التدريب النطقي واللغوي وسيتم تناول لغة االشارة لغة االشارة  للصم  ولغة برايل  

ساعة حيث يتضمن الشق االول التعريف بلغة االشارة والتهجئة  15في الشق االول من المادة بواقع 

باالصابع وتاريخ االهتمام بهما واالعتبارات االساسية في لغة االشارة  وتقدم المادة مصطلحات 

االبواب موزعة على خمس اسابيع  اشارية في عدد من  

 

 

 االهــــــداف 

تعريف الطلبة بلغة االشارة وتاريخ االهتمام بها    -  

تعريف الطلبة بكيفية الكتابة بصيغة لغة الشارة    -  

تعريف الطلبة بنظام  تهجئة االصابع    - 

تعريف الطلبة بالمصطلحات االشارية في عدد من جوانب الحياة اليومية   -  

تعريف الطلبة بالمصطلحات االشارية في التربية الخاصة    -  

تعريف الطلبة بتاريخ طريقة برايل -             
 

 المخرجات النهائية
 
 (:المعرفة والفهم ) المهارات االكاديمية - 1

 معرفة بعض المفاهيم المتعلقة بطريقة برايل  

 كتساب مهارات الكتابة بطريقة برايلا 

  القراءة بطريقة برايلاكتساب مهارات  

 
 :مهارات ادراكية تحليليه- 2

 تعريف الطلبة بأشكال الحروف و طرق تكوينها  

  عيادة النطق داخلالتعرف على آلية العمل. 

 
 
 
 
 :مهارات خاصة بالموضوع- 3



  القدرة على الوقوف على مختلف االضطرابات اللغوية والنطقية والتي تتضمن  ما

 ، اضطراب الطالقة الكالميةاضطرابات النطق ،اضطرابات اللغة ،) :يلي

 .الصوت  اضطرابات

  معرفة دور األهل في العالج. 

  
 :مهارات انتقالية تحويلية- 4

  تنسيق الجلسة العالجية، وضع الخطة العالجية ) معرفة دور األخصائي في العالج

 (.ومتابعة مدى التقدم

  مشاهدة )االضطرابات التي ذكرت في بداية الفصل من خاللتطبيق عملي لمختلف

 .(فيديو
 

 

 التقييـــــــــم 

 امتحان عملي  اول  03  

03الحضور والمشاركة   

03الواجبات   واوراق العمل     

03امتحان نهائي          
 

 

  الخطــــــــــــــة

االسبوع االول   -  

االعتبارات االساسية  في لغة االشارة   ،التعريف بلغة االشارة وتاريخ االهتمام بها، مناقشة الخطة     

 نظام تهجئة االصابع  ,كيفية الكتابة بصيغة لغة االشارة   

 مصطلحات اشارية في مواضيع العالقات االجتماعية واللغة العربية واالسرة   

 

 -االسبوع الثاني

في مواضيع االفعال والصفات  مصطلحات اشارية     

 مصطلحات اشارية في مواضيع البيت واالرقام  ودول العالم   

 مصطلحات اشارية في مواضيع الوقت وااليام     

 

االسبوع الثالث  -  

  مصطلحات اشارية في مواضيع التربية   

 مصطلحات اشارية في مواضيع الطرق والمواصالت والمال والتجارة   

 مصطلحات اشارية في مواضيع  الدين والمالبس واالدوات الشخصية   

 

  -االسبوع الرابع 

 مصطلحات اشارية في مواضيع  الجسم والغذاء والحيوانات    

 مراجعة للمصطلحات االشارية السابقة 

  امتحان ثاني 

  



 

 -االسبوع الخامس 

  مصطلحات اشارية في التربية الخاصة 

   لتربية الخاصة مصطلحات اشارية في ا

 االمتحان النهائي    
 

السادساالسبوع  -  

  تعريف بتاريخ طريقة برايل و األداة المستخدمة في الكتابة و أسسها  

  (القسم األول )محاولة كتابة بعض الحروف على طريقة برايل 

 تكوين كلمات من الحروف التي تعرفوا عليها

 

السابعاالسبوع  - 

من الحروف بطريقة برايل و تكوين كلمات من هذه  عرف على مجموعة أخرى  

  الحروف الجديدة باإلضافة إلى الحروف السابقة

التعرف على المجموعة الثالثة للحروف و هي الحروف المتعاكسة و التمييز بينها و بين  

 الحروف في المجموعة األولى و الثانية

لمهارة الالزمة في التمييز ما تكوين كلمات في داخلها حروف متعاكسة ليكتسب الطلبة ا 

 بينها

 

   الثامن االسبوع 

االمتحان األول   

 قراءة بعض الكلمات البسيطة بطريقة برايل 

 قراءة بعض الجمل و تحويلها من طريقة برايل إلى الخط العادي  

 

التاسعاالسبوع   - 

 تعريف الطلبة بعالمات الترقيم و تمييزها عن الحروف 

الترقيم داخل الجملة لكي يكتسب الطالب المهارة الالزمةاستخدام عالمات    

 تعريف الطلبة بطريقة كتابة األرقام بطريقة برايل و كتابتها من صفر إلى تسعة 

  

العاشر االسبوع -  

 تعريف الطلبة بالحروف الهجائية باللغة اإلنجليزية  

 االمتحان النهائي و يكون الجزء األول بالقراءة فقط  

 .الجزء الثاني و يكون بالكتابة فقط/االمتحان النهائي   

  

عشر  ياالسبوع الحاد - 
 مقدمة عن علم النطق واللغة



  

 -االسبوع الثاني عشر 

 االضطرابات النطقية واللغوية المختلفة
 

 -االسبوع الثالث عشر 

 الجلسة العالجية

 

 االسبوع الرابع عشر -

0 تطبيق العملي للمادة  

 

 -االسبوع الخامس عشر 

2 تطبيق العملي للمادة  
 

 

 :مالحظة

 .المحددتسلم في موعدها  لن تقبل أوراق العمل التي ال -

 . ال يوجد امتحانات تعويضية عن االمتحانات الرسمية -
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