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 التشكرات

،ونرجو أن ٌكون "ناٌت سً علً علً"نشكرصاحب الفضل وصاحب الفكرة المرحوم 

 .راض وأن نكون وفٌنا حق هذا البحث، وبلؽنا المقاصد التً كان ٌسعى الٌها رحمه هللا

" دمحم حوله.أ"كما نتقدم بشكرنا الخاص والجزٌل الى استاذنا القدٌر والمشرؾ على مذكرتنا 

 .على توجٌهاته القٌمة ومساعداته المعنوٌة

قمراوي "ونشكر أعضاء المستشفى الجامعً بوالٌة وهران خاصة المختص األرطوفونً 

 .على توجٌهاته ومعلوماته القٌمة التً افادتنا" دمحم فوزي

كما ال ٌفوتنا ان نشكر المسؤول عن المعالجة المعلوماتٌة للتطبٌق االلكترونً بطرشة دمحم 

 .لطفً وكل من ساعدنا فً إنجاز هذا البحث من قرٌب أو من بعٌد
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 اهداء

والى " ناٌت سً علً علً"    أهدي هذا العمل المتواضع الى روح خالً المرحوم االستاذ 

جمٌع افراد عائلتً، أمً الؽالٌة خلٌل فتٌحة التً كانت تدعمنً بالحب والقوة والطاقة 

االٌجابٌة، وإلى جدتً التً ساهمت فً تعلٌمً الدراسً، كذلك اهدي ثمرة جهدي الى أبً 

خلٌل احمد أطال هللا فً عمره، أختً الؽالٌة خلٌل كرٌمة التً اتمنى لها المزٌد من النجاح 

 .والتألق فً مشوارها الجامعً، وإلى أخً خلٌل عبد القادر

على مجهوداتهم المعنوٌة والفكرٌة، وفضلهم وتشجٌعاتهم، " عبود"والى العائلة الكرٌمة 

 .أتمنى لهم الصحة والعافٌة والمزٌد من النجاحات المستقبلٌة

والى حبٌبتً السٌدة شراٌبً سمٌة التً لم تبخل علٌا بالدعاء ٌوما، اتمنى لهاالصحة 

 .والعافٌة

 .الى كل من ٌحملهم قلبً ولم ٌكتبهم قلمً
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 اهداء

والى " ناٌت سً علً علً"    أهدي هذا العمل المتواضع الى روح المرحوم األستاذ 

مصدر الطاقة االٌجابٌة، ومصدر المحبة الصادقة التً ال تشوبها شائبة أمً الؽالٌة عبود 

عائشة، وإلى قرة عٌنً وأؼال انسان فً حٌاتً أخً عبود ٌاسر سلمان والى أبً عبود عبد 

القادر أطال هللا فً عمره، والى كل أفرادعائلتً عبود وسماحً وعلى رأسهم جدي سماحً 

 وخالتً سامٌة سماحً وزوجها دمحم تماجنٌت و ابنائها نون ونور وخالتً نونة  الشٌخ

سماحً و زوجها عبد الكرٌم حفظهم هللا جمٌعا، والى السٌدة برابح فافا التً هً رمز 

لتحدي واالنضباط حٌث كانت أول من شجعنً على اختٌار هذا التخصص أتمنى لها 

كذلك اهدي ثمرة جهدي الى رفٌقتا دربً . ولعائلتها الكرٌمة المزٌد من النجاح والتألق

فرعون مونٌة وبلخٌر قمر اللواتٌأكن لهما كل الحب والتقدٌر، وإلى كل زمالئً أعضاء 

القطب التربوي لمؤسسة جنة العارفأتمنى المزٌد من النجاح والتألق فً كل مشارٌعنا 

 .المستقبلٌة

على مجهوداتهم المعنوٌة والفكرٌة، وفضلهم وتشجٌعاتهم، " خلٌل"والى العائلة الكرٌمة 

 .أتمنى لهم الصحة والعافٌة والمزٌد من النجاحات المستقبلٌة

. والى كل من ٌسعى لصالح االنسان وٌجتهد لفائدة هذه اإلنسانٌة والى كل من ٌقرأ باسم ربه

كما أهدي هذا العمل الى من وهب حٌاته لنسج روابط السالم وؼرس ثقافة نحن التً تجمع 

 .اإلنسانٌة وتسمو باإلنسان الى أن ٌكون خلٌفة لربه نافع لخلقه، الشٌخ خالد بن تونس
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 :ملخصالدراسة

تهدفالدراسةالحالٌةالىمحاولة اقتراحبرنامجعالجٌأرطفونٌإلعادة تأهٌل الوظائؾ 

الحسابٌةللذٌنٌعانونمن حبسة 

كماتماختٌارالعٌنة باعتماد على أدوات ،حٌثاعتمدتالدراسةعلىالمنهجالتجرٌبً،بروكا

 لتقٌٌم األعداد الٌومٌة هذا من خالل BENQالبحث التالً المالحظة واختبار 

حٌث CHU d’Oranدراسة مٌدانٌة ب المستشفى الجامعً لوالٌة وهران 

،  مصابة بحبسة بروكا والتً تعانً من اضطراب الحساب .حاالت5شخصنا

وقمنا ب التحلٌل الكمً والكٌفً لنتائج االختبار، ثم تطبٌق البرنامج المقترح على 

حٌث أسفرت نتائج البرنامج بعد التحلٌل الكمً والكٌفً ومقارنة الحالت الخمسة،

بنتائج االختبار التقٌٌمً على أن هناك تحسن واضح على مستوى مفهوم األعداد 

هذانستنتج أنه بإمكاننا ولوالمعالجة المعلوماتٌة للقدرات والمهرات الحسابٌة، 

 . نتائجهإلٌجابٌةاالعتماد على هذا البرنامج 
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 :ملخصباللغةالفرنسٌة

Résumé de l’étude : 

Notre étude actuelle vise à proposer un programme 
thérapeutique pour la réhabilitation de l’acalculie dont souffrent 
les personnes atteintes de l'aphasie de Broca. 
Notre étude a choisi de se baser sur un modèle de pratique en 
choisissant un échantillon de ces personnes et en se basant 
sur des outils de recherche : l'observation et le teste BENQ 
pour évaluer les chiffres quotidiens. 
Suite à une étude concrète sur le terrain au sein de l'hôpital 
universitaire d'Oran, le CHU, nous avons diagnostiqué 5 cas 
atteints de l’aphasie Broca et qui souffrent des troubles 
anarithmétiques. 
Nous avons ainsi procédé à l'analyse quantitative et 
qualificative des résultats du test pour ensuite appliquer le 
programme proposé sur les 5 cas. 
Après une comparaison des résultats finaux, nous avons 
observé une amélioration sur le niveau du sens des chiffres et 
le traitement de l’information des capacités arithmétique. 
En conclusion, nous pouvons se baser sur ce programme 
thérapeutique pour la positivité de ses résultats. 
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: ملخصباللغةاالنجلٌزٌة

Summary of the study: 

 

Our current study aims to propose a therapy program for the 

rehabilitation of acalculia which sufferers the Broca's aphasia.  

Our study has chosen to be based on a practice model by 

choosing a sample of these people and based on research 

tools: observation and BENQ test to assess daily figures. 

Following a concrete field study within the University Hospital of 

Oran, the CHU, we diagnosed 5 cases with Broca aphasia who 

suffer from anarithmetic disorders. 

We thus proceeded to the quantitative and qualitative analysis 

of the test results to then apply the proposed program on the 5 

cases. 

After a comparison of the final results, we observed a clear and 

big improvement on the level of the sense of the numbers and 

the processing of the information of the arithmitic capacities. 

In conclusion, we can rely on this therapeutic program for the 

positivity of its results.
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 :مقدمة

 ومتعددة، ومننصب اهتمام األخصائٌٌن على مر السنٌن على قضاٌا مختلفة القد 

 هو األساس فً والجسم، فالعقلأشهر القضاٌا التً لفتت انتباههم قضٌة العقل 

.  كمنفذ لألوامرالجسم، فالعقلإصدار األحكام لمختلؾ أعضاء 

 المختلفة التً تنبعث من واستقبال المنبهاتلذا فالجهاز العصبً له وظٌفة مهمة 

 تحدٌد نمط االستجابة المناسبة لها حٌث وٌتم تحلٌلهاوفكها معمصادر مختلفة 

 اآلتٌة من واستقبال المعلوماتٌعمل الجهاز العصبً المركزي على إدخال 

 . ٌرد علٌهاثم (األعضاءالحشوٌة) أو الداخل(المحٌط)الخارج 

 العالقات وسٌر وضمان تلكإذن فالجهاز العصبً المركزي مسؤول عن تنسٌق 

الموجودة بٌن سلوكات الفرد والبنٌات القشرٌة العلٌا المتمثلة فً 

دور جد  الذاكرة لها واالنتباه، وعلٌه فإن التركٌز الذاكرة،اللؽة،اإلدراك،التفكٌر،

خاصة إذا ما تعرض , (2008بلمهل وردة بوزٌد خٌرة).هام فً حٌاة الفرد

الدماغ إلى نوع من التلؾ بسبب تعرض الفرد إلى صدمة دماؼٌة أو حادث من 

فتأثٌر هذه الصدمة على المناطق اللؽوٌة المتمركزة فً المخ , العالم الخارجً

 على اؤثر بدورهتي تال, ةبس قد تتمثل فً الح,تؤدي إلى حدوث اضطرابات لؽوٌة

صفة خاصة فٌنعكس على النشاط المعرفً بالنمو بصفة عامة و النمو المعرفً 

 العلماء و األخصائٌٌن بضرورة البحث و التقصً لدى  انتباه أثار ماككل وهذا

سً الذي ٌصٌب بفعالٌة هذه الصدمة فً ظهور هذا النوع من االضطراب الح

 البحوث علم هذه بنوع اهتموفً الواقع ,(المخ  )قاعدة العقل و محوره األساسً 

النفس العصبً و علم النفس اللؽوي لمحاولة فهم ما إذا كان بالمخ مواقع محددة 

لكل من الوظائؾ المعرفٌة التً ٌعكسها نشاط  المخ و هل ٌوجد بالمخ مناطق 
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معقدةالتً  الحساب من العملٌات الفقدانمعٌنة تتحكم فً قدراتنا المعرفٌة؟ ولكون 

 ٌستلزم والتذكر،كاالنتباه واإلدراك والتركٌز ٌتدخل فٌها جمٌع العملٌات العقلٌة 

 تفقد الفرد التركٌز وأحٌانا ذلك،ة تعمل عكس بسوالحالقدرات، سالمة هذه 

.  الحسابوبالتالً ٌضعؾ ٌضعؾ معالجة األعداد وهذا مااإلدراك البصري 

 التمهٌد الملم بموضوع البحث سنتطرق بالتفصٌل فً هذا وما خالل هذافمن 

 تكون بمثابة الخطوات لٌة ٌندرج تحت إشكالبحثنا، مرجعً إطارٌطلب منا 

قرمٌط فوزي وسعٌدي ) صمٌم الموضوع والتؽلؽل فًالمتبعة لنوع من اإلٌضاح 

 :فنا قمنا بتقسٌم عملنا إلى جانبٌندلتوصل إلى هو (2008فوزٌة

 جانب قسمناه إلى فصول مرتبة على النحو والجانب التطبٌقٌكلالجانب النظري 

 :التالً

الجانب 

،اهدافالدراالفرضٌاتالفصالالولٌحتوٌعلىمدخاللعامللدراسة،االشكالٌةو:النظري

 .الدراسةحدودسة،اهمٌةالدراسة،تحدٌدالمفاهٌم و

أماالفصاللثانٌٌحتوٌعلىكلماٌتعلقبالحبسة، نبذة تارٌخٌة عنها،الجهاز 

كما ٌشمل الفصل الثالث  .العصبً،المخ ووظائفه،مفهوم الحبسة،حبسة بروكا

. كل ما ٌتعلق بعسر الحساب،تعرٌفه،أسبابه، نسبة انتشاره، مظاهره وتصنٌفه

أماالفصاللرابعتمفٌهعرضالحبسة الحسابٌةالذٌقسمالىستة أجزاء،تعرٌؾ الحبسة 

الحسابٌة،تصنٌؾ اضطربات الحساب،اللؽة، المهرات الحسابٌة والقدرات 

المعرفٌة،أنواع اضطرابات الحساب،الوظائؾ التنفٌذٌة اإلدارٌة وتطور 

 .المهرات الحسابٌة
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الفصل ,الجانب التطبٌقً خصصناه للدراسة المٌدانٌة و قسمناه إلى فصول 

أدوات ,عٌنة الدراسة , ٌتناول منهجٌة الدراسة التً تشمل مكان الدراسة خامسال

 الذي تطرقنا فٌه إلى عرض و تحلٌل نتائج تطبٌق سادسأما الفصل ال,الدراسة 

مدى و خصص لعرض و تحلٌل نتائج البرنامج المقترح لسابعالفصل اواالختبار 

.     تهفعالً
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 الجانب النظري
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 :اإلشكالٌة

 ٚاٌزٟ ِٓ ٟٚ٘ عذ ٘بِخ ثبٌٕغجخ ٌٍفشد ٔظشا ٌٛظبئفٙب اٌّزؼذدح إٔغب١ٔخ،رؼزجش اٌٍغخ ٍِىخ 

 .ْ ٌٍفشد ِٓ اٌزٛافً ِغ اٌؼبٌُ اٌّؾ١و ثٗ ثبإلمبفخ إٌٝ اٌزؼٍُ ٚاالوزؾبفٞأّ٘ٙب رّه

 فبٌذِبؽ ٠شالت ع١ّغ ٚساص١ب،فبٌٍغخ ٚظ١فخ ػب١ٌخ ٠زطٍت فّٙٙب ٚإٔزبعٙب رٛاعذ ِٕبهك ١ِٙأح 

 ػٍّب أْ ا١ٌّىب١ٔضِبد .ِٚغزٜٛ اٌفُٙاٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ إٌٝ ؽذ وج١ش فٟ ِغزٜٛ اإلٔزبط 

اٌّزخققخ ػٍٝ فٍخ ثبٌّظب٘ش اٌؾى١ٍخ ٌٍغخ ٚاٌزٟ ِمش٘ب ٠ىْٛ ػٍٝ ِغزٜٛ عضء ِٓ ثبؽخ 

اٌٍؾبء ِب لجً .صٟيصب ٚاٌضبٔٛٞ ٚايٞ األٚيSILVUSطٞٚفس٠ت ِٓ ؽك ع١ًقاٌٍؾبء اي

ِٙبد ٚ اٌؼمذ اٌمبػذ٠خ ٌٕقفٟ اٌىشر١ٓ ًٌاٌجبؽخ اٌؾشو١خ اإلمبف١خ ٚ اٌٍؾبء اٌطشفٟ عجٟٙ،

رٍؼت دٚسا SILVUSاٌّخز١ٓ رغبُ٘ فٟ ٘زٖ اٌٛظ١فخ ٚ اٌجبؽبد اٌمش٠جخ ِٓ ؽك ع١ٍف١ٛط 

 ٘زٖ إٌّبهك رّظ ٌٍزٛافٍفبإلفبثخ فٟفٟ اٌٛظبئف اٌجشٚصٚد٠خ فٛق اٌّمطؼ١خ ٚ رى١١فٙب

 .(NADIA SAM,2008,p10).ٚاٌىالَاٌمذسح ػٍٝ اٌىزبثخ 

 اٌزٟ رؾ١ش إٌٝ عٍّخ اٌزؾٛ٘بد اٌّالؽظخ ػٍٝ (Aphasie)ح اٌىال١ِخ طةػثذأ ربس٠خ اي

 اٌجبؽبد ٚاٌّشرجطخ ثئفبثبد اٌّغزٛٞ اإلٔزبعٟ أٚ االعزمجبٌٟ ٚلذ رّظاٌٛظ١فخ اٌٍغ٠ٛخ 

 ٠ٚزأصش اٌغبٔت اٌؼ١ٍّبرىّب لذ رّظ إٌّطمخ األِب١ِخ ِٓ اٌذِبؽ رٕف١زاٌٍؾبئ١خ اٌّزخققخ فٟ 

اإلفبثخ فٟ ِٕطمخ ٚرىْٛ ف١ٙبح اٌؾشو١خ ثظح ثبٌؼثظ٠ذػٝ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌؼٌٍغخ اٌزؼج١شٞ 

عبٔت ا١ٌّّٙٓ ِٓ اٌّخ  ٚغبٌجب ِب رىْٛ فٟ اٌغبٔت األ٠غش ِٓ اٌؼمً ياٌفـ األِبِٟ ي

ٚٚظبئف ٘زٖ إٌّطمخ ِشرجطخ ثئٔزبط اٌٍغخ ؽ١ش ٠شٜ ثشٚوب أٔٙب امطشاة فٟ , اٌجؾشٞ

وْٛ ِقبؽجخ دػ١ٍّخ  اٌزش١ِض األوضش ثشٚصا ٚ ِب ٠ذػٝ ثبمطشاة اٌجشِغخ اٌٍفظ١خ وض١شا ِب 

 رذػٝ االمطشاثبد اٌؾغبث١خ اٌّقبؽجخ . ِٓ ث١ٕٙب امطشاثبد اٌؾغبةأخشٜالمطشاثبد 
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 ٘زا اٌش٠بم١خ،ٌٍؾغجخ ثبٌؾغجخ اٌؾغبث١خ ٟٚ٘ ِغّٛػخ رز١ّضثبمطشاثبد فٟ ِغبس اٌؼ١ٍّبد 

 ٔبؽ١خ ِٓ ِٚزٍفخ،االمطشاة ٠غّغ ث١ٓ اٌّشمٝ فٟ أْ اٌمذسح ػٍٝ اٌؾغبة اٌزٕٟ٘ رقجؼ 

 ٘زا االمطشاة ٠ّظ اٌمذسح فٟ إعشاء ػ١ٍّبد ِنطشة،خشٜ ٠ىْٛ اٌؾغبة اٌّىزٛة أ

 أٚ أؼذاَ اٌمذسح فٟ رم١ٕخ اٌؼ١ٍّبد فٟ ػاللزٙب ِغ اٌؼ١ٍّبد،س٠بم١خ ثغ١طخ أٚ خٍو فٟ 

 .(2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )اٌشِٛص أٚأ٠نب خٍو فٟ اٌٛفٛي إٌٝ إٌزبئظ

ٚفٟ أ٠ٌٛٚبد اٌؾغبة ػٍٝ اٌزؼج١ش ِؼٕٝ سِض اٌؼ١ٍّخ ٚأخطبء فٟ آ١ٌخ االؽزفبظ ثبٌشِٛص 

( ٔفغؼقج١خ )ٚفٟ دساعخِؾبثٙخٌألعزبرحِمشا١١ٔبِٕخرطشلزّمبسثخاٌخبفخ ثبٌؼ١ٍّبد اٌّطٍٛثخ

 (Test LILLOIS de calculeٚاٌز١ّٕخالٌٙبلبِزجزمغ١ّبٌؾغبثِٛؼبٌغخاألػذادثزطج١مشائض

TLC2 )

ػٍىفئخؽجغ١١ٕٛثبٌنجطؾجغخثشٚوب،ؽ١ضمبِزبٌجبؽضخثزطج١مٙزااٌشائضػٍىؾبٌز١ٕفبٌٕزبئغؼٍىبٌؾبٌز١ٕٛآٌ

ربئظ وبٔذ ِزجب٠ٕخ ٚ٘زا ساعغ اٌٝ اٌّغزٜٛ اٌذساعٟ، ٚوزٌه اٌؼبًِ اٌضبٟٔ اال ٚ٘ٛ ِغزٜٛ 

اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ وبٔذ اإلفبثخ ِّزذح أوضش اٌٝ ثبلٟ اٌفقٛؿ أِب اٌؾبٌخ األٌٚٝ أؽغٓ , اإلفبثخ

ِٓ اٌضب١ٔخ ٚرّىٕذ اٌجبؽضخ ِٓ رؾ١ًٍ اٌفشم١بد اٌخبفخ ثبٌذساعخ ٚ اٌّزّضٍخ فٟ إِىب١ٔخ رم١١ُ 

اٌؾغبة ٚ ِؼبٌغخ األػذاد ػٕذ اٌؾجغٟ ٚ ٌىٓ ٚعت األخز ثؼ١ٓ االػزجبس ِغزٜٛ اإلفبثخ 

 .ٚاٌّغزٜٛ اٌذساعٟ لجً اإلفبثخ

ِّٙب وبْ ,ؽغجخ ثشٚوبةح اٌؾغبث١خ ا٘زّبِٕب ألصبس٘ب اٌغٍج١خ ػٍٝ اٌّقبة ثظ اٌؼأُصبسدٌمذ 

ٔٛع اٌغجت فئْ اٌؾٟء اٌّؤوذ أْ ٘زٖ اٌؾش٠ؾخ رؾزبط إٌٝ اٌىض١ش ِٓ اٌذػُ اٌطجٟ 

ِٓ خالي ,ألعشٞ  ٚرٌه ٠زُ ثئػبدح اٌزأ١ً٘ ٌٍزىفً ثبٌؾبالد ١ِذا١ٔبافٟٛٔ إٌفغٟ ٚٚاألسه

 اٌذساعخ ٌالػزٕبء ٚ  ٘زٖاعزٕبدا ٌّب ل١ً عبثمب عبءد,ثشاِظ ِخققخ ِٚى١فخ ؽغت وً ؽبٌخ

 ,فٟٛٔ ٚإؽ١بء إػبدح رأ١ً٘ اٌؾبالد مّٓ ثشٔبِظ ػالعٟ إٌىزشٟٚٔ ِٓ أعً اٌزىفً األسه

 ِغّٛػخ ِٓ اٌٛؽذاد اٌّٛعٙخ ٌٙزٖ اٌفئخ رؼًّ ػٍىئػبدح رأ١ً٘ اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٠زنّٓ 

فٟ ِزوشح  ( HECEN,ANGELR HOUILI )اوبْ ٚ٘ٛ ٠ٍٟ ٖوّب أؽبس ,اٌؾغبث١خ 

فٟ الزشاػ ٌُٙ آخش اٌزطج١مبد اٌخبفخ ثؼغش اٌؾغبة (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )

 ,فُٙ ٠ؤوذْٚ ػٍٝ أْ ٘زا اٌزق١ٕف ٘ٛ ِؤلذ"ؽ١ش ٠غّٝ ِغّٛػخ ػغش اٌؾغبة 

اٌؾغجخ اٌؾغبث١خ ِٕٙب "  ف١ّٙغزٕزغْٛ صالصخ أٔٛاع ِٓ االمطشاثبد
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L'anarthmétie ٘زا , ِغّٛػخ رز١ّض ثبمطشاثبد فٟ ِغبس اٌؼ١ٍّبد اٌش٠بم١خ

االمطشاة ٠غّغ ث١ٓ اٌّشمٝ فٟ أْ اٌمذسح ػٍٝ اٌؾغبة اٌزٕٟ٘ رقجؼ ِزٍفخ ِٚٓ ٔبؽ١خ 

٘زا االمطشاة ٠ّظ اٌمذسح فٟ إعشاء ػ١ٍّبد .أخشٜ ٠ىْٛ اٌؾغبة اٌّىزٛة ِنطشة

 اٌمذسح اٌزم١ٕخ فٟ اٌؼ١ٍّبد فٟ ػاللزٙب ِغ أؼذاَس٠بم١خ ثغ١طخ أٚ خٍو فٟ اٌؼ١ٍّبد أٚ 

 .إٌز١غخاٌشِٛص أٚ أ٠نب اٌخٍو فٟ اٌٛفٛي إٌٝ 

اسح اٌّفؾٛؿ ػٍٝ إػبدح إؽ١بء إٌّبهك اٌؼقج١خ اٌّغؤٌٚخ ػٓ س٠ٚغؼٝ ٘زا اٌجشٔبِظ العذ

 )وّب أؽبس اٌجبؽش دٌٚٛػ, اٌؼقج١خ اٌّزؾىّخ فٟ اٌّٙبساد اٌش٠بم١خ ٚاٌغ١شٚساداٌؼ١ٍّبد 

DELOCHE )   فٟ إٔزبعٗ ٌٍّفَٙٛ (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )فٟ ِزوشح

ساة فٟ هاٌٍغبٟٔ ٌٕغك اٌزغغ١ً اٌؼذدٞ ثزؾ١ًٍ ٔفغبٟٔ ٌٍّقبة ثبٌؾغجخ ٚ اٌّقبة ثئك

 ِغ حاٌؾغبة ِؼبٌغخ األػذاد ٘زٖ اأّلػّبي ٔؾطذ ظٙٛس ِغّٛػخ ِٓ األػّبي راد ِؼشف

 MC CLOSKEY) ِم١بط ِؼبٌغخ األػذاد ٚاٌؾغبة اٌّمزشؽخ ِٓ هشف وٍٛعٟ ّٔٛرط

اٌّمذَ ِٓ هشف اٌزخط١و اٌٛظ١فٟ ػٍّب (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )فٟ ِزوشح (

أْ ٘زا اٌغٙبص ٘ٛ اٌّغؤٚي ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌؾغبة فٟ رارٙب ٚ ثذٚٔٗ ال ٠ىْٛ ٕ٘بن ِؼبٌغخ 

 . ِؼٍِٛبر١خ ٌٍؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ

ِفَٙٛ األػذاد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌش٠بم١خ ٚرٌه يوّب ٠ٙذف ٘زا اٌجشٔبِظ إٌٝ رٛع١ٗ إدسان اٌّقبة 

 اعزٕبد ػٍٝ ِب عبء ثٗ ٚ٘زا. اٌؾغبث١خاٌخجشاد ٚاٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ،ثئػبدح ثٕبء اٌزؼٍّبد

 الزشػ رق١ٕفب أخش (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )فٟ ِزوشح (KLEIST)و١ٍغذ 

ؽ١ش أٔٗ لذَ رشو١جخ أخشٜ فٟ رؾ١ًٍ . ألٔٗ اعزٕزظ فؼٛثبد ػٍٝ ِغزٜٛ ِؼبٌغخ اٌؾفشح

 ػٍٝ ِغزٜٛ رأ٠ًٚ ل١ُ األػذاد اٌفنبئ١خ، امطشاة اٌزشو١جخ ؽغبثبٌزٕٟ٘،ٚامطشاثبرٗ فٟٙاي

. ثبٌّمبسٔخ ِغ ٚمؼ١خ األسلبَ فٟ ػشك ػ١ٍّخ س٠بم١خ

:  التاليالعام التساؤل هنهمونا بطشحو

  ًُ٘٘ثشٚوب؟ ثظ اٌّٙبساد اٌؾغبث١خ ٌذٜ ػفٟ رؾغ١ٓ اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ عب ٞ

 :كوا يليوهن اإلشكاليت العاهت يوكن طشح تساؤل الذساست 
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  ٓاالخزجبس اٌمجٍٟ ٚٔزبئظ اٌجشٔبِظ ٔزبئظ ً٘ رٛعذ فشٚق راد دالٌخ إؽقبئ١خ ث١

 اٌؼالعٟ؟

 

 :الفشضياث

: الفشضيت العاهت

  ُ٘اٌّٙبساد اٌؾغبث١خ ٌزا ؽجغٟ ثشٚوبفٟ رؾغ١ٓاٌجشٔبِظ اٌؼالعٟ اٌّمزشػ عب .

: الفشضيت الجضئيت

 ٟرٛعذ فشٚق راد دالٌخ إؽقبئ١خ ث١ٓ االخزجبس اٌمجٍٟ ٚٔزبئظ اٌجشٔبِظ اٌؼالع .

 

 : اهمٌةالدراسة

  تكمن أهمٌة هذا البحث فً تحدٌث وعصرنة علم األرطوفونٌا وجعله مواكب

 .لعصر التطور التكنولوجً

  تبرزاهمٌةالدراسةمنخالل عدم تواجد دراسات معمقة فً هذا الموضوع كما لم

ٌسبق وأن تطرق له أحد من علماء العرب مما دفعنا وأثار فضولنا لخوض هذه 

 .التجربة العلمٌة التً نرجو من خاللها افادة هذا البحث العلمً

  تتمثل أهمٌة هذا البرنامج العالجً االلكترونً فً أنه ٌدخل كل من الحالة

واألسرة فً حالة ٌقظة اتجاه السٌر الحسن للعالج واشعار الجمٌع بالمسؤولٌة 

 .اتجاه نجاح العالج

  كما أن بٌن أهم الدوافع التً قادتنا الختٌار هذا الموضوع هو الشخصٌة العلمٌة

 .التً نحملها والرؼبة فً وضع بصمة علمٌة إبداعٌة فً هذا التخصص

 

 :اهدافالدراسة
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: تهدفالدراسةالحالٌةالىجملةمناالهدافالتٌٌتمالتعرضالٌهافٌالعناصراالتٌة

 ًتكرٌما لشخص قرٌب لقلوبنا ولدت عنده فكرة هذا البحث ولكن :هدؾ انسان 

شاءت األقدار أن ٌرحل عنا، فاستلمت ضمائرنا المشعل لتحقٌق ؼاٌاته السامٌة 

 .للبحث والتطور فً هذا التخصص فكأنه مهد وأنار لنا الطرٌق أنار هللا آخرته

 وعٌا منا بضرورة الحداثة فً كل مٌادٌن الحٌاة وخٌر دلٌل : هدؾ تطوٌري

على ذلك، التجربة التً خاضتها اإلنسانٌة كافة أثناء الحجر حٌث أجبر الجمٌع 

على التعامل عبر وسائل التواصل االجتماعٌة الحدٌثة وتطبٌقات جد متطورة 

كما أننا مجبرٌن على التأقلم مع التطور التكنولوجً المتسارع الذي سٌعم كل 

التخصصات بدون استثناء فلهذا وجب على المختص األرطوفونً عصرنة 

تقنٌاته التشخٌصٌة والعالجٌة مع الحفاظ على أسس التً ٌشٌر الٌها علم 

 .األرطوفونٌا

 ًمن خالل المالحظة المٌدانٌة وجدنا من بٌن المعٌقات فً المصار :هدؾ عالج

العالجً نقص الحصص العالجٌة أي بمعدل حصة فً األسبوع مم ٌتسبب فً 

طول مدة العالج وٌأثر سلبا على نفسٌة الحالة، لذلك من أهداؾ هذا التطبٌق 

كما ٌسمح . العالجً هو تكتٌؾ الحصص واستمرارٌتها بصفة منظمة ومنتظمة

هذا التطبٌق بتضامن أفراد األسرة معنوٌا مع الحالة وتحقٌق االرشاد األسري 

 .الموجه من طرؾ المختص

 أهداؾ أخرى: 

 .لدراسةاالجابةعناالشكالٌةوتساؤال -

إلعادة تأهٌاللمواردالمعرفٌةالحسابٌة للحاالت محاولة اقتراحبرنامجعالجً -

 .{الحبسة الحسابٌة}المصابة بحبسة بروكاالذٌنٌعانونمنفقدان الحساب 

لبرنامجعلىعٌنةالدراسةمناجاللوقوفعلىمدىنجاحه كالتطبٌقالبرنامجالعالجً،وتجرٌب -

للتأكد عادة مفهوم األعداد وإعادة تأهٌاللمواردالمعرفٌةالحسابٌة فً الست

 .منصحةفرضٌاتالدراسة
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 :مفاهٌماإلجرائٌةالتحدٌد

 تعشيف بالوصطلحاث: 

 : الحبست الحشكيت

 ؽخقٕب اٌؾبالد اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ اٌؾجغخ اٌؾشو١خ ِزٌه MTAِٓ ٔزبئظ اخزجبس 

 .ثؼذ رم١١ُ األػشاك اٌخبفخ ثىً ؽبٌخ

 :الحبستالحسابيت

 ؽخقٕب اٌؾالد اٌّقبثخ ثؾجغخ ثشوب ٚاٌزٟ رؼبٟٔ BENQِٓ ٔزبئظ اخزجبس 

فمذاْ ِفَٙٛ األػذاد، امطشاثبد فٟ  {اٌؾجغخ اٌؾغبث١خ}ِٓ فمذاْ اٌؾغبة 

ِغبس اٌؼ١ٍّبد اٌش٠بم١خ، اٌمذسح ػٍٝ اٌؾغبة اٌزٕٟ٘ رقجؼ ِزٍفخ، ٚفمذاْ 

 .اٌمذسح فٟ إعشاء ػ١ٍّبد س٠بم١خ ثغ١طخ أٚاٌخٍو فٟ اٌؼ١ٍّبد

 :البشناهج العالجي

 ؽٌٕٛب الزشاػ ثشٔبِظ ػالعٟ BENQِٓ خالي رؾ١ٍٍٕب ٌٕزبئظ ثٕٛد اخزجبس 

٠زنّٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌٛؽذاد رٙذف ٌزؾغ١ٓ اٌمذساد اٌؾغبث١خ ٌٍؾبالد اٌزٟ 

 .رؼٕٟ ِٓ اٌؾجغخ اٌؾغبث١خ

 حذود الذساست: 

رزؾذد اٌذساعخ ثبٌؾذٚد اٌجؾش٠خ ٚاٌّىب١ٔخ ٚاٌضِب١ٔخ ٚإٌّٙظ اٌّغزخذَ ٚأدٚاد 

 .اٌذساعخ

 :الحذود البششيت

هجمذ اٌذساعخ ػٍٝ خّظ ؽبالد ِقبث١ٓ ثؾغجخ ثشٚوب ٠ؼبْٔٛ ِٓ فمذاْ 

 عٕخ75 إٌٝ 25أػّبسُ٘ رزشاٚػ ث١ٓ  (اٌؾجغخ اٌؾغبث١خ)

 :الحذودالوكانيت

هجمذ اٌذساعخ فٟ اٌّغزؾفٝ اٌغبِؼٟ ثّٕطمخ ػذح ثٓ ػٛدح ٌٛال٠خ ٚ٘شاْ 

CHU ORANِقٍؾخ اٌخ١ٍخ اٌغّؼ١خ ،. 

 :الحذود الضهنيت

 2020-2019اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 
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 :الونهج

 .اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ

 :أدواث الذساست

 :رزؾذد اٌذساعخ ِٓ خالي األدٚاد اٌّطجمخ ٟٚ٘ وب٢رٟ

 .اٌّالؽظخ -

 .BENQاخزجبس ٌزم١١ُ األػذاد ا١ِٛ١ٌخ  -

اٌجشٔبِظ اٌؼالعٟ إلػبدح رأ١ً٘ ِفب١ُ٘ األػذاد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ ػٕذ  -

 .اٌؾجغٟ

 

 الحبسة:الفصاللثانً

 

 .نبذة تارٌخٌة عن الحبسة .1

 .الجهاز العصبً .2

 .المخ ووظائفه .3

 .مفهوم الحبسة .4

 .حبسة بروكا .5
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 توهيذ 

 أْ اإلٔغبْ ٠ٌٛذ اٌج١ئ١خ، إال ثفؼً اٌؼٛاًِ ٚاٌزٛافً، رىزغتثبػزجبس أْ اٌٍغخ ٚع١ٍخ ٌٍزفبُ٘ 

 ٠زٛلف إٔزبط اٌىالَ ٚاٌضشٚح اٌٍغ٠ٛخ ٌذا اإلٔغبْ ٌٍىالَ، إراِضٚدا ثبعزؼذاداد فطش٠خ رؼذٖ 

 رقبة ٘زٖ اٌٍغخ ثّغّٛػخ ٚاعؼخ ِٓ اٌىالِٟ، لذػٍٝ ِذٜ عالِخ عٙبص٠ٗ اٌغّؼٟ ٚ

 فُٙ ٚاعزخذاَ اٌٍغخ إٌّطٛلخ  ػٍٝصش عٍجبأاالمطشاثبد ا١ٌٕٛسٌٛع١خ إٌّؾأ ٚاٌزٟ د

اٌغ١ّبئٟ، فّٕٙب ِب ٠ق١ت اٌغبٔت اٌّؼغّٟ ِٕٚٙب ِب ٠ق١ت اٌغبٔت و١ٍ١ّٙب،اٌّىزٛثخ أٚ ٚ

.  ِب ٠ق١ت ٌغخ اٌزؼج١ش ثؾىً ػٍُ وبألفبص٠بِٕٚٙب
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 :نبزة تاسيخيت عن الحسبت .1

. ٕ٘بن رٛع١ٙ١ٓ سئ١غ١١ٓ فٟ ِغ١شح دساعخ اٌؾغجخ

 ٠شٜ فٟ اٌؾغجخ االمطشاثبد راد هج١ؼخ ، ال20اٌزٛعٗ اٌزٞ ٠غجك ثذا٠خ اٌمشْ  -

 أدٚاد اٌذساعخ فىبٔذ ٚاٌّٛمٛػٟ، أِب األِش ثبٌّز٘ت االسرجبهٟ آ١ٌخ، ٠ٚزؼٍك

.   ِٕٙب اٌزؾش٠ؼ اٌف١ض٠ٌٛٛعٟاٌطج١خ، ٚخبفخِؾذٚدح فٟ إهبسا١ٌّبد٠ٓ 

 اٌؼٕقش اٌزٕٟ٘ فٟ دساعخ ،20ٕٚ٘بن ِٓ أدخً فٟ إٌقف اٌضبٟٔ ِٓ اٌمشْ  -

 ٘زٖ اإلعزىؾبفبد وبٔذ رّبسط فٟ ١ِبد٠ٓ ػٍُ إٌفظ اٌٍغب١ٔبد اٌؾجغخ،أػشاك 

 .ٚػٍُ إٌفظ اٌٍغٛٞ أٚ اٌجشاغّبرٟ

 ػب٘خ إمطشاثٙب، ثؾزىبألؽىبي، أفؾبة اٌز١بس األٚي ٠شْٚ فٟ فمذاْ اٌٍغخ أٚ ثبٌفؼً، فئْ

٘زٖ رؤصش ػٍٝ دِبغ١خ،٠ٚشعؼْٛ أفً ٘زٖ اٌؼب٘خ إٌٝ إفبثخ ِؾذدح فٟ ٔقف وشح ِؾذدح،

 ػٍٝ (االعزمجبالٌفُٙ)أٚ راد اٌطبثغ اٌؾغٟ ،(اٌزٍفعإٌطك )اٌؼ١ٍّبد راد اٌطبثغ اٌؾشوٟ 

ٚ٘ىزا " ِخزٍف اٌقٛس اٌزٟ رّضً ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد رىْٛ ٟ٘ رارٙب ِقبثخ أٚ فبعذح " أعبط أْ 

اٌنؼف اٌز١ٕ٘بٌّالؽع ػٕذ اٌؾجغ١١ٓ ال ٠شرجو إال ثبٔؼىبعبد االمطشاثبد اٌٍغ٠ٛخ " فئْ 

 ِضًاٌزٕٟ٘،فئْ اٌزٛعٗ رٌه،ٚػٍٝ إٌم١ل ِٓ " اٌؾبدح ػٍٝ اٌؾ١ض اٌزٕٟ٘

(PierreMarie ،GoldeSlein) (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )فٟ ِزوشح ،

 اٌزوبء، ٘زا ػٍٝ أْ ِقذس االخزالالد ِشعؼ١خ إٌٝ امطشاة ِؾذد فٟ لذساد ٠ؤوذْٚ



15 
  

: ٘زا اٌزفغ١ش اٌزٕٟ٘ ٠ّىٓ اخزقبسٖ فٟاٌٍغخ،االمطشاة ٠زغٍٝ خقٛفب فٟ إخزالالد 

 ."خًٍ رٕٟ٘ ِزخقـ ٠ق١ت األؽ١بء اٌّىزغجخ ثٛعبئً رؼ١ّ١ٍخ" اٌؾجغخ ٟ٘

٠ٚجؾش أفؾبثٗ ػٓ االمطشاثبد، أِب األثؾبس فٟ ٘زا اٌزٛعٗ إٌظشٞ فز١ًّ إٌٝ رٛؽ١ذ 

. االلزقبد فٟ رفغ١ش ٘زٖ اإلخزالالد

 ،garettاٌزٟ لذِٙب" ّٔبرط اٌؼٕبفش اٌزشو١ج١خ " ثشصد اٌضبٟٔ،ٚفٟ إهبس اٌغ١ً  -

bever fodor(1974) ٚاٌزٟ , (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )فٟ ِزوشح

ؽ١ش ٠طبي اٌخًٍ ,رشٜ ثأْ ٕ٘بن ِغز٠ٛبد ِخزٍفخ المطشاثبد اإلٔزبط اٌٍغٛٞ

هبثغ رؼذد اٌؼٕبفش اٌّشوجخ ٘ٛ " فئْ ,ػٕقش ِٓ ػٕبفش إٌظبَ وىً دْٚ غ١شٖ 

اٌزٞ ٠فغش اٌمذسح اٌٍغ٠ٛخ ٌٍّقبة ػٍٝ أٔٙب ِٕزٛط ٌؼ١ٍّخ إػبدح اٌزٕظ١ُ ٌٍغٍٛن 

فبعزؼّبي أٚ " اٌزؼج١شٞ " ٌٍٕؾبه " ؽذ إسادٞ " ٚ " ؽذ أٌٟ " ثٛاعطخ اٌّىب١ٔضِبد 

ٚثٙزا ثذأ ٠زطٛس ر١بس " ل١ّزٙب اٌزؼج١ش٠خ " ٘ٛ اٌزٞ ٠ّضً " االعزخذاَ اٌفؼٍٟ ٌٍىٍّخ " 

أطاللب ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ األخقبئ١١ٓ فٟ ١ِذاْ " اٌغ١ىٌٛٛعٟ" فىشٞ عذ٠ذ ٠ذػٝ اٌز١بس 

ٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ ٚ خبفخ ُِٕٙ ػٍّبء يِٓ اٌفزشح اٌض١ِٕخ فٟ إٌقف اٌضبٟٔ اٌؾجغخ 

فٟ ِزوشح  head, pick ,zwoboda ِضً" ؽٍمخ ٚ أسص ثٛسؽ"إٌفظ اٌز٠ٓ وبٔٛا

هٛس ِؾٛس٠ٓ ِؼبفش٠ٓ أعبع١١ٓ فٟ دساعخ (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )

ِؾٛس ٠ّضً إٌّظٛس اٌٍغبٟٔ أعبعب ِٚؾٛس ٠ّضً ِٕظٛس أثّشلٟ فٟ اٌؾجغخ :اٌؾجغخ 

وؾبالد خبفخ رزغ١ش ٚفك وً ِقبة ِٚٓ صُ اٌز١ّض ث١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌؾجغخ ِغّٛػخ 

ؽىً ربس٠خ اٌؼاللز١ٓ ػٍُ إٌفظ دٌمذ , ِٚغّٛػخ ؽجغبد فش١ٔىٟ,ؽجغبد ثشٚوب

ٌمذ ؽبٚي ػٍُ إٌفظ األػشاك ,اٌّمبَ األٚي, اٌٍغٛٞ ١ِٚذاْ اٌؾجغخ فٟ ِشؽٍز١ٓ

فذساعخ اٌٍغخ ػٕذ اٌّقبث١ٓ ,صُ فٟ ٚلذ الؽك رطج١ك ّٔٛرط اإلٔزبط اٌٍغٛٞ,اٌّؾذدح 

قرمٌط فوزي )فٟ ِزوشح  RJAKSON  فمذ فٕف.ثبٌؾجغخ رغزخذَ وذالئً رغش٠ج١خ

" ٚ" اٌزغبٚس" اٌؾجغخ ؽغت ّٔٛرع١ٓ ِٓ اٌزشر١ت اٌٍغبٟٔ(2008وسعٌدي فوزٌة 

اخزالي اخز١بس اٌٛؽذاد، ٠ٚزؼٍك األِش فبمطشاة اٌزغبٚس ٠ذي ػٍٝ " اٌزّبصً 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش خقٛفب ثم١ّخ اٌىٍّبد أِب امطشاة اٌزّبصً ف١ذي ػٍٝ فمذاْ

 . اٌٍغب١ٔخٚرشر١ت اٌٛؽذاد
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  ارغبٖ ٘زا اٌغ١ً ثخقٛؿ ػٍٝ اٌؾشٚه اٌجشاغّبر١خ٠شوض: اٌجشاغّبر١خاٌّمبسثخ  -

 .إٌفغ١خ ٠ٚؼبسك اٌغّخ االفطٕبػ١خ اٌزٟ ر١ّض اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفؾٛؿ اٌؼقج١خ ٌٍزؼج١ش

   H.Jackson صبٌش ِٓ األثؾبس فٟ ١ِذاْ اٌؾجغخ ثذءا ةاالرغبٖ، رٛعٗ ٘زا ٚظٙش ثؼذ

٠شعغ إ١ٌٗ اٌفنً األوجش فٟ (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )ِزوشح  (1913)

ثبٌٕظش إٌٝ إٌؾبه اٌٍغٛٞ ِٚخزٍف ,اٌّٛمٛػٟ,اٌّشاعؼخ اٌّزأفٍخ ٌٍفىش اإلسرجبهٟ

) ٌٚغب١ٔخ  (P.Eraisse, Benneniste )امطشاثبرٗ  ثبالػزّبد ػٍىٛعٙبد ٔظش ع١ىٌٛٛع١خ 

Jackbson ) إػبدح إٌظش فٟ ,فٟ آْ ٚاؽذ ,(2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )ِزوشح

 ٚأعظ ِؾٛس .ؽشو١خ,اٌزٛعٙبد إٌظش٠خ اٌزٟ ؽقشد اٌؼًّ اٌٍفظٟ فٟ ِشؽٍز١ٓ ؽغ١خ 

اٌخطبة "ٚ " اٌؾٛاس" ٞ اٌّشوجخ ٌفؼً اٌزٛافً اٌؼبَ أِغزٜٛ اٌؼٕبفشاالمطشاثبد ػٍٝ 

وؼاللخ رشثو ث١ٓ اٌٛمغ ٚ راد " ٘زا األخ١ش ٠ٕظش إ١ٌٗ ِٓ صا٠ٚخ ِؼب١٠ش خبسط ٔق١ج١ٗ " 

 ِزوشح (N.Zellal).  ٘زٖ اٌؼاللخ ػٕذدٚرزؾذ" ٚػاللخ ٘زا األخ١ش ثبٌغ١ش  (اٌزار١خ  )اٌّزىٍُ 

اٌّشالجخ ػٍٝ اٌٍغخ " ثئدخبي ِفَٙٛ ع١ىٌٛٛعٟ ٚ٘ٛ (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )

ِّب أدٜ ثبٌجبؽش إٌٝ إػبدح إٌظش فٟ رؼش٠ف ,ٚ٘ٛ ِؾٛس االمطشاثبد اٌٍغ٠ٛخ اٌؾجغ١خ " 

 ٌفظٟ ساعغ إٌٝ رالؽٟ اٌؼاللخ ث١ٓ امطشاةاٌؾجغخ ٟ٘ األعبط " اٌؾجغخ ٚف١بغزٙب ثأٔٙب 

٘زا اٌزالؽٟ ٠زشعُ ,ا اٌؼاللخ اٌمبئّخ ث١ٓ اٌؾجغٟ ٚاألخش١٠ٓ رٚن,اٌٛمغ اٌّغزؼًّ ٚاٌؾجغٟ

اٌالصِخ ٌّخزٍف  (   inhibiteur)اس ٌٗ ٚاٌّضجطخ ٞثخًٍ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼمذح ٌٍّشالجخ االخذ

ٚػ١ٍٗ فبٌزغ١١ش ػٕذ اٌؾجغٟ ٠ىزغٟ ِظب٘ش رخزٍف ؽغت ِؼذي ؽذح ٘زٖ ,ِشاؽً ثشِغخ اٌٍغخ

 "اٌّشالجخ 

" ّٔٛرط االؽزّبالد "  اٌزٞ ع١طش ػ١ٍٗ اٌٍغٛٞ، ٚثبٌٕغجخ ٌٍغ١ً األٚي ٌؼٍُ إٌفظ  -

 ( howes)إلٔزبعبد اٌٍغ٠ٛخ ٌٍؾجظ يوبْ اال٘زّبَ ِٕقجب ػٍٝ اٌذساعخ اٌى١ّخ 

لبَ ثزطج١ك ّٔبرط اٌزىشاس ٚ (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )ِزوشح ( 1967)

ٚ٘ٛ ٔفظ ِب لبَ ثٗ ثؼذ رٌه وً ِٓ ,إلٔزبط اٌٍغٛٞ اٌؼبدٞ ػٍٝ ٌغخ اٌؾجغٟياٌزٛارش 

kershensleiner  ْٚ1972ٚ آخش,ٚWagenear 1975  قرمٌط فوزي )ِزوشح

رُ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌّقبث١ٓ رٚٞ ِغشٜ ,ٚؽغت ٘زٖ األػّبي(2008وسعٌدي فوزٌة 
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ػٍٝ أعبط ػبًِ سئ١غٟ ٌم١بط دسعخ , ٚرٚ ِغشٜ اٌىالَ إٌّخفل, اٌىالَ اٌؼبٌٟ 

 ".ِغشٜ اٌىالَ

 

 :هكىناث الجهاص العصبي .2

: ٠زىْٛ اٌغٙبص اٌؼقجٟ ِٓ إٌبؽ١خ اٌزؾش٠ؾ١خ ِٓ

 اٌؾجً اٌؾٛوٟ إٌخبع اٌؾٛوٟ، أ٠ٚزىْٛ ِٓ اٌذِبؽ ٚ ٚ:الوشكضيالجهاص العصبي 

٘ٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ األػقبة اٌّّزذح ػٍٝ هٛي ظٙش اإلٔغبْ ٚاٌزٟ رغّغ ع١ّغ 

.  ِجبؽشحاٌغغُ ٚاٌغذع ثبٌذِبؽأهشاف 

٠زىْٛ ِٓ أػقبة اٌزٟ رؼذ ؽٍمخ ارقبي ث١ٓ :الجهاص العصبي السطحي أو الوحيطي

 صٚط ِٓ 12األٔغغخ ٚأػنبء اٌغغُ ٚث١ٓ اٌغٙبص اٌؼقجٟ اٌّشوضٞ ٠ٚٛعذ ِٕٙب 

 5 فذس٠خ12ٚ سلج١خ8ٚٚ ِٓ األػقبة اٌؾٛو١خ  صٚط31ٚاألػقبة اٌمؾف١خ 

ٚأػقبة  األػقبة إٌٝ أػقبة ٚاسدح ٚرٕمغُ ٘زٖ اٌؼـ 1 , ػغٛص٠خ5ثط١ٕخٚ

. فبدسح

 

 

 

 :تشكيبت الوخ ووظائفه .3

 أْ اٌّخ ر١ٍٗ صالص١خ األثؼبد ٠ٛعذ أػٍٝ إٌخبع 2002رشٜ وشعز١ٓ رِٛجً عٕخ 

. اٌؾٛوٟ ٠ٕمغُ إٌٝ ٔقف١١ٓ وش١٠ٚٓ وً ِّٕٙب ٠ٕمغُ إٌٝ أسثغ فقٛؿ

 ٠مغ أِبَ األخذٚد اٌّشوضٞ (Lobe frontal ):الفص األهاهي أو الجبهي -

ٚفٛق األخذٚد اٌغبٔجٟ ٚاٌّغبؽخ اٌزٟ رمغ أِبَ األخذٚد اٌّشوضٞ رخزـ فٟ 

ثوء اٌؾشوخ فٟ إٌقف اٌّخبٌف ِٓ اٌغغُ ٚ٘ٛ ِشوض اٌٛظبئف اٌؼ١ٍب، 

 ؽ١ش رٛعذ ٠FAؾزٛٞ ػٍٝ أسثؼخ رالف١ف ٚاؽذ ِٕٙب اٌزٍف١ف اٌغجٟٙ اٌقبػذ

 .ف١ٗ ِشاوض اٌؾشوخ ٚػٕذ أعفً اٌزٍف١ف اٌغجٟٙ اٌضبٌش ٠ٛعذ ِشوض اٌٍغخ
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٠مؼخٍفبألخذٚداٌّشوض٠ٛأػٍٝ : (LOBE PARIETAL)الفصالجذاسي  -

األخذٚداٌغبٔجٟ، 

٠خزقجقفخسئ١غ١خثبألؽبع١غٛ٘زاثٛعٛدع١شحاٌؾغ١خاٌز١زٕزمإلٌىبٌّخّٕأػنبءاإل

ؽغبعجبألٌّبٌخبفخثبٌغّؼٛاٌجقش ٚاٌٍّظ، 

رٌىأّٔغّٛػخوج١شحِٕبٌغ١بالربٌؼقج١خرقذسِٕبٌّٙبدٚرٕزٟٙ 

ف١بٌفقبٌغذاس٠ؾبٍِخاٌغ١بالربٌؼقج١خاٌز١بٔزمٍزأٚالِٕبٌؾجالٌؾٛو١جطش٠مخاٌززبثؼىّب

 .٘ٛاٌؾبٌف١بألؽبع١غؼٕذاٌٍّغٛاإلؽغبعجبألٌُ

 LOBE )الفصالمفىي -

Occipital):٠ٕؾقشاخزقبفٙف١بٌغ١بالربٌجقش٠خٚرمذ٠ش٘ٛرمغ١ّٙب. 

 (:LOBE tomporal)الفصالصذغي  -

٠مؼأعفالألخذٚداٌغبٔج١١ٕمغّئٌىضالصزالف١فٛأخذٚد٠ٓ، 

اٌزٍف١فبٌقذغ١بٌؼ٠ٍٛٛاألٚعطٛاٌغف١ٍِٛ٘ٛشوضاعزمجبالٌغ١بالربٌٕبؽئخف١بألر١ٕٔأ٠بٌُ

سوضاٌغّؼ١خبفخف١بٌغضءاألٚعطّٕبٌزٍف١فبٌغفٍىبألٚي، 

 ٠ٚt1، t2، t3ؾز٠ٛٙزااٌفقؼٍىضالصزالف١ف

 

 :الجذواللتالييلخصالوشاكضالوىجىدةفيكلونطمتهنالوخ

 الوشكض الوناطك

ِشوض اٌىزبثخ، Broca ِشوض اٌىالَ الفص الجبهي

 .ِشوضاٌؾشوخ، ِشوضاالٔفؼبي

 ِشوض االؽغبط  الفص الجذاسي 

 .ِشوض االثقبس، ِشوض اٌىٍّبد اٌّشئ١خ الفص المفىي 

 .ِشوض اٌغّغ، ِشوض اٌىٍّبد اٌّغّٛػخ الفص الصذغي

 اٌّشاوضاٌّٛعٛدحف١ىٍّٕطمخِٕبٌّخ(:1 )جذولشلن
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 :هفهىهالحبست .4

ِٕبٌفؼ١ٍؾجغئؽزجبعبأ٠بالؽزجبعف١بٌىالِٙٛرؼزسإٌطمؼٕئسادرٗ، :الحبستلغت

١٘ٚخالفبإلثبٔخٚاٌج١بٔٛاإلفقبػ، 

. وّبأٔٙباٌضمٍٛاٌؼ١ٛاٌؾقشاٌز١٠ّٕىّٕطاللخاٌىالِٛفقبؽخاٌٍغبْ

 :األفبص٠بِقطٍؾزٚأف١ٍٛٔب١ّٔىّّٕٛٔمطؼ١ٓ:الحبستإصطالحا

A :ٍٛٚرؼ١ٕؼذِأٚخ. 

Phasia:َٚرؼ١ٕبٌىال. 

 .ٚثبٌزب١١ٌقجؾّؼٕىبٌىٍّخإؽزجبعف١بٌىالَ

ِٚ٘ٛقطٍؾ١ؾ١شإٌىبٌؼ١ٛثبٌّزقٍخثفمذاٌمذسحػٍىبٌزؼج١شثبٌىالِأٚثبٌىزبثخأٚػذِبٌمذسحػٍىف

ّّ٘ؼٕىبٌىٍّبربٌّٕطٛلجٙبأٚإ٠غبداألعّبءٌجؼنبألؽ١بءٚاٌّشئ١بد 

 .أِٚشاػبحاٌمٛاػذإٌؾ٠ٛخاٌز١زغزؼٍّف١بٌؾذ٠ضأٚاٌىزبثخ

قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )ِزوشح (SAN FORD)٠ؼشفغبٔفٛسد :تعشيفالحبست

امطشاثف١بٌٍغخ :اٌؾجغخثـــ(2008

 .أٚف١بٌٛظبئفبٌٍغ٠ٛخ٠ٕزغغبٌجبِٕزذ١ِشاٌّخٛلذ٠ىٛٔؾغ١بأٚؽشو١بأٚوالّ٘بؽغ١بٚؽشو١ب

 ( strange ) ٠ؼشفٙبعزشأظ

ثفمذأبٌٍغخأٚاٌؼغضإٌبرغؼٕزذ١ِشف١بٌّخف١ٙفمذأبٌمذسحػٍىبإلرقبٌجبٌشِٛصٚثؼنٙب٠ؼشلالي

 والِأ٠نبٚثؼنٙباألخش٠ؼشلالٌزؼج١شػٕبألخطبءثبٌشِٛص

فبٌّش٠ن١ؼغضػٕبٌىزبثخٚاٌىالِٛرؾّالألفبص٠بامطشاثف١ٛظبئفبٌىالِبٌٕبرغّٕفغبدٌؾبءاي,

 . ِخ

رذالألفبص٠بف١ّؼٕب٘بٌٛاعؼؼٍىؼذِبٌمذسحػٍىبعزخذاِبٌىٍّبرٛفّٙٙبوّبعؼٍٙبثؼنّٙبمطشا

قرمً)ثب٠ق١جؼ١ٍّخاٌجضأٚاالعزمالٌّّب٠غؼالٌشعبئالٌىال١ِخِؾٛ٘خف١ّشؽٍخاسعبألٚاٌزٍمٟ

 .(2008ط فوزي وسعٌدي فوزٌة 

 2016 تعشيفالحبست

اٌؾغجخامطشاثٍغ٠ّٛىزغججؼذإفبثخػٍىبٌغٙبصاٌؼقج١بٌّشوضٞ، :الماهىساألسطفىني
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رأر١جؼذاوزغبة اٌٍغخػٕذاٌفشد، 

ػبدحِب٠ىّٛٔىزغجٍّغزٛىّؼ١ّٕٕبٌفّٙٛاٌزؼج١شاٌٍفظٟ،٠ظٙشف١فمذأبٌى١ٍأٚاٌغضئ١ٍٍزؼج١شٚفٗ

ِبٌٍغخاٌّىزٛثخأٚإٌّطٛلخسغّبٌغالِخاٌزؾش٠ؾ١خٚاٌٛظ١ف١خألػنبءاٌقٛرٛإٌطمٛاألع

٠ّىٕأ١ٔىٛٔبألؽخبفبٌؾجغ١١ّٕقبث١ٕف١بٌمذساربٌٍغ٠ٛخاالعزمجب١ٌخأٚاإلٔزبع١خ، .مبءاٌؾغ١خ

 .أ٠بٌىالَ، اٌىزبثخ، اٌفّٙٛاٌمشاءح

 

 :الحبستالحشكيت .5

. أٚاٌؾجغخاٌزؼج١ش٠خأٚإٌؾ٠ٛخأٚإٌّزغخأٚغ١شاٌط١ٍمخ(broca )رغّىؾجغخثشٚوب

قرمٌط ).ؽ١ض١ّضالمطشاثؼ١ٍّخاٌزش١ِضاألوضشثشٚصاأِٚب٠ذػىجبمطشاثبٌجشِغخاٌٍفظ١خ

 (2008فوزي وسعٌدي فوزٌة 

 :حبستبشوكا

 44ٚ 45 ١٘بٌؾجغخاٌز١زٕزغؼٕبفبثزّشوضاٌزؼج١شف١بٌذِبغٛاٌز١ززّضٍف١بٌّٕطمخ

 BROUDMANِٕخش٠طخثشٚدِبْ

اٌذِبغ١خا٠بٌزٍف١فبٌغج١ٙبٌضبٌضّغؤٌٚؼٕزؼذ٠الٌغٍٛوبٌٍغب١ٔٛاٌزؾىّف١ؾشوبربٌٍغبْ،فبٌّش٠ل

ال٠غزط١ؼبعزذػبءا٠ّبدحٌفظ١خٌزؾى١ٍّؾبدصخثشغّّٕب١ٙٔؼشفّب٠ش٠ذا١ٔؼجشػٕٙٛاؽ١بٔب٠فمذاي

ِقبثبٌمذسحػٍىبٌزؼج١شثبٌىالِبٌىبٌؾذاٌز١٠مزقشف١ّٙؾقٌٛٙبٌٍغ٠ٛؼٍىىٍّخٚاؽذح٠غزخذِٙب

 (2017لّشاٚٞ فٛصٞ ).ٌٍزؼج١شػٕبؽ١بءوض١شح

: تاسيخها

لذِزشعبٌزبّٕٔذسعخاٌذوزٛساٖ،  1861 ف١ؼبَ -

األٌٚىطشؽزؼاللخاٌزوبءثبٌذِبغذٚٔبػزجبسؽىالٌذِبغٛؽغّٙٛٚصٔٗ،ٚاٌضب١ٔخفزمذِت

: ٘بثشٚوبدسعزبٌؼاللخث١ٕبٌزطٛساٌضمبف١ٛاٌذِبغىىً، ؽ١ضأوذثشٚوب

أٔبٌٛظبئفبٌؼ١ٍباٌخبفخ٠جذٚأٔٙبرّضٍزمبهؼبصمبف١بف١بٌزى٠ٕٛبإلٔغب١ٔٛ٘زااٌزمبهؼ١ّضٍؼ

. ثىخاٌؼاللبرج١ٕٙبٚث١ٕفقٛفبٌذِبغبٌذاخ١ٍخٚخبفخف١بٌفقٛفبٌغج١ٙخ
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." TAN "ثؼذٚفبح -

اٌز٠أدخٍٍٍّغزؾفىّٕأعٍّمبِٚخاٌؾّىبٌؾٛو١خاٌز١أرٍفزخال٠بِفبفٍٙٛدِبغٗ، 

فجؼذاٌزشؽ١ؾأوذثشٚوبػٍىٛعٛدفغٛحف١ذِبغٗ، ٚثبٌزبٌٟ 

فزوبء٘أف١ججٛوؼخرؼٛدإٌىبٌٛوؼخاٌؼقج١خاٌز١أفبثزٙأٚإٌىزأص١شاٌؾّىبٌؾٛو١خاٌز١أرٍف

 .ربٌخال٠باٌؼقج١خف١ذِبغٗ

 .أِبإٌبؽ١خاٌزؾش٠ؾ١خفئٔفمذأبٌمذسحػٍىبٌىال١ِؼٛدإٌىئفبثخاٌفقبٌغج١ٙبٌضبٌش -

 1863 ف١ؼبَ -

 ِشوضاٌٍغخإٌّطٛلخثؼذِؼب٠ٕخ(رؾذ٠ذاٌٛظبئفبٌؼقج١خ)لبِجشٚوبثٕؾشِمبٌجؼٕٛاْ

ؽبالرجٕفغبٌذسعخٚاألػشاك،  8

فزٛفإلٌىأّٔشوضاٌٍغخإٌّطٛلخف١بٌغٙخا١ٌغشىّٕبٌذِبغبٌجؾش٠ٛف١بٌفقبٌغج١ٙبٌضبٌش

 .1870 ػبFristchet hitzigَوّبرؾغجّٕخالالألثؾبصبٌف١ض٠ٌٛٛع١خاٌز١مبِجٙب

 :هنطمتاإلصابت

٠شىجشٚوبإّٔطمخاإلفبثخٌٙذ٘بٌؾغجخرمؼف١بٌفقبٌغج١ٙٛثبٌزؾذ٠ذ 

ف١بٌغضءاٌخٍف١ّٕبٌزٍف١فبٌغج١ٙبٌضبٌضجبٌّخٛاٌمش٠ت 

ِّٕشاوضاٌؾشوخألػنبءاٌغٙبصاٌىالِٟ، 

 .أِباالمطشاثبربٌّقبؽجخف١ٙخبفخثبٌىزبثخٚثبٌمشاءح إمبفخإٌىؾٍٍٕقف١ضبثذ

 :أشكااللحبستالحشكيت

ثبػزجبسأٔبٌؾجغخاٌؾشو١خاألوضشدساعخٚؽ١ٛػب، 

فمذػ١ٔٛزجبٌذساعخِٕمجالٌّخزق١ٕألٔٙبرؾىٍزم٠ّٛبٌىالِٛإػبدحثٕبءإٌظبِبٌٍغب١ٍٔزااٌّقبثفمذفٓ

 :فززق١ٕفبرّزؼذدحٔزوشِٕٙب

 (:HENRIHECAM)حبستتثبيتالفىنيواتىالتشاكيبالنحىيتعنذ -

ٚ٘ٛهج١جّخزقف١ؼٍّبألػقبثبٌٕفغ١خ، 

ف١ٙزاإٌٛػّٕبٌؾغجخالرزؾممبٌف١ّٔٛبرزؾم١مبع١ذاٚالاٌزشاو١جبٌٕؾ٠ٛخرؾم١مبفؾ١ؾبػٍىٍغبٔبي

 .ِقبثذػّٙبٌزشاو١جبٌٕؾ٠ٛخٚغّٛمبٌذالٌخف١ٙؾجغخرؼج١ش٠خوال١ِخ
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 (:GOLDDESTEINE)عنذاألستار: حبستحشكيتفالذةللتعبيشالونطىق -

o اٌؾغجخإٌبلٍخػٕذاألعزبر 

(A.RLRIA):ؽ١ض١زّٕمال٢صبسفمذأبٌمذسحػٍىزؾف١شاٌزّبصإلٌىفمذأبٌمذسحػٍىبعزفظ

 (اٌؾجغخاٌقٛر١خاٌؾشو١خإٌؾطخ )اساٌزغبٚسوّبأهٍمؼٍىجؼنقفبرٙب

o ػٕذ:اٌؾجغخاٌىال١ِخHEADَإراأٔٙبرّضألرٍفقٛسحف١فمذأبٌمذسحػٍىبٌىال.  

o ػٕذ:ؽجغخاٌجطٝءف١بٌىالِٛاٌؼغضػٕبٌؾذ٠ضٛاٌخطبةKLEIST 

o ؽجغخفمذأبٌمذسحػٍىبٌفقالٌذاخ١ٍج١ٕبإلؽبسارٛاٌؼالِبرٛاٌشِٛصػٕذ(

GESHWIND et BENSON) 

رضدؽّف١زٕ٘بٌّقبثّغّٛػخوج١شحِٕبإلؽبسارٛاٌشِٛصٌّٚبوبٔبٌّقبث١خشعبٌىالَ

 .ثقؼٛثخ، ِٚؾمخٔفغ١خػغشحفزّضٍٍذىؼٍّبءاألػقبثأػٍىذسعبربمطشاثبربٌٍىٕخ

 الحبساتالوشتمتهنحبستبشوكا: 

o ِٕأّ٘أػشامٙبفغبداٌزٕغ١ُ: اٌؾجغخاٌزؼج١ش٠خ .

o وضشحاٌٍىٕبد:اٌؾجغخإٌؾ٠ٛخ 

o ٚرغّىؾجغخ: اٌؾجغخإٌؾطخ(A.R.LURIA) ِٓٚ

أّّ٘جبدئٙبلٍخاٌىالِٛفمذاٌزؼج١ش، 

رغّؼؼذد٘بئالِٕأػشامبٌؾجغبربٌّخزٍطخٚاٌؾجغبربٌٕؾطخ، ٠ٚىضش 

ف١ٙباٌؼغضػٕبالٔزمبٌّٕىٍّخإٌىأخشىٛرفمذاٌمذسحػٍىئ٠غبداٌؼاللخث١ٕبٌّفشدارف١بٌغّالي

 .ِشوجخأٚاٌغّالٌط٠ٍٛخ، أِباٌفّٙف١ىٛٔغ١ذاٌٍىالِٛاٌزؼج١شاٌؾفٛٞ

: أعشاضالحبستالحشكيت

أؾشاف١غبس١٠شعؼبٌىئػبلخمجطؼنٍخاٌخب)رأصشاٌّغبالٌجقش٠ّض١شاإٌىقذسخٍفٟ -

. (فخثبٌؼ١ٓ

 (APRAXIA)فمذأبٌؾشوخأصٕبءاٌىالَ -

 .ؽٍٍٕقف١ف١بٌغبٔجبأل٠ّٓ -

. اٌزؼغشف١بٌٕطك -

 .اخزقبساٌىالِٛؽزفجؼنأعضائٗ -
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. وضشحػ١ٍّبربٌزأرأحٚرىشاساٌّفشدحِؼىضشحاٌخطبءإٌؾ٠ٛخ -

. ٠ؾبفظبٌّقبثؼٍىمذسارٙبٌف١ّٙخٚاٌّؼشف١خوّب٠ؾبفظؼٍىمذسرٙؼٍىبٌزؼج١شثبٌىزبثخ -

 (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة )

 

 

 

 الخالصت

رؼزجشاألفبص٠بامطشاثبف١بٌٛظبئفبٌٍغ٠ٛخٔبرغؼٕزذ١ِشف١بٌّخ، 

ثبٌٕغجخٌٍؾجغخاٌؾشو١خرىّٕبٌخٍٍف١بٌفقبٌغج١ٙبٌضبٌضجبٌّخ،٠ؤد٠ئٌىخٍٍف١بٌمذساربٌّؼشف١خٚاٌزٕف١ز٠خٚاي

 .ػم١ٍخِٚؾبوٍٕفغ١خاعزّبػ١خٚخ١ّخ
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 الحبسة الحسابٌة:الفصاللثالث

 

. تعرٌؾ الحبسة الحسابٌة .1

. تصنٌؾ اضطرابات الحساب .2

. اللؽة والمهارات الحسابٌة .3

. عالقة المهارات الحسابٌة بالقدرات المعرفٌة .4

 .أنواع اضطرابات الحساب .5

 تصنٌفاتالخلاللحسابٌعلىحسبأداءالوظائفالحسابٌة .6

. الوظائؾ التنفٌذٌة اإلدارٌة وتطور المهارات الحسابٌة .7
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تمهٌد 

هناك مهارات عدة تعد تكون عرضة لإلعاقة فً الحساب تتضمن مهارات لؽوٌة من فهم أو 

تسمٌة المصطلحات الحسابٌة ومهارات حسٌة مثل لقراءة الرموز العددٌة أو اإلشارات 

الحسابٌة ومهارات االنتباه مثل نسخ األعداد أو األشكال وقد لوحظ أن المرضى المصابٌن 

بحبسة بروكا ٌفتقدون إلى المهارة فً حل المسائل الرٌاضٌة لذلك سنتعرض فً هذا الفصل 

. ولو بقلٌل إلى الحبسة الحسابٌة
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 :تعرٌف الحبسة الحسابٌة .1

: 2016حسب القاموس اآلرطفونً 

الحبسة الحسابٌة هً فقدان القدرة على معرفة أو استعمال األعداد والرموز العددٌة 

 االضطراب عند ، هذا( الطرحالجمع،)أو الرقمٌة وتنفٌذ العملٌات االبتدائٌة 

 تفرٌق الحبسة الحسابٌة التً هً األطفال، ٌجبالحبسٌٌن الراشدٌن أكثر من 

 ورم أو حادث فٌروسٌة، عدوى صدمة،)اضطراب مكتسب ناتج عن إصابة عصبٌة 

. ي هً اضطراب ٌصٌب الفرد خالل االكتسابذ العنعسر الحساب (دماؼًوعائً 

 

  :اضطرابات الحسابتصنٌف  .2

 لصعوبات تعلم ، تصنٌفا64 وص CTLM,  .1986قدم مركز تدرٌس الرٌاضٌات

الرٌاضٌات ٌعتمد على إحداث التكامل بٌن علم النفس الذي ٌرتكز على اضطراب 

 والطب النفسً اللذٌن ٌرتكزان على Neurologyالقدرات وعلم األعصاب 

تتفق هذه بالمخ، والوظائؾ المعرفٌة المضطربة الناتجة من تدهور وضمور 

وتصنٌؾ بادٌن ،Kosc (1974)كوسك التصنٌفات مع تصنٌفات 

(1983 )Badian وآخرٌن  وتصنٌؾ روركRourke et al 1983من-

 (1993Geary) والتصنٌفات الموجودة فً المراجعة التً قدمها جٌري ،1997
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ونعرض فً الجدول االتً الوصؾ الدقٌق للتصنٌفات التً قدمها المركز لصعوبات 

: تعلم الرٌاضٌات

o  جدول ٌمثل نصنٌفات صعوبات تعلم الرٌاضٌات

األمثـــــلة التعرٌف االســـــم الفئة 

1 

 

 

 أو صعوبةالدٌسكالكولٌا النمائٌة 

 .تعلمالرٌاضٌات النمائٌة

اضطرابات 

القدرات الرٌاضٌة عند 

األفراد متوسطً الذكاء أو 

وتنتج أعلى من المتوسط 

 من شذوذ فً المخ ؼالبا

أو الحادث اثناء الموروث،

. تكوٌن الجنٌن

 انحراؾ 2-1ٌتباعد مقداره-

معٌاري أقل من المتوسط 

بٌن العمر العقلً وعمر 

. الرٌاضٌات

أو تخلؾ واضح فً 

. الرٌاضٌات

صعوبة العد،صعوبة 

األعداد، تمٌٌز 

 معالجة صعوبة

الرموز الرٌاضٌة 

أو /عقلٌا و

خلط األعداد الكتابة،

فً القراءة والكتابة 

واالستدعاء 

.  والمعالجة السمعٌة

صعوبة نعلم الرٌاضٌات الثانوٌة  1/1

 أو الدٌسكالكولٌا الثانوٌة

Secondarydyscalculia 

صعوبات تعلم الرٌاضٌات  

المصابة (الدٌسكالكولٌا)

الجنون أو -للتخلؾ العقلً

أو نقص Dementiaالعته 

فً كرات الدم الحمراء 

 

صعوبات نعلم الرٌاضٌات  1/1/1

الدٌسكالكولٌا  

Dyscalculia 

صعوبة كلٌة على التجرٌد 

 للمفاهٌم، األعداد، الرموز

. الخصائص

 

عجز تام عن   Acalculiaكالكولٌا أ 1/1/2

. الداءالرٌاضً

 

 الدٌسكالكولٌا الالحقة  1/1/3

Oligocalculia 

تناقص نسبً لكل جوانب أو 

. مظاهر القدرة الرٌاضٌة
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العته المصحوب الدٌسكالكولٌا الثانوٌة  1/2/1

بالدبسكالكولٌا  

 

التأخر العقلً المصحوب الدٌسكالكولٌا الثانوٌة  1/2/2

. بالدٌسكالكولٌا

 

الخوؾ الالحق مع . الدٌسكالكولٌا الالحقة الثانوٌة 1/2/3

. الدٌسكالكولٌا

 

نفور عصابً . الدٌسكالكولٌا الشاذة الثانوٌة 1/2/4

.  لألعداد

 

عدم القدرة على تسمٌة . الدٌسكالكولٌا اللفظٌة 1/1/1/1

المصطلحات، العناصر، 

.  الكمٌةالعالقات

عدم القدرة على 

التسمٌة العددٌة 

لموجوعات من 

األشٌاء، األعداد، 

الرموز، 

 المصطلحات

عدم  ,اإلشارات,

القدرة على الربط 

األعداد لمجامٌع 

األشٌاء قد ٌكون 

قادرا على قراءة و 

كتابة األعداد التً 

. تملً علٌه

عدم القدرة على قراءة . الدٌسكالكولٌا اللفظٌة الحركٌة 1/1/1/2

األعداد التً تملً علٌه أو 

 . كتابتها

ربما ٌكتب األعداد 

بطرٌقة ؼٌر 

. صحٌحة

قدرة مضطربة على معالجة . العمه الرٌاضٌة 1/1/1/3

البنود،الحقائق، 

 الفروضالرٌاضٌة، وٌطلق

علٌها العمه 

 المعالجة أخطاء)الرٌاضٌة

التً تنتج من عدم القدرة 

على إجراء األنشطة 

 (الحركٌة ذات المعنى

على وجه الخصوص 

معالجة، ال ٌستطٌع 

تصنٌؾ، مقارنة، 

 الكم أو حجم تقدٌر

العناصر المصورة أو 

وربما ٌكون .الفٌزٌائٌة

ؼٌر قادر على قراءة 

األعداد و الرموز 

الرٌاضٌة أو 

تقلٌد أو نسخ ,كتابتها
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التسلسالت الرٌاضٌة وقد 

تنتج من االختالل الوظٌفً 

. اإلدراكً

العملٌات واألعداد 

ال ٌفهم ,المكتوبة 

-عالقات الكل

.   األجزاء

العمه الحسٌة أوعدم القدرة على  1/1/1/2/1

. تمٌٌز األشٌاء باألصابع

عدم القدرة على معرفة 

األشٌاء أو عدها من خالل 

. لمسها باألصابع

ؼٌر قادر على 

استخدام األصابع 

لتحدٌد المعالجات 

أٌضا ؼٌر .الرٌاضٌة

قادر على استدعاء 

. األعداد من الذاكرة

عدم القدرة على إجراء الدٌسكالكولٌا الحسٌة  1/1/1/2/2

األفعال الحركٌة ذات 

المعنى وبخاصة سالسل من 

الحركات حدثت بسبب 

. أخطاء المعالجة

ال ٌستطٌع العد من 

الذاكرة وؼٌر قادر 

على استخدام 

األصابع مع المعالجة 

ال ٌستطٌع .الرٌاضٌة

تنفٌذ العملٌات 

الرٌاضٌة أو السٌاقات 

. الرٌاضٌة التالٌة

الدٌسكالكولٌا العددٌة  1/1/1/2/3

. أوالدٌسلٌكسٌا الحروؾ

أداءات منخفضة للمستوٌات 

األكادٌمٌة النمائٌة 

 القدرة على والمعرفٌة، عدم

المتسلسلة، قراءة األعداد 

األرقام، قٌمالمكان، 

 اإلشاراتالعملٌاتٌة، الرموز

الكسور العشرٌة ,الرٌاضٌة

ٌحدث ذلك بسبب العمه ,

و عادة تحدث مع .الحسٌة

. أنماط أخرى

خلط األعداد 

المتشابهة مثل 

إلى 21كتابةالعدد

أوإبدال األعداد 12

، 6/9المتشابهة مثل 

حذفاألرقام، 

اإلشارات، الكلمات، 

 ٌقرؤون بدون وربما

. معرفة لقٌمة المكان

عدم القدرة على كتابة . صعوبة الكتابة العددٌة 1/1/1/3/1

األعداد بسبب اضطرابات 

المهارات الحركٌة أو نقص 

التناسق للمهارات 

 اإلدراكٌة، البصرٌة

.  المهارات الحركٌة الدقٌقة,
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الدٌسكالكولٌا الكتابٌة أو صعوبة  1/1/1/4/1

. كتابة األعداد

صعوبة كتابة الرموز 

الرٌاضٌة وعادة ما تحدث 

. مع صعوبة كتابةالحروؾ

قد ٌكون الطفل ؼٌر 

قادر على كتابة 

األعداد الفردٌة أو 

نسخها وال ٌستطٌع 

تحوٌل األرقام 

المكتوبة إلى أعداد 

على نحو صحٌح أو 

حذؾ األصفار من 

األرقام الكبٌرة التً 

تحتوي علٌها على 

الرؼم من أنه قد 

ٌكون قادرا على 

.  كتابة الكلمات

صعوبة فً كتابة األعداد صعوبة الكتابة العددٌة   1/1/1/4/2

بسبب المهارات الحركٌة 

الضعٌفة أو التناسق المختل 

بٌن اإلدراك البصري 

 . والمهارات الحركٌة

 

الدٌسكالكولٌا الفهمٌة او الحبسة  1/1/1/4/2/1

الرٌاضٌة المتعلقة بعلم دالالت 

. األلفاظ 

فهم عقلً ضعٌؾ للمفاهٌم 

الكمٌة أو اختالل معرفً 

لتكوٌن أو تحدٌد األعداد 

األفكار ,الرموز الرٌاضٌة ,

أو عدم القدرة على إجراء ,

الرٌاضٌات العقلٌة أو حبسة 

.  رٌاضٌة

ؼٌر قادر على 

حساب المجامٌع 

الرٌاضٌة البسٌطة 

وعلى الرؼم ,عقلٌا 

من قدرة الطفل على 

قراءة و كتابة األعداد 

فإنه ؼٌر قادر على 

كذلك ,فهم معانٌها 

ؼٌر قادر على تحدٌد 

العدد المحدد 

للمجموعة من 

.  العناصر 

صعوبة بالؽة فً فهم مبادئ أكالكولٌا  1/1/1/4/2/2

ومنطق استنتاج المفاهٌم 

و ٌظهر هذا ,الرٌاضٌة 

االضطراب واضحا أثناء 

إجراء االختبار عقلٌا و لكن 

ؼٌر قادر على 

االستمرار فً تتابع 

األعداد فً معظم 

أسس السالسل 

. المعطاة 
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. ال ٌظهر فً أثناء الكتابة

الالحسابٌة أو الدٌسكالكولٌا  1/1/1/4/2/3

. العملٌاتٌة

عدم القدرة على تعلم أو 

استعمال قواعد الجمع و 

و ,الطرح الضرب والقسمة

ٌنتج عنه أداء العملٌات 

. الرٌاضٌة بنجاح

األخطاء دائمة 

الحدوث مثل خلط 

-/  ,-/+العملٌات 

أو       

سوء فهم   /- 

العملٌات الرٌاضٌة 

المعقدة التً تتضمن 

الحساب المكتوب من 

خالل الحساب العقلً 

و استخدام األصابع 

إلجراء العملٌات 

الرٌاضٌة المكتوبة 

. أوالعقلٌة

صعوبة تعلم الرٌاضٌات بعد  2

النلؾ المخً أو بدٌسكالكولٌا ما 

. بعد التلؾ

صعوبة رٌاضٌة ناتجة عن 

تلؾ المخ أو إصابة 

. بالرأس

 

تلؾ مخً وفٌه ال ٌستطٌع . اللفظٌة الحسٌةالدٌسكالكولٌا  2/1

الفرد طبع العدد المطلوب 

وال من العناصر فٌزٌائٌا 

 قراءة أوكتابة ٌستطٌع

. األعداد أو عد العناصر

 

صعوبة تعلم الرٌاضٌات الزائفة  3/1

. أو الدٌسكالكولٌا الزائفة

صعوبة تعلم الرٌاضٌات 

الناتجة بسبب العوامل 

البٌئٌة مثل نقص األدوات 

ضعؾ أو عدم مالئمة ,

الخوؾ ,التدرٌبٌة .األسالٌب

الؽٌاب أو ,المرض ,القلق ,

.  االنفعال 

 

بدٌسكالكولٌا مصحوبة . أكالكولٌا الشاذة أو الزائفة 4

. بتجنب الرٌاضٌات

 

عدم القدرة على الوصول . البارالكلكلولٌا اللفظٌة الحركٌة 4/1

إلى مرحلة ثبات مفهوم 
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 أو الرجوع االنعكاس)العدد 

 تسمٌة (بداٌتهاباألعداد من 

ترتٌب، األعداد بدون 

 نطق العمىالعددي، صعوبة

 اللفظٌة األعداد، المقاطع

 الرؼم من أنه األعداد، على

قادر على كتابة األعداد فً 

. سالسل مألوفة

    تصنٌفات صعوبات تعلم الرٌاضٌات(:2 )جدولرقم

( 116-107، ص2016, سمٌرة ركزة )

 

 :اللغة والمهارات الحسابٌة- .3

-Gross-Jaseph-Shalev)جروس  ونور، شالٌؾ، جوزٌؾفً بحث لما 

Manor)2000 من أطفال الروضات الذٌن 42تم فحص (2019هٌثم طه ،)مجلة 

 Developmental langageٌعانون من اضطرابات لؽوٌة تطورٌة 

Disorders-D.L.D ال ٌعانون من أي اضطرابات أرابهم، الذٌن مقارنة مع 

الحسابً، تطورٌة فً فحص المهارات الحسابٌة األولى لدى هؤالء الطالب والتعامل 

 أن األطفال دوي االضطرابات اللؽوٌة التطورٌة أظهروا تأخر واضحا فً تبٌن

.  اكتساب مثل هذه المهارات مقارنة بأترابهم الذٌن ال ٌعانون من أي خلل تطوري

ان عالقة المجال الكالمً بعملٌات االكتساب الحسابً شؽلت حٌزا وافٌا من عملٌة 

. البحث فً مجال العسر الحسابً وعالقته بالمجاالت اللؽوٌة والكالمٌة

مجلة  (2002Robinson، Menchetti، Torgesen)روبن سون وتورجٌسن 

 التعلق فً مجال المعالجة النؽمٌة والتً تلعب دورا مهارات(2019هٌثم طه ،)

 والذاكرة النؽمٌة كالذاكرة النؽمٌةللمدى القصٌرأساسٌا فً اكتساب القراءة والكتابة 

 إلى حد كبٌر بعملٌة االكتساب السلٌم لمهارات النؽمً، متعلقللمدى البعٌد والوعً 

. الحساب



33 
  

 Suvanson et Sachse Leeستً من جهة أخرى فإن سوانسون وساش 

 النؽمٌة األولٌة، كمعالجةٌعتبر أن العملٌات النؽمٌة (2019هٌثم طه ،)مجلة 2001

 العامل األساسً النؽمٌة، تشكلوخاصة العملٌات المتعلقة بمهارات الذاكرة الفعالة 

فً نقل المعلومات األولٌة أي الذاكرة الفعالة النؽمٌة من شأنه أن ٌشكل عائقا فً 

 ( 2019هٌثم طه ،مجلة، ). انتقال المعلومات إلى عملٌات معالجة أعلى

 

 :عالقة المهارات الحسابٌة بالقدرات المعرفٌة .4

كلما أسفلنا أن عملٌة العد الترتٌبً تشكل مرحلة أساسٌة من أجل تطوٌر التفكٌر 

 لهذه المرحلة ٌبدأ التطور اإلدراكً الباحثٌن ٌتفقون فٌما بٌنهم بأن الحسابً، معظم

 فإن االستعداد المدرسً السلٌم ٌجب أن ٌتضمن تطور لذلك. المدرسةفً جٌل ما قبل 

 (2019هٌثم طه ،)مجلة Briars Suglor 1984سلٌما لهذه المرحلة 

 الترتٌبً وإدراك المعنىالمقصود بعملٌة العد التشرٌحً هو أن العد مبنً على فهم 

أي كأنشودة أو ) عد عشوائٌة أو حفظ اسمً للتسلسل الرقمً ولٌست عملٌةللعدد 

 ( فقطاسمًترتٌب 

بل إن اإلدراك الترتٌبً للرقم ٌتضمن الوعً بأنه ٌمكن مالئمة القٌمة العددٌة لقٌمة 

  فقط من هذا فإن 2أي العدد الثانً ٌالئم كمٌة تحتوي على العدد,كمٌة واحدة فقط 

مقدرة مالئمة القٌم للقٌمة الواحدة هً نتٌجة لتطور مفهوم العدد كذلك الربط بٌن 

الترتٌب اإلسمً للعدد و المعنى الكمً بالتسلسل له أي أن الواحدة تسبق اإلثنٌن 

هذا اإلدراك ٌتكون لدى الطفل مع تطور المفهوم الترتٌبً .والثالثة تأتً بعد اإلثنٌن 

( 2019هٌثم طه ،)مجلة   Kardinaliو كذالك اكتساب المبدأ الكاردٌنالً ,لألشٌاء 

فً اإلنتقال من عملٌة عد األؼراض المرتبة بالتسلسل طبعا مثل هذه المهارة تترافق ,

أي أن األجسام المعدودة فً كمٌة واحدة ٌمكن أن ,مع تطور مهارات التصنٌؾ 

و ّإلى عدة مجموعات كأن ٌعد فرٌدٌكس  (أ)تنتمً إلى نفس المجموعة 

ٌقترحون أن (2019هٌثم طه ،)مجلة  frydyks hyrsbrnr 1991وهٌرسبرنر
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اإلصابات الدماؼٌة فً النصؾ الدماؼً األٌمن من الممكن أن تؤدي إلى صعوبات 

أي صعوبة فً تتابع العدد بحسب ,فً عملٌة عد أجسام موضوعة على طاولة 

الترتٌب الفراؼً لألؼراض بٌنما اإلصابات الدماؼٌة فً النصؾ األٌسر من الدماغ 

. من شأنها أن تؤدي إلى صعوبات فً استخراج األرقام

ٌعتبر األطفال (2019هٌثم طه ،)مجلة  rock 1989, 1995كذلك فإن روك

عسٌري التعلم من النوع ؼٌر الكالمً هم هؤالء الذٌن ٌعانون من إشكاالت فً 

 والتنظٌم الفراغ، فً الفراؼً، التواجدمجاالت ؼٌر كالمٌة كاالستعاب البصري 

الفراؼً حٌث أن هذه اإلشكالٌات تؤدي إلى صعوبة تطور المهارات الحسابٌة 

المبٌنة على تعلم العالقات الفراؼٌة بٌن األرقام أو القدرة على التعلم الرٌاضً 

إن السبب فً تطوٌر مثل هذا النوع .المتطور الذي ٌحتاج إلى عملٌات تفكٌر مجردة

 إلى إشكالٌات فً ٌنسب (شٌوعاالذي ٌعتبر أقل و)من العسر التعلٌمً ؼٌر الكالمً 

 .الدماغالمبانً الدماؼٌة فً النصؾ االٌمن من 

 المعالجات المتعلقة باإلدراك: 

 ٌكون المثٌر مختلؾ بٌن الصوت ما، فقدهذه المعالجات تتعلق بمعرفة وجود مثٌر 

ذلك بالتعرؾ على ممٌزاته الفٌزٌائٌة أي الدخول إلى الذاكرة وأصوات األخر، و

حٌث نتعرؾ على صفة السٌمائً وندمجه داخل واسم،لرمز معروؾ ومرافق بشكل 

حٌث أن التصنٌؾ السٌمائً ٌعطً مدخال إلى إلٌه،الصنؾ أو القسم الذي ٌنتمً 

 هذه المعالجات تشكل مستوٌات الذاكرة، إنأقسام المجموعات السٌمائٌة داخل 

 أن التعرؾ ٌقتضً بالبحث والتصنٌؾ المعالجة، حٌثمتصاعدة فً العمق و

 (2019هٌثم طه ،مجلة، ).السٌمائً ٌقضً التعرؾ

 االسترجاع المعلوماتً فً الذاكرة المؤقتة: 

وتعنً به دخول المعلومة فً الذاكرة من معلومة الوضع الحالً حٌث ٌوجد عدة 

 داخل الوضعٌة الحالٌة ةحاالت لإلسترجاع وذلك حسب كمٌة المعلومات المحتوا

 الذاكري، توجد عجز الحساب ٌسمى. الذاكرةوالتً تمكن من دخول المعلومة فً 

 .صعوبة فً تذكر المعارؾ ألرقام كأداة هاتفٌة أو نتائج لعملٌات حسابٌة بسٌطة
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 استنتج صعوبات على مستوى أخر، لقد تصنٌؾ اقترحklych كلٌش1934فً سنة 

قدم تركٌبة أخرى فً تحلٌل الحساب الذهنً و ) CODES)معالجة الشفرة 

 الفضائٌة،اضطراباته فهً التركٌبة 

معوضعٌةاألرقامفٌعرضعملٌةرٌاضبالمقارنة)العربٌة(اضطرابعلىمستوىتأوٌلقٌماألعداد

 hakan كان وهولًاه 1961 ٌةفٌسنة

hwylyمجموعة)ٌسمى (معرفة األعداد)التطبٌقاتالخاصةبعسرالحساببعدمأخراقتراحا 

فهم ٌؤكدون على أنهذاالتصنٌؾ هومؤقت فهم ٌستنتجون ثالث أنواع ; (عسر الحساب

 :كبٌرةمن االضطرابات

1-acalculie agraphie 

2-l’acalculie visuo-spatiales 

3-l’anarithmétie 

معنىرمزالعملٌةوأخطاء فٌألٌةاالحتفاظواألثار، (التعبٌر)النجاحفٌأولوٌاتالحسابعلى

 .وفٌفهماألفعااللرٌاضٌة، أواضطرابعلىمستوىمعالجةالرموزالخاصةبالعملٌاتالمطلوبة

ن ومساعدٌهإقترحوامجموعاتتحدٌدعسرالقراءةالحسابٌةالناتجةع hackanكانااوفٌاألخٌره

اصابة الفص االٌسر او االوسط عسر الفضاء 

 .إصابةالفصاألٌمنأواألٌسروبالنسبةلعسرالرٌاضةوسٌطةعلىالٌسارالمرئً

 hackanهاكان)فتصنٌؾ

وأخرمساهمتهالكاملةفهٌأٌضاحالٌاموضوعمرجعٌلمجموعةمناألعمااللعٌادٌةفٌماٌخصحقال(

  .ضطراباتالحساب

وILYZABETوإٌلٌزباتBOUTLHOUووبوتلهوFEROنحوسنواتالثمانٌناتومعنشراألبحاثلفٌر

اضطراباتالحسابحددوبصفةجدمختلفةمعمقدمةالحالةالوحٌدةومنجهةأخRANETOUNرنعثون

( DELOCHE 1982دولوش ) (XAVIER SERONقزافً سورو) , رىبمجموعةمناألبحاث
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قد انتجوا المفهوم اللسانً لنسق التسجٌل العددي بتحلٌل نفسانً للمصاب بالحبسة و 

المصاب باضطرابات فً الحساب و معالجة االعداد هذه االعمال نشطت ظهور مجموع 

من االعمال ذات معرفً مع نمذجة مقٌاس معالجة االعداد و الحساب المقترح من طرؾ 

 (2008بلمهل وردة بوزٌد خٌرة ).CLOSKEYكلوسً

 

 ًالمٌكانٌزماتالمعرفٌةوالتطورالحساب: 

المٌكانٌزماتالمختلفةالموجودةبٌنمختلفالمجموعاتالمتعلقةبتؽٌٌرالوضعٌةونمواستراتٌجٌا

 .تالمشاكاللحسابٌةلٌستكلٌاواضحة

المٌكانٌزماتالمقترحةتشملعجزعلىمستوىالذاكرةالعاملةوالذاكرة 

 طوٌلةالمدةأٌضابرؼممنعدمنضجالمعارفوالمفاهٌم

 الذاكرةالعاملة: 

الذاكرةالعاملةهٌالقدرةالتٌتحافظعلىالتمثٌاللذهنٌلقدرمعٌنمنالمعلوماتفٌسٌروراتأخرىذهنً

بلمهل وردة بوزٌد خٌرة )BADLYةفٌنفسالوقتحسبأطروحةبادلً

فإنالذاكرةالعاملةتعتمددائماعلىإدارةالمدٌرالمركزٌٌعنٌنظاممراقبةالمعلومةالمتمث(2008

لةفٌواحدمنأنظمةالنظاماالسكالفٌاو 

المفكرةالفضائً(الذاكرةالمرسومةللمعلوماتاللؽوٌة)فٌعدةأنظمةأكثردقة،الحلقةالفنولوجٌة

. 1974(HYLTHوهٌلتBADLYبادلً)ةالبصرٌةوالذاكرةالعرضٌة

 المعداتالتٌتخصطبٌعةهذه مركباتالذاكرةالعاملةمدروسةخارجا(2000,1986بادلً)اما

ضعوااللهجةهناعلى و(MIYAKE SHAH 1999مٌاك وشاه )

كلهذهالتؽٌراتالنموالعقلٌفٌالقدرة على جمعالذاكرةالعاملةفً مرة 

 .علىاألطفالذوٌصعوباتالتعلموعندالطفاللمعرضلعسر الحساب

األطفااللذٌنلٌسلدٌهمصعوباتفٌالتعلم، 

قدرةالذاكرةالعاملةترفعمنرٌاضٌةاألطفالوكلمنطولنواةاالبتدائٌةخالاللمهمةالقٌاسٌةأومه

مةالقٌاسللذاكرةالعاملة، 
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مثالمتداداألرقامٌحتفظاألطفالبالتمثالتالرقمٌةداخاللحلقةالفنولوجٌةفٌالمهامالتٌفٌنفسالفتر

 3 او 4 طفاللروضةٌستطٌعتذكر.ةالتٌالترؼمالمعالجةالمعلوماتٌةفٌنفسالوقت

 .بنود 6 حتى5أرقامفٌنفسالحلقةالفنولوجٌة، فٌحٌنأنطفاللرابعةابتدائٌبإمكانهحفظ 

: أكدالمٌكانٌزماتالتٌتكمنوراءهذهالتؽٌراتالنمائٌةللعقلتظهرعلىشكلنمطٌنKail 1990كٌل

منجهةأفضلقدرةإلستعماالالستراتٌجٌٌاتمثاللتكرارلإلحتفاظبالمعلومةالنشطةداخاللحلقة

 ,e. g . Krent zer Leonard. Flarll .1975()Ladyocalulie) الفنولوجٌة

Marie, Pascale .Noél ,176.2005). 

 2000GEARYٌشٌرجٌري :فبالنسبةللذاكرةالعاملة

وآخرونإلىأناألطفااللذٌنٌعانونمنصعوباتالتعلمفٌالرٌاضٌاتكانتلدٌهمأوعٌةاالحتفاظباألرقا

مالصؽٌرةتختلففٌعملهاعنأقرانهمالطبٌعٌٌن، 

. وكانعندهمصعوبةفٌحفظالمعلوماتومعالجتهاوتخزٌنهابواسطةالذاكرةالعاملة

وفٌالذاكرةالطوٌلةٌعانٌهؤالءالطلبةمنمشكالتتعلٌمٌةهامةفٌالتعلمالحقائقاألساسٌةكمافٌجد

واللضربالذٌالٌتقنونهإالببطئوعبرمدةطوٌلةتمأنالضعفكتذكرالعملٌاتالحسابٌةأوالمعادالت

وبخاصةإذاكانتتحتاجإلىعدةخطواتامافٌالذاكرةالتسلسلٌةفقدٌواجهبعضالطالبصعوبةفٌالع

دباستخدامالعالقةبٌنواحدوواحد، 

أوتذكرسلسلةالخطواتالواجبإتباعهافٌحلمسائلكتابٌةتتطلبعملٌاتمتتالٌةكمافٌحلمسائاللقسم

 .ةالطوٌلة

 

 :أنواعاضطراباتالحساب .5

 ،HACKANلًحسب هاكان وهوي

HWILY1961 سنة. هناكعدةأنواعمناإلضطراباتالخاصةبالحساب 

: استنتجواواقترحواثالثأنواعوهٌكاألتً
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 هذاالفقدانالحسابٌناجمعنخللوظٌفٌفٌمجااللقراءةوالكتابة،وبالتا:األكالكولٌااألفازي

" ALEXIS"لٌاقترحهؤالءعسرالقراءة 

ألرقاممعزولةوعسرالقراءةأٌضاعسرللعدد، 

فعسرالحسابٌعكستفكٌكالعددإلىأجزاءمعفقدانأهمٌةلوظٌفٌةالرقمفٌالعدد،كمااستنتج

 هؤالءالباحتانالصعوبةفٌإطارالكتابةألرقامأٌعسرالكتابةللرقموإعادةكتابةالعدد

 200.800.50ألفانوثمانمائةوخمسٌنهذهالكٌفٌة :فالطفاللمصاببجزءالعددمثال,

 ألفوثالتمائةوخمسةوسبعون.بمعنىٌضٌفاألصفارفٌكتابةالعددمناألخر

 األكالكولٌاالبصرٌالفضائً 1000.300.75

ٌتمٌزبأخطاءتالحظبعداحترامالوضعٌةوالنظاملألرقامفٌعالقتهامعاألرقاماألخر:

 132 = 21 – 135فٌمكانأنٌكتب :مثال/ىومعالرموزللعملٌاتالرٌاضٌة

 . الخ... 321 - 315 أو 132 - 21 153 : ٌكتبالمصاببهذهالكٌفٌة

 .بمعنىٌقلبالعالماتفٌالعملٌةالرٌاضٌة

 تتمٌزباضطراباتعلىمستوىالعملٌاتالرٌاضٌةبحٌثهذااألخٌر :الحبسةالحسابٌة

ٌجمعبٌنالمرضىوالذٌنتصبحعندهمالقدرةعلىالحسابالذهنٌالمتلفةومنجهةأخرىالحس

ابالمكتوبٌصبحمضطربولدٌهخلطفٌالعملٌاتأوانعدامالقدرةفٌتنمٌةالعملٌاتفٌعالقتها

 (2008قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة ).معالرموزأوخلطللوصوإللىالحل

 

 :تصنٌفاتالخلاللحسابٌعلىحسبأداءالوظائفالحسابٌة .6

توجدستةأنواعمنالخلاللحسابٌالقائمعلىعملٌاتمتضمنةفٌأداءالوظائفالحسابٌة،تمتحٌدٌهاوت

 :شملنقطتٌن

 ًالخلاللحسابٌاللفظ :

. صعوباتالتسمٌةوصعوباتالتداوالألشٌاءالحسابٌةالمصورةأوالحقٌقٌة

 وهٌالصعوباتفٌقراءةالرموزالحسابٌة: الخللفٌالعملٌاتالحسابٌة. 

 ًوهٌالصعوباتفٌكتابةالرموزالحسابٌة:الخلاللخطٌالمساح. 
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 الخللفٌالمنطقالحسابٌوٌمثلصعوباتفٌاستعابالمفاهٌمالحسابٌةوأداءالحسابعقلٌا. 

 ًوٌمثلصعوباتفٌاألداءالحسابٌولقدلوحظتاالختالفاتبٌناألطفالذوٌاض:الخلاللتشؽٌل

طرابالحسابٌالنقٌواألطفالذوٌاضطرابالحسابٌواللؽوٌوذوٌاألداءالحسابٌالمنخفضؾ

قدٌظهروننمطمنالدراجاتالعالٌةفٌالقٌاساتاللفظٌةوالسمعٌةاإلدراكٌةواٌضادرجاتم

 اإلدراكٌةالمرئٌة نخفضةفٌالقٌاساتالمكانٌةالمرئٌةو

 واألطفالذوٌالمهاراتالحسابٌةواللؽوٌةالمتدهورةٌظهروننقصاقائماعلىلؽةعامة,

ولقدأظهرتحلٌالألخطاءبأنعددونوعالخطأكانواضحاواعتمدعلى ,

تبٌانالنقصعلىالعٌبالمكانٌالبصرٌواالدراكٌالبصرٌوعلىنقصلؽوٌوبالرؼممنهذهالؾ

روقالواضحةفالبحوثتركزعلىطبٌعةمختلفةفٌاالضطراباتالحسابٌةالتٌتؤدٌإلىصعو

قرمٌط فوزي وسعٌدي فوزٌة ).بةفٌاألداءالحسابٌأو المهاراتالحسابٌةالمرتبطة

2008) 

 

 :الوظائفالتنفٌذٌةاإلدراكٌةوتطورالمهارةالحسابٌة .7

انالعملٌاتالحسابٌةالمركبةخاصةفٌحاجةإلىعملٌاتالتخطٌط، التنظٌم، اإلصؽاءالمتواصل، 

التذكرالفعالومراقبةالتقدمفٌعملٌاتالحلواالستنتاج، 

هذهاألمورالتٌذكرتتعرفبعلمالنفسالمعرفٌوبعلوماإلدراكللوظائفاإلدارٌة، 

حٌثأنهاتقومعلىإدارةالتنفٌذالتفكٌرٌومراقبةالسلوكالفعلٌواألداءوتنظٌمالتنفٌذللوصوإللىاله

دفوالحل المراد بحسب المسألةالتٌتعرضلٌسفقطمسألةحسابٌةبلكالشكالٌحتاجالى 

. مهارةالحاللتنفٌذي

لذلكتطرحفكرةفحصالوظائفاالدارٌةفٌجٌلماقباللمدرسةوفٌالروضاتواستعمالنتائجهذهالؾ

حوصاتلتنبؤتطورالصعوباتالحسابٌةفٌجٌاللمدرسة، 

النكشفاالطفااللذٌنٌواجهونصعوباتفٌتنفٌذمهاممبنٌةعلىتخطٌط،النعماللوظائفاالدارٌةمه

 .(نابً كحلة وبلقاسمً كرٌمة)مةلعملٌاتتطورالمهاراتالحسابٌةعندالطفل
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 خالصة

 منخاللهذاالفصلتبٌنانالمهاراتالحسابٌةلدىالمصابٌنبحبسةبروكامنالعملٌات

 فً.المعقدةوالمرتكزةعلىتطوراحدىهذهالمهارتمنشأنهانٌعٌقالعملٌاتالحسابٌة

وقدتبٌنفٌهذاالفصالنحبسةبروكا.هذاالفصلحاولناشرحوعرضهذهالمهاراتالمتعلقةبعملٌةالحساب

 .تؤثر علىالمهاراتالتنفٌذٌةاالدارٌةمعتطورمهاراتالمعالجةالحسابٌة
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 الجانب التطبٌقً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.منهجٌةالدراسة:الفصاللخامسة  
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 .الدراسةاالستطالعٌة .1

 .الدراسةاألساسٌة .2

 .منهجالدراسة-1.2

 .عٌنةالدراسة-2.2

 .أدواتالدراسة .3

 .كٌفٌةاجراءالدراسة .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد

بعدتناولناللجانبالنظرٌلهذهالدراسةسنتناواللجانبالمٌدانٌللدراسة،حٌثسٌتمفٌهذاالفصلعرضخطوا

تالمنهجٌةالتٌتماتباعهافٌاجراءالدراسةالتطبٌقٌة،كماقمنااوالبعرضالدراسةاالستطالعٌةثمالتطر
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ذلكتمتقدٌمخصائصعٌنةالدراسةوتحدٌد بعد قالىالدراسةاالساسٌةوالمنهج المستخدمو

 .الشروطوالمعاٌٌر المتبعةفٌاختٌارها،بعدهاقمنابتقدٌمادواتالبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدراسةاالستطالعٌة .1

قبألٌدراسةمٌدانٌةالبدعلىالباحثمنالقٌامبدراسةاستطالعٌةللمكانالذٌسٌجرٌفٌدراستهاالسا

سٌة،وذلك منخاللضبطالمتؽٌراتوتحدٌد الخطواتالعلمٌةوالعملٌة 
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لكٌفٌةاجراءالدراسةالتٌهٌاساستشخٌص حاالتفقدان الحساب عند المصابٌن بحبسة 

 .بروكاوتطبٌق البرنامجالمقترحعلٌهم

لقدأقدمناعلىمثلهذهالخطوةمنأجلتحقٌقمجموعةمنأهدا:أهدافالدراسةاالستطالعٌة -1.1

 :فالتٌٌمكنذكرهافٌماٌلً

 .تحدٌدالحاالتالذٌسوفتجرىعلٌهاالدراسة -

معرفةالصعوباتوذلكقصدالتكٌؾ معها التقلٌلمنها محاولةتفادٌها أوحتى التؽلب علٌها  -

 .فٌالدراسةاالساسٌة

  .التدربعلىخطواتالبحثالعلمً -

 .التعرفعلىمٌدانالدراسة -

 :مكاناجراءالدراسةاالستطالعٌة -2.1

تماجراءالدراسةبالمستشفى الجامعً بالتحدٌد مصلحة الخلٌة السمعٌة بمنطقةعدة بن عودة 

قد البالطو بوالٌةوهران،و

تماختٌارهذهالمصلحةنظرالتوفرهاعلىالشروطالالزمةإلجراءالبحث،حٌثانهاتحتوٌعلىامكانٌاتمن

اسبةللدراسةقاعةمخصصة للمختص األرطوفونً وقعات 

تنشطهذهالخلٌةفً نظام محكم تحت اشراؾ رئٌسة المصلحة .أخرىللكشفالطبٌوالنفسً

كما . األخصائٌة النفسٌة وتم تأطٌرنا من قبل المختص األرطوفونً قمراوي دمحم فوزي

 .تتمٌز هذه الخلٌة بالعمل الجماعً التكاملً كونها تجمع أخصائٌٌن من مختلؾ التخصصات

 

 

 

 :الدراسةاألساسٌة .2

 :منهجالدراسة-1.2

 تعتمدالدراسةالحلٌةعلىالمنهجالتجرٌبً،الذٌمنخاللهٌستطٌعالباحثأن

 .ٌتعرفعلىأثرالسببالمتؽٌرالمستقلوعلى النتٌجةالمتؽٌرالتابع
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 بأنه(: 110 ، ص1999)وٌعرفه الصدٌق

التحكمفٌجمٌعالمتؽٌراتوالعوامالالساسٌةباستثناءمتؽٌرواحدبحٌثٌقومالباحثبتطوٌعهاوتؽٌٌرهبه"

 ".دفتحدٌدوقٌاستأثٌرهفٌالعملٌة

والمنهج 

التجرٌبٌفٌالعلوماالنسانٌةالٌقومعلىاجزاءتجاربعنطرٌقالتحكمالمباشرفٌالسلوكاالنسانٌولكن 

بأسلوبؽٌرمباشر،وذلك النمعنىالتجرٌبهومحاولةقٌاسالمتؽٌرالمستقلعلىالمتؽٌرالتابعوقد 

 .تكوناالستجابة،اوقدٌكونتقٌٌماداءاوتقٌٌممردودنشاطاجتماعٌمحدد

وٌتم تطبٌقالمنهجالتجرٌبٌاماعنطرٌقالجماعةالضابطةوالجماعة 

 .التجرٌبٌة،أوعنطرٌقالقٌاسالقبلٌوالقٌاس البعدٌفقط

 :عٌنةالدراسة-2.2

العٌنةهٌعبارةعنمجموعةجزئٌةمناالفرادوالظواهر 

التٌتشكلمجتمعالدراسةاالصلً،فبدالمناجراءالبحثاوالدراسةعلىكاملمفرداتالمجتمعٌتماختٌارجز

ءمنتلكالمفرداتبطرٌقةمعٌنةاوعنطرٌقدراسةذلكالجزءٌمكنتعمٌمالنتائجالتٌتمالحصولعلٌهاعلىالم

 (.93 ،ص 2007 دوٌدرا،(. جتمعالدراسةاألصلً

 .وهناك عدةانواعمنالعٌنات،ماٌحددهاهوطبٌعةالبحثوظروؾ الباحثوطبٌعةمجتمعالدراسة

ولقد 

رأٌنااننوعالعٌنةالتٌتتطلبهادراستناالحالٌةهوالعٌنةالقصدٌة،وهٌنوعمنالعٌناتالتٌٌتمانتقاءافرادها

بشكلمقصودمنقباللباحثنظرالتوفربعضالخصائصفٌاولئكاالفراددونؽٌرهمولكون 

 تلكالخصائصهٌمناالمورالهامة

بالنسبةللدراسة،كماٌتماللجوءلهذاالنوعمنالعٌناتفٌحالةتوفرالبٌاناتاالزمةللدراسةلدىفئةمحددةمنم

 .جتمعالدراسةاالصلً

 

 :حجمومعاٌٌر اختٌار العٌنة-1.2.2
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. (TC)أوصدمةفٌالرأس( AVC )تكونتعٌنةالدراسةمنحاالتضحاٌاحادثوعائٌدماؼً

وبالتالٌقدمت  )عادواإلىمنازلهموتتم متابعتهمفٌالمستشفىالٌومً

 .(لهمدرجةمعٌنةمناالستقاللٌة

حاالتوتم 5تشملعٌنةالدراسةالحالٌةعلى

 :اختٌارهذهالعٌنةوفقللمعاٌٌرالمبٌنةفٌالجدواللتالً

 

 عٌنةالدراسة المعاٌٌر

 سنة75الى25 ٌتراوحبٌن السن

 ذكور،اٌناث الجنس

 عربٌة أو فرنسٌة اللغة

 مهاراتالحساب المستوىالمعرفٌقبل االصابة

 كتابةاألعدادوقراءتها

 العد

 متوسط الوسطاالجتماعٌة

 .معاٌٌراختٌارعٌنةالبحث: (3)جدولرقم

 

 

 :طرٌقةاختٌارالعٌنة-2.2.2

فٌالبداٌةكنانحضرالحصصالتشخٌصٌة والعالجٌة لحاالت مصابة بحبسة بروكا مع 

 المختص األرطوفونً وهذا قرابة
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وهذا ،حاالتٌعانونمنفقدان الحساب5حصص،استطعنامنخاللهذهالفترةاننمٌزحوال8ً

 .بطارٌةتقٌٌماألعدادالٌومٌةBENQحسباختبار

 :حٌثتماختٌارالحاالتالتٌتتوفرفٌهمالشروطالتالٌة

 للحالةوالتً تعرضالحالةالصحٌةوالنفسٌة :الملفاتالطبٌةوالنفسٌة للحالة 

السوابقالطبٌةوالمٌزانٌة النفسٌة حٌث 

 .تماستبعادأٌمرٌضلدٌهتارٌخنفسٌأوعصبً

 مالحظاتالمختص األرطوفونٌعنالحالة. 

 حصص المقابلة والتشخٌصاالطالععلىتقارٌر الحصص األولى. 

 اختبار إعادة تطبٌقMTAًبمساعدة المختص األرطوفون . 

 استبعادأٌإصابات عضوٌة أخرى. 

 ًوتماالخذبعٌناالعتبارخلوحاالتهذهالعٌنةمناالضطراباتالمصاحبةالتٌتتمثلف: 

 .نقص حادفٌحاسةالبصر -

 .االعاقةالحركٌةالدماؼٌة -

 .التخلفالذهنٌالخفٌؾ -

 .االعاقةالسمعٌة -

 .الصرع -

اعاقةالحركٌةتمسالٌدأوشلألوموانعاخرىتصعبحركةالٌدأثناءالكتابة أو  -

 .العمل بالهاتؾ

o النوجودهذهاالضطراباتسٌكونلهتأثٌرسلبٌعلىنتائجاالداءفٌالبرنامجالمقترح. 

 

 :خصائص عٌنة البحث-3.2.2

  أصؽر حالةرجل ٌبلػ من العمر  رجال وامرأتان، 3تنقسم عٌنة البحث الى

 .سنة47متوسط العمر هو . سنة74 سنة وأكبر حالة رجل ٌبلػ من العمر 25

قبل أما المستوى التعلٌمً " متوسطة" االجتماعٌة والثقافٌة المستوٌات

مهاراتالحساب، كتابةاألعدادوقراءتهاالعد وترتٌب  ٌتمثل فً وجود االصابة
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 حالة واحد فقط AVC , معظم الحالت كانت سببها سكتة دماؼٌة؛...األعداد

 .TCالتً كان سبب اصابتها هو صدمة فً الرأس 

 

 .خصائص العٌنة من حٌث الجنس والعمر: (1)الدوائر النسبٌة رقم

 ٌعرض الجدول أدناه معطٌاتالحاالتالمدروسة: 

 المدة من الحادث المسببات الجنس العمر الحالة

  أشهرAVC 5سكتة دماؼٌة أنثى 45 1

 شهران AVCسكتة دماؼٌة أنثى 40 2

 شهر ونصؾ AVCسكتة دماؼٌة رجل 51 3

  أشهرAVC 3سكتة دماؼٌة  رجل 74 4

 شهر واحد TCصدمة فً الرأس  رجل 25 5

 .معطٌات الحاالت المدروسة: (4)جدولرقم

 :تقدٌمادواتالدراسة .3

 .لتقٌٌماألعدادالٌومٌةBENQٌحتوٌهذاالجزءعلىتقدٌماختبار

Batterie d'Evaluation des Nombres au Quotidien 

ٌهدؾ هذا االختبارالىتقٌٌمالقدرةعلىإدارةاألعدادمنقباللمصابٌن بحبسة 

 ومعرفةدرجة فقدان الحساب عند .بروكافٌمواقفالحٌاةالٌومٌةالملموسة

توزٌع الحالت حسب الجنس

رجال نساء

توزٌع الحاالت حسب الفئة 
العمرٌة

سنة 35-20 سنة 50-35 سنة 75-50
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ثمتقدٌموعرضالبرنامجالمقترحلفقدان الحساب عند حبسً بروكا والذي .الحالة

 .ٌهدفالىاسترجاع األعداد ومفهومها وإعادة تأهٌل القدرات الحسابٌة

 :المالحظة-1.3

منالمعروفانالمالحظةتتمٌزعنؽٌرهامنادواتالبحثفٌانهاٌستفادمنهاجمعالبٌاناتوالحقائق 

ذاتصلةبسلوكاالفرادالفعلٌفٌبعضالمواقفالواقعٌةفٌالحٌاةبحٌثٌمكنمالحظتهابسهولة،االانهاالتستخ

دمفٌحاالتومواقفالماضٌة،وكذلك 

 2002 صابروخفاجة،(. المواقفالتٌٌجدفٌهاالباحثصعوبةفٌالتنبؤبأنواعالسلوكالمطلوبدراستها

 .(143 - 142 ،ص

 :اختبارالحبسة الحسابٌة-2.3

 :تعرٌفاالختبار-أ

الذٌٌقٌسكلمن مهارات .بطارٌةتقٌٌماألعدادالٌومٌةBENQاعتمدنافٌهذهالدراسةعلىاختبار 

الرقمٌة والحسابٌة فهناكالعدٌدمنمرضىٌعانوا من 

وهذا ماٌتأثر على :إصاباتدماؼٌةأوضحاٌاالسكتةالدماؼٌةٌظهرونمشاكلفٌالتعاملمعاألعداد

 .لداتقٌٌمالمهاراتالحسابٌة المستعملةفٌالحٌاةالٌومٌة أساسً قبلبدءالعالج.استقاللٌتهمبشكلكبٌر

بنود 8تحوي هذه البطارٌة على 

منهاقراءةالوقت،تقدٌرأسعارالسلعالمتداولة،البحثوقراءةالبٌانات 

" BENQ "ومثل هذا االختبار مثل أٌأداةتقٌٌم،ٌعمل...المشفرة،نسخالشٌكات،التعاملبالمال

كنقطةانطالقالستهدافإعادةالتأهٌلوقٌاسالتقدمأثناءسٌر البرنامج العالجً،وقد 

 .أخذنابعضالتؽٌراتعلىبنوداالختبارالتٌاستلزمتهاعٌنةالبحث

 :كٌفٌةتطبٌقاالختبار-ب

 جدول تقدٌم البنود: 

ال التمارٌن التعلٌمات  البنود
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تن

قً

 ط

ٌجبعلىالمرٌضقراءةالوقتشفوٌامن أربع 

صورلساعات حائطٌة وأربع صور 

 .لساعاترقمٌة

 الساعة الحائطٌة 

 الساعة الرقمٌة

قراءة  4

 الوقت 

 4 ٌجبعلىالمرٌضتقٌٌمسعر

 .سلعشفوٌا،اعطائهخٌارت

. فٌحالةالفشل

ٌجبعلٌهبعدذلكتقدٌرالمبلؽاإلجمالٌلقائمةالتسوق

التٌتوضحسعرالوحدةوالكمٌةالتٌسٌتمشراؤها

 .

ٌجبعلٌهبعدذلكدفعالمبلؽالمقدروالتحققمنالمبلػ

 .اإلجمالٌللتذكرةباستخداماآللةالحاسبة

 معرفة سعر السلع المتداولة 

 حسابتقرٌبٌللمبلؽاإلجمالً

 دفعنقدٌلمبلؽدقٌق

التحققمنالمبلؽاإلجمالٌباستخدام

 اآللةالحاسبة

 التبضع 9

 / بطرٌقةشفوٌةو )ٌجبعلىالمرٌضأنٌحسب

. نسبةتخفٌضلشراءقطعةأثاث( أوكتابٌة

ثمٌعطونهالمبلؽالمضبوطشفوٌاحتىٌتمكنمنك

 .تابةشٌكللشراء

حسابالنسبةالمئوٌةالدفععنطري

قالشٌكمبلؽمحددفٌالشفرةالشفوي

 ة

 

 الصكوك  6

ٌجبعلىالمرٌضتعٌٌنتارٌخالموعدووضعهفٌالم

. فكرة

ثمنطلبمنهكتابةبٌاناتاالتصااللخاصةبناوقراء

ًا   .تها شفهٌا

 حسابمدة زمنٌة

تعٌٌن تارٌخووقت 

مفكرة )علىجدوالألعمال 

 )زمنٌة 

 إمالءبٌانات االتصال

 إعطاءاإلحداثٌاتالخاصةبك

 موعد 9
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ٌجبعلىالمرٌضاختٌارالفٌلموتوقٌته 

وفقًاالجدولهالزمنٌثمتحققمنسعرالتذكرةوالمبلػ 

 .الباقً

اختٌارالوقتعلىأساسجدواللتوق

ٌتالتحققوحسابباقً 

 النقودالمرجعة

 سٌنما 4

ٌجبعلىالمرٌضإدخااللرمز 

 .كودالمعطىشفوٌافٌالكودالرقمً

كودرقم 1 ادخالكودمعطىشفوٌا

 ي

ٌجبعلىالمرٌضأنٌشٌرعلىصورةكوبقٌاسكمٌة 

 .مكونٌنمنوصفة

وصفةط 2 وضعكمٌاتعلىمقٌاس

 هً

ٌجبعلىالمرٌضقراءةجملتحوي 

 بٌاناتمشفرةفٌها

 .أرقامالعربٌةوأرقامالرومانٌة

 

 قراءةبٌانات

قراءةجملتحتوٌعلىمعطٌاترقمً

 ة

قراءةبٌا 5

ناتمشفر

 ة رقمٌة

 BENQتقدٌمبنوداختبار(:5 )جدولرقم

 :كٌفٌةالتصحٌحوالتنقٌط-ج

ٌتمتصحٌحوتنقٌط االختباروفقلمعٌارفرعٌة،منها تخص ما تحص مدة االجابة عدد  -

 ...األجوبة الخاطئة فهم التعلٌمة

 وأقصىدرجةهً النقطة المحددة له 0لكل بند تنقٌطه الخاص وتكون أدنٌدرجةلههً  -

وتشٌر الىفقدان كلٌلمفهوم األعداد والعملٌات 

الحسابٌة،وكلماكانتالدرجاتالمحصلةمنخفضةكلمادلعلىبقاء مفاهٌم األعداد والعملٌات 

 .الحسابٌة

o 1 للتعرفعلىالبطاقات المستخدمةلكل بندارجعللملحقرقم 

: تقدٌمالبرنامجالمقترح-3.3

هوعبارةعن مجموعة من الوحدات موجهللحاالت المصابة بحبسة بروكاالذٌنٌعانونمنفقدان 

مرحلة بناء التعلمات التً تجرى . كل وحدة مكونة من مرحلتٌن{الحبسة الحسابٌة}الحساب 

المستوى األول ٌسمى بأكتشؾ وهو عبارة : أثناء الحصة، التً بدورها مقسمة الى مستوٌٌن
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عن وضعٌات تعلٌمٌة من أجل اعادت تأهٌل الموارد المعرفٌة الحسابٌة، المستوى الثانً 

أما . ٌسمى أنجز وهو عبارة عن تطبٌق محسوس من أجل تدعٌم المكتسبات وتوظٌفها

المرحلة الثانٌة فهً مرحلة أتمرن جاءت تكرٌسا للموارد المعرفٌة الحسابٌة التً أعادة 

اكتسابها الحالة فً الحصص المباشرة فهذه المرحلة هً عبارة عن تطبٌق الكترونً ٌضمن 

 .الممارسة المستمرة والنشطة

ٌحتوٌهذاالبرنامجعلىسبعوحداتفالوحدةاالولىتساهمفٌاستعادة مفهوم العدد كمقدار والثانٌة 

تساعدالتعرؾ على عملٌة الجمعوالوحدةالثالثة تعرؾ الحبسً على األعداد األكبر من 

عشرةوالرابعة تعمل على فهم العدد كرتبة،اماالوحدةالخامسةتساعدفٌالتعرؾ على عملٌة 

الطرح والسادسة تمكن الحبسً من قراءة التوقٌت وفً األخٌر الوحدة السابعة تمكنه من 

 .استعمال النقود ولقد اعتمدنافٌتصمٌمهذاالبرنامجعلىالعدٌد من الدراسات العالمٌة والمحلٌة

 ًالهدفمنالبرنامجالعالجٌاألورطفون : 

ٌهدفالىالتكفلبالحالت المصابة بحبسة بروكا الذٌنٌعانون منالحبسة  -

الحسابٌة،وذلكعنطرٌقنشاطاتخاصة تعملعلى إعادة تأهٌل مفاهٌم األعداد 

 . والعملٌات الحسابٌة

توجٌهإدراك المصابالىمفهوماألعداد والعملٌات الرٌاضٌة،وذلك بإعادة بناء  -

 .التعلمات والموارد المعرفٌةالحسابٌة،تدعٌم وتوظٌؾ المكتسبات والتمرن علٌها

استثارةالمفحوصالستعادة كل المهارات الرقمٌة والحسابٌة التً ٌحتاجها فً  -

 .حٌاته الٌومٌة وتخدم استقاللٌته الفردٌة

تحفٌز الدماغ على اعادت احٌاء المناطق العصبٌة المسؤولة عن العملٌات  -

 .الحسابٌة والسٌرورات العصبٌة المتحكمة فً المهارات الرٌاضٌة

 وحداتالبرنامج: 

 :فٌهذاالبرنامجنجد

 العدد كمقدار: الوحدةاالولى 
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تهدفهذهالوحدةإلىإعادة بناء مفهوم العدد كمقداروهذابالربط بٌن العدد 

والمعدود،منخالل مرحلتٌنالمرحلة األولى هً مرحلة بناء التعلمات والمرحلة 

 .الثانٌةهً مرحلةالتمرن

 الحصة األولى: 

 :الهدف -

 . بمقداره1ٌتمكنالحبسٌمنربطالعدد واحد 

. بمقداره2ٌتمكنالحبسٌمنربطالعدداثنان

. بمقداره3ٌتمكنالحبسٌمنربطالعددثالثة

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات: أكتشف 

 .المطلوب منك عد الكرٌات فً كل سلة -

 . فً السلة1أمامك مجموعة أقالم، ضع قلم  -

 .1تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .1أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب1أعد محاكات شكل العدد  -

 .1لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط1أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 .أمامك مجموعة أقالم، ضع قلم واحد فً السلة األولى قلمٌن فً السلة الثانٌة -

 .2تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .2أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب2أعد محاكات شكل العدد  -

 .2لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط2أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 3 فً السلة األولى وقلمٌن فً السلة الثانٌةو1أمامك مجموعة أقالم، ضع قلم  -

 .أقالم فً السلة الثالثة
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 .3تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .3أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب3أعد محاكات شكل العدد  -

 .3لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط3أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 :أنجز 

 .أربط كل بطاقة بالعدد المناسب -

 . باستعمال أصابعك3 والعدد 2 العدد 1عبر عن العدد  -

 .أكتب العدد المناسب لكل خانة -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 .ٌتعرؾ على العدد واحد ككمٌة باستعمال األشٌاء وباستعمال الٌد -

 .ٌلون العدد واحد ومعرفة مسار رسمه -

 .ٌرسم العدد وحد بالتنقٌط ثم بدون تنقٌط -

 .ٌتعرفعلىالعدداثنانككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعدداثنانومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعدداثنانبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌربط بٌن العدد والمعدود -

 .ٌتعرفعلىالعددثالثةككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعددثالثةومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعددثالثةبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌربط بٌن العدد والمعدود -

 .ٌربط أصابع الٌد بالعدد المناسب -

 الحصةالثانٌة: 

 :الهدف -

 .بمقداره4أنٌتمكنالحبسٌمنربطالعددأربعة
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 .بمقداره5أنٌتمكنالحبسٌمنربطالعددخمسة

. بمقداره6أنٌتمكنالحبسٌمنربطالعددستة

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات: أكتشف 

 .المطلوب منك عد الكرٌات فً كل سلة -

 . مكعبات فً السلة4أمامك مجموعة مكعبات، ضع  -

 .4تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .4أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب4أعد محاكات شكل العدد  -

 .4لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط4أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 مكعبات فً 5 مكعبات فً السلة األولى و4أمامك مجموعة مكعبات، ضع  -

 .السلة الثانٌة

 .5تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .5أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب5أعد محاكات شكل العدد  -

 .5لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط5أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 مكعبات فً 5 مكعبات فً السلة األولى و4أمامك مجموعة مكعبات، ضع  -

 . مكعبات فً السلة الثالثة6السلة الثانٌةو

 .6تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .6أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب6أعد محاكات شكل العدد  -

 .6لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط6أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -
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 :أنجز 

 .أربط كل بطاقة بالعدد المناسب -

 . باستعمال أصابعك6 والعدد 5 العدد 4عبر عن العدد  -

 .أكتب العدد المناسب لكل خانة -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 .ٌتعرفعلىالعددأربعةككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعددأربعةومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعددأربعةبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌتعرفعلىالعددخمسةككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعددخمسةومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعددخمسةبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌتعرفعلىالعددستةككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعددستةومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعددستةبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌربط بٌن العدد والمعدود -

 .ٌربط أصابع الٌد بالعدد المناسب -

 

 الحصةالثالثة: 

 :الهدف -

 .بمقداره7أنٌتمكنالحبسٌمنربطالعددسبعة

 .بمقداره8أنٌتمكنالحبسٌمنربطالعددثمانٌة

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات: أكتشف 

 .المطلوب منك عد الكرٌات فً كل سلة -
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 . دوئر فً السلة7أمامك مجموعة دوائر، ضع  -

 .7تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .7أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب7أعد محاكات شكل العدد  -

 .7لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط7أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 دوائر فً السلة 8 دوائر فً السلة األولى و 7أمامك مجموعة دوائر، ضع  -

 .الثانٌة

 .8تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .8أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب8أعد محاكات شكل العدد  -

 .8لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط8أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 :أنجز 

 .أربط كل بطاقة بالعدد المناسب -

 . باستعمال أصابعك8والعدد 7عبر عن العدد  -

 .أكتب العدد المناسب لكل خانة -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 .ٌتعرفعلىالعددسبعةككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعددسبعةومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعددسبعةبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌتعرفعلىالعددثمانٌةككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعددثمانٌةومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعددثمانٌةبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌربط بٌن العدد والمعدود -
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 .ٌربط أصابع الٌد بالعدد المناسب -

 

 الحصةالرابعة: 

 :الهدف -

 .بمقداره9أنٌتمكنالحبسٌمنربطالعددتسعة

 .بمقداره10أنٌتمكنالحبسٌمنربطالعددعشرة

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات: أكتشف 

 .المطلوب منك عد الكرٌات فً كل سلة -

 . قطع فً السلة9أمامك مجموعة قطع، ضع  -

 .9تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .9أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب9أعد محاكات شكل العدد  -

 .9لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط9أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 قطع فً السلة 10 قطع فً السلة األولى و9أمامك مجموعة قطع، ضع  -

 .الثانٌة

 .10تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لتعبٌر عن العدد  -

 .10أنظر الى البطاقة مرر أصبعك لتعرؾ على شكل العدد  -

 . فً الفضاء تم على المكتب10أعد محاكات شكل العدد  -

 .10لون شكل العدد  -

 .، ثم اكتبه بدون نقاط10أربط بٌن النقاط لتشكٌل العدد  -

 :أنجز 



59 
  

 .أربط كل بطاقة بالعدد المناسب -

 . باستعمال أصابعك10 والعدد 9عبر عن العدد  -

 .أكتب العدد المناسب لكل خانة -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 .ٌتعرفعلىالعددتسعةككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعددتسعةومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعددتسعةبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌتعرفعلىالعددعشرةككمٌةباستعماالألشٌاءوباستعمال الٌد -

 .ٌلونالعددعشرةومعرفةمساررسمه -

 .ٌرسمالعددعشرةبالتنقٌطثمبدونتنقٌط -

 .ٌربط بٌن العدد والمعدود -

 .ٌربط أصابع الٌد بالعدد المناسب -

 

 الحصةالختامٌة: 

 :الهدف -

 . بمعدوداتها10 الى 1أنٌتمكنالحبسٌمنإعادة ربط األعداد من 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 : أنجز 

 .أربط كل بطاقة بالعدد المناسب -

 . باستعمال أصابعك10 الى 1عبر عن كل األعداد من  -

 .أكتب العدد المناسب لكل خانة -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 . ٌربط بٌن العدد والمعدود -
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 .ٌربط أصابع الٌد بالعدد المناسب -

 

 الجمع: الوحدةالثانٌة 

تهدفهذهالوحدةإلىإعادةالتعرفعلى مفهوم الجمع كعملٌة حسابٌةبسٌطةباعتماد رمز الزائد 

،منخالل مرحلتٌن المرحلةاألولى هً مرحلة بناء التعلمات والمرحلة الثانٌةهً مرحلة +

 .التمرن

 الحصة األولى: 

 :الهدف -

تمكٌن الحبسٌمنالتعرؾ على كل عملٌاتجمععددٌن الممكنة للتحصٌل األعداد المتعرؾ علٌها 

 .فً الوحدة األولى

 .تمكٌن الحبسً من تفكٌك وتركٌب األعداد المتعرؾ علٌها فً الوحدة األولى

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

المطلوب منك جمع عدد من الكرٌاتالتً فً السلة األولى وعدد من الكرٌات  -

التً فً السلة الثانٌة للتحصٌل أحد األعداد المتعرؾ علٌها فً الوحدة األولى 

6,5,4,3,2. 

تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لجمع عددٌن وتحصٌل أحد األعداد المتعرؾ  -

 .6,5,4,3,2علٌها فً الوحدة األولى

 .تعرؾ على العملٌات العمودٌة انطالقا من عملٌة جمع الكرٌات -

 :أنجز 

 .تحصٌل ناتج عملٌات عمودٌة باالستعانة بأشٌاء محسوسة -

 .تحصٌل ناتج عملٌات عمودٌة باستعمال أصابع الٌد -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 
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عملٌاتجمععددٌن للتحصٌل العدد اثنان باستعماالألشٌاءوباستعماألصابع الٌد  -

 .وباستعمال العملٌات العمودٌة

عملٌاتجمععددٌن للتحصٌاللعددثالثة  -

 .باستعماالألشٌاءوباستعماألصابعالٌدوباستعمااللعملٌاتالعمودٌة

عملٌاتجمععددٌن للتحصٌاللعددأربعة  -

 .باستعماالألشٌاءوباستعماألصابعالٌدوباستعمااللعملٌاتالعمودٌة

عملٌاتجمععددٌن للتحصٌاللعددخمسة  -

 .باستعماالألشٌاءوباستعماألصابعالٌدوباستعمااللعملٌاتالعمودٌة

عملٌاتجمععددٌن للتحصٌاللعددستة  -

 .باستعماالألشٌاءوباستعماألصابعالٌدوباستعمااللعملٌاتالعمودٌة

 

 الحصة الثانٌة: 

 :الهدف -

تمكٌن الحبسٌمنالتعرؾ على كل عملٌاتجمععددٌن الممكنة للتحصٌل األعداد المتعرؾ علٌها 

 .فً الوحدة األولى

 .تمكٌن الحبسً من تفكٌك وتركٌب األعداد المتعرؾ علٌها فً الوحدة األولى

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

المطلوب منك جمع عدد من الكرٌات التً فً السلة األولى وعدد من  -

الكرٌات التً فً السلة الثانٌة للتحصٌل أحد األعداد المتعرؾ علٌها فً 

 .10,9,8,7الوحدة األولى 

تعلم كٌؾ تستعمل أصابع ٌدك لجمع عددٌن وتحصٌل أحد األعداد المتعرؾ  -

 .10,9,8,7علٌها فً الوحدة األولى
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 .ٌتعرؾ على العملٌات العمودٌة انطالقا من عملٌة جمع الكرٌات -

 :أنجز 

 . ضع ناتج عملٌات عمودٌة باالستعانة بأشٌاء محسوسة -

 .ضع ناتج عملٌات عمودٌة باستعمال أصابع الٌد -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

عملٌاتجمععددٌن للتحصٌاللعددسبعة  -

 .باستعماالألشٌاءوباستعماألصابعالٌدوباستعمااللعملٌاتالعمودٌة

عملٌاتجمععددٌن للتحصٌاللعددثمانٌة  -

 .باستعماالألشٌاءوباستعماألصابعالٌدوباستعمااللعملٌاتالعمودٌة

عملٌاتجمععددٌن للتحصٌاللعددتسعة  -

 .باستعماالألشٌاءوباستعماألصابعالٌدوباستعمااللعملٌاتالعمودٌة

عملٌاتجمععددٌن للتحصٌاللعددعشرة  -

 .باستعماالألشٌاءوباستعماألصابعالٌدوباستعمااللعملٌاتالعمودٌة

 

 الحصةالختامٌة: 

 :الهدف -

 .10 الى 1أنٌتمكنالحبسٌمن جمعكل عددٌن من األعداد من 

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 .ضع ناتج عملٌات عمودٌة مستعٌنا بأصابع الٌد -

 . ضع ناتج عملٌات عمودٌة باالستعانة بشبه محسوسة -

 .اربط العملٌات بنتائجها -
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 100 الى 10األعداد من : الوحدةالثالثة 

تهدفهذهالوحدةإلىإعادةالتعرفعلىاألعداد األكبر من عشرة،منخالل مرحلتٌن المرحلةاألولى 

 .هً مرحلة بناء التعلمات والمرحلة الثانٌةهً مرحلةالتمرن

 الحصة األولى: 

 :الهدف -

 عن طرٌق األعمدة القطع وجدول المراتب 20 الى 10تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعداد من 

 .حٌث لكل مرتبة لون معٌن

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 .ٌتعرؾ على القطع كل قطعة تمثل عدد واحد -

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول

 .ٌتعرؾ على جدول المراتب وكٌفٌة وضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود الثانً وبعد إضافة كل  -

 .قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود الثانً -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 .ٌضٌؾ قطعة الى العمود وتمثٌلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب -

ٌضٌؾ عشرقطعالىالعمودوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب حٌث تكون هذه القطع  -

 .العمود الثانً
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 الحصةالثانٌة: 

 :الهدف -

عنطرٌقاألعمدةالقطعوجدواللمراتبحٌثلكلمرتبةل30الى20تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعدادمن

 .ونمعٌن

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول والثانً

 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود الثالث وبعد إضافة كل  -

 .قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود الثالث -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 .ٌضٌفقطعةالىالعمود األول والثانٌوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب -

ٌضٌفعشرقطعالىالعموداألولوالثانٌوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتبحٌثتكونهذهالقطع -

 .العمودالثالث

 

 الحصةالثالثة: 

 :الهدف -

عنطرٌقاألعمدةالقطعوجدواللمراتبحٌثلكلمرتبةل40الى30تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعدادمن

 .ونمعٌن
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 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول والثانً والثالث

 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود الرابع وبعد إضافة كل  -

 .قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود الرابع -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 ٌضٌفقطعةالىالعموداألواللثانً والثالثوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب -

ٌضٌفعشرقطعالىالعموداألواللثانٌوالثالثوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتبحٌثتكونهذها -

 .لقطعالعمودالرابع

 

 

 الحصة الرابعة: 

 :الهدف -

عنطرٌقاألعمدةالقطعوجدواللمراتبحٌثلكلمرتبةل50الى40تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعدادمن

 .ونمعٌن

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول والثانً الثالث والرابع



66 
  

 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود الخامس وبعد إضافة  -

 .كل قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود الخامس -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 ٌضٌفقطعةالىالعموداألواللثانٌالثالث والربعوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب -

ٌضٌفعشرقطعالىالعموداألواللثانٌالثالث  -

 والرابعوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتبحٌثتكونهذهالقطعالعمودالخامس

 

 الحصةالخامسة: 

 :الهدف -

عنطرٌقاألعمدةالقطعوجدواللمراتبحٌثلكلمرتبةل60الى50تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعدادمن

 .ونمعٌن

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول الثانً الثالث الرابع والخامس

 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود السادس وبعد إضافة  -

 .كل قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود السادس -
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 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

ٌضٌفقطعةالىالعموداألواللثانٌالثالث الرابع  -

 .والخامسوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب

ٌضٌفعشرقطعالىالعموداألواللثانٌالثالث الرابع  -

 .والخامسوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتبحٌثتكونهذهالقطعالعمودالسادس

 

 الحصةالسادسة: 

 :الهدف -

عنطرٌقاألعمدةالقطعوجدواللمراتبحٌثلكلمرتبةل70الى60تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعدادمن

 .ونمعٌن

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول الثانً الثالث الرابع الخامس والسادس

 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود السابع وبعد إضافة كل  -

 .قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود السابع -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

ٌضٌفقطعةالىالعموداألواللثانً الثالث الرابع الخامس  -

 .والسادسوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب
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ٌضٌفعشرقطعالىالعموداألواللثانٌالثالثالرابعالخامسوالسادسوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدو -

 .اللمراتبحٌثتكونهذهالقطعالعمودالسابع

 

 الحصةالسابعة: 

 :الهدف -

عنطرٌقاألعمدةالقطعوجدواللمراتبحٌثلكلمرتبةل80الى70تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعدادمن

 .ونمعٌن

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول الثانً الثالث الرابع الخامس السادس والسابع

 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود الثامن وبعد إضافة كل  -

 .قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود الثامن -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن . 

ٌضٌفقطعةالىالعموداألواللثانً الثالث الرابع الخامس السادس  -

 .والسابعوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب

ٌضٌفعشرقطعالىالعموداألواللثانٌالثالثالرابعالخامسالسادسوالسابعوتمثٌلهابعملٌةعمودٌة -

 .فٌجدواللمراتبحٌثتكونهذهالقطعالعمودالثامن
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 الحصةالثامنة: 

 :الهدف -

عنطرٌقاألعمدةالقطعوجدواللمراتبحٌثلكلمرتبةل90الى80تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعدادمن

 .ونمعٌن

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول الثانً الثالث الرابع الخامس السادس السابع و الثامن

 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود التاسع وبعد إضافة كل  -

 .قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود التاسع -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

ٌضٌفقطعةالىالعموداألواللثانً الثالث الرابع الخامس السادس السابع  -

 .والثامنوتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب

ٌضٌفعشرقطعالىالعموداألواللثانٌالثالثالرابعالخامسالسادسالسابع والثامن  -

 .وتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتبحٌثتكونهذهالقطعالعمودالتاسع

 

 الحصة التاسعة: 

 :الهدف -

عنطرٌقاألعمدةالقطعوجدواللمراتبحٌثلكلمرتب100الى90تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىكالألعدادمن

 .ةلونمعٌن
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 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

 قطع، ثم ٌشرع فً تكوٌن العمود 10ٌتعرؾ على العمود، العمود ٌتكون من  -

 . األول الثانً الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن والتاسع

 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

المطلوب منك إضافة قطعة ثم األخرى لتكوٌن العمود العاشر وبعد إضافة  -

 .كل قطعة ٌمثلها بعملٌة عمودٌة فً جدول المراتب

 .ٌتحصل على العمود العاشر -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

ٌضٌفقطعةالىالعموداألواللثانً الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن  -

 .والعاشروتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتب

ٌضٌفعشرقطعالىالعموداألواللثانٌالثالثالرابعالخامسالسادسالسابع الثامنوالعاشر  -

 .وتمثٌلهابعملٌةعمودٌةفٌجدواللمراتبحٌثتكونهذهالقطعالعمودالعاشر

 

 الحصةالختامٌة: 

 :الهدف -

 .100 الى 10ٌتمكنالحبسٌمنالتعرؾ على كل األعداد من 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 التعلٌمات:  أكتشف 

ٌكون العمود األول الثانً الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع  -

 . والعاشر
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 .ٌمثل على جدول المراتب وٌضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

 التطبٌق االلكترونً: مرحلة أتمرن 

 .أكتب العدد المناسب حسب األعمدة والقطع -

 

 العدد كرتبة: الوحدةالرابعة 

تهدفهذهالوحدةإلىإعادةالتعرفعلىترتٌب األعداد،منخالل مرحلتٌن المرحلةاألولى هً مرحلة 

 .بناء التعلمات والمرحلة الثانٌةهً مرحلة التمرن

 الحصة األولى: 

 :الهدف -

 .10 الى1تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب العربات -

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل عربة -

 :أنجز 

 .10 الى 1أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصةالثانٌة: 

 :الهدف -
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 .20 الى10تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .20 الى 10أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصةالثالثة: 

 :الهدف -

 .30 الى20تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .30 الى 20أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -
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 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصةالرابعة: 

 :الهدف -

 .40 الى 30تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .40 الى 30أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصةالخامسة: 

 :الهدف -

 .50 الى40تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -



74 
  

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .50 الى 40أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصة السادسة: 

 :الهدف -

 60 الى 50تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .60 الى 50أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصةالسابعة: 
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 :الهدف -

 70 الى 60تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .70 الى 60أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصةالثامنة: 

 :الهدف -

 80 الى 70تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .80 الى 70أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 
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 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصةالتاسعة: 

 :الهدف -

 90 الى 80تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌباألعدادمن 

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -

 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .90 الى 80أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 

 الحصةالختامٌة: 

 :الهدف -

 .تمكٌنالحبسٌمنالتعرفعلىترتٌبمتتالٌة العشرات

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على ترتٌب المكعبات -
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 .ضع البطاقة المناسبة فوق كل مكعب -

 :أنجز 

 .100 الى 90أكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة للشرٌط العددي من  -

 . فً كل مرة10أكماللشرٌط العددي بإضافة  -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌكتب العدد المناسب داخل الخانات الفارؼة فً المتتالٌة العددٌة -

 .ٌضع العدد المناسب -

 . فً كل مرة10ٌكمل الشرٌط العددي بإضافة  -

 

 

 الطرح: الوحدةالخامسة 

-تهدفهذهالوحدةإلىإعادةالتعرؾ علىمفهومالطرحكعملٌةحسابٌةبسٌطةباعتمادالرمزناقس 

،منخالل مرحلتٌن المرحلة األولى هً مرحلة بناء التعلمات والمرحلة الثانٌةهً مرحلة 

 .التمرن

 الحصة: 

 :الهدف -

 .التعرؾ على مفهوم الطرح انطالقا من مفهوم الجمع

 .تمكٌن الحبسً من إٌجاد متممة عدد للحصول على العدد المطلوب

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على عدد المكعبات المضافة للوصول الى العدد المطلوب -

 .استنتاج عملٌة الطرح -
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 مرحلة التمرن: 

ٌتمم رسم الكرٌات حتى الوصول الى العدد المطلوب ثم ٌضع عدد الكرٌات المضافة  -

 .فً عملٌة الجمعاألفقٌة ومنه ٌستنتج عملٌة الطرح

 

 قراءة الساعة: الوحدةالسادسة 

تهدفهذهالوحدةإلىإعادةالتعرفعلىكٌفٌة قراءة الساعة الحائطٌة وااللكترونٌة،منخالل مرحلتٌن 

 .المرحلة األولى هً مرحلة بناء التعلمات والمرحلة الثانٌةهً مرحلة التمرن

 الحصةاألولى: 

 :الهدف -

 .تحدٌد أوقات أنشطة ٌومٌة باستعمال الساعة

 .فهم القراءة المزدوجة بعد الظهر

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 . عرؾ على تواقٌت الفترة الصباحٌة وتواقٌت بعد الظهر -

 .تعرؾ على ترتٌب أنشطة ٌومٌة حسب الوقت المحدد لها -

 :أنجز 

 .أربطكل نشاط بالوقت المحدد لها -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌربط الوجبات مع التوقٌت المناسب -

 .ٌربطالصلواتمعتوقٌتهاالمناسب -
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 الحصةالثانٌة: 

 :الهدف -

 .قراءة الساعة بتمثٌالتها المختلفة حائطٌة أو الكترونٌة

 .فهم القراءة المزدوجة بعد الظهر

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرفعلىالساعة الحائطٌة وكٌفٌة قراءتها -

 .تعرفعلىالساعة الكترونٌة كٌفٌة قراءتها وكتابتها -

 :أنجز 

 .أكتب التوقٌت التً تشٌر الٌه الساعة الحائطٌة باألرقام -

 مرحلة التمرن: 

 .ٌقرأ وٌكتب التوقٌت الذي تشٌر الٌه الساعة الحائطٌة -

 .ٌقرأ التوقٌت وٌضؽط على البطاقات المناسبة -

 

 الحصةالختامٌة: 

 :الهدف -

 .معرفة العالقة بٌن الٌوم الساعة والدقٌقة

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرفعلىمفهوم الٌوم الساعة والدقٌقة -

 

 استعمال النقود: الوحدةالسابعة 
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تهدفهذهالوحدةإلىإعادةالتعرفعلىكٌفٌةاستعمال النقود،منخاللمرحلتٌن 

 .المرحلةاألولىهٌمرحلةبناءالتعلماتوالمرحلة الثانٌةهً مرحلةالتمرن

 الحصة: 

 :الهدف -

 .تمكٌن الحبسً من إعادة مفهوم التعامل بالنقود وكٌفٌة استعمالها

 مرحلة بناء التعلمات: 

 :أكتشف 

 .تعرؾ على القطع واألوراق النقدٌة -

 .تعرفعلىأسعار بعض السلع المتداولة -

 .تعرفعلىكٌفٌة حساب مبلػ إجمالً لمجموعة من السلع -

 . تعرفعلىكٌفٌة دفع مبلػ مالً والتأكد من الباقً -

 مرحلة التمرن: 

 .تعرؾ عل األوراق والقطع النقدٌة -

 .ٌتعرؾ على أسعار السلع المتداولة -

 .ٌحسب المبالػ اإلجمالً لمجموعة من السلع -

 

o 2للتعرفعلى بعض األدوات المستخدمةفً حصص الوحدات ارجعللملحقرقم 

 

  :كٌفٌةاجراءالدراسة .4

حالت مصابٌن بحبسة 5تم اختٌار عٌنةالدراسةالتٌشملتMTAبعد إعادة تطبٌقنا الختبار 

 BENQ،كما تمتطبٌقكلمناختبار{الحبسة الحسابٌة}بروكاو ٌعانون من فقدان الحساب 

بطارٌةتقٌٌماألعدادالٌومٌة والبرنامجالمقترحاللذاندامتمدةاجرائهماأربعةأشهرواسبوعٌن والتً 
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تمتقسٌمهاالىثالثمراحلمتتالٌة،حٌثفٌالمرحلةاالولىتمتطبٌقاختبارالكتابةالذٌتتراوحمدةتطبٌقهحوال

دقٌقةبطرٌقةفردٌة،وبعدتحلٌلبنودهذااالختباروالوصواللىنتائجكل حالةودرجةفقدان 30 ي

الحساب 

لدٌهاانتقلناالىالمرحلةالموالٌةوهٌالمرحلةالثانٌةالتٌتمفٌهاتقدٌمالبرنامجلبعضمختصٌنفٌمجاالالور

طفونٌاوالطب العصبً،وبعدها قمنابتطبٌقالبرنامجحٌثدامتمدتهأربعةاشهر و أسبوع 

،فٌمكتبالمختص األورطفونٌوبطرٌقةفردٌةوبعدتحلٌلوحداتهوالحصولعلىنتائجلم ٌحالفنا الحظ 

لالنتقال الىالمرحلةالثالثة بسبب الوضع الصحً الذي تعٌشه اإلنسانٌة أال وهو فٌروس كورنا 

 BENQكنا نهدؾ فً هذه المرحلة الى إعادة تطبٌقاختبار19-كوفٌد

و مع هذا حاولنا االطمئنان على .) قٌاسقبلٌوبعدي (بطارٌةتقٌٌماألعدادالٌومٌةبهدفالمقارنة

 .الحالت عن طرٌق تطبٌقات االتصال االجتماعً

 

 :خالصة

بعداتمامنالهذاالفصاللخاصبعرضمنهجٌةالدراسةوالذٌتمفٌهاتقدٌمخطواتاجراءالدراسة،وكذاكٌفً

ةومدةاجرائهاواالدواتالمستعملةفٌفٌها،سننتقلللفصاللخاصبعرضوتحلٌل 

بطارٌةتقٌٌماألعدادالٌومٌةلقٌاسقبلٌوعرضوتحلٌل النتائجالبرنامج BENQالنتائجاختبار

 .العالجٌالمقترح
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 .عرض وتحلٌل النتائج:الفصاللسادس

 

 .BENQعرض وتحلٌل نتائج اختبار .1

 .عرضوتحلٌلنتائجوحداتالبرنامجالمقترح .2

 مناقشة الفرضٌة الجزئٌة .3

 االستنتاجالعام .4
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 :عرض وتحلٌل نتائج االختبار .1

 عرضنتائجاختبارBENQبطارٌةتقٌٌماألعدادالٌومٌة : 

الحا

 لة

قراء

ة 

الوق

ت 

/4 

التب

ضع 

/9 

الصكو

 ك

/6 

موع

 د

/9 

سٌن

 ما

/4 

كودرقم

 ي

/1 

وصفةطه

 ي

/2 

قراءةبٌاناتم

شفرة 

 5/رقمٌة

المجمو

 ع

/40 

النسبة 

المئو

 ٌة

% 

1 3 4 0 2 1 0 0 1 11 27,5 

2 4 8,5 5 9 4 1 2 5 38,5 96,2

5 

3 4 7,5 5 9 4 1 2 5 37,5 93,7

5 

4 4 8 6 9 4 1 2 5 39 97,5 

5 4 7 6 9 4 1 2 5 38 95 

 BENQ عرض نتائجبنوداختبار(:6 )جدولرقم
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 ًتحلٌاللكم: 

منخالاللنتائجالمتحصلعلٌهانالحظأن أربعة من حاالت 

 27,5%ماٌعادل11نقطةحٌثأنأدنىنقطةه10ًهذهالعٌنةتحصلواعلىنتائجأكثرمن

 .نسبةالصعوبةمن97,5%ماٌعادل39هًأعلىنقطةنسبةالصعوبةومن

 

 ًتحلٌاللكٌف: 

 BENQ عندتطبٌقناالختبار

المتحصلعلٌهانؤكدانهذهالعٌنةلدٌهمحبسة لنتائجتحلٌالوبطارٌةتقٌٌماألعدادالٌومٌة

منفقدان مفهوم األعداد والعملٌات الحسابٌة المستعملة فً الحٌاة ٌعانونهمحسابٌة،و

فً صعوباتالتً لم تتمكن منها الحالت أوواجهت الٌومٌةكمانالحظأن أكثر البنود

اإلجابة عنها هً بند الموعد، بند الوقت وقراءة األعداد، وبند قراءة البٌنات المشفرة 

كمانجدعدممعرفة قراءة العدد مفهومهتكمنفٌعدمتمكنهممنتعرؾ على العددو

باإلضافةالىربطسًءبٌن األعداد فً حالة التعرؾ 

علٌها،كذانجداألعدادؼٌرمتناسقةوؼٌرمنسجمةهذافٌماٌخصالشكاللعاملكتابتها،امافٌماٌخ

صالجمع بٌن المبالؽو التأكد من مجموع عدد من السلع لمٌتمكنوامنمعرفة العملٌة 

الحسابٌة التً ٌجب استعمالها وكٌفٌة استخدامهالتحصل على مجوع 

المبالػ،كماالحظناعدمتمكنهذهالفئةمن قراءة وكتابةبٌانات مشفرة 

 . رقمٌةباإلضافةالىوجودابدالفٌترتٌباألعداد

 

للبرنامجالمقترحللتكفلبالحالت المصابة بحبسة بروكا لنتائجتحلٌالعرضو .3

 :{الحبسة الحسابٌة}والتً تعانً من فقدان الحساب 
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هذاالبرنامجٌحتوٌعلىسبعوحداتبحٌثطبقناهعلىعٌنةالبحثالمتكونةمن خمس 

حاالتٌعانونمنالحبسة الحسابٌة،حٌثقمنابعرضالنتائجالمتحصلة 

 :علٌهالكلوحدةفٌهذاالفصلوهٌكاآلتً

 

 لنتائجللوحدةاالولىوتحلٌالعرض: 

 عرضالنتائج: 

 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  

الو
حد
 ة
 

الح
ص
 ص

تمكنتالحالةمنتحدٌد
 }مفهومالعدد    

1,2,3} 
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

 بعد محاولتٌن
ت الحالة تمكن

منتحدٌد 
 مفهومالعدد 

 {1,2,3} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

بعد ثالثة 
ت محوالتتمكن

منتحدٌد الحالة 
 مفهومالعدد 

 {1,2,3} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

بعد عدت 
ت محوالتتمكن

منتحدٌد الحالة 
 مفهومالعدد 

 {1,2,3} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

 بعد محاولتٌن
ت الحالة تمكن

منتحدٌد 
 مفهومالعدد 

 {1,2,3} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

 
 
 
 
 

 
الع
دد 
كم
قدا
 ر
 

 
 
 
 

 
األو
 لى
 

 
الثا
 نٌة
 

تمكنتالحالةمنتحدٌد
 }مفهومالعدد    

4,5,6} 
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

 بعد محاولتٌن
ت الحالة تمكن

منتحدٌد 
 مفهومالعدد 

 {4,5,6} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

بعد ثالثة 
ت محوالتتمكن

منتحدٌد الحالة 
 مفهومالعدد 

 {4,5,6} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

بعد أربع 
ت محوالتتمكن

منتحدٌد الحالة 
 مفهومالعدد 

 {4,5,6} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

 بعد محاولتٌن
ت الحالة تمكن

منتحدٌد 
 مفهومالعدد 

 {4,5,6} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

 
الثال
 ثة
 

تمكنتالحالةمنتحدٌد
 }مفهومالعدد    

7,8} 
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

بعد المحاولة 
ت الحالة األولىتمكن
منتحدٌد 

} مفهومالعدد 
7,8} 

ربطه بالمعدود 
تمثٌله باألصابع 

 .وكتابته

بعد محاولتٌن 
ت الحالة تمكن

منتحدٌد 
} مفهومالعدد 

7,8} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

بعد ثالثة محاوالت 
ت الحالة تمكن

منتحدٌد 
} مفهومالعدد    

7,8} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

بعد محاولتٌن 
ت الحالة تمكن

منتحدٌد 
} مفهومالعدد    

7,8} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

 
الرا
 بعة
 

تمكنتالحالةمنتحدٌد
 }مفهومالعدد    

9,10} 
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

بعد المحاولة 
ت الحالة األولىتمكن
منتحدٌد 

} مفهومالعدد 
9,10} 

ربطه بالمعدود 
تمثٌله باألصابع 

 .وكتابته

بعد المحاولة 
ت الحالة األولىتمكن
منتحدٌد 

} مفهومالعدد 
9,10} 

ربطه بالمعدود 
تمثٌله باألصابع 

 .وكتابته

بعد ثالث محاولة 
ت الحالة تمكن

منتحدٌد 
} مفهومالعدد 

9,10} 
ربطه بالمعدود 

تمثٌله باألصابع 
 .وكتابته

بعد المحاولة 
ت الحالة األولىتمكن
منتحدٌد 

} مفهومالعدد 
9,10} 

ربطه بالمعدود 
تمثٌله باألصابع 

 .وكتابته

 
الخ

تمكنتالحالةمنتحدٌد
مفهوماألعدد من 

تمكنتالحالةمنتحدٌد
مفهوماألعدد من 

تمكنتالحالةمنتحدٌد
مفهوماألعدد من 

تمكنتالحالةمنتحدٌد
مفهوماألعدد من 

تمكنتالحالةمنتحدٌد
مفهوماألعدد من 
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تام
 ٌة
 

 10 الى 1
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

     10 الى 1
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

     10 الى 1
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

     10 الى 1
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

     10 الى 1
ربطهبالمعدودتمثٌل

 .هباألصابعوكتابته

 خاصبنتائجوحدة التعرؾ علىالعدد كمقدار(:7 )جدولرقم

 التحلٌاللكٌفٌللنتائج:  

منخاللعرضالنتائجالمتحصلعلٌهافً الوحدةاالولىمنالبرنامج 

 3،4 ،2 ،المقترحوجدناأنالحاالت

مفهوماألعدادربطهابالمعدودتمثٌلهباألصابعوكتابتها اال لمٌتمكنوامنتحدٌد5و

مفهوماألعداد فقدتمكنتمنتحدٌد1بعدمحاولتٌن أو أكثر أما الحالة

 . فٌالمحاولةاألولىربطهبالمعدودتمثٌلهباألصابعوكتابته

 تهدفإلىإعادة بناء مفهوم العدد كمقدار وهذا بالربط بٌن العدد حٌثهذهالحصص

 . كتابته وتمثٌله باألصابع،والمعدود

 

 لنتائجللوحدةالثانٌةوتحلٌالعرض: 

 عرضالنتائج: 

 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  

الوحد
 ة

 

الحص
 ص

بعد إعطاء مفهوم 
الجمع 

تمكنتالحالةمنالتع
رف على كل 

عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

األعداد 
6,5,4,3,2 

بعد 
إلعطاء محاولتٌن

مفهوم الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

األعداد 
6,5,4,3,2 

ثالثة محوالت بعد 
إلعطاء مفهوم 

الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

األعداد 
6,5,4,3,2 

 بعد عدت محوالت
إلعطاء مفهوم 

الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

األعداد 
6,5,4,3,2 

 محاولتٌنبعد 
إلعطاء مفهوم 

الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

األعداد 
6,5,4,3,2 

 
 
 

 
الجم
 ع
 

 
 
 
 

 
 األولى

 

 
 الثانٌة

 

بعد إعطاء مفهوم 
الجمع 

تمكنتالحالةمنالتع
رف على كل 

عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

األعداد 
10,9,8,7 

 محاولتٌنبعد 
إلعطاء مفهوم 

الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 األعداد 
10,9,8,7 

 محاولتٌنبعد 
إلعطاء مفهوم 

الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 األعداد 
10,9,8,7 

 محاولتٌنبعد 
إلعطاء مفهوم 

الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 األعداد 
10,9,8,7 

 محاولتٌنبعد 
إلعطاء مفهوم 

الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 األعداد 
10,9,8,7 

مراجعة مفهوم مراجعة مفهوم مراجعة مفهوم مراجعة مفهوم مراجعة مفهوم  
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الختام
 ٌة
 

 الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 الى 1األعداد من 
10 

 

 الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 الى 1األعداد من 
10     

 

 الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 الى 1األعداد من 
10     

 

 الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 الى 1األعداد من 
10     

 

 الجمع 
تمكنتالحالةمنالتع

رف على كل 
عملٌاتجمععددٌن 
الممكنة للتحصٌل 

 الى 1األعداد من 
10     

 

 خاصبنتائجوحدة الجمع(:8 )جدولرقم

 التحلٌاللكٌفٌللنتائج:  

منخاللعرضالنتائجالمتحصلعلٌهافً الوحدةالثانٌة منالبرنامج 

منالتعرؾ على كل عملٌاتجمععددٌن تمكنوا5و 3،4 ،2 ،المقترحوجدناأنالحاالت

أما . بعدمحاولتٌنالممكنة للتحصٌل األعداد المتعرؾ علٌها فً الوحدة السابقة

 منالتعرؾ على كل عملٌاتجمععددٌن الممكنة للتحصٌل األعداد فقدتمكنت1الحالة

 . فٌالمحاولةاألولىالمتعرؾ علٌها فً الوحدة السابقة

 تهدفإلىإعادة التعرؾ على كل عملٌاتجمععددٌن الممكنة حٌثهذهالحصص

تمكٌن الحبسً من تفكٌك وللتحصٌل األعداد المتعرؾ علٌها فً الوحدة السابقة،

 .وتركٌب األعداد

 

 لنتائجللوحدةالثالثةوتحلٌالعرض: 

 عرضالنتائج: 

 

 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  

الوحد
 ة

 

الحص
 ص

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 10اد من 
 عن طرٌق 20

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 10اد من 
 عن طرٌق 20

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

بعد ثالثة 
تمكنتالحالةممحوالت

ن 
التعرفعلىكالألعداد 

 20 الى 10من 
عن طرٌق األعمدة 

القطع وجدول 
 المراتب

بعد أربعة 
تمكنتالحالةممحوالت

ن 
التعرفعلىكالألعداد 

 20 الى 10من 
عن طرٌق األعمدة 

القطع وجدول 
 المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 10اد من 
 عن طرٌق 20

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 
 
 
 
 

 
 األولى

 

 
 الثانٌة

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

 بعد ثالثة محوالت
تمكنتالحالةمن 

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
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األعدا
د من 
10 
الى 
100 
 

 
 
 
 

 الى 20اد من  
 عن طرٌق 30

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

التعرفعلىكالألعد
 الى 20اد من 

 عن طرٌق 30
األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

التعرفعلىكالألعداد 
 30 الى 20من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

التعرفعلىكالألعداد 
 30 الى 20من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

التعرفعلىكالألعد
 الى 20اد من 

 عن طرٌق 30
األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 
 الثالثة

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 30اد من 
 عن طرٌق 40

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 30اد من 
 عن طرٌق 40

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىكالألعداد 
 40 الى 30من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

 بعد ثالثة محوالت
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىكالألعداد 
 40 الى 30من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 30اد من 
 عن طرٌق 40

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 
 الرابعة

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 40اد من 
 عن طرٌق 50

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 40اد من 
 عن طرٌق 50

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعداد 

 50 الى 40من 
عن طرٌق األعمدة 

القطع وجدول 
 المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىكالألعداد 
 50 الى 40من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 40اد من 
 عن طرٌق 50

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 
الخامس

 ة
 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 50اد من 
 عن طرٌق 60

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 50اد من 
 عن طرٌق 50

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعداد 

 60 الى 50من 
عن طرٌق األعمدة 

القطع وجدول 
 المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىكالألعداد 
 60 الى 50من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 50اد من 
 عن طرٌق 60

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 
السادس

 ة
 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 60اد من 
 عن طرٌق 70

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 60اد من 
 عن طرٌق 70

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعداد 

 70 الى 60من 
عن طرٌق األعمدة 

القطع وجدول 
 المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىكالألعداد 
 70 الى 60من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 60اد من 
 عن طرٌق 70

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 
 السابعة 

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 70اد من 
 عن طرٌق 80

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 40اد من 
 عن طرٌق 80

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعداد 

 80 الى 70من 
عن طرٌق األعمدة 

القطع وجدول 
 المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىكالألعداد 
 80 الى 70من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 70اد من 
 عن طرٌق 80

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 
 الثامنة

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 80اد من 
 عن طرٌق 90

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 80اد من 
 عن طرٌق 90

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعداد 

 90 الى 80من 
عن طرٌق األعمدة 

القطع وجدول 
 المراتب

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىكالألعداد 
 90 الى 80من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد

 الى 80اد من 
 عن طرٌق 90

األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

تمكنتالحالةمن  
التعرفعلىكالألعد

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعداد 

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىكالألعد
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 التاسعة

 

 الى 90اد من 
 عن 100

طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

التعرفعلىكالألعد
 الى 90اد من 
 عن 100

طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

 100 الى 90من 
عن طرٌق األعمدة 

القطع وجدول 
 المراتب

التعرفعلىكالألعداد 
 100 الى 90من 

عن طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

 الى 90اد من 
 عن 100

طرٌق األعمدة 
القطع وجدول 

 المراتب

 
 الختامٌة

 

تمكنتالحالةمن 
تمثٌل األعمدة 
والقطع على 

جدول المراتب 
ووضع عملٌات 
الجمع العمودٌة 

 فٌه

تمكنتالحالةمن 
تمثٌل األعمدة 
والقطع على 

جدول المراتب 
ووضع عملٌات 
الجمع العمودٌة 

 فٌه

تمكنتالحالةمن 
تمثٌل األعمدة 

والقطع على جدول 
المراتب ووضع 
عملٌات الجمع 

 العمودٌة فٌه

تمكنتالحالةمن 
تمثٌل األعمدة 

والقطع على جدول 
المراتب ووضع 
عملٌات الجمع 

 العمودٌة فٌه

تمكنتالحالةمن 
تمثٌل األعمدة 
والقطع على 

جدول المراتب 
ووضع عملٌات 
الجمع العمودٌة 

 فٌه

 100 الى 10خاصبنتائجوحدة التعرؾ علىاألعداد من (:9 )جدولرقم

 التحلٌاللكٌفٌللنتائج:  

منخاللعرضالنتائجالمتحصلعلٌهافً الوحدةالثالثةمنالبرنامج 

 10مفهوماألعداد من لمٌتمكنوامناستعادة5و 3،4 ،2 ،المقترحوجدناأنالحاالت

مفهوماألعداد فقدتمكنتمن استعادت1بعدمحاولتٌن أو أكثر أما الحالةاال 100الى 

 . فٌالمحاولةاألولى

 تهدفإلىإعادةالتعرفعلىاألعداد األكبر من عشرة كمقدار عن حٌثهذهالحصص

 .طرٌق األعمدة القطع وجدول المراتب

 

 لنتائجللوحدةالرابعةوتحلٌالعرض: 

 عرضالنتائج: 

 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  

الوحد
 ة

 

الحص
 ص

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 10من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 10من

بعد ثالثة 
تمكنتالحالةمحوالت

من 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 10من

بعد أربعة 
تمكنتالحالةمحوالت

من 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 10من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىكالألعداد 
 20 الى 10من 

عن طرٌق 
األعمدة القطع 
 وجدول المراتب

 
 
 
 
 

 

 
 األولى

 

 
 الثانٌة

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

بعد ثالثة 
تمكنتالحالةمحوالت

من 
التعرفعلىترتٌباألع

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 
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العدد 
 كرتبة

 
 
 
 

والتنازلٌاألصغر  20من
 20من

والتنازلٌاألصغر 
 20من

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 20من

 20من

 
 الثالثة

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 30من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 30من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 30من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 30من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 30من

 
 الرابعة

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 40من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 40من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 40من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 40من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 40من

 
الخام
 سة
 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 50من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 50من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 50من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 50من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 50من

 
الساد
 سة
 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 60من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 60من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 60من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 60من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 60من

 
 السابعة 

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 70من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 70من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 70من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 70من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 70من

 
 الثامنة

 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 80من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 80من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 80من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 80من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 80من

 
 

 التاسعة
 

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 90من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 90من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 90من

 بعد محاولتٌن
تمكنتالحالةمن 

التعرفعلىترتٌباألع
داد التصاعدي 

والتنازلٌاألصغر 
 90من

تمكنتالحالةمن 
التعرفعلىترتٌباألع

داد التصاعدي 
والتنازلٌاألصغر 

 90من

 
الختام
 ٌة

تمكنتالحالةمن 
إعادةالتعرفعلىترت

ٌب العشرات 
 تصاعدٌا وتنازلٌا

تمكنتالحالةمن 
إعادةالتعرفعلىترت

ٌب العشرات 
 تصاعدٌا وتنازلٌا

تمكنتالحالةمن 
إعادةالتعرفعلىترت

ٌب العشرات 
 تصاعدٌا وتنازلٌا

تمكنتالحالةمن 
إعادةالتعرفعلىترت

ٌب العشرات 
 تصاعدٌا وتنازلٌا

تمكنتالحالةمن 
إعادةالتعرفعلىترت

ٌب العشرات 
 تصاعدٌا وتنازلٌا
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 .خاصبنتائجوحدة التعرؾ علىالعدد كرتبة(:10 )جدولرقم

 

 التحلٌاللكٌفٌللنتائج:  

منخاللعرضالنتائجالمتحصلعلٌهافً الوحدةالرابعةمنالبرنامج 

مفهوماألعداد كرتباال لمٌتمكنوامنتحدٌد5و 3،4 المقترحوجدناأنالحاالت

مفهوماألعداد فقدتمكنامنتحدٌد2والحالة 1بعدمحاولتٌن أو أكثر أما الحالة

 . فٌالمحاولةاألولىكرتب

 . تهدفإلىإعادة التعرفعلىترتٌب األعداد تصاعدٌا وتنازلٌاحٌثهذهالحصص

 

 لنتائجللوحدة الخامسةوتحلٌالعرض: 

 عرضالنتائج: 

 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  

الوحد
 ة

 

 
 
 

  
الح
 صة
 
 

بعد إعطاء مفهوم 
الجمع 

تمكنتالحالةمنالتعر
ف على مفهوم 

الطرح انطالقا من 
. مفهوم الجمع

وإٌجاد متممة 
عدد للحصول 
 على عدد أكبر

بعد إعطاء مفهوم 
الجمع 

تمكنتالحالةمنالتعر
ف على مفهوم 

الطرح انطالقا من 
. مفهوم الجمع

وإٌجاد متممة 
عدد للحصول 
 على عدد أكبر

بعد إعطاء مفهوم 
الجمع 

تمكنتالحالةمنالتعر
ف على مفهوم 

الطرح انطالقا من 
. مفهوم الجمع

وإٌجاد متممة 
عدد للحصول 
 على عدد أكبر

بعد إعطاء مفهوم 
الجمع 

تمكنتالحالةمنالتعر
ف على مفهوم 

الطرح انطالقا من 
. مفهوم الجمع

وإٌجاد متممة 
عدد للحصول 
 على عدد أكبر

بعد إعطاء مفهوم 
الجمع 

تمكنتالحالةمنالتعر
ف على مفهوم 

الطرح انطالقا من 
. مفهوم الجمع

وإٌجاد متممة 
عدد للحصول 
 على عدد أكبر

 
الطر

 ح
 

 
 
 
 

 خاصبنتائجوحدة الطرح(:11 )جدولرقم

 التحلٌاللكٌفٌللنتائج:  

منخاللعرضالنتائجالمتحصلعلٌهافً الوحدةالخامسة منالبرنامج المقترح 

منإعادةالتعرؾ تمكنوا5و 3،4 ،2 ،1وجدناأنالحاالت

 . فٌالمحاولةاألولىعلىمفهومالطرحكعملٌةحسابٌةبسٌطة
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 تهدفإلىإعادةالتعرؾ حٌثهذهالحصص

علىمفهومالطرحكعملٌةحسابٌةبسٌطة،وتمكٌن الحبسً من إٌجاد متممة عدد 

 .للحصول على عدد أكبر

 لنتائجللوحدةالسادسةوتحلٌالعرض: 

 عرضالنتائج: 

 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  

 الوحدة
 

بعدمحاولتٌنتمكنتالحالةمنتحدٌد  الحصص
أوقات أنشطة ٌومٌة باستعمال 

 .الساعة

 بعد محاولتٌن
ت الحالة تمكن

تحدٌد من
أوقات أنشطة 

ٌومٌة 
باستعمال 

 .الساعة

بعد ثالثة 
ت محوالتتمكن

الحالة 
تحدٌد من

أوقات أنشطة 
ٌومٌة 

باستعمال 
 .الساعة

بعد عدت 
ت محوالتتمكن

الحالة 
تحدٌد من

أوقات أنشطة 
ٌومٌة 

باستعمال 
 .الساعة

بعد 
 محاولتٌن

ت تمكن
الحالة 

تحدٌد من
أوقات 
أنشطة 
ٌومٌة 

باستعمال 
 .الساعة

 
 
 
 
 

 
قراءة 
 الساعة

 
 
 
 
 

 
 األولى

 

 
 الثانٌة

 

تمكنتالحالةمنقراءة بعدمحاولتٌن
الساعة بتمثٌالتها المختلفة 
حائطٌة أو الكترونٌة وفهم 

 .القراءة المزدوجة بعد الظهر

 بعد محاولتٌن
ت الحالة تمكن

قراءة من
الساعة 

بتمثٌالتها 
المختلفة 

حائطٌة أو 
الكترونٌة 

وفهم القراءة 
المزدوجة بعد 

 .الظهر

بعد ثالثة 
ت محوالتتمكن

الحالة 
قراءة من

الساعة 
بتمثٌالتها 
المختلفة 

حائطٌة أو 
الكترونٌة 

وفهم القراءة 
المزدوجة بعد 

 .الظهر

بعد أربعة 
ت محوالتتمكن

الحالة 
قراءة من

الساعة 
بتمثٌالتها 
المختلفة 

حائطٌة أو 
الكترونٌة 

وفهم القراءة 
المزدوجة بعد 

 .الظهر

بعد 
 محاولتٌن

ت تمكن
الحالة 

قراءة من
الساعة 

بتمثٌالتها 
المختلفة 

حائطٌة أو 
الكترونٌة 

وفهم 
القراءة 

المزدوجة 
 .بعد الظهر

 
 الثالثة

 

تمكنتالحالةمنمعرفة بعدمحاولتٌن
العالقة بٌن الٌوم الساعة 

 . والدقٌقة ومعرفة المدة
 

بعد المحاولة 
ت الثالثةتمكن

الحالة 
معرفة من

العالقة بٌن 
الٌوم الساعة 

والدقٌقة 
ومعرفة 

 .المدة

بعد محاولتٌن 
ت الحالة تمكن

معرفة من
العالقة بٌن 

الٌوم الساعة 
والدقٌقة 
ومعرفة 

 . المدة
 

بعد ثالثة 
محاوالت 

ت الحالة تمكن
معرفة من

العالقة بٌن 
الٌوم الساعة 

والدقٌقة 
ومعرفة 

 . المدة

بعد 
محاولتٌن 

ت تمكن
الحالة 

معرفة من
العالقة بٌن 

الٌوم 
الساعة 

والدقٌقة 
ومعرفة 

 . المدة
 

 خاصبنتائجوحدة التعرؾ علىكٌفٌة قراءة الساعة(:12 )جدولرقم
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 التحلٌاللكٌفٌللنتائج:  

منخاللعرضالنتائجالمتحصلعلٌهافً الوحدةاالولىمنالبرنامج 

أوقات أنشطة ٌومٌة لمٌتمكنوامنتحدٌد5و 3،4 ،2 ،1المقترحوجدناأنالحاالت

قراءة الساعة بتمثٌالتها بعدمحاولتٌن أو أكثر وكذلك بالنسبة باستعمال الساعة اال 

كما هو الحال . المختلفة حائطٌة أو الكترونٌة وفهم القراءة المزدوجة بعد الظهر

 . لمعرفة العالقة بٌن الٌوم الساعة والدقٌقة ومعرفة المدة

 . تهدفإلىإعادة التعرفعلىكٌفٌة قراءة الساعة الحائطٌة وااللكترونٌةحٌثهذهالحصص

 لنتائجللوحدة السابعوتحلٌالعرض: 

 عرضالنتائج: 

 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  

الوحد

 ة

 

 

 

 

  

الح

 صة

 

 

بعد إعطاء 

مفهوم النقود 

تمكنتالحالةمنالت

عرف على 

أسعار السلع 

المتداولة 

وحساب المباغ 

اإلجمالً 

لمجموعة من 

السلع وبعدها 

دفع مبلػ مالً 

والتأكد من 

 .الباقً

بعد إعطاء 

مفهوم النقود 

تمكنتالحالةمنالت

عرف على 

أسعار السلع 

المتداولة 

وحساب المباغ 

اإلجمالً 

لمجموعة من 

السلع وبعدها 

دفع مبلػ مالً 

والتأكد من 

 . الباقً

بعد إعطاء 

مفهوم النقود 

تمكنتالحالةمنالت

عرف على 

أسعار السلع 

المتداولة 

وحساب المباغ 

اإلجمالً 

لمجموعة من 

السلع وبعدها 

دفع مبلػ مالً 

والتأكد من 

 . الباقً

بعد إعطاء 

مفهوم النقود 

تمكنتالحالةمنالت

عرف على 

أسعار السلع 

المتداولة 

وحساب المباغ 

اإلجمالً 

لمجموعة من 

السلع وبعدها 

دفع مبلػ مالً 

والتأكد من 

 . الباقً

بعد إعطاء 

مفهوم النقود 

تمكنتالحالةمنالت

عرف على 

أسعار السلع 

المتداولة 

وحساب المباغ 

اإلجمالً 

لمجموعة من 

السلع وبعدها 

دفع مبلػ مالً 

والتأكد من 

 . الباقً

 

استعم

ال 

 النقود

 

 

 

 

 

 خاصبنتائجوحدة استعمال النقود(: 13 )جدولرقم

 التحلٌاللكٌفٌللنتائج:  
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 ،1منخاللعرضالنتائجالمتحصلعلٌهافً الوحدةالخامسة منالبرنامج المقترح وجدناأنالحاالت

منإعادةالتعرؾ على أسعار السلع المتداولة و حساب المباغ اإلجمالً تمكنوا5و 3،4 ،2

 . لمجموعة من السلع و بعدها دفع مبلػ مالً والتأكد من الباقً بعد اعطائهم مفهوم النقود

 تهدفإلىإعادةالتعرفعلىكٌفٌةاستعمال النقود، وتمكٌن الحبسً من التعامل بها حٌثهذهالحصص

 .فً حٌاته الٌومٌة
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 :مناقشة الفرضٌة الجزئٌة .4

 

وعرض وتحلٌل نتائجه كما حولنا BENQقادتنا هذه الدراسة الى تطبٌق اختبار 

حٌث تم مهارةالعملٌات الحسابٌةومفهوم األعداداقتراح برنامج عالجً لتحسٌن 

عرض وتحلٌل نتائجه،ومقارنة بمستواهم القبلً نجد أن معظم الحالت كانت فاقدة 

لمفهوم األعداد كٌفٌة كتابتها وترتٌبها أما بعد التمرن على وحدة العدد كمقدار األعداد 

 ووحدة العدد كرتبةاستعادت الحاالت هذه المفاهٌم كما فقدت 100 الى 10من 

الحالتلمفهوم الزمن وبعد تطبٌقنا الى وحدة قراء الساعة أدركت الحالت عن طرٌق 

التمرن على هذا المفهوم  وكذلك نجد أن معظم الحالت كانت فاقدة لكٌفٌة استعمال 

النقود وهذا ما عملنا على تحسٌنه فً وحدة الجمع الطرح ووحدة استعمال النقود 

التً تعرفت فٌها الحالت على القطع و األوراق النقدٌة مقدارها وكٌفٌة حساب 

المبالػ دفعها و التأكد من الباقٌوكل هذا ٌؤكد الفرضٌة الجزئٌة التً تنص على أنه 

. ٚعذ فشٚق راد دالٌخ إؽقبئ١خ ث١ٓ االخزجبس اٌمجٍٟ ٚٔزبئظ اٌجشٔبِظ اٌؼالعٟٞ
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 :ماالستنتاجالعا .5

 

اكدتالنتائجالمتحصلعلٌهاعندتطبٌقالبرنامجالمقترحالحالت المصابة بحبسة بروكا 

أنهناكتحسنكبٌروواضحعلىمستوى  {الحبسة الحسابٌة}والتً تعانً من فقدان الحساب 

 (مهارةالعملٌات الحسابٌةلمجموعةالبحث،مقارنتا لمستواهمالقبلًومفهوم األعداد

ٌدعنالقبواللفرضٌةالعامةالتٌاقترحناهاوالتٌنصتعلى ماهذا،و) 3رقمجدول

أنالبرنامجالمقترحلهتأثٌراٌجابٌفٌتحسٌن مفهوم األعداد والعملٌات 

, الجمع, العدد كمقدار :الحسابٌة،وذلكراجعالىالوحداتالمقترحةفٌالبرنامجوالمتمثلةفً

. قراءة الساعة واستعمال النقود, الطرح, العدد كرتبة,100 الى 10األعداد من 

لهذهالوحداتتبٌنانمعظمالحالتلمٌتمكنوامن الهدؾ للمراحل األولى حٌثعندتطبٌقنا

المرجو منهذهاالخٌرةاال بعد انتقاله للمرحلة الثانٌة وهً مرحلة أتمرن التً كانت 

عبارة عن نشاطات موجدة على تطبٌق االلكرتونً تتمرن بواسطته الحالة على 

الموارد المعرفٌة الحسابٌةالتً أعاد تأهٌلها المختص المفاهٌم و

 .ٌبٌنأهمٌت وجود هذا التطبٌق االلكترونً العالجًماذلك،وللحالة

البرنامجالمقترح،تمكنوامعظمالحالت من وحداتللمحاوالتلكلتعلٌمة ونشاط عدةبعدو

فً تثبٌتهاو،مهارةالعملٌات الحسابٌةواستعادتاكتسابمفهوم األعداد

 .ٌدلعلىتحقٌقالفرضٌةالعامةاالولىماهذاالذاكرة،و

مهارةالعملٌات الحسابٌة ومفهوم األعدادفًتطورتحسنوفهناكمنهو

نتائج البرنامج ختبارالقبلٌواالبٌننتائج

 .نااالعتمادعلىالبرنامجالمقترححٌثتضمنوحداتهنتائجاٌجابٌةفٌمكنلهذاوالعالجً،
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 :الخاتمة

 

الٌوجد الكثٌرمنالدراساتالتٌاجرٌتحولفئةالمصابٌن بحبسة بروكا الذٌن ٌعانونمنفقدان الحساب 

علىمستوى إدراكاالعداد والعملٌات الحسابٌة،ممادفعناالىمحاولة مشاكل،و{الحبسة الحسابٌة}

الٌومٌة التكفل بهذه الفئة،حٌثانهذهالصعوبةلهاأثارسلبٌة على استقاللٌة الفرد فً حٌاته

 .ٌنتجعنهانخفاضأوتدنٌفٌمعنوٌاتهوحالته النفسٌةماقدتؤدٌالىعجزه و

دفعناالىالبحثفٌهذاالمجال وخوض هذه التجربة ماهذاو

تحسٌن مفهوم األعداد والعملٌات الى العلمٌةحٌثقمنابمحاولةاقتراحبرنامجعالجٌٌهدؾ

وتوصلتالنتائجمنخ.فعالٌتهتمتطبٌقالبرنامجعلٌهملمعرفةمدىتأثٌرهوكماالحسابٌةلدىعٌنةالدراسة،

اللتحلٌلناالكمٌةوالكٌفٌة 

فمنخاللنتأنهناكتحسنواضحعلىمستوىمفهوماألعدادوالمعالجةالمعلوماتٌةللقدراتوالمهراتالحسابٌة

 :ائجالدراسةالمتوصاللٌهاٌمكناقتراحماٌلً

ٌوصىبضرورةالبحث فً الجانب التشخٌصً والعالجً للتكفل :علىمستوىالبحثً األرطوفونً

الحبسة }بهذه الفئة، فئةالمصابٌن بحبسة بروكا الذٌن ٌعانونمنفقدان الحساب 

كما .علىمرحلة التمرنالفرديتركٌزهاوضرورةاعادةالنظرفٌاسالٌبالعالجالحالٌةو.{الحسابٌة

لدىالمصابٌن سٌرورتاهاٌوصى عقددوراتتكوٌنٌةللمختصٌنحواللعملٌاتالمعرفٌة الحسابٌةو

حتىٌتسنىلهمالتعاملمعهموالتكفل {الحبسة الحسابٌة}بحبسة بروكا الذٌن ٌعانونمنفقدان الحساب 

 .المٌدانحاجتهملذلكاثبتقدبهمو

الحبسة }ٌوصىبعقدحصةارشادٌةألسر الحاالتالذٌنٌعانونمنفقدان الحساب :أما علىمستوىاألسري

وعلى كٌفٌة مساعدتهم تشخٌصهاكٌفٌةإلرشادهمفٌماٌتعلقبهذهالمشكلةو{الحسابٌة

للحالةوالتحسٌن من نفسٌتها كما ٌوصىبضرورةعقداتفاقبٌن االخصائٌاألرطوفونً وبٌن 
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تحصٌل بؽرضذلكاألسر لمتابعة ومساعدة الحالة للقٌام بنشاطاتها على التطبٌق االلكترونً و

 .النتائج اإلٌجابٌة

لهااهمٌةفٌمجالعلماالرطوفونٌاوتكونأنوفٌالختامنرجواأننكونقدوفقنافٌتوصٌلهذهالرسالةالعلمٌةو

ونأمل أن ٌعود هذا البرنامج .العلمٌةاألخرىكمانرجوانتكونالمذكرةفٌالمستوىالمطلوبالمجاالتفً

العالجً بالنفع لهذه الفئة، وأن تكون هذه التجربة لبنة فً صرح البحث العلمً النافع 

 .لإلنسان واإلنسانٌة راجٌن من هللا أن ٌنٌرنا بعلمه انه هو السمٌع العلٌم
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 :المراجعبالغةالعربٌة

 

المرجعفٌمناهجالبحثعلمالنفسوفنٌاتكتابةالبحثالعلمً،دارالمعرفةال،2007عبدالفتاحدمحمدوٌدرا،

 .مصر،االسكندرٌة،4جامعٌة،ط

اسسومبادئالبحثالعلمً،مكتبةومطبعةاالشعاعالفنً،2002خفاجة،علًمٌرفتصابرعوضفاطمةو

 .االسكندرٌة،1،ط

 .مناهجالبحثالعلمً،دارجامعةالقرانالكرٌمللطباعة،العراق،1999الصدٌقمختارعثمان

،االضطرابات العصبٌة و تاثٌرها على الذاكرة 2008-2007بلمهل وردة بوزٌد خٌرة 

، مذكرة التخرج لنٌل شهادة لٌسانس فً علم "مقاربة نفس عصبٌة"العددٌة لدى الراشد 

 . النفس العٌادي، اشراؾ ناٌت سً علً علً،جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس بمستؽانم

، الحبسة الحسٌة وانعكاساتها على مهارات 2008-2007نابً كحلة وبلقاسمً كرٌمة 

،مذكرة التخرج لنٌل شهادة لٌسانس فً علم "مقاربة نفس عصبٌة "الحساب عند الطفل 

 .النفس العٌادي، اشراؾ ناٌت سً علً علً، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس بمستؽانم
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  1الملحق رقم: 

 :البطاقات المستخدمةلكل بندمن بنود االختبار
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 .بند قراءة الوقت: البند األول 

 .بطاقة تظهر أربع صورلساعات حائطٌة -

 

 .بطاقة تظهر أربع صور أربع صور لساعاترقمٌة -

 

 .بند التبضع: البند الثانً 

 .بطاقة تظهر أربع سلع -
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 .بطاقة تظهر قائمةتسوقموضح فٌهاسعرالوحدةوالكمٌةالمحددة لكل سلعة -

 

 .بند الصكوك: البند الثالث 

 .بطاقة تظهر قطعة أثاث، سعرها مع نسبة التخفٌض علٌها -
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 .بطاقة تظهر صك برٌدي فارغ -

 

 .بند الموعد: البند الرابع 

 .بطاقة تظهر صفحة من مفكرة -
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 .بند السٌنما: البند الخامسة 

 .بطاقة تظهر مجموعةمن األفالموتوقٌتها وسعر تذكرتها -

 

 .بند الكود الرقمً: البند السادسة 

 .بطاقة تظهر كود رقمً -
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 .بند وصفة الطهً: البند السابع 

 .بطاقة تظهر صورة كوب قٌاس الكمٌات -

 

 .بند قراءة بٌانات مشفرة رقمٌة: البند الثامن 

 .بطاقة تظهر مجموعةمن البٌانات المشفرة -
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  2الملحق رقم :

: األدوات المستخدمة فً كل حصة من حصص الوحداتبعض 

 العدد كمقدار:الوحدة األولى 

 .بطاقة تظهر استعمل أصابع الٌد لتعبٌر عن عدد -
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 . بطاقة تلوٌن شكل عدد -

 

 .بطاقة الربط بٌن النقاط لتشكٌل عدد، ثم كتابته بدون نقاط -

 

 .بطاقة ربط العدد بالمعدود -
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 .بطاقة كتابة العدد المناسب لكل خانة -
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 الجمع:ثانٌةالوحدة ال 

بطاقة تظهر استعمل أصابع الٌد لتعبٌر عن عملٌة جمع والتعرؾ على  -

 .الناتج
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 100 الى 10األعداد من :ثالثةالوحدة ال 

 .بطاقة تظهر جدول المراتب ووضع عملٌات الجمع العمودٌة فٌه -

 

 .بطاقة جمع القطع و األعمدة  وكتابة النتٌجة -
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 العدد كرتبة:رابعةالوحدة ال 

بطاقة تظهر شرٌط عددي تمأله الحالة باألعداد المناسب داخل الخانات  -

 .الفارؼة

 

 

 



113 
  

 الطرح:خامسةالوحدة ال 

 .تهدؾ للتعرفعلىعددالمربعاتالمضافةللوصواللىالعددالمطلوببطاقة  -

 

 .ربطعملٌةالطرح بناتجهابطاقة  -

 

 

 

 قراءة الساعة:السادسةالوحدة  
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 .بطاقة ربط الوجبات بتوقٌتها -

 

 .بطاقة كتابة التوقٌت الذي تشٌر الٌه الساعة الحائطٌة -

 

 

 

 استعمال النقود:السابعةالوحدة  
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بطاقة تكوٌن المبلػ المطلوب باستعمال األوراق والقطع النقدٌة المتعرؾ  -

 .علٌها من قبل

 

 .بطاقة تظهرأسعار مجموعة من السلع لحساب مبلؽها االجمالً -

 

 

 قائمةالمحتوٌات
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 الصفحة المحتوى الرقم

 أ التشكرات 01

 ب االهداء 02

 د ملخص الدراسة باللغة العربٌة 03

 ه ملخص الدراسة باللغة الفرنسٌة 04

 و ملخص الدراسة باللغة اإلنجلٌزٌة 05

 1 مقدمة 06

                                             الجانب النظري

 5 تقدٌمموضوعالدراسة: الفصالألول 07

 6 إشكالٌةالدراسةوتساؤالتها 08

 8 فرضٌاتالدراسة 09

 9 أهمٌةالدراسة 10

 9 أهدافالدراسة 11

 10 تحدٌد المفاهٌماإلجرائٌة 12

 11 حدودالدراسة 13

 12 الحبسة:الفصاللثانً 14

 14 نبذة تارٌخٌة عن الحبسة 15

 16 مكونات الجهاز العصبً 16

 17 تركٌب المخ ووظائفه 17

 18 مفهوم الحبسة  18

 20 حبسة بروكا 19

 24  الحبسة الحسابٌة:الفصاللثالث 20

 26  مفهوم الحبسة الحسابٌة 21

 26 تصنٌف اضطرابات الحساب 22

 32 اللغة والمهارات الحسابٌة 23

عالقة المهرات الحسابٌة بالقدرات  24

 المعرفٌة 

33 

 37 أنواع اضطرابات الحساب 25

تصنٌفات الخلل الحسابً على حسب  26

 أداء الوظائف الحسابٌة

38 

الوظائف التنفٌذٌة اإلدارٌة وتطور  27

 المهرات الحسابٌة

39 
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                                             الجانب التطبٌقً 

 42 منهجٌة الدراسة : الفصل الرابع 28

 44 الدراسةاالستطالعٌة 29

 45 الدراسةاألساسٌة 30

 45 منهجالدراسة 31

 45 عٌنةالدراسة 32

 49 تقدٌم أدواتالدراسة 33

 82 كٌفٌةاجراءالدراسة 34

عرض : الفصل الخامس 35

 وتحلٌلنتائجاالختبار

84 

 BENQ 85عرضنتائجاالختبار 36

 85 التحلٌاللكمً 37

 85 التحلٌاللكٌفً 38

 86 عرضوتحلٌلنتائجوحداتالبرنامجالمقترح 39

 97 مناقشة الفرضٌة الجزئٌة 40

 98 االستنتاجالعام 41

 99 الخاتمة 42

 101 المراجع باللغة العربٌة 43

 102 المراجع باللغات األجنبٌة 44

 104 المالحق 45

 

 :فهرسالمالحق

 الصفحة عنوانالملحق رقمالملحق

البطاقات المستخدمة لكل بند من  1

. بنود االختبار

104 

بعض األدوات المستخدمة فً كل  2

. حصة من حصص الوحدات
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 :فهرسالجداول
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