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  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
والذي ) علمي ذوي صعوبات التعلماملرشد مل(يسرين أن أرفق لكم نسخة من      

قام بإعداده املشرف التربوي بقسم التربية اخلاصة بإدارة تعليم منطقـة الريـاض   
سليمان بن عبد العزيز العبد اللطيف وبطيه مناذج العمل املستخدمة للعام / األستاذ

  .هـ١٤٢٢/١٤٢٣الدراسي احلايل
ل معلم يف برامج صعوبات نأمل التكرم باالطالع وتكليف من يلزم بتزويد ك     

وذلك لتوحيد العمل يف مجيع  والتقيد بتنفيذهاالتعلم بنسخة من املرشد واملرفقات 
  .برامج صعوبات التعلم

ومرفقاته قبل اية العام الدراسي " املرشد"كما أرجو أن تصلنا مرئياتكم على      
لـربامج  هـ حىت يتسىن للمجموعة االستشارية التخصصية ١٤٢٢/١٤٢٣احلايل 

  .صعوبات التعلم دراستها واالستفادة منها
  وتقبلوا خالص حتيايت،،،                        
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  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
املرشد ملعلمـي ذوي صـعوبات   "يسرين أن أرفق لسعادتكم نسخة من      

والذي قام بإعداده املشرف التربوي بإدارة التربية والتعلـيم مبنطقـة   " التعلم
سليمان بن عبد العزيز العبد اللطيف ومتت مراجعته وإقـراره  / رياض األستاذال

من قبل اموعة االستشارية التخصصية لصعوبات الـتعلم وإدارة صـعوبات   
  .التعلم باألمانة العامة للتربية اخلاصة

نأمل أن يتم توزيعه على مجيع املدارس االبتدائية املشمولة خبـدمات ذوي       
يف مجيع الربامج لتعم الفائدة املرجـوة   وذلك لتوحيد العمللم صعوبات التع

  .للمعلم واملتعلم على حد سواء إن شاء اهللا
  وتقبلوا خالص حتيايت،،،                    
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  أعضاء اموعة االستشارية التخصصية لصعوبات التعلم

  هـ١٤٢٤-١٤٢٣باألمانة العامة للتربية اخلاصة للعام الدراسي 
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  رئيسا               إبراهيم بن سعد أبو نيان.د
  زيد بن حممد البتال                    نائبا للرئيس.د
  عضوا  سليمان بن عبد العزيز العبد اللطيف  .أ
  حممد بن عبد اهللا القحطاين             عضوا .أ
  حممد بن سامل الشبيب                  عضوا.أ
  ضوا ومقرراع إبراهيم بن محد الربيعة                 .أ
  عضوا حسن بن أمحد الزهراين                .أ
  عبد الرمحن بن صاحل العود             عضوا.أ
  سليمان بن عبد الرمحن اجلابر          عضوا.أ
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  سلطان بن عبد اهللا املياح  . أ
  حممد بن عبد اهللا القحطاين  .أ
  حممد بن سامل الشبيب   .أ
  عبد الرمحن بن سليمان الدوخي  . أ
  فهد بن ناصر السند              . أ
  عبد الرمحن بن صاحل العود  .أ
  سليمان بن عبد العزيز العبد اللطيف. أ

             

 

 



  احملتويــــات
  الصفحـــــة  املوضـــــــــــــــوع

  ٧  مقدمة -
  ٩  مصطلحات مهمة -
  ١٢  العامة للتربية اخلاصة اإلدارةأهداف  -
  ١٢  اختصاصات اإلدارة العامة للتربية اخلاصة -
  ١٣  إدارة صعوبات التعلم -
  ١٣  رة صعوبات التعلممهام واختصاصات إدا- 
  ١٤  أهداف برنامج صعوبات التعلم -
  ١٤  مهام معلم صعوبات التعلمأهم  -
  ١٥  دور مدير املدرسة حنو برنامج صعوبات التعلم -
  ١٦  دور املرشد الطاليب حنو برنامج صعوبات التعلم -
 ١٦  أهلية الطالب لاللتحاق بربنامج صعوبات التعلم -

  ١٧  تعليمي لذوي صعوبات التعلماملكان التربوي وال -
  ١٩  التوعية -
  ١٩  التعرف واكتشاف الطالب  -
  ٢٠  إجراءات التقييم والتشخيص -
  ٢٦  اخلطة التربوية الفردية -
  ٢٦  االعتبارات األساسية للخطة التربوية الفردية -
  ٢٦  على غالف اخلطة للطالباملعلومات األولية  -
  ٢٦  نقاط القوة ونقاط االحتياج -
  ٢٧  بعيدة املدىاألهداف  -
  ٢٧  األهداف قصرية املدى -
  ٢٩  اهلدف التدريسي -
  ٣١  أمساء املشاركني يف إعداد اخلطة التربوية الفردية -
  ٣٣  التحضري -
  ٣٤  التدريس -
  ٣٦  الصيانة -
  ٣٧  جدول حصص خروج الطالب يف الربنامج -
  ٣٧  طبيعة عمل معلم صعوبات التعلم -
  ٣٧  لتدريسي ملعلم صعوبات التعلم من احلاالت واحلصصالعبء ا -
  ٣٨  ملفات الربنامج -
  ٣٩  جلنة صعوبات التعلم باملدرسة -
  ٤١  برنامج صعوبات التعلم نشاط -
  ٤٤  دور معلم صعوبات التعلم يف تقومي طالبه أثناء االختبارات -
  ٤٥  بعض النقاط املهمة واملتعلقة بتفعيل األداء للمعلم -
  ٤٩  واالختالف بني صعوبات التعلم وبطء التعلم والتأخر الدراسي دول أوجه الشبهج -
  ٥٠  املكونات األساسية لغرفة املصادر بربنامج صعوبات التعلم -
  ٥٢  اذج مثالية مناذج العمل، دائرة األولويات، من: امللحقات -
  األخرية  املراجع -
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  مقدمة 
  ، وبعدى رسول اهللابسم اهللا والصالة والسالم عل      

 العلمي هدف أساس تسعى إليه كل مؤسسة تعليمية وال غرابة يف ذلك،الطالب إن رفع مستوى حتصيل       
يعين االستمرار يف بناء أجيال مؤهلة وقادرة علـى   الطالبإذ أن االستمرار يف رفع مستوى التحصيل لدى 

ـبىن لذا من املهم أن  ،إذا كان جناح املعلماهلدف إال  ولن يتحقق هذا. جتاه وطنها وأمتها االقيام مبسؤولياي 
التربيـة   يف جماالتيقومون بدورهم الكامل  وقادرين لزاماً وجود معلمني مؤهلنيوأصبح  املعلم قبل املتعلم،

  .والتعليم
 يف املعلمون واملعلمـات املتخصصـون  لذا رأينا إعداد هذا الدليل اإلرشادي واحلاوي ألهم ما حيتاجه      

وقد أوضحنا الفقرات اليت  .مبشيئة اهللا يف حتقيق اهلدف املنشود موهذا بدوره سيسهل مهمته .صعوبات التعلم
بني اجلنسني، فأفردنـا   ترمبا يشوا بعض الغموض يف الطبعات السابقة، وأولينا اهتمامات خاصة بالفروقا

  . التعلماألمثلة واالحتياجات اخلاصة بالطالبة اليت تعاين من صعوبات يف
  .للطالبأن يكون يف ذلك منفعة للمعلم تعقبها منفعة  واهللا نسأل

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألخوة األساتذة واملتخصصني يف جامعة امللك سعود وأخص سعادة الدكتور      
هـذا   إبراهيم بن سعد أبو نيان وسعادة الدكتور مساعد بن عبد العزيز العبد اللطيف ملسامهتهم يف مراجعـة 

ت املعلمـات أو اإلخـوان   العمل فنيا ولغويا، وإىل مجيع من شارك يف تطويره ولو بالرأي، سواء من األخوا
  .املشرفنياملعلمني والزمالء 

   . فللجميع مين خالص الشكر والعرفان     
  واهللا ويل التوفيق،،،                                    

  
  

  دـعـاملُ                                                         
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  الفصل األول

  

  مصطلحات هامة - 
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  :مصطلحات هامة
  .قدرة الطالب على تذكر جمموعة الكلمات اليت ذكرت له من غري ترتيب: الذاكرة السمعية -١  
وات اللغة العربية، وذلك عند قراءة بعض الكلمات قدرة الطالب على التمييز بني أص :التمييز السمعي -٢  

  .املتماثلة واملختلفة عليه فإنه يستطيع التمييز بني املتماثل واملختلف
قدرة الطالب على معرفة وفهم املعىن الدال للكلمات اليت يسمعها دون شـرحها يف   :اإلدراك السمعي -٣  

  .إجابته صحيحةمجلة، فمثالً عندما يقول له املعلم أحسنت يدرك أن 
 :استيعاب النص أو اجلملة بالرغم من النقص احلاصل فيها، ومثاله على قدرة الطالب :اإلغالق السمعي -٤  

  .....!توضأ خالد مث ذهب إىل: عندما يسأل املعلم الطالب قائالً
  .القصريةقدرة الطالب على تذكر جمموعة الصور اليت قدمت له، ويقصد بالذاكرة : الذاكرة البصرية -٥  
قدرة الطالب على التمييز بني الشكل املماثل واملختلف عندما تعرض له جمموعة مـن  : التمييز البصري -٦  

  .الصور والكلمات املتشاة واملختلفة
حسب وظائفها، وذلك عندما تعرض لـه   ءقدرة الطالب على فهم وتصنيف األشيا: اإلدراك البصري -٧  

  .صورة ملعقة وشوكة وطبق فيعرب عنها بأا أدوات طعامجمموعة من صور األدوات كعرض 
جزء منها، كصورة خرطوم فيل على إعطاء تفسري صحيح لصورة بتر  قدرة الطالب: اإلغالق البصري -٨  

  .أخفي معظم جسمه
ويقصد ا عدم قدرة الطالب على اختيار املثريات السمعية  :صعوبات التمييز ما بني الشكل واألرضية -٩  
عدم مقدرة الطالب على استماع التعليمات من املعلم والطـالب  : لبصرية اليت حتدث يف وقت واحد فمثالًوا

  .يصرخون
ويعين استخدام االستراتيجيات اليت تساعد الطالب على تعلـم املفـاهيم وتـذكر     )١(:اال املعريف -١٠ 

يص ملواضيع االختبـار، فلـو نظرنـا    املعلومات، مبعىن آخر اإلجراء الذي يوصل الطالب للهدف مثل التلخ
العريض اللـون األصـفر يف   ) الفسفوري(للطالب أثناء املذاكرة قبل االختبارات جندهم يستخدمون القلم 

  .التلخيص، فهذه الطريقة تعترب عمل معريف قام ا الطالب دف فهم ما يقرأ
يشري إىل وعي الطالب باالستراتيجيات ريف جمرد مرتبط باال املع وهو مفهوم )٢(: اال الفوق معريف -١١ 

  بأن شروط الب ـوعي الط: بالذات وإدارة العمليات الفكرية، ومثال ذلك املعرفية الضرورية للتعلم والتحكم

                                                           

  كادميية التربية اخلاصةأ-طرق التدريس واالستراتيجيات املعرفية -صعوبات التعلم). هـ١٤٢٢(،  أبو نيان، إبراهيم ١

  
  أكادميية التربية اخلاصة-طرق التدريس واالستراتيجيات املعرفية -صعوبات التعلم). هـ١٤٢٢(،  أبو نيان، إبراهيم ٢

  



 

  

١٠

  .فهذا الوعي يصنف على أنه فوق معريففظ ألي قطعة ختتلف عن شروط فهما، احل 
  .ز مدة كافية لتنفيذ املهمة املطلوبةهو عدم القدرة على التركي) ٣: (تشتت االنتباه – ١٢
  .هو سلوك يتسم حبركة غري عادية ونشاط مفرط غري هادف يعوق تعلم الطالب )٤: (النشاط الزائد -١٣
  .  هي املشاهدة اهلادفة بغرض وصف السلوك وتفسريه )٥: (املالحظة -١٤
  .الطالبحــول  هي أساليب مقننة تستخدم جلمع املعلومات: أساليب التقومي الرمسية -١٥
  .باستثناء األساليب املقننة الطالبتستخدم جلمع املعلومات حول و: أساليب التقومي غري الرمسية -١٦
، ولكنها ضرورية للنمو التربوي كون طبيعتها األساسية غري تربويةهي الربامج اليت ت: اخلدمات املساندة -١٧

ج الطبيعي والوظيفي وتصحيح عيوب النطق والكالم العال: ، مثلذوي االحتياجات التربوية اخلاصة للطالب
  .، وخدمات اإلرشاد النفسي

هو مدى فاعلية الفرد وقدرته على حتقيق مستوى مناسب مـن االكتفـاء الـذايت    : السلوك التكيفي -١٨
  .واملسئولية االجتمـاعية بدرجة متاثل املـستوى املتوقع ثقافيا ممن هم يف مثل سنه

هو أسلوب يقوم على أساس مفهوم تربوي يتضمن إشـراك عـدد مـن    : تخصصاتالفريق متعدد ال -١٩
  .مشاركته الطالباملتخصصني وغريهم ممن تستدعي حالة 

هي اضطرابات يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية اليت تتضـمن     )٦:(صعوبات التعلم  -٢٠
تبدو يف اضطرابات االستماع والتفكري والكالم، والقراءة،  فهم واستخدام اللغة املكتوبة أو اللغة املنطوقة واليت

والرياضيات واليت ال تعود إىل أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السـمعي  ) اإلمالء، والتعبري، واخلط ( والكتابة
  .أو البصري أو غريها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية األسرية

غرفة املصادر يتعدى جمرد احليز املكاين الذي جتري فيـه وتنطلـق منـه     مفهوم إن) ٧(:غرفة املصادر -٢١ 
فهو نظام تربوي حيتوي على برامج متخصصة تكفل للطالب تربيته وتعليمـه   اخلدمات التربوية املتخصصة،

يف حني أا تفسح اال أمامه ليتعلم يف الفصل العادي  بشكل فردي يناسب خصائصه واحتياجاته وقدراته،
يعتربان  اللذينبل والتفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين  واملهارات األكادميية فحسب، املعلومات ليست

  .عنصرين من أهم عناصر مقومات احلياة االجتماعية السليمة

                                                           
 
  
 
 

  ).٤٠٦٧، ، ٦٦، ٢٦(األوىل الفقرة املادة  ،بوزارة املعارف القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف ٦، ٥، ٤، ٣
 
 

  
  .مترجم ،دليل معلم التربية اخلاصة). هـ١٤١٨. (السرطاوي، زيدان؛ أبو نيان، إبراهيم ٧



 

  

١١

  

  

  الفصل الثاين

  

 أهداف اإلدارة العامة للتربية اخلاصة - 

 اختصاصات اإلدارة العامة - 

 إدارة صعوبات التعلم - 

 صات إدارة صعوبات التعلممهام واختصا - 

 أهداف برنامج صعوبات التعلم - 

 أهم مهام معلم صعوبات التعلم - 

 دور مدير املدرسة حنو برنامج صعوبات التعلم - 

 دور املرشد الطاليب حنو برنامج صعوبات التعلم - 

 أهلية الطالب لاللتحاق بربنامج صعوبات التعلم - 

 تعريفات مهمة - 

  ات التعلماملكان التربوي والتعليمي لذوي صعوب - 
  
  
  
  
  
  



 

  

١٢

  ) ٨(: العامة للتربية اخلاصة اإلدارةهداف أ
ليس فقط من املعوقني، وإمنـا  العامة للتربية اخلاصة إىل رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة  اإلدارةدف      
م وتنمية مواهبهم  حيث تقوم باكتشافهم، من املتفوقني واملوهوبني، اأيضم،بالوسائل املناسبة هلوصقل قدرا 

كلما دعـت  -وتطوير تلك اخلطط والربامج ،وإعدادهم ووضع اخلطط والربامج اخلاصة بتعليمهم وتربيتهم
  .إىل أفضل مستوى، وفق قدرام وإمكانام –بإذن اهللا  –للوصول م ا انضم –الضرورة إىل ذلك 

  ) ٩(: العامة اإلدارةاختصاصات 
املعـوقني   :ربوية اخلاصة مثـل تعليم ذوي االحتياجات التوضع اخلطط والربامج الالزمة لضمان تربية و -١

املضطربني سلوكيا وانفعاليـا، املضـطربني   ، ذوي صعوبات التعلم، ابلني للتعلم من املتخلفني عقليا، القمسعيا
 أفضل ، التوحديني، متعددي العوق، باإلضافة كذلك إىل املتفوقني واملوهوبني، وذلك من خالل توفريتواصليا

 .لقدرام واحتياجام ئة تعليمية مناسبة وفقًابي

 .وضع اللوائح والقرارات والتعليمات املنظمة هلذا النوع من التعليم -٢

  .حتديد احتياجات اإلدارات التعليمية من املعاهد والفصول والربامج لذوي االحتياجات اخلاصة -٣
  .تعليم، فنيا، وبشريا، ومادياعلى هذا النوع من ال توفري املتطلبات الالزمة للتدريب -٤
  .إعداد اخلطط الالزمة للتدريب واالبتعاث يف جمال التربية اخلاصة، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة -٥
لتـوفري   يلزمالعمل على إعداد املناهج الالزمة وتطويرها لذوي االحتياجات التربوية اخلاصة، واختاذ ما  -٦

  .مع اإلدارات املعنية املناهج بالتعاونتلك  الكتاب املدرسي الذي يتفق مع
  .طباعة الكتب الثقافية واملقررات الدراسية واملصحف الشريف باخلط البارز، إىل جانب تسجيلها صوتيا -٧
  .اإلشراف الفين على تنفيذ برامج التربية اخلاصة، والعمل على تطويرها -٨
ق واحملافظات، واالستفادة منها يف رفع مسـتوى العمليـة   دراسة التقارير واالقتراحات الواردة من املناط -٩

  .التعليمية وتطويرها
  .تقومي مهام واختصاصات أقسام التربية اخلاصة، وأساليب أداء املعاهد والربامج يف املناطق واحملافظات -١٠
تياجـات  التوعية بأسباب العوق، وطرق الوقاية منه، واألساليب املناسبة يف التعامـل مـع ذوي االح   -١١

  .اخلاصة

                                                           
  .الرياض. يف ظالل الذكرى املئوية لتأسيس اململكة العربية السعودية مسرية التربية اخلاصة بوزارة املعارف ).هـ١٤١٩.(املوسى، ناصر ٩ ،٨

  
 

  



 

  

١٣

العامة، والعقبات اليت  تعتـرض تنفيـذ اخلطـط     اإلدارةإعداد تقرير سنوي يشتمل على إجنازات  -١٢
  .والربامج، واقتراح احللول املناسبة هلا

  .إعداد اخلطط وامليزانية السنوية -١٣
برنامج، وإبالغ املناطق لكل معهد و املالية من البنود الالزمة سنوياحتديد السلف النقدية، واملخصصات  -١٤

  .واحملافظات ا
املشاركة يف إصدار حركة نقل املعلمني والعاملني باملعاهد والربامج بني املناطق واحملافظات وفق احلاجة  -١٥

  .والضوابط املنظمة لذلك
ئات من التعاون مع القطاعات احلكومية، واهليئات، واملؤسسات، واملراكز ذات العالقة، واليت تعىن بالف -١٦

  .ذوي االحتياجات اخلاصة، من أجل تقدمي أفضل اخلدمات التربوية والتعليمية هلم
  .   ات، واللقاءات ذات العالقة حمليا، وإقليميا، ودوليااملشاركة يف الندوات، واملؤمتر -١٧

  )١٠(:إدارة صعوبات التعلم

ذوي صعوبات التعلم يف  الطالب هـ، لتشرف على برامج تربية وتعليم١٤١٧استحدثت هذه اإلدارة عام  
  .مدارس التعليم العام

  ) ١١(:مهام واختصاصات إدارة صعوبات التعلم
  .تطوير برامج صعوبات التعلم -١
  .إعداد اللوائح واألنظمة اخلاصة بالربامج -٢
  .اإلشراف الفين على الربامج -٣
  .التخطيط الستحداث برامج جديدة-٤
  .تقومي الربامج وحتليل النتائج-٥
  .الربامجاالشتراك مع إدارة الدراسات والتطوير باألمانة إلعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير -٦
  .متابعة مراكز خدمات صعوبات التعلم املسائية من الناحية الفنية-٧
  .إدارات التربية والتعليم باملناطق واحملافظات توجيه املعلمني املستجدين إىل-٨
  .إدارات التربية والتعليم باملناطق واحملافظاتلمني بني املع نقل تنسيق حركة-٩

  .صعوبات التعلمذوي التنسيق واملشاركة يف تدريب معلمي -١٠

                                                           

  الرياض. يف ظالل الذكرى املئوية لتأسيس اململكة العربية السعودية مسرية التربية اخلاصة بوزارة املعارف ).هـ١٤١٩(.املوسى، ناصر    ١١ ،١٠
 
  



 

  

١٤

  . يف اختيار وترشيح املبتعثني واملشاركة صعوبات التعلم،مبعلمي برامج االبتعاث اخلاصة  ختطيط-١١
  .وحتسني األداء لعملفيما يسهم يف تطوير ااإلدارة مشاركة بقية اإلدارات يف -١٢
  . بالربامجعن نشاطات اإلدارة متضمناً كافة املعلومات املتعلقة إعداد وتقدمي تقرير سنوي  -١٣

  )١٢( :برنامج صعوبات التعلم أهداف    
وذلك بتقدمي أفضل  يهدف برنامج صعوبات التعلم يف اململكة العربية السعودية إىل زيادة فاعلية التعليم،     

  :عن طريقذوي صعوبات التعلم  الطالبىل اخلدمات إ
 بعد اكتشافهم وتشخيص الذين لديهم صعوبات يف التعلم  الطالببـ تقدمي اخلدمات التربوية اخلاصة ١

  .حاالم
أنفسـهم بأمهيـة    الطالبوكذلك  الطالبـ توعية وإرشاد مديري املدارس واملعلمني وأولياء أمور ٢

  .جوانبه اإلجيابيةاه ومزايبرنامج صعوبات التعلم وإبراز 
 التعليمالذين يتلقون  الطالبـ تقدمي االستشارة التربوية ملعلمي املدرسة اليت تساعدهم يف تدريس بعض ٣

  .داخل الفصل العادي
الذين يتلقون خدمات الربنامج ملساعدم يف التعامل مع حالـة   الطالبـ تقدمي إرشادات ألولياء أمور ٤

  .يف املرتل الطالب
     
  )١٣(:هم مهام معلم صعوبات التعلمأ 

يف وضع خطة للقيام باملسح األويل ملن  مع بداية كل عام دراسي باملدرسةاملشاركة مع الفريق املتخصص  -١
  .)إجراء املسح األويل قدر اإلمكان العام الدراسي يف ايةيفضل االستفادة من .(لديهم صعوبة تعلمأن يتوقع 

  .طالبلتشخيص والتقومي لتحديد صعوبة التعلم لدى كل االشتراك يف عمليات ا -٢    
وذلـك   طالـب واحتياجات كـل   مع خصائصتتواءم االشتراك يف إعداد الربامج التربوية الفردية اليت  -٣ 

  .بالتنسيق مع جلنة صعوبات التعلم باملدرسة
ام مـن خـالل   ذوي صعوبات التعلم حسب طبيعة احتياج الطالببتقدمي اخلدمات التربوية اخلاصة  -٤

  . الربنامج
  :صعوبات التعلم مثلذوي  تالميذتبادل املشورة مع معلم الفصل العادي يف األمور اليت ختص  -٥    

                                                           

  .وزارة املعارف األمانة العامة للتربية اخلاصة،. ، نشرةبرنامج صعوبات التعلم. إدارة صعوبات التعلم  ١٢
 

  .األمانة العامة للتربية اخلاصة -٣، ص صعوبات التعلم بوزارة املعارفدليل برنامج ). هـ١٤١٩.(إدارة صعوبات التعلم ١٣

  



 

  

١٥

  .الطالبأساليب التعامل مع . ب            .طرق التدريس. أ      
  .جيف الربنام الطالبمتابعة سري  .د          .          تأدية االمتحانات كيفية. ج     

  .ذوي صعوبات التعلم ومتثيلهم يف االس املدرسية الطالبتبين قضايا  -٦  
من املستفيدين من  طالباخلاصة بكل الدراسية التعاون والتنسيق مع الفريق املدرسي يف إعداد اجلداول  -٧  

  .الربنامج
بات التعلم من أجل تـذليل  ذوي صعو الطالبالتنسيق مع املرشد الطاليب بشأن التعاون مع أولياء أمور  -٨  

  .الصعوبات اليت يعاين منها أبناؤهم
وكيفيـة   نشر الوعي بني معلمي الفصول وكذلك إدارة املدرسة عن خصائص ذوي صعوبات التعلم، -٩    

  .املدرسي ضمن فريق العملهلم اكتشافهم ونوعية اخلدمة اليت ميكن تقدميها 
  )١٤(.واملؤمترات يف جمال اختصاصه الدورات، والندوات،املشاركة يف الدراسات، واألحباث، و -١٠   
  )١٥(.القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه يف جمال عمله -١١   

 )١٦(:برنامج صعوبات التعلم مدير املدرسة حنو دور

  .وعن مهام معلم صعوبات التعلم الربنامجكون على دراية بأهداف يأن  -١
  .ومستلزمات الربنامج ويئتها لالستخدام احتياجات تلبية خالل اإلشراف على الربنامج من -٢
  .صعوبات التعلم باملدرسة جلنةاملشاركة الفاعلة من خالل  -٣
املدرسة ومعلم صعوبات التعلم ومعلم الفصل العادي وأوليـاء أمـور    مديربناء نظام اتصال فعال بني  -٤

  .بالربنامج حقنياملل الطالب

  .املفاهيم اخلاطئة عن الربنامجوتصحيح  زواروأولياء األمور وال رسةاملداملشاركة يف توعية أفراد  -٥
املدرسة يف امليدان واالطالع العام وإبـراز امللحوظـات    خالل خربة مدير منالسعي يف تطوير الربنامج  -٦

  .التربية اخلاصة باإلدارة إدارةجوانب االحتياج املهنية للمعلم ورفعها إىل  وتوضيحاإلجيابية 
  .الربنامجمن الفصل الدراسي إىل  الطالبل على تسهيل خروج العم -٧
حسب املدة الزمنية املعلنة، واعتماد خطط العمل، وتنظيم اجلدول اخلاص  الربنامجمتابعة بدء التدريس يف  -٨
  .ذوي صعوبات التعلم بالتعاون مع أعضاء جلنة صعوبات التعلم باملدرسة طالبب

                                                           

  . ٤١حمورة من املادة . القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف  ١٥،  ١٤
  .٢٥ادة حمورة من امل.القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف ١٦

 

  
 
 



 

  

١٦

املعلمني يف غرف املصادر واالطـالع علـى أعمـاهلم ونشـاطام      اإلشراف على الربنامج وزيارة -٩
  .ومشاركام

التعاون مع املشرفني التربويني وغريهم ممن تقتضي طبيعة عملهم زيارة الربنامج وتسـهيل مهمـام،    -١٠
  .ومتابعة تنفيذ توصيام، وتوجيهام، مع مالحظة دعوة املشرف املختص عند احلاجة لذلك

العامة للتربية اخلاصـة أو  اإلدارة يف االجتماعات، واللقاءات، وبرامج التدريب وفق ما تراه  املشاركة -١١
   .إدارة التعليم

  )١٧(:املرشد الطاليب حنو برنامج صعوبات التعلم دور
يف إطار اخلطـة العامـة    إعداد اخلطط السنوية لربامج التوجيه واإلرشاد لطالب ذوي صعوبات التعلم -١

  .شادللتوجيه واإلر
 .التحصيلية والسلوكية وتقدمي اخلدمات اإلرشادية هلم الطالبمتابعة حاالت  -٢

ذوي صعوبات التعلم واختاذ الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتلبية احتياجام بالتعاون  طالبالتعرف على  -٣
  .مع معلم صعوبات التعلم

  .حملتاجني منهمذوي صعوبات التعلم ومساعدة ا طالبحتري األحوال األسرية ل -٤
 .الذين تظهر عليهم بوادر سلبية يف السلوك وتفهم مشكالم للطالبدراسة احلاالت الفردية  -٥

 .على مسرية أبنائهم يف الربنامجت واملدرسة وإطالع أولياء األمور العمل على توثيق الروابط بني البي -٦

 الطالبدف مجع املعلومات عن التعلم باملدرسة مع جلنة صعوبات االتصال والتعاون مع معلم الربنامج و -٧   
 .لتعبئة السجل الشامل، أو دراسة حالته

توعية اتمع املدرسي بأهداف التوجيه واإلرشاد وأهداف برنامج صعوبات التعلم وخططـه وكيفيـة    -٨
 .التوافق بينهما يف امليدان

رات يف جمال عمله، ويف جمال صـعوبات  املشاركة يف البحوث والدراسات والدورات والندوات واملؤمت -٩
  .التعلم

  )١٨(:لاللتحاق بربنامج صعوبات التعلم الطالبأهلية      

  :يف االلتحاق بالربنامج الطالبشروط أهلية        
يف أحـد اجلوانـب    ه األكادمييمستوى حتصيلو تباين واضح بني مستوى قدرته الطالبأن يكون لدى  -١

   :التالية

                                                           

  .٥١حمورة من املادة .القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاص). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف ١٧
  ).٥(السابعة فقرة املادة  ،بوزارة املعارف القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف ١٨



 

  

١٧

، القراءة، استيعاب املادة املقروءة، العد واالسـتدالل  الكتابةاإلصغاء واالستيعاب اللفظي،  التعبري اللفظي،
  .اإلدراكو التفكري االنتباه، الذاكرة،:مثلالنفسية أو أن يكون لديه اضطراب يف إحدى العمليات الرياضي، 

أو أية أسباب أخرى أن ال تكون الصعوبات ناجتة عن عوق عقلي أو اضطراب سلوكي أو أسباب حسية  -٢
  .التعلم أو الرعاية األسرية هلا عالقة بعدم مالءمة ظروف

ممـا يتطلـب    الطالبهؤالء أن يثبت أن اخلدمات التربوية العادية غري مالئمة أو قليلة الفاعلية يف تعليم  -٣
  .توفري خدمات تربوية خاصة

  .يف باب القياس والتشخيص من قبل فريق متخصص حسب ما ورد الطالبأن يكون قد مت تشخيص  -٤ 
ذوي صعوبات التعلم اليت يرأسها مدير املدرسة أو مـن   الطالبموافقة اللجنة اخلاصة بقبول وتصنيف  -٥ 

   .ينوب عنه
    

  :املكان التربوي والتعليمي لذوي صعوبات التعلم
م العام عن طريـق  تقدم خدمات التربية اخلاصة للطالب الذين لديهم صعوبات تعلم يف مدارس التعلي      

  .الفصل العادي مع خدمات برنامج صعوبات التعلم
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  الثالثالفصل 

  

  التوعية بالربنامج إلدارة ومعلمي وطالب املدرسة - 

 توعية أولياء األمور - 

 التعرف واكتشاف الطالب - 

 )مجع املعلومات(التقييم لغرض التشخيص  - 

 التقييم لغرض التدريس - 
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  : وتنقسم إىل قسمنيالتوعية 
  :املدرسة توعية إدارة ومعلمي وطالب :أوالً

يتم من خالل هذا اجلانب العمل على التعريف بالربنامج باألسلوب الذي يكفل حتقق اهلدف األسـاس       
للتعريـف  عقد اجتماع ودي ب وذلكمن التوعية عرب توضيح آلية وأهداف الربنامج إلدارة املدرسة واملعلمني 

بربنامج صعوبات التعلم، ويفضل أن يكون مع بداية مباشرة املعلم سواء مع العودة من اإلجازة أو مع بدايـة  
العام الدراسي، ويتم من خالله توزيع النشرات اليت توضح آلية عمل الربنامج، وتوضيح دور مدير املدرسـة  

بدأ العمل مع الربنامج واجلميع على دراية مبهامهم واملرشد الطاليب ومعلمي الفصل العام حنو الربنامج، حىت ي
  .املوكلة إليهم

مع بداية العام الدراسي وطوال السنة  الربنامجاملدرسة فيتم توعيتهم عن طريق استضافتهم يف  طالبأما      
حسب ظروف الربنامج دف توضيح ما يتم عمله يف تلك الغرفة من نشاطات وبرامج دف إىل الرفع من 

للربنامج، مع عمل  الطالببالطرق احلديثة واملشوقة، وهذا بالطبع سوف ينعكس على تقبل  الطالبوى مست
املسابقات الثقافية ما أمكن، واليت تشتمل على أسئلة خاصة بالربنامج، يتم بعد ذلك فرز اإلجابات وتقوميها 

  .يت عربوا ا من خالل إجابامومعرفة اإلجابات السلبية منها واستضافة أصحاا وتصحيح نظرم تلك ال

  :توعية أولياء األمور :ثانيا

للمدرسة حيث يـتم  ات واالس املدرسية والزيارات ويتم ذلك عن طريق التواصل معهم عرب االجتماع     
بطريقة سهلة تناسب أولياء األمور على اختالف مستويام العلمية والثقافيـة،   للطالب الربنامجتوضيح دور 

زويدهم بالنشرات اليت توضح تعريف صعوبات التعلم وأهداف الربنامج وخصائص من يعـانون مـن   مع ت
  .الربنامجصعوبات يف التعلم، حىت يتفهم ويل األمر مشكلة ابنه ويبدي االرتياح للخدمات اليت تقدم له يف 

  :واكتشاف الطالبالتعرف 
  :   ل اخلطوات التاليةذوي صعوبات التعلم من خال الطالبيتم عادةً التعرف على   

  : املسح: أوالً 
احملتمل وجود  الطالبإجراء مسح أويل ملعرفة  يف بداية كل عام دراسي جيب على معلم صعوبات التعلم     

وذلك  من العام املاضي بناًء على كشف بنتائج العام املاضي أو مناذج اإلحاالت املتوفرةصعوبات تعلم لديهم 
  :على النحو التايل
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 والكتابـة  والقـراءة املكملني والراسبني وضعيفي املستوى يف مواد الرياضيات  الطالبإعداد قائمة ب -أ  
أو أي جهة رمسية يف حالة وجوده باملدرسة يتم ذلك من خالل التعاون مع املرشد الطاليب و ،واإلمالء واخلط

  .أخرى يف املدرسة
أو منذ دخوهلم املدرسة يف مادة  مستويام التحصيليةوتتبع  املدونني بالقائمة، الطالبدراسة ملفات  -ب  

مع تصنيف مبدئي هلم حسـب   ،تقارير فترات التقومي املستمرحىت صفوفهم احلالية عن طريق مواد اإلخفاق 
 ، وذلك باإلطالع على مستويام يف مجيع املواداملشكلة لديهم سواء صعوبة تعلم أو أي مشكلة أخرىنوع 

    .ودراسة ملفام
 ،فيهـا  املشتبه بوجود صعوبات تعلم لديهم الطالببعد التشاور مع معلم املادة ذات الصعوبة واختيار  -ج

الستكمال إجـراءات التشـخيص    باملدرسة جلنة صعوبات التعلميقوم معلم صعوبات التعلم بعرضهم على 
  . مع بداية العام الدراسي دقيقال
عندما ( إىل الربنامج مـن قبل نفسه  الطالبحيال  ا، أو عندماحلاالت اليت اختريت خالل املسح األويل -د  

 )م/١ منوذج( خيصص هلا منوذج إحالةأو ويل أمره أو املرشد الطاليب ) يعرض مشكلته ملعلم صعوبات التعلم 
         .ويوضح أن اكتشافهم، أو إحالتهم متت عن طريق أي منهم، ويعتمدها معلم صعوبات التعلم

  :الةاإلح: ثانياً  

إذا  نفسه الطالبمن قبل معلم الفصل أو املرشد الطاليب أو ويل األمر أو يف حالة توفرها تكون اإلحالة      
تقـارير  احملالني عن طريق  الطالبتتبع مستوى بحيث يقوم معلم صعوبات التعلم  ،عن مشكلته للمعلم عرب

عرب ملفام، ومن مث تصنيفهم حسـب نـوع    ةاملدرسإىل منذ دخوهلم أو االختبارات  فترات التقومي املستمر
 توثق من قبل الشخصمناذج اإلحالة جيب أن  ( ).ب ( يف مرحلة املسح، فقرة  املشكلة لديهم، كما مت ذكره

، باإلمكان مجع أكثر )م /١منوذج ( طالبوليس بالضرورة ختصيص منوذج إحالة لكل  الذي أحال الطالب
تحاقه بالربنامج مـع  صورة من النموذج يف ملفه يف حالة ال طالبكل ، مث يوضع ليف منوذج واحد طالبمن 

           )يف ذلك النموذج  اإلشارة المسه

  :والتشخيص إجراءات التقييم

بعد إشعاره  اجيب احلصول على موافقة ويل األمر خطيالتشخيص لكل طالب التقييم وقبل إجراء عملية      
القيـاس  إجـراءات   توضـح  ذة بسيطة عن برنامج صـعوبات الـتعلم  وتزويده بنب )م/٢منوذج(عرب  ارمسي
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ويف حالة عدم وصول إجابـة ويل األمـر   وقبول ابنه يف حال انطبقت عليه شروط الربنامج  التشخيص،و
١٩(.التشخيصالتقييم وعلى إجراء عملية  باملوافقةا خالل أسبوعني من تاريخ استالم اإلشعار فيعترب ذلك إذن (   

   :إىل قسمني يمالتقي وينقسم

  :)مجع املعلومات واختاذ القرارات( التشخيص لغرضالتقييم :أوالً
الـذين   الطـالب التشخيص إىل التأكد بشكل ائي من وجود صعوبة تعلم لدى  لغرضيهدف التقييم      

 معلوماتية خدماتوهذه القنوات تقدم  قنوات، عـدةعرب عن طريق مجع املعلومات ، سوف تقدم هلم اخلدمة
  .لغرض التدريس علم صعوبات التعلم قبل إجراء عملية التشخيصملكبرية لفريق التشخيص وخاصةً 

  :وهذه القنوات هي
 ومعرفة كل ما يتعلق حبالة ابنه األكادميية واالجتماعية والنفسية التواصل معهحيث يتم  الطالبويل أمر  .١  

  .              من وجهة نظر ويل األمر والصحية
األكادميي واجلانـب النفسـي    الطالبومعرفة مستوى  يف الفصل للعام احلايل أو املاضي الطالبعلم م. ٢  

     . خالل تلك الفترة والسلوكي
يف حالة وجوده باملدرسة، ورصد مجيع امللحوظات املتوفرة لدى املرشد حول مسـتوى   املرشد الطاليب. ٣  

حبكم الدور املناط به كهمزة وصـل بـني    للطالب والصحية التحصيلي واحلالة االجتماعية والنفسية الطالب
  .        املدرسة واملرتل

  :إىل عن طريق املشاهدة اهلادفة بغرض وصف السلوك وتفسريه وتنقسم:املالحظة. ٤  
، وتكون غري ملفتة لنظر بالتعاون مع معلم املادة ذات الصعوبة أثناء احلصة الدراسية :داخل الفصل .أ        

   .وال توحي بأنه هو املقصود من الزيارة لبالطا
 الطالب، ومعلوم أن نفسية حصة الرياضة، الفسحة، الطابور الصباحي :خارج الفصل عن طريق .ب        

  .ختتلف يف أول الصباح عنها يف وسط النهار
  ).  دفتر الفصل والواجب ( الفصلية واملرتلية القدمية أو اجلديدة الطالبأعمال . ٥ 
  :الطالباملقابلة الشخصية مع . ٦ 

وحصر املعلومات حول املشـكالت االجتماعيـة    الطالبواأللفة مع  الثقةلغرض منها بناء جسر من ا     
وأسئلة توجه إليـه   ،الطالبمن أعمال  منها مشفوعة بتحليل عينات اليت يعاين والصحية واألكادميية والنمائية

   .األكادميية الطالببصورة مبسطة للوقوف على مشكلة  تحول مهارات القراءة والكتابة والرياضيا

                                                           

  ).٧(فقرة  )٨٠(املادة  ،بوزارة املعارف اعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصةالقو). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف  ١٩
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  .نتائج وتقارير تقومي الطالب السابقة. ٧
  .الطالبعن  ات تفيد التشخيصتقدم معلوم رمسية أي جهة.  ٩ 

  :ملحوظات حول مجع املعلومات واختاذ القرارات
  :رع املعلومات، وقبل اختاذ القراجيب مراعاة امللحوظات التالية أثناء مج  
ة مجع املعلومات بل التركيـز  فقط وذلك خالل مرحل الطالبلدى  حتياجعدم التركيز على نقاط اال  -   

على نقاط القوة لديه اأيض.  
بعد مرحلة املسـح األويل   االذين وقع عليهم االختيار مبدئي للطالبتكون مرحلة مجع املعلومات فقط  -   

  .نامجالربخدمات وهم يف الغالب من سيستفيد من 
 طالبمجع املعلومات ونتائج التشخيص لكل وبعض قنوات تعبأ املعلومات اخلاصة مبرحلة املسح األويل  -  

 منـوذج حتت مسمى ) م/٣منوذج (عرب منوذج  يف استمارة معدة لذلكوقع عليه االختيار لتقدم لـه اخلدمة 
   .تقرير التقييم والتشخيص

ضعف بصر أو  لديه، أو صحية اه بوجود مشكلةعند االشتب رشاديةوحدة اخلدمات اإلإىل  الطالبإحالة  - 
  .بعد موافقة ويل األمر ذلك يتمو أو اضطرابات نطق مشاكل مسعية باه يف اخنفاض القدرة العقلية أوعند االشت

لذلك ال  ،بصورة عشوائية الطالباختيار  معلم صعوبات التعلم وإدارة املدرسة عليهما حتري الدقة وعدم - 
      .جلنة صعوبات التعلمعلى نتائج التشخيص وقرار  مبنية لعملية االختيار أن تكون بد

  :  غرض التدريسلالتقييم :ثانياً
 وجود صعوبة تعلم بناًء على التقييم السابق لديهم الذين ثبت للطالبإال  التقييملنوع من ال يجرى هذا ا     

مة التدريس يف الربنامج ويهدف إىل معرفة نقاط القوة والذين سوف تقدم هلم خد )التقييم لغرض التشخيص(
  :وجيب مراعاة التايل قبل التشخيص وبعده واخلاصة باال األكادميي، الطالبونقاط االحتياج لدى 

  :يراعى فيها التايلمساعد املعلم يف التشخيص و مستمدة منيف اال األكادميي  معتمدةتقدمي اختبارات . ١  
هـي  وتلك الطريقـة   إىل مستواه الفعلي الطالبحىت يصل من صفه احلايل مرحلة صفية أقل تبدأ من   -أ  

، فلو كـان  من مستواه الصفي مبستوى واحد فقطالفعلي قد يكون أقل  الطالباملثلى والسبب أن مستوى 
ستواه يف الصف اخلامس وقدم لـه اختبار الصف الرابع واجتازه فمعىن ذلك أن مالذي لديه مشكلة  الطالب

من املستوى الفعلي هو الصف الرابع، وبذلك نكون قد اختصرنا الوقت واجلهد فيما لو قدمنا لـه االختبار 
ومن هم ذو صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية ال يوجد تباين كبري بني مستواه الفعلي  طالب األول، فغالبا

للتأكد من  للطالبمستويات أقل حيث جيب إعطاؤها  مراعاة املهارات اليت ال توجد إال يف وعليناعمره،  يف
  .إملامه ا
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حسـب   مع وجود معايري الجتياز املهارةاألساس هارات مجلميع  كون االختبار شامالًيجيب أن  -ب   
أمهيتها، وال مانع من تقدمي معظم املهارات للحالة إذا لزم األمر دف مجع أكرب عدد ممكن من األسباب ذات 

  .املشكلةالعالقة ب
  .واملشخص الطالبتوثيق االختبار ومجيع املعلومات عن  -ج    

  .ا وهي مساعد املعلم يف التشخيصعتمدة رمسياملمادة االختبار تكون  -د   
  .مجيع االختبارات اليت قدمت له يقدم له اختبار يف مستوى صفه احلايل الطالبيف حالة اجتياز  -هـ   

إجاباته ومعرفة طريقـة تفكـريه    جيب متابعته أثناء االختبار وحتليل  اأكادميي الطالبعند تشخيص  -و    
 االختبـار  اعلى التصحيح، وعمومومن مث كتابة التقرير بناًء على التحليل وليس  والزمن املستغرق لإلجابة،

  .تصحيحللتشخيص وليس لل دفيه
لـه وأخفق يف بعضـها، تقــدم لــه    بعض املهارات يف املستوى الذي قدم  الطالبإذا اجتاز  -ز    

قدم  طالب :األول، ومثال ذلكاالختبار اختبارات يف الصف الذي قبله مستبعدين املهارات اليت اجتازها يف 
لـه اختبار الصف اخلامس واجتازه عدا مهارة واحدة عندئذ يقدم لـه اختبار الصف الرابع للمهارات اليت 

مـع   وخاصةً يف مادة  الرياضـيات ر يف الصف الرابع مبستوى أقل، أخفق فيها يف الصف اخلامس واليت تظه
        .املهارات اليت مل يتضمنها اخلامس

حىت ميكن عمـل   ااختبارات دف ملعرفة املشاكل النمائية اليت يعانون منه للطالبتقدم إذا لزم األمر،  .٢  
الذين  للطالب( .ء إعداد اخلطة التربوية الفرديةوأخذها بعني االعتبار أثنا من تأثريهااإلجراءات الالزمة للحد 

  )تبدو عليهم مشاكل منائية فقط 
من قبل معلم صعوبات الـتعلم   املرفق مع مساعد املعلم يف التشخيص األخطاء أمناط حتليلتعبئة منوذج  .٣  

يف الفقـرة  ، مع التأكيد على مـا ورد  وترصد امللحوظات يف اخلانة املخصصة هلا التشخيص األكادميي بعد
  . )و ( السابقة 

إىل طريقـة احلـل    الطالبجيب تفعيل منوذج حتليل األخطاء عن طريق كتابة امللحوظات وكيفية توصل ( 
، فالعملية حتتاج إىل حتليل لألخطـاء  ا عن تكرار اسم املهارةأو إىل منط اخلطأ الذي وقع فيه بعيد اخلاصة به

ارجع لنمـاذج حتليـل   ). التعامل معها أثناء كتابة اخلطة رفة كيفيةحىت يتم الوقوف على أسباا وبالتايل مع
   .األخطاء يف الفصل السابع املالحق

بوجـود   على قرار معلم صـعوبات الـتعلم   الشامل )م / ٣منوذج (  تعبئة تقرير التقييم والتشخيص.٤     
 ،بقائه يف فصـله العـادي   أو للطالبوتوصياته حيال تقدمي اخلدمة أم عدمها،  الطالبصعوبات تعلم لدى 



 

  

٢٤

 على التقرير، متهيـدا وتوقيعه  وتعبئة اجلزء اخلاص باخلدمات اليت سوف تقدم للطالب من خالل الربنامج،
             . الدائم الطالبلبداية تقدمي اخلدمة التدريسية له وحفظه مبلف 

 األويل مع بيان األسـباب وحفظـه   الذين مت استبعادهم أثناء مراحل املسح الطالبميع رصد بيان جب. ٥     
  .مبلف اللجنة

   .وحفظه مبلف اللجنة والرجوع له وقت احلاجةمنـوذج معـد لذلك  االنتظار يف طالبتنظيم  .٦     
إىل تعليم املهارات االجتماعية كإلقاء التحية وردها والشكر والثنـاء والتعـاون    يهدف الربنامج أيضا. ٧   

، بغض النظر عـن إدخاهلـا   للطالبى املعلم أخذها بعني االعتبار أثناء تقدمي اخلدمة واإليثار وغريها، لذا عل
  .ضمن اخلطة من عدمه

ضرورة التنويع عند اختيار احلاالت بناًء على الصفوف واملواد، أي أن تقدم اخلدمة عند توفر حـاالت  . ٨    
واد متساوية قدر اإلمكان كالرياضيات يف م للطالبمن الصفوف العليا والوسطى والدنيا، مع تقدمي اخلدمة 

والقراءة واإلمالء ومراعاة أمهية وتأثري القراءة والكتابة على املواد األخرى، وعدم االقتصار على مـادة دون  
احلكومية كاليت بالربامج التدريبية ، عليه أن يلتحق دم قدرة املعلم على تدريس مادة بعينهاأخرى، ويف حالة ع

اليت تساهم يف زيادة اخلربة لديه يف تدريس  ةأو الدورات األهلي دريب التربوي وكلية املعلمنيتعقد يف إدارة الت
  ).هـ١٠/٦/١٤٣٠وتاريخ  ٣٠٢٦٦٦١٥تعميم رقم ( .تلك املادة
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  الرابعالفصل 

  

  اخلطة التربوية الفردية - 

 االعتبارات األساسية للخطة التربوية الفردية - 

 ت األولية للطالب على غالف اخلطةاملعلوما - 

 نقاط القوة واالحتياج - 

 األهداف التربوية - 

  أمساء املشاركني يف إعداد اخلطة التربوية الفردية - 
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  



 

  

٢٦

  : اخلطة التربوية الفردية
يتلقـى خـدمات    طالبجيب إعداد خطة تربوية فردية لكل  الطالببناًء على املعلومات السابقة حول      
املهارات النمائية إن وجد، اخللل يف األكادميية مع األخذ باالعتبار واالحتياج امج مبنية على نقاط القوة الربن

 ، مع)م/٤منوذج(ويتم ذلك عرب  ومعلمه يف الفصل بصورة من اخلطة التربوية الفردية الطالبوتزويد ويل أمر 
  .الحقًا اعتمادها طرحها للتجربة أو عندكترونية ضرورة تطبيق اخلطة الفردية اإلل

  )٢٠(:االعتبارات األساسية للخطة التربوية الفردية:أوالً
كان نـوع وزمـن اخلدمـة     من ذوي صعوبات التعلم أيا طالبجيب إعداد خطة تربوية فردية لكل .أ    

  .املطلوبة
جناح اخلطـة  واألساليب الالزمة إل والتقنياتجيب تسخري مجيع اإلمكانات املادية والبشرية واملكانية .ب    

  .التربوية الفردية
  .على حده طالبجيب أن يتم إعداد اخلطة التربوية الفردية بناًء على التشخيص والقياس حلالة كل .ج    

  .جيب أن تعتمد عمليات اخلطة التربوية الفردية على الوصف الدقيق املكتوب للربنامج التعليمي.د    
  .احملددة يف مستوى أدائه احلايل الطالبالفردية على احتياجات جيب أن يتم إعداد اخلطة التربوية .هـ   

  .جيب أن تعتمد اخلطة التربوية الفردية على عمل الفريق املتعدد التخصصات.و   
  .جيب مشاركة األسرة يف إعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة اخلطة التربوية الفردية يف مجيع مراحلها.ز   
  .لتربوية الفردية بفترة زمنية حمددة لبداية واية اخلدمات املطلوبةجيب أن يقترن عمل اخلطة ا.ح   

  :على وتشمل )م/٤منوذج(غالف اخلطة على للطالب ةـاألولي املعلومات:ثانيا 
اسم املدرسة، اسم جدول حصص خروج الطالب،  ،املستوى الفعلي ،الصف، املادة ،رقمه ،الطالباسم      

        .، العام الدراسيمعلم الصعوبات

  نقاط القوة ونقاط االحتياج  :ثالثًا 
  )م/٤منوذج(     :ما يلي عند كتابتها ويراعى     

  .التشخيص األكادميية يف اختبارات الطالبنتائج  جيب أن تكون نقاط االحتياج مبنية على.أ  
مـن  ها وكذلك تدرج جيب مراعاة تسلسل نقاط االحتياج حسب تسلسل املهارات للمنهج الدراسي. ب  

  .، أي من األسهل إىل األصعبالصعوبةحيث 

                                                           

  ).١(فقرة  )٨٥(املادة  ،بوزارة املعارف القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف،  ٢٠



 

  

٢٧

قـراءة   (  :نقاط القوة داخل نقاط االحتياج واليت هلا عالقة بنقاط الضعف، فمثالً نقاط احتياج توثيق. ج  
قراءة األعداد ابتداًء من رقم  :(جند أن هناك نقاط قوة وهي ) األعداد ابتداًء من أربعة أرقام وحىت سبعة أرقام

  ).  ثالثة أرقامواحد وحىت
ال يتوقـع منـه    الطالبف إن وجدت عن طريق االختبارات اليت تقدم له، الطالبمعرفة نقاط القوة عند . د    

  .اختبار على شكلأرقام بدون تقدميها له  معرفة قراءة األعداد املكونة من رقم واحد وحىت ثالثة
منوذج تقريـر التقيـيم   ئية فتوثق إن وجدت يف النماأما النقاط األخرى  حصر النقاط األكادميية فقط،.هـ

جيب مراعاا ولكن ، االختبارات واملقاييس اليت مت استخدامها مع الطالب خانةيف  )م/٣منوذج(والتشخيص 
  .الربنامجيف  الطالب تدريس أثناء والتعامل معها

  )٢١(:األهداف التربوية:رابعاً
، وتنقسـم  أو وجدانه أو فكره، ملراد استحداثه يف سلوك املتعلم،ابأنه التغيري اهلدف التربوي يعرف           

   :األهداف التربوية إىل ثالثة أقسام
  )٢٢(:األهداف بعيدة املدى –أ  

سلوك متوقع ميكن مالحظته وقياسه وحتقيقه خالل سنة دراسية أو أكثر من خالل تنفيذ الربنـامج  هي      
     :وجيب مراعاة التايل عند صياغتها )م/٤منوذج(عرب  جالربناميف  الطالبالتربوي الفردي اخلاص ب

  ١ .احتديد املهارات ذكر.  
  .معيار األداء املقبولوضع . ٢  
  .األهدافالتاريخ املتوقع لتحقيق . ٣  

  : فعلى سبيل املثال 
داخل مجـل  الكلمات املشتملة على الالم الشمسية والقمرية والتاء املفتوحة واملربوطة وحروف املد  قراءة (

  ).     تقريباً هـ٢٧/٦/١٤٣١إىل  ٢٨/١٠ والتحقق خالل ،%٨٠بنسبة 
                   )التاريخ املتوقع الذي حتته خط يكتفى بوضعه يف اخلانة املخصص له يف النموذج أي ال يكتب داخل اهلدف( 

  )٢٣(:األهداف قصرية املدى -ب 
من خالل تنفيذ الربنامج  فترة قصريةوقياسه وحتقيقه خالل ميكن مالحظته  الطالبهي سلوك متوقع من      

  ).م/٤منوذج(وذلك عرب  يف غرفة املصادر التربوي الفردي
                                                           

  .قسم الربامج إدارة التدريب التربوي، ،) ٦٧(ص ،ريبية لإلشراف التربوي الفعالحقيبة تد). هـ١٤٢١. (أبو تيلي، عبد العزيز؛ العثمان، حممد  ٢١
  ).١٠، ٩(فقرة  األوىلاملادة  ،بوزارة املعارف القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف ٢٣، ٢٢
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  :وجيب مراعاة التايل أثناء صياغة األهداف قصرية املدى
جيـب أن ال يكـون    ( وال ميكن مجع مهارتني خمتلفتني يف هدف واحد اونوع كماحتديد املهارات . ١    
  ).امركب دفاهل

ويعتقد البعض أن دمج القراءة والكتابة يف اهلدف القصري يتعارض مع هذا الشـرط واحلقيقـة املقصـود    (
 "قراءة وكتابـة "أو  "أن يقرأ ويكتب "عبارة باملهارات املركبة هي املهارات األكادميية كاجلمع والطرح بينما

بتوضيح أكثر باإلمكـان أن   )ر ذلك خلربة املعلمويعود تقري عترب أسلوب حتكمه الفروق الفردية بني الطالبت
وحيكم ذلك الفروق الفردية، ولكن ال  "قراءة وكتابة"أو " يقرأ ويكتب"حيتوي اهلدف القصري على عبارة أن 

  .جيب أن حيتوي اهلدف القصري على أن يقرأ األعداد وحيل مسائل اجلمع

   .)إخل....، يقارن يكتب، يقرأ، حيل، ( قابل للقياس على فعل إجرائي األهدافتوي حتأن .٢     

 أو بـاحلكم  أو بالكم، يكون بالنسبة، املقبول ءمعيار لألداللقياس بوضع  ةقابل األهدافكون تأن .  ٣     
  .) أو بدون أخطاء ،ر كلماتأو مثان كلمات من أصل عش، %٨٠أو  ،١٠إىل ٨بنسبة  (:ذلك ومثال

  .اهلدفاملتوقعة إلجناز  ععدد األسابي. ٤     

  .عدد احلصص املنفذة. ٥     

  .كيفية قياس اهلدف.٦  

،عنـد  %٨٠بنسـبة  الكلمات املشتملة على الالم الشمسية والالم القمرية،  الطالبيقرأ أن ( :املثال األول
  .)مكتوبة على ورقةكلمات يف مجل، إعطائه أي عشر 

  :املثال الثاين
عنـد   ١٠إىل  ٨ بنسبة على الالم الشمسية والالم القمرية، الكلمات املشتملة  الطالبويكتب يقرأ أن (     

       ).مكتوبة على ورقةكلمات يف مجل، إعطائه أي عشر 

  :املثال الثالث
عنـد إعطائـه أي   الكلمات املشتملة على الالم الشمسية والالم القمرية، بدون أخطاء،  الطالبيقرأ أن (     

   .)مكتوبة على ورقةكلمات يف مجل، عشر 
  
  



 

  

٢٩

  : اهلدف التدريسي -ج   
كجلسـة  من مهارات أو معلومات يف اية فترة حمـددة   الطالبهو عبارة تصف ما يتوقع أن يكتسبه        

    :اهلدف التدريسيوجيب مراعاة التايل أثناء صياغة  ،)م/٤منوذج(ويتم كتابته ضمن  ،تدريسية واحدة
      ١- احتديد املهارة كم جيب أن ال يكون اهلدف مركباً (مهارتني يف هدف واحد وال ميكن مجع اونوع .( 

  ).قصرية املدىاألهداف ) ١ة، ب فقر(ارجع ملا ورد يف (
ويعتقد البعض أن دمج القراءة والكتابة يف اهلدف التدريسي يتعارض مع هذا الشرط واحلقيقـة املقصـود   (

أن يقرأ ويكتب يعترب أسلوب حتكمـه   عبارة اباملهارات املركبة هي املهارات األكادميية كاجلمع والطرح بينم
  .)الفروق الفردية بني الطالب ففي كثري من جلسات التدريس يتم تفعيل القراءة والكتابة يف اجللسة التدريسية

  ) إخل ....، يقارن يكتب، يقرأ، حيل، (أن حيتوي اهلدف على فعل إجرائي -٢     
  .معيار األداء املقبول -٣  
  .س اهلدفكيفية قيا -٤  
  .بعد االنتهاء اهلدف تاريخ حتقق -٥  

كقـراءة  %  ١٠٠كلمة إتقان ال تكتب يف أي هدف بعد كلمة بنسبة إال إذا كانت النسـبة  :( ملحوظة
  )%١٠٠، ألن اإلتقان هو الكمال وهو احلروف واألعداد

عنـد   ،%٨٠بنسبة الم، الكلمات املشتملة على الالم الشمسية بدون نطق ال الطالبيقرأ أن  (:األول ثالامل
   .)مكتوبة على ورقةكلمات يف مجل إعطائه أي عشر 

عنـد إعطائـه أي عشـر    ١٠إىل٨بنسبة كلمات الالم القمرية مع نطق الالم،  الطالبيقرأ أن  (:الثاين ثالامل 
   .)ورقةمكتوبة على كلمات يف مجل 

كلمات عند إعطائه أي عشر  ،دون أخطاءكلمات الالم الشمسية والقمرية ب الطالبيقرأ أن  (:املثال الثالث 
   .)ورقةمكتوبة على يف مجل متنوعة و

  ).يف النموذج مع ضرورة وضع تاريخ التحقق يف اخلانة املخصصة( 
  :ملحوظات هامة

يتم احتساب نسبة اهلدف بعيد املدى عن طريق جمموع نسب األهداف القصرية مقسومة على عـددها،   .١ 
  .علم يف كيفية احتسااواألمر متروك إىل خربة امل



 

  

٣٠

وهذا حيكمـه   دى سبعة أهداف قصرية،املاملدى لكل هدف بعيد فضل أن ال تتجاوز األهداف قصرية ي. ٢ 
فعلى املعلم وضع هدف بعيد مدى زادت األهداف عن سبعة، الفترة الزمنية املتوقفة على العام الدراسي فإن 

  . هي األساس يف عدد األهداف الطالبية على احتياجات ولكن كثافة التدخل املبن .خر لفترة زمنية جديدةآ

ذلك ال بأس ولكن على املعلم مراجعة  ال يفصلها أي إجازة، وإن حدث يفضل أن األهداف التدريسية . ٣
  .الطالباألهداف السابقة قبل البدء يف األهداف اجلديدة للتأكد من عدم فقدها من قبل 

، وال يقيم يف آخر هدف تدريسي درس، بل ال بد مـن   حصة مستقلةبنهايته يف اهلدف قصري املدى يقيم .٤
وتدون امللحوظـات  ، مع احتسابه ضمن توزيع اخلطة زمنيا ،فاصل زمين ال يقل عن يوم، وخيصص له حتضري

  .والتعديل يف اخلطة حسب االحتياج التقدم احلاصل له، مع رصد طالبلكل إن وجدت اليومية 

بعيـدة  أهداف و واالحتياجقوة النقاط وعلى  معلومات الربنامج األولية ية الفردية علىحتتوي اخلطة التربو. ٥  
، وتوثيق خطة صيانة األهداف القصرية، وأمساء املشاركون يف تدريسيةهداف وأمدى وأهداف قصرية مدى، 

  .الربنامجيف  جاهزة قبل بداية التدريس اخلطة جيب أن تكونو .إعداد اخلطة

 بـالرجوع إىل عن طريق توزيعهـا   مدى معرفة عدد األهداف التدريسية لكل هدف قصري مع ضرورة        
ومراعـاة   ،تعميمهيف حال  وكذلك برنامج اخلطة التربوية الفردية اإللكترونية )مساعد املعلم يف التشخيص(

س حيث خيصـص  لتدريقبل ا حىت يعرف توزيع اخلطة زمنيا الفروق الفردية أثناء اختيار األهداف التدريسية
كذلك البد من  ..دقيقة كاملة يف تدريس الطالب) ٤٠(واحدة يتم استغالل مدة  لكل هدف تدريسي حصة

عن طريق الرجوع إىل مساعد املعلم يف التشخيص قصري املدى إىل أهداف تدريسية  فمعرفة كيفية حتليل اهلد
ذلك ختضع لنقاط   يعين أخذها كاملة فآليةوعة أهداف الوال يعين حتليل األهداف القصرية يف املساعد إىل جمم

، جتزئة اهلدف إىل مهاراته األوليةعلى كذلك ال بد أثناء حتليل اهلدف القصري االعتماد . االحتياج لكل طالب
، أو مبجموعة كلمات تبدأ قليلة، أو %) ٨٠، %٧٠، %٦٠( :مثالًبنسب متدرجة بعيداً عن تكرار املهارة 

     .هدف تدريسي بتخصيص أكثر من حصة لكل

  :يتم توثيق التواريخ يف منوذج اخلطة التربوية الفردية كالتايل -٦   
تاريخ حتقـق  ، ووقعة لألهداف القصريةألسابيع املتعدد ادى، والفترة الزمنية املتوقعة للهدف البعيد امل -        

  .عدد احلصص املنفذة، وبعد االنتهاء األهداف التدريسية
فال يعترب ذلك مصدر قلق للمعلم حيث  املتحققعن التاريخ  البعيدة لألهداف األويلاريخ عند اختالف الت.٧

تكون  فهناك ظروف عديدة مير ا الربنامج من شأا أن% ١٠٠خطة التدريس ال ميكن أن تكون دقيقة أن 
لدقة أثناء توزيع املعلم حتري ا ىولكن عل ،املتحققعن  األويليف اختالف التاريخ  اسببا ووضع التواريخ زمني
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هلـا يف ورقـة    عن الربنامج يف اخلانـة املخصـص   الطالبتوثيق أسباب غياب و ،عدد أسابيع التدريس
سواء  حصص الغياب املهدرة وضرورة تعويض وتوثيق مقدار تأخر الطالب عن احلصة، ،)م/٥منوذج(التحضري

باسـتغالل احلصـص   وذلك  رمسيةال اجلدولحصص حبصص إضافية خارجة عن  من قبل الطالب أو املعلم
  .          قدر اإلمكان املكتبية

أن حصة دراسية أخرى، فإن حدث ذلك، على املعلـم   قد يستغرق حتقيق اهلدف التدريسي لظروف ما،.٨
 اجتيازيكون يف النهاية عند  ييموالتق ،املخصصة لذلكانة اخلتدوين اليوم والتاريخ للحصة األخرى يف يقوم ب
مع كتابة امللحوظـات والتوصـيات    كما يف اهلدف قصري املدى، ،خيصص حصة دراسية للتقييم وال املهارة

  .احلاجةوالتعديل حسب 

يدون تاريخ التحقق مباشرة التدريسية أما  يتم توثيق عدد احلصص املنفذة عند حتقق األهداف قصرية املدى.٩  
أثناء تنفيـذ   كتابتهاوالذي سبق  ةاملتوقع بيععدد األسامع عدم تعديل )  تاريخ التحقق( يف خانة األهداف 

  .اخلطة

أما املهارات الفرعيـة   قبل االنتقال إىل مهارات أخرى،) التأسيسية (البد من حتقيق املهارات األساس . ١٠
 يف اخلطة وجتاوزه إىل هدف أخر وذلك عند فشل حماولة تغيري اهلدففباإلمكان تعديل اهلدف بتخفيض نسبة 

، والتأكيد على ربـط أهـداف   أو زيادة املدة الزمنية املخصصة للهدف التدريسيأو اهلدف  طريقة التدريس
  .اخلطة مبهارات املنهج املدرسي

االت خاصة تكـون  وحلاخلطة الفردية عام دراسي كامل حسب توزيع األهداف، يفضل أن ال تتجاوز . ١١
  .صص املكثفةكاحلاالت ذات نقاط االحتياج القليلة أو ذات احل.. نصف سنوية 

    :أمساء املشاركني يف إعداد اخلطة التربوية الفردية:سادسا          
يتم كتابة أمساء املشاركني يف إعداد اخلطة ويتم أخذ تواقيعهم مع اعتماد مدير املدرسة علـى اخلطـة        

  )م/٤منوذج(. وتزويد أعضاء اللجنة بصورة منها
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  الفصل اخلامس

  التحضري والتدريس - 

 الصيانة - 

 يف الربنامج حصص الطالبخروج جدول  - 

 طبيعة عمل معلم صعوبات التعلم - 

 العبء التدريسي ملعلم صعوبات التعلم من احلاالت واحلصص - 

 جدول خروج حصص الطالب يف الربنامج - 

  نشاط برنامج صعوبات التعلم - 
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  :والتدريس التحضري:سابعاً
  :التحضري -أ
ني يف منـوذج  طالبوال ميكن دمج  ري ألكثر من هدف تدريسي يف نفس الوقت،جيب عدم كتابة التحض      

، وال يتم إعادة التحضـري إال يف حالـة تغـيري    طالبواحد، بل جيب ختصيص منوذج حتضري مستقل لكل 
، أما غري ذلك فيكتفى بالتحضـري  ي يف حالة عدم التحقق بعد التقييماالستراتيجية، أو تعديل اهلدف التدريس

     :كتابة ما يلي )م/٥منوذج(عرب  ويشمل التحضري، القدمي
  .ورقم ونص اهلدف التدريسيقصري املدى  رقم اهلدف  -١    

  .ومقدار التأخر واليوم املقدم فيه اخلدمة واحلصة وزمن التدريس ، والتاريخالطالبرقم  -٢    
واالهتمـام   ،متوافقة معها وطريقة عرض الدرسجيب أن تكون االستراتيجية املستخدمة مناسبة  -٣    
  :كيف يتعلم ويراعى التايل عند اختيارها الطالببتعليم 
     .وعلى اال املعريف وفوق املعريف التركيز على التدريس املباشر، -أ     

  ).بصري، مسعي، ملسي أم حركي(  يالتعلم الطالبأسلوب مراعاة  -ب     
  )علم طرق التدريس واالستراتيجيات املعرفيةكتاب أبو نيان، صعوبات التل يفضل الرجوع( 

  : وجيب مراعاة التايل التدريسطريقة عرض الدرس يف منوذج  -٤     
  .استراتيجية حمددةأن تكون متسلسلة ومبنية على  -أ               
  .وتفي بالغرضأن تكون خمتصرة بقدر اإلمكان  -ب               

  .)عرض األمثلة: (يف املكان املخصص واملعنون بـ للتدريسملناسبة عرض األمثلة ا -ج               
لكـل  : وتعـين  سيف منوذج التدري بالقاعدةاملعروفة  توضيح املفاهيم والعناصر األساسية للدرس -٥     

 كتابة الالم الشمسيةدرس املعلم الطالب مهارة عندما يمهارة مفهوم معني البد من شرحه للطالب فمثالً 
ا، أن الالم الشمسية تكتب وال تنطق، واحلرف الذي يليها يكون مشـدد يعرف الطالب أوالً  أنال بد 

  .حرفًا) ١٤( وعدد حروف الالم الشمسية
  .تفعيل عناصر العرض والتمارين والتعميم -٦     

، مـع تفعيـل   والفائدةجيب أن تكون مناسبة من حيث االستخدام والوقت  املستخدمة التقنيات -٧     
  .يف الربنامج، والتدريب على استخدامه حلاسب اآليلا

  .وتوضيح نوع التعزيز املادي أو املادي، أو الرمزي اإلشارة إىل التعزيز املعنوي -٨     
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  :ونتائجها تقييمأسئلة ال -٩        
هلا يف ورقة  ةوتوضع يف اخلانة املخصص التدريسية معدة مسبقًجيب أن تكون األسئلة اخلاصة باألهداف ا     

مع ضرورة أن تكون الكلمات املختارة داخل مجل أو قطع مفيدة مأخوذة من املنـهج حسـب    التحضري،
يقوم املعلم مباشرة  ييموعند التق، أداءه ومستوى الطالبمراعاة قدرة و، قدر اإلمكان الصفي الطالبمستوى 

 ،مسبقًا له يف مادة القراءة والرياضيات تابتهاوك ملادة اإلمالء،مباشرة من ورقة التحضري  الطالببإمالئها على 
 الطالـب ، كما ال حياسب للطالبمما يسهل عليه تقدميها بالشكل السليم والسريع، وكسب الوقت بالنسبة 

  .الكلمات املعنية يف املهارة فقط، وتفعيل الواجبات املرتلية إال علىورصد الدرجات أثناء التصحيح 
  :التدريس ويراعى التايل -ب

  : ومنهاإدارة اجللسة التدريسية  -١       
  للربنامج الطالباالهتمام بوقت حضور  -               
  .توزيع زمن احلصة على مراحل التدريس املختلفة -               
  :ودف إىل قبل بداية الدرس للطالبتهيئة اإليضاح وال -               

؛ سـيتعلمه ما  وتوضيحيئة الطالب للتعلم احلاجة بالدرس اجلديد، و مراجعة الدرس السابق وربطه عند     
أي أن يعطى خطوطًا عريضة للدرس كأن يعطى خلفية عن املهارة قبل البدء بالتدريس، وحتديد املهمة الـيت  

ـ وتوضيح األنشطة املطلوبة للـتعلم ،  و، باملدة الزمنية للدرس هتعريفوستقدم للطالب،  بـاملفردات   هتعريف
نطقها، وحـروف الـالم    دة وطريقةالالم الشمسية، وشكل الش(مثل مة يف الشرح والالزمة للفهمستخدامل

، وتوضيح مكونات املهارة الدقيقة واملخرجات املتوقع من الطالب أن يعرفها عند اية الـدرس ، )الشمسية
  ).حنو التعلم الطالبرفع دافعية و

للمعلم استخدام أسلوب اإللقـاء  فال ميكن  أثناء الشرح، لطالبلمراعاة الصعوبات النمائية  -            
  .يعاين من ضعف يف الذاكرة السمعية مثالً الطالبو

خبطوات العمل حىت يسمعه الطالب متحدثًا املعلم بنمذجة املهارة أمام  قيام: النمذجة وتعين -            
وبعدما ينتهي املعلم من إجـراء  . م الوضوحيف حالة عدعلى السؤال  الطالبمع تشجيع  ،اهدهويش الطالب

  .الطالب أن يقلده وهو يقوم بنفس اإلجراءالنمذجة باخلطوات الالزمة لتعلم املهارة يطلب من 
 ة مسـتخدما يف هذه املرحلة بأداء املهم الطالبيقوم  :وفيها التمارين املوجهة من قبل املعلم -       

التغذيـة الراجعـة    ويقوم املعلم بإعادة. حتت إشراف ومساعدة املعلموقلده  الذي شاهده السابق يف اإلجراء
راءات على إج أثناء عملية التدريب الطالباملباشرة وذلك لتصحيح أي خطأ أو عدم فهم حىت يتجنب وقوع 

   .طيلة الوقت تعزيزه لفظيايقوم ب الطالبوأثناء إشراف املعلم على أداء  ،غري صحيحة أو مفاهيم خاطئة
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لتدرب على املهـارة  يف هذه اخلطوة با الطالبيقوم  :التمارين املستقلة عن املعلم وفيها -        
، ويستمر هذا التدريب على املهارة حـىت  اجلديدة اليت يتم تدريسها له باستقاللية وبدون مساعدة من املعلم

، القيام باملهمة يف هذه املرحلة ال جيد صعوبة يف الطالب ، ويفترض أنَّحسب معيار معني حيدده املعلم إتقاا
 بالعودة إىل اخلطوات السـابقة أما إذا وجد مشكلة يف القيام باملهمة أو فهم املعلومات فيمكن أن يقوم املعلم 

  .لب ذلك العودة إىل اخلطوة األوىلحىت لو تط
ري اليت تعلم أخرى غ لمها يف مواقف و أوضاعباستخدام املهارة اليت تع قيام الطالب: التعميم ويعين -

، أو يف غرفة املصـادر يف الفصـل العـادي   على استخدام املهارة اليت تعلمها  كأن يكون قادرا.فيها املهارة
اإلمالء الصحيحة اليت تعلمها يف غرفة مهارة الضرب يف حل مسائل القسمة، أو استخدام مهارات  استخدام

على أداء املهارة الـيت   من التعميم وهو قدرة الطالبآخر  ،كما أن هناك نوعبار مادة التاريخاملصادر يف اخت
  ).معلم الفصل العادي ( م آخر مثل أمام معل) صعوبات التعلم( مها عن طرق معلم التربية اخلاصة تعل

والبعد عن الروتني واالستفادة من مجيع العناصر اليت يتفاعـل معهـا    الطالبجذب انتباه  -            
  .ومةيف إيصال املعل الطالب

  وضوح اللغة واعتدال درجة وسرعة الصوت -            
  .استخدام التغذية الراجعة -            

  )الزمالء  –جوال ( عدم االستجابة للمؤثرات اخلارجية  -            
  عتماد وعدم االوبعدها، أثناء اجللسة التدريسية  املادي أو املعنوي أو الرمزياستخدام التعزيز  -            

  .وضع األمساء يف لوحة الشرف التعزيز الرمزي على ومثال، على أحدمها باستمرار
  .توثيق غياب الطالب أو تأخره يف اخلانة املخصصة يف منوذج التدريس -            

واحلرص على أن تكون من املنهج  يف حل بعض التمارين أثناء التدريس، الطالبضرورة إشراك  – ٢    
  .، أو دفتر آخر معد لذلكييماخلاص بالتق الطالبوتوثيقها يف دفتر ان، قدر اإلمك

احلرص على استثمار وقت احلصة املتبقي بعد االنتهاء من الشرح عن طريـق تقـدمي أنشـطة    _  ٣    
  .مرتبطة باملهارة اليت مت تدريسهاو، ويفضل تكون عن طريق احلاسب اآليل وتدريبات من املنهج

  :ييمبعد التق الطالبل توثيق أعما_  ٤    
 تلصق الطالب، ويف حالة استخدام أوراق إضافية خاصة لبعض الطالبجيب توفري دفتر خاص لتقومي     

يف الدفتر أو  سواء كان التقييم ، ومراعاة التايلالربنامجمع ضرورة بقاء الدفتر يف  يف الدفتر حسب التسلسل،
  :األوراق

  .الدرجة واملعيار والتصحيح  -د                      .كتابة عنوان الدرس -أ   
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  .التعزيز -هـ  . كتابة رمز اهلدف القصري والتدريسي -ب   
  .الدفتر وترتيب نظافة -و                . كتابة التاريخ-ج   

، ويفضل زيارة مدير املدرسة أسبوعيا على األقل الطالباطالع مدير املدرسة على ملفات حتضري  -٥    
  . لالطالع على العمل نامجالربإىل 
مبجرد حتقق اهلدف، بل جيب عمل صـيانة   الطالبفال يهمل  ودف إىل التعميم :الصيانة الدائمة -٦      

بعد كل  للطالبدائمة لألهداف والتركيز على كسب املهارة وليس على الكم، عن طريق متارين ثابتة تعطى 
  .)م/٤( وتوثق يف منوذج هدف قصري املدى مت حتقيقه

اهلدف قصري املدى الثاين يتم إعطاءه مترين صيانة للهدف القصـري األول، وعنـد    الطالبإذا اجتاز :مثال  
وعنـد  ، )األول والثـاين ( اجتياز اهلدف القصري الثالث يتم إعطاؤه تـمرين صـيانة للـهدفني القصريين 

 شاهد الشكل رقم وهكذا )والثاين، والثالث األول،(اجتيازه اهلدف الرابع يتم إعطاؤه متارين صيانة لألهداف
، على أن تكون متارين الصيانة يف حصة مستقلة عن حصص اجلدول املدى ةهرم صيانة األهداف القصري )١(

 الطالبدف املمارسة وإبقاء  طالبيفضل عمل متارين جمدولة لكل .  ( وتكون يف حصص اجلدول املتبقية
لتكون هذه التمـارين عنـد    للطالبمع األسرة، حىت لو مت إقفال اخلطة  يف جو املهارة ويتم ذلك بالتعاون

  )تطبيقها بفعالية كافية بإذن اهللا لتعميم املهارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
  هرم صيانة األهداف القصرية املدى) ١(شكل رقم 
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م بدايته املبكرة وبالتايل حيتاج إىل استرجاع بصورة من املالحظ أن أكثر األهداف صيانة هو األول حبك   
والصـيانة  . قريبا وهكـذا  للطالبدائمة، كما أن اهلدف السادس صيانته مرة واحدة فقط وذلك كونه قدم 

تكون بإعطاء الطالب مسألة أو عدد أو كلمة أو مجلة واحدة فقط للتذكري تكتب على ورقة حسب صـيانة  
  .ورقة توضع يف ملف الطالب يتم الرجوع إليها عند احلاجة األهداف وتوثق نتائجها يف

 ضرورة إعداد حتضري خاص للجلسات اخلاصة باملراجعة، تكون للحاالت اليت تنتهي قبل اية العام وال -٧  
تبين لضيق الوقت، مع ضرورة استكمال التدريس قبل وبعد اإلجازات وعدم  ميكن استبداهلا حبالة أخرى نظرا

  .ال بد أن تسري كما خطط هلا زمنياالدراسة، فاخلطة ذي يأخذ بعدم جدية الرأي ال
   :الربنامجيف  الطالب خروج جدول حصص

 الطـالب يقوم معلم صعوبات التعلم بالتعاون والتنسيق مع الفريق املدرسي يف إعداد جدول خلـروج       
 الطالـب مع تزويد معلم التعليم العـام و  جبالربنامامللحقني بالربنامج من فصوهلم لتلقي اجللسات التدريسية 

  .   بصورة من ذلك اجلدول ومدير املدرسة

جيب العمل باجلدول احملدد واملعتمد، ويف حالة تغري اجلدول كما هو معروف، ال يـتم التوقـف عـن         
م، بنفس عدد احلصص املقررة هل الربنامجإىل  الطالبالتدريس بسبب عدم انتظام اجلدول، بل جيب حضور 

  .عن طريق إخراجهم يف نفس املواد املتفق عليها قبل أن يتغري اجلدول، حىت يتم االستقرار على جدول ثابت

يف مادة العلوم يوم الثالثاء، فتغري جدول املدرسة حيث خيرج يف مادة القراءة يوم األحد وخيرج  طالب:مثال
يوم  الطالباألربعاء ، عندها يتم إخراج يوم السبت وحصة القراءة يوم  الطالبأصبحت حصة العلوم لذلك 

السبت واألربعاء فالذي تغري اليوم واحلصة وليس عدد احلصص لكل مادة فحصص العلوم والقراءة مل يـتم  
  .إلغاؤها

  )٢٤(:طبيعة عمل معلم صعوبات التعلم 
ـ يقدم معلم صعوبات التعلم اخلدمات األكادميية والفنية اليت مـن خالهلـا يسـتطيع            ذوي   البالط

  .الربنامجاالحتياجات التربوية اخلاصة جماراة زمالئهم العاديني عن طريق 

  )٢٥(:التدريسي ملعلم صعوبات التعلم من احلاالت واحلصصء العب 
خالل الفصل الدراسي حبيث ال يزيد عدد احلاالت اليت يدرسها حتديد نصاب معلم صعوبات التعلم  يتم      

يزيد الوقـت الـذي    كما ال ،حاالت)  ٩( ى وال تقل عدد احلاالت عن علكحد أ) حالة١٥(عن الواحد 
                                                           

  ).٤٢(املادة  ،بوزارة املعارف امج التربية اخلاصةالقواعد التنظيمية ملعاهد وبر). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف ٢٤
 ٢٠٩١/٢٧من القواعد التنظيمية، رقم  ٤٣من املادة )  ٢( تعميم إحلاقي لشرح الفقرة رقم ).هـ١٥/٨/١٤٢٢. (األمانة العامة للتربية اخلاصة ٢٥



 

  

٣٨

، وهذا ال يتضمن األنشـطة  يف األسبوعحصة  )١٨(ن صعوبات التعلم يف تدريس احلاالت عمعلم  يقضيه
صل اخلطط التربوية الفردية، التحضري، التوا مراجعة وتقومي(القيام ا مثل الربنامجاملعتادة اليت يتعني على معلم 

املخدوم يف الربنامج وكذلك  عليم العام صاحب العالقة بالطالبمع مدير املدرسة واملرشد الطاليب ومعلم الت
  .ملن ال يطبقون املسائي) ٢٠(مع مراعاة رفع النصاب من احلصص إىل) اخل.…التواصل مع ويل أمر الطالب

  :ملحوظات على اجلدول التدريسي
لوجود الفـروق الفرديـة ولكثـرة     الربنامجى التدريس الفردي داخل يعتمد معلم صعوبات التعلم عل -   

يف حـدود   املتشاة لبعض املهاراتوميكن اجلمع بني احلاالت  السلبيات الناجتة من تدريس أكثر من حالتني،
موعة  اضيقة جدعن ثالثة طالب، مع متابعة التعاميم الواردة باستمرارعلى أن ال يزيد عدد ا.  

 انطالبفمثالً  ،واحدة التعليميةواحتياجام  متقاربة الطالب احلاالت املتجانسة تكون خصائصولكن يف  (    
لديهما مشكلة يف املهارات األساس للرياضيات باإلضافة إىل قصور يف الذاكرة السمعية فباإلمكـان اجلمـع   

يتم تعويضـه   الطالبب أحد ، ويف حالة غياخطة خاصة به طالببينهما يف التدريس مع مالحظة أن لكل 
  )حبصة إضافية  سريعا

من تاريخ بـدء   ااملدرسة يف فترة ال تتجاوز شهر إلدارة الربنامجيقوم معلم صعوبات التعلم برفع جدول  -   
مطالبة املعلـم   أو املشرف املتابع وحيق ملدير املدرسة الفصل الدراسي األول وذلك العتماده والعمل مبوجبه،

أما احلاالت  ،كضغط اجلدول يف احلصص األوىليتعارض مع مصلحة الربنامج ول مىت ما رأى أنه بتعديل اجلد
إجراء اختبار  يسبقه مع بداية األسبوع الثاين للفصل الدراسي األول تدريسيا القدمية املستمرة فيبدأ العمل معها

  .صيانة بشكل سريع
األسبوع بنـاًء علـى   حصص وأيام مجيع  سي علىجدوله التدري جيب على معلم صعوبات التعلم توزيع -  

  .التعاميم الصادرة
بناًء على  خالل العام الدراسيلكل حالة لديه  التربوي الفردي الربنامج  تقييمعلى معلم صعوبات التعلم  -   

  ).م/٧وذجمن(.اخلطة قفالإأو استمرار تقدمي اخلدمة يف العام الدراسي القادم،  الحقًا امبينو تقومي اخلطط لديه،
  :امللـفـات 
  :الربنامجملفات :أوالً

ويوضع به مجيع التعاميم اخلاصة بالعمل، كذلك الصادر والوارد مـن  ملف التعاميم والصادر والوارد . ١  
  .وإىل املدرسة

املكملـني والراسـبني وضـعيفي     الطالبأمساء  :على سبيل املثال ملف جلنة صعوبات التعلم ويشمل. ٢  
والزيـارات  االنتظار واملستبعدين وزيارات التواصـل املتبادلـة وحماضـر االجتماعـات      وطالباملستوى 



 

  

٣٩

، والزيارات اخلارجيـة بـني   )أو أولياء أمور أو معلمني أو طالب مدارس  للربنامجزيارة وفود :(الداخلية
أخذ صورة من  ، وال مانع منالطالبله عالقة ب وأي قرار، باء أو جملس املدرسةآلحماضر جمالس ااملعلمني، و

   .أي عمل يف حالة اشتراك أكثر من معلم فيه
بالنسبة لزيارات التواصل البد من تفعيلها بني معلم صعوبات التعلم وأعضاء اللجنة بصورة مكثفة ومرنة مع  (

  )م/٦منوذج(  )، لكل معلم يف الربنامج على حده توثيق النتائج على النموذج املعد لذلك
واالختبارات والنماذج  مناذج التطبيقاتعلى سبيل املثال تخدمة يف الربنامج ويشمل ملف النماذج املس. ٣  

  .التصميمية
 ،الترفيهيـة  اخلارجيـة والزيارات املسابقات،  :على سبيل املثال شملتو والتوعية الربنامج نشاطملف . ٤  

الصـحافة  ومـال اإلذاعـة   أعواملطويات واـالت،  ووالندوات،  تإلقاء احملاضرا، ووالزيارات األكادميية
  .اخل....  . ، وتوثيقها يف أي منوذج يراه املعلم مناسبااحلاسب اآليلو
 الربنامجيف  الطالبامللفات اخلاصة ب:اثاني:  

  : على ما يلي وما حيتويه بالترتيب الربنامجالدائم يف  الطالبملف  -١  
  )م/١منوذج (                  .منوذج اإلحالة.أ  
  ) م/٢منوذج (        . ذن ويل األمرإج منوذ.ب 
  .، واألخرية عند تنفيذها فقطاالختبارات األكادميية والنمائية اخلاصة بالتشخيص.ج 

  .املرفق مع مساعد املعلم يف التشخيصاألخطاء أمناط منوذج حتليل . د
  )م/٣منوذج (    .منوذج تقرير التقييم والتشخيص.هـ 
  . أوال بأول) فترات ٤( منذ التحاقه بالربنامج للطالب ملستمرا تقوميالفترات للتقارير .و 

           .االيت مل تذكر سابقً الطالباألوراق واملعامالت اخلاصة ب.ط
  :ةاخلطة التربوية الفردي ملف -٢

  .)م/٧منوذج (عند تنفيذه  التربوي الفردي تقييم الربنامجمنوذج .أ      
  )                         م /  ٤منوذج .(املعبأة يدويا اء اإللكترونية املطبوعة أوسو اخلطة التربوية الفردية.ب      

  )م/٥منوذج(  ). التحضري (منوذج التدريس اليومي  .ج      

  : جلنة صعوبات التعلم باملدرسة
  .ذوي صعوبات التعلم باملدرسة الطالبخدمة  :هدف اللجنة     

  :أعضاء اللجنة  
       اعضو   الطالبويل أمر  -٢           رئيسا      أو الوكيل   سة مدير املدر -١



 

  

٤٠

  اعضو     املرشد الطاليب -٤    يف املادة ذات الصعوبة  عضوا الطالبمعلم  -٣ 
             ا ومقرراعضو                             معلم صعوبات التعلم -٥ 
  اعضو      أي طرف آخر له دور يف عملية التشخيص  -٦ 

مع ضرورة عدم ختصيص  ملحق بالربنامج جلنة خاصة تعىن بشئونه يف املدرسة طالبوبذلك يكون لكل      
عن اللجنة األخرى بفاصل يف ملف اللجنة، ويف حالة  طالب، وفصل كل جلنة الطالبمعلم فصل واحد لكل 

به، مع إمكانية أخذ صور من  صجيب أن خيصص كل معلم ملف جلنة خاوجود أكثر من معلم يف الربنامج 
املستبعدين وضعيفي املستوى واالجتماعات الطارئة والزيارات  الطالببعض األعمال املشتركة بني املعلمني ك

والتأكيد على ضرورة تفعيل اللجنة الرئيسة الشاملة جلميع الطـالب، وتفعيـل    .اخلارجية والداخلية وغريها
لكل فصل دراسي اجتماعني يتم تفعيلهما حسب اجلـدول  ) ٤(ات عن اجتماعاا على أن ال تقل االجتماع

  :هـ١٠/٦/١٤٣٠وتاريخ ٣٠٢٦٦٦١٥رقم  بناء على التعميم التايل
  

رقم 
  االجتماع

  نفذ  أبرز املوضوعات املطروحة
مل 
  ينفذ

وقت 
  التنفيذ

ول
األ

  

خالل       تشكيل جلنة صعوبات التعلم-١
  الشهر
  األول

      والتشخيص وإعداد اخلططوضع خطة التوعية والتعرف -٢

      باألجهزة واألدوات الربنامججتهيز -٣

ني
لثا

ا
  

      إبراز ما مت يف مرحلة التوعية والتعرف والتشخيص - ١

بعد 
الشهر 

  األول

      اعتماد قوائم املستفيدين واالنتظار واملستبعدين - ٢

      برنامج صعوبات التعلماعتماد جدول  - ٣

      ربوية وتزويد أولياء األمور واملعلمني بنسخ منهااعتماد اخلطط الت - ٤

      )على مدى العام الدراسي ( التأكيد على آلية التقومي لطالب صعوبات التعلم  - ٥

ث
ثال

ال
  

الوقوف على مستويات الطالب املستفيدين من الربنامج بتفعيل آلية التقومي املستمر وحتديد نسبة  - ١
  التدخل التربوي لكل طالب

داية ب    
الفصل 

الدراسي 
  الثاني

  اعتماد احلاالت اجلديدة - ٢
    

بع
لرا

ا
  

      إقفال اخلطط املنتهية - ١

نهاية 
الفصل 

الدراسي 
  الثاني

      حتديد احلاالت املستمرة - ٢

      الوقوف على نتائج الطالب يف التقومي املستمر - ٣

      توزيع منوذج اإلحالة للعام القادم - ٤

      ر اخلتامي إلدارة التربية اخلاصةرفع التقري - ٥



 

  

٤١

  :مهام اللجنة

  .ذوي صعوبات التعلم الطالباملشاركة يف التعرف على  -١      

كاستبعاد حالة أو حتويلها، أو مناقشة  عقد اللقاءات بني أعضاء اللجنة أو بعضهم عند الضرورة -٢      
  .العقبات اليت تواجه الربنامج ومعاجلتها

  . واخلطة التربوية الفردية وتقرير التقييم والتشخيص، ،ذن ويل األمرإو ،اذج اإلحالةاعتماد من -٣     

  .املشاركة يف إعداد اخلطط واالطالع عليها -٤     

، ذوي صعوبات التعلم وتوفري كل اإلمكانات املتاحة الطالبتقدمي وتسهيل مهمة أداء اختبارات  -٥         
  .ية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصةحسب ما ورد يف القواعد التنظيم

بنه يف الـربنامـج وذلك مـن  اصعوبات التعلم واطالعه على سري  طالبمع ويل أمر  التواصل -٦      
أو املشـاركة يف   اخلاص باملدرسـة،  خالل سجل الواجبات وامللحوظات املدونة يف تقرير األداء الشهري

  .يراها املعلم مناسبة للتواصل أخرى اجتماعات اللجنة أو أية طريقة

  :برنامج صعوبات التعلمنشاط 
بتفعيل دورها األساس بغض النظر عن انتخاب أعضـاء معيـنني أو عقـد     الربنامجيتم االستفادة من      

ويـربز   ،الطالبمع مالحظة أن االشتراك يكون عن طريق اجلماعات باملدرسة وجلميع  اجتماعات خاصة،
  :من خاللصر على سبيل املثال ال احلدورها 

  :يفعلى سبيل املثال النشاط الداخلي واخلارجي متمثالً  -١ 

  .حسب حاجة املعلم إنتاج وإعداد الوسائل -أ           

  .غري الرمسية تصميم وتنفيذ النماذج اخلاصة بالعمل -ب          

  . الزيارات اخلارجية -ج          

  .ملعلمحسب رؤية ا املسابقات الثقافية -د          

  .حسب قيامها مشاركات املسرح -هـ          

  .للمعلمني الذين يزاولون العمل املسائي إجنازات الدوام املسائي -و          

  .حسب إقامتها املشاركة يف املعارض اليت تقيمها املدرسة -ز          



 

  

٤٢

    .املدرسةداخل أو خارج  الطالبأي عمل أو نشاط يشارك فيه املعلم أو  -ح          

       .الطالبأي نشاط يقوم به املعلم لصاحل الربنامج و -ط          

  :على سبيل املثال يف التوعية متمثلة -٢

  .يف حال انعقاده أو جملس املدرسةأو األمهات للمعلمات، املشاركة يف جملس األباء  -أ          

  . الصحف احلائطية -ب           

  .حملاضرات والندواتإلقاء ا -ج           

  .املطويات واالت -د           

  .املشاركة يف اإلذاعة -هـ           

االختبـارات للتوعيـة عـرب كتابـة     االستفادة من اجلداول والتقاومي الدراسية وجداول  -و            
  .ع عليهاامللحوظات والتعريفات على تلك املواد حىت يتسىن ألكرب عدد ممكن من اتمع االطال

    .الطالبأي نشاط يقوم به املعلم لصاحل الربنامج و -ز            

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

  

٤٣

  
  

  الفصل السادس
  

  دور معلم صعوبات التعلم يف تقومي طالبه أثناء االختبارات - 
 بعض النقاط املهمة واملتعلقة بتفعيل األداء للمعلم - 

 علملغرفة املصادر بربنامج صعوبات الت ةاملكونات األساسي - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

٤٤

  )٢٦(: أثناء االختبارات م صعوبات التعلم يف تقومي طالبهدور معل 
  )يف القواعد التنظيمية وتوزيعها على أعضاء اللجنة  ٨٩، ٨٨يفضل تصوير صفحيت (      

يف املواد  للطالبيف مجيع حاالت التقومي يتوىل معلم صعوبات التعلم اإلشراف على اختبارات التقومي  - ١
  .يت يتلقون فيها خدمات التربية اخلاصةال
 :للتايل يت تناسب قدراته واحتياجاته وفقًاالذي لديه صعوبات تعلم بالوسيلة ال الطالبجيب تقومي  - ٢

لـه مع التأكد من فهمه للمطلوب فإنه جيب أن تقرأ  الطالبيف حالة كون قراءة األسئلة مشكلة لدى .أ     
  .قبل اإلجابة

فيجب أن يتم تقوميه شفوياً أو تكتب له اإلجابة أو تسجل على  الطالبكتابة صعبة على إذا كانت ال.ب     
  .الطالبشريط حسب ما تقتضيه مصلحة 

يف الفصل وما يتعلمه بناء علـى   الطالبجيب أن يتناسب توزيع األسئلة مع كمية املادة اليت يتعلمها .ج     
  .اخلطة التربوية الفردية

على أدائه يف مواد أخرى ال يتلقى فيها خدمات خاصـة   الطالبصعوبات التعلم لدى يف حالة تأثري .د     
بالتعاون بني معلم  الطالبكتأثري صعوبات التعلم يف القراءة على أدائه يف العلوم والقرآن الكرمي فإنه يتم تقومي 

  .الطالبلك املادة ومعلم صعوبات التعلم وذلك باختيار الطريقة اليت تناسب قدرات واحتياجات ذ
 الطالبباإلضافة إىل صعوبات التعلم فإنه جيب تقومي  الطالبيف حالة وجود مشكلة يف االنتباه لدى .هـ     

  .بشكل فردي بعيداً عن أي مصدر تشتيت لالنتباه
  .فترات راحة أثناء التقومي تبعاً لقدرته على التركيز واالستمرار يف أداء املهمة الطالبيعطى .و     
باإلضافة إىل صعوبات التعلم، فإنه جيب السماح لـه بالقيام  الطالبيف حالة وجود نشاط زائد لدى .ز     

  .من املقعد واملشي مث اجللوس مرة أخرى أثناء التقومي
يعاين من صعوبة يف احلفظ فإنه جيب تقوميه بتجزئة مادة احلفـظ إىل أجـزاء    الطالبيف حالة كون .ح     

على احلفظ ويتم تقوميه يف كل جزء بعد مساعدته يف حفظه قبيل التقومي بفترة وجيزة، قصرية تتناسب وقدرته 
  .ويف حالة تعذر ذلك يتم إعفاؤه من احلفظ واالكتفاء يف تقوميه بإدراكه للمفاهيم العامة للموضوع

واضيع وتقومي جيب جتزئة املفإنه  للطالبيف حالة كون تعدد املواضيع يف املادة الواحدة يسبب مشكلة .ط     
  .الطالبيف كل موضوع على حدة أو ضم أكثر من موضوع مع بعضها البعض حسب قدرة  الطالب

مما يقدم لـه يف الفصل العادي فإنه يتم تقوميه يف حمتوى اخلطة التربوية  الطالبيف حالة عدم استفادة  - ٣
  .املادةالفردية ويتم وضع األسئلة من قبل معلم صعوبات التعلم بالتنسيق مع معلم 

                                                           

  ).ثامنا( ٩١ادة امل. القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاص). هـ١٤٢٢. (وزارة املعارف  ٢٦



 

  

٤٥

 مما يقدم له يف الفصل العادي يف مادة معينة فإنه يتم تقوميه يف حمتوى اخلطة الطالبيف حالة استفادة  - ٤
التربوية الفردية وحمتوى املواضيع اليت يتعلمها يف الفصل العادي يف تلك املادة ويراعى يف ذلـك أن توضـع   

 .األسئلة بالتشاور بني معلم املادة ومعلم التربية اخلاصة

 .يف املواد ذات الكثافة يف احملتوى فإنه يتم التركيز على املفاهيم األساسية أثناء التقومي - ٥

  :ملحوظة
كما جيب على معلم صعوبات التعلم عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الطالعهم على آلية التقومي اخلاصة      

ح احلاالت اليت حتتـاج إىل  توضييتم تطبيقها كل حسب اختصاصه، مع ذوي صعوبات التعلم، حىت  بطالب
أساليب تقومي خاصة حىت يتسىن للجميع توفريها واالستعداد هلا بوقت كاف، والتنسيق مع معلم املـادة يف  

 التقـومي  ختبـارات ورة تطبيق تلك اآللية يف مجيع االفصل العادي حول الطريقة املناسبة لتطبيق اآللية، وضر
  .وحفظه لدى املعلم إجنازه أثناء االختباراتالفصلية والنهائية وكتابة تقرير مبا مت 

  

  )٢٧( بعض النقاط املهمة واملتعلقة بتفعيل األداء للمعلم

مشرف صعوبات التعلم املسؤول األول عن تقييم األداء الوظيفي ملعلم صعوبات التعلم، حيـث جيـب        
ير املدرسة واملشرف املتخصص يف استخدام االستمارة املعتمدة من قبل وزارة اخلدمة املدنية واملوقعة من مد

صعوبات التعلم واألخذ ا يف مجيع احلاالت مثل حركة النقل اخلارجية والداخلية والترشـيح للتـدريب   
انظـر التعمـيم   . (واالبتعاث وغريها مما يتطلب درجة األداء الوظيفي للمعلم وعدم األخـذ مبـا سـواه   

  .يف الصفحة الالحقة) ٦١/٢٧رقم

  
  

  

  

  
  

                                                           

  .) ج -ب -أ ("يةـتعليمـف الـم األداء للوظائـقويـناصر تـرح عـش).  هـ١٤١١.(ديوان اخلدمة املدنية  ٢٧
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  صعوبات التعلم برامج بشأن تقومي األداء الوظيفي ملعلمي: املوضوع                                
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  م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال
حرصاً على تطبيق مبدأ املساواة بني املعلمني، ورغبةً يف توخي الدقة عند إجراء تقومي أداء      

دد من املناطق املعلمني، وبناًء على ما الحظه مشرفو صعوبات التعلم خالل زيارام امليدانية لع
واحملافظات من تباين واضح بني املستوى الفعلي ألداء بعض معلمي برامج صعوبات الـتعلم  
ودرجة التقومي املعطاة هلم من قبل غري املتخصصني، ومبا أنـه يوجـد مشـرفون تربويـون     

  .متخصصون يف جمال صعوبات التعلم يف معظم مناطق وحمافظات اململكة
بدرجة تقومي األداء الوظيفي ملعلم برنامج صعوبات التعلم وفـق  عليه يعتمد األخذ      

االستمارة املعتمدة من قبل وزارة اخلدمة املدنية واملوقعة من مدير املدرسـة واملشـرف   
مثل حركة النقل اخلارجيـة  املتخصص يف صعوبات التعلم واألخذ ا يف مجيع احلاالت 

ا مما يتطلب درجة األداء الوظيفي للمعلم والداخلية والترشيح للتدريب واالبتعاث وغريه
  .وعدم األخذ مبا سواه

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                       
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٤٧

  :ويراعى التايل باللغة العربية الفصحى قدر اإلمكانااللتزام   -١     
  . لغة التدريس وصحة مفرداا  -      

  .توضوح اللغة واعتدال درجة وسرعة الصو  -      
  .وعدم الكتابة بقلم الرصاص بالنسبة للمعلم األعمال الكتابيةمجيع مراعاة قواعد اإلمالء والصياغة يف  -      
  :عند انعقاده املشاركة يف جملس األباء أو جملس املدرسة -٢      

يـات  وتراعى االستفادة من ذلك بتوعية أولياء األمور وتقريب وجهات النظر وتوزيـع املطو            
  .اللجنةمث كتابة تقرير بذلك وحفظه يف ملف  اخلاصة بالربنامج،

  :الزيارات الداخلية  -٣   
سواء املشرفني يف مجيع التخصصات أو أولياء وذلك من خالل استقبال الزوار من خارج املدرسة              

م بشـرح مفصـل عـن    حيث يقوم املعلأو وفود من مدارس جماورة،  أو زمالء يف نفس التخصص األمور
  .اللجنةيف ملف  هوحفظيف أي منوذج يراه املعلم مناسباً، مع توثيق ذلك  الربنامج،

قيام معلم صعوبات التعلم بالتنسيق مع معلمي الرياضيات واللغـة العربيـة   :الزيارات األكادميية -٤    
، الطالـب املعلومة لـدى  حبضور دروس يف الفصل العادي دف االستفادة من خربة املعلم وطريقة توصيل 

وكيفية إدارة اجللسة التدريسية، مث يتم توثيق تلك الزيارة مبيناً فيها اهلدف واملوضوع والطريقة واملخرجات، 
  .وأية أهداف أخرى حتققت من تلك الزيارة

  : الزيارات اخلارجية -٥     
دجمهم  خالل االطالع والترفيهدف  بتنظيم زيارات للطالبالتعزيز اإلجيايب  ودف إىل حتقيق          

مع مراعاة ظروف مدارس البنات يف الزيارات اخلارجية، أو زيارة املعلمني فيمـا بينـهم    مع تالميذ املدرسة
  .دف تبادل اخلربة

  :الصحف احلائطية -٦    
ماكن املناسبة البد من االختيار اجليد للمواضيع واإلبداع يف إنتاج الصحف احلائطية واختيار األ           

  .مع توثيق مصادرها إلبرازها يف مجيع مرافق املدرسة
  :النشرات واالت -٧    

حقق اهلدف املنشود مع يتوخمتصر حىت وجذاب يراعى االهتمام بنشر كل جديد بأسلوب شيق           
  . وتوثيق مصادرها األصليةوصحة املادة العلمية وجودا مراعاة سالمة اللغة 

  :املشاركة يف الطابور الصباحي عن طريق اإلذاعة -٨    
  .عموماً املدرسة طالب مععلى معلم صعوبات التعلم املشاركة يف اإلذاعة الصباحية للتعريف بالربنامج         



 

  

٤٨

  :املشاركة يف النشاط الداخلي للمدرسة -٩      
  .املدرسة دف توعيتهم بالربنامج طالبالعلمية والثقافية جلميع  وذلك عن طريق عمل املسابقات        

حضور الدورات والندوات واللقاءات اليت تنظمهـا  يف جمال التخصص، و :االطالع والقراءة -١٠     
وعلى املعلم االستفسار من مدير املدرسة كل عام دراسـي عـن    اجلهات املختصة واالستفادة من براجمها،

  .اليت ستعقد خالله الدورات اجلديدة
  :السعي يف تطوير الربنامج - ١١      

ورصـد   يف الدورات والندوات واالطالع العام، همن واقع خربة املعلم يف امليدان وما يكتسب            
  .التابعة هلاالتعليم التربية و ورفعها إىل إدارةامللحوظات السلبية واإلجيابية 

   :زيارات التواصل بني أعضاء اللجنة -١٢      
ي تفعيل لعمل اللجنة األساس، لذلك عند زيارة املعلم للمرشد أو ملعلم الفصل أو للمدير أو وه            

جيب تعبئة منوذج التواصل وحفظه يف  الربنامجللوكيل أو ملقابلة ويل األمر أو زيارة أعضاء اللجنة إىل املعلم يف 
  )م/ ٦منوذج (    .ملف اللجنة

  : االلتزام واالنضباط -١٣      
وتقدير قيمة الوقـت   لحضور واالنصراف واحلصص املدرسية واملكتبية،مبواعيد العمل احملددة ل          

واستثماره فيما خيدم التربية والتعليم، واحملافظة على التدريس قبل وبعد اإلجازات مباشرة، وعـدم مغـادرة   
  .موقع العمل بدون إذن مسبق

   :التعاون -١٤      
وسائر املعلمني يف كل ما من شأنه انتظام الدراسة وجدية العمل، مبا يف ذلك فترة مع إدارة املدرسة        

  .برنامج صعوبات التعلم بطالباالختبارات الفصلية، ما مل يتعارض مع العمل يف جلنة االختبارات اخلاصة 
  : بالنسبة للفئات األخرى -١٥         

راسي الثانوي واليت تزول املشكلة بزوال السبب، ففـي  ممن يعانون من مشاكل دراسية كالتأخر الد         
حالة عدم اكتمال النصاب فال مانع من تقدمي اخلدمة هلم بشرط توضيح وتصنيف حالتهم التربويـة، أمـا   

، وذلك الختالف التخصص ونوعيـة  الربنامجحاالت التخلف العقلي فال ميكن تقدمي اخلدمة هلم عن طريق 
  ).٢(للشكل رقمفقط انظر  .اخلدمة املقدمة

كذلك ال ميكن احتساب نصاب املعلم ضمن نصاب املدرسة ويكلف بتدريس مواد التعليم العام، بـل       
   .الربنامجه جدول خاص يف خيصص لـ

  



 

  

٤٩

  وجه الشبه واالختالف بني صعوبات التعلم وبطء التعلم والتأخر الدراسي
 التأخر الدراسي بطء التعلم صعوبات التعلم الفئة/احملك

  
  االستبعاد

 

عدم وجود إعاقة مصاحبة هلـا تـأثري مباشـر    
كالتخلف العقلي أو اإلعاقة السمعية أو البصرية 

 الظروف البيئية واالجتماعية  وأو االنفعالية أ

ضعف يف القدرة العقلية ال يصل إىل  درجة التخلف 
 العقلي

 عدم وجود أي إعاقة حسية

  
  

  األسباب
  
 

ل الفرد عبارة عن تنشأ داخ) مستترة(إعاقة خفية
خلل وظيفي يف أداء اجلهاز العصـيب املركـزي   
وليس إصابة يف الدماغ،أي قصور يف أداء الدماغ 
أو اجلهاز العصيب املركزي؛ مبعىن أـا ال تـتم   
بالطريقة العادية، وهذه األسباب ال تعاجل وإمنا يتم 

 احلد من أثارها فقط

  ضعف عام يف القدرة العقلية
 قبل الوالدة وما بعدها أسباب وراثية ملا

االعتماد على / التدليل الزائد / إمهال األسرة 
الغياب / واملشاكل األسرية كالطالق / املربيات

الظروف البيئية / اخلوف والفزع/القلق/الفقر/
كتوقف الدراسة بسبب الـرباكني والـزالزل   

واخـتالف  / واملشاكل الصحية  والفيضانات
جتماعيـة ،  والظروف اال/ اللهجات واللغات 

زمحـة  /وتراكم الصعوبة يف املراحـل /واملدنية
 . *الفصل وشخصية املعلم وقدرته

 فما فوق على مقياس وكسلر ٩٠ نسبة الذكاء

  على مقياس وكسلر ٨٩وحىت  ٧٦من 
بـطء تعلـم،    ٨٤إىل ٧٠حسب تعميم الوزير من 

جيب عدم التركيز على الدرجة يف اختبار الـذكاء،  
مراعاا قبـل احلكـم   فهناك خصائص أخرى جيب 

 على احلالة

 فما فوق على مقياس وكسلر ٩٠

اخلدمة 
 املقدمة

تشخيص طيب مث منائي وأكادميي ملعرفة نقاط القوة 
للتقليل مـن   -واالحتياج مث تصميم خطة فردية 

ويتم تقيـيم   الربنامجتطبق داخل  -أثار الصعوبة
باتفاق  والربنامجاحلالة حسب ما تعلمه يف الفصل 

صعوبات التعلم ومعلم الفصـل العـادي   معلم 
وهناك العالج الطيب بالعقاقري حتت إشراف طبيب 

 .متخصص ملن يعانون من النشاط الزائد

يف الفصل العـادي حسـب التعمـيم الـوزاري     
هــ ويـتم   ١٣/١٠/١٤١٨تاريخ٧٢٣/٢٧رقم

تشخيص احلالة بواسطة فريـق متخصـص يضـم    
يل األخصائي النفسي واالجتماعي ومعلم الفصل وو

األمر وضرورة مراعاة الفروق الفردية يف الفصـل  
 طالبوإعداد خطة تربوية فردية داخل الفصل لكل 

واملرونة يف األساليب التعليميـة وتقـدمي بـرامج    
ـ  ل مـع  تستهدف أولياء األمور دف كيفية التعام

لالخنراط يف اال املهين  طفلهم وأخرياً يئة الطالب
. 

اسة حالة عن طريق يف الفصل العادي وعمل در
املرشد الطاليب وتقدمي دروس إضافية للتعويض 

 .عن املهارات املفقودة

التحصيل 
 الدراسي

قصور يف بعض املهارات األكادميية قد يؤثر على 
بعض املواد الدراسية ذات العالقة ، وهناك تباين 

 واضح بني درجات مادة وأخرى

ع اخنفاض واضح يف مجيع املواد غالبـاً ال يسـتطي  
مواصلة تعليمه ما بعد الثانوي يبـدع يف النـواحي   

 *املهنية بعكس األكادميية 

اخنفاض واضح يف مستوى التحصيل وخصوصاً 
يف املواد اليت حتتاج إىل حضور ذهـين ، وإذا  

 زال سبب القصور لديه زالت املشكلة 

املشاكل 
 النمائية

اضطراب يف العمليات النفسية األساسية كفهـم  
لغة املنطوقة واملكتوبة واليت تبـدو يف  واستعمال ال

اضطراب االستماع والتفكري والكالم والقـراءة  
 واإلمالء واحلساب

مشاكل منائية  كالتمييز والتحليل وأي سلوك لـه  
 .عالقة بالقدرات العقلية 

 ال يوجد لديه مشاكل منائية واضحة

املظاهر 

  السلوكية
  
  

/ اندفاعية / تشتت / نشاط زائد :قد يصاحبها
وكل هذه املظاهر / عدم االستمرار يف املهمة 

 .بنسب متفاوتة

قصور يف السلوك التكيفي كمهارات احلياة اليومية 
والتعامل مع اآلخرين ولكن بدرجات غري عالية مع 

 * .بروزهم يف املهارات املهنية

إحباط دائم وسلوك غري مرغوب فيه وعدم 
 .تقبل التوجيهات
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  :ةاخلطط البديل -١٦ 
، لذلك عليـه أن جيهـز   يه سوف تنتهي يف وقت معني تقريباأن اخلطط لد املعلم يعلم مسبقًا                

خططاً بديلة تكون جاهزة لتقدمي اخلدمة هلا يف حالة قفل خطط قدمية وخصوصاً يف الفصل الدراسي األول، 
دة ومن مث كتابة اخلطط هلا فهذا األمر فاملعلم ال حيق لـه بدء الفصل الدراسي الثاين بتشخيص حاالت جدي

يكون يف بداية العام الدراسي أما الفصل الدراسي الثاين فاألمر خيتلف وعلى املعلم جتهيز احلاالت البديلة قبل 
   .قفل أي حالة خالل أسبوع حىت ال تتغري نتائج التشخيص

  :توثيق األعمال -١٨     
اخلارجية والداخلية واألكادميية، ومنوذج حضور جملس ار والزيارات املستبعدين واالنتظ الطالب              

، حيث ال ميكن تعميم مناذج لكل عمل داخلي، بـل  عرب أي منوذج يراه املعلم مناسبااألباء، فيتم توثيق ذلك 
  . األمر متروك للمعلم وقدرته على تصميم النماذج

  :ملحوظة هامة -١٩     
ميكن الشفاء منه بالعالج، فالصحيح هو أن الربامج اخلاصـة   ت مرضا عضوياعوبات التعلم ليسص          

على اجتياز مشاكلهم واكتساب املهارة بالطرق اليت تناسبهم،  الطالببتقدمي اخلدمة هدفها مساعدة هؤالء 
األمور أن رمبا تالزمهم طوال حيام، لذلك على إدارة املدرسة وأولياء  -واهللا أعلم  -مع العلم أن الصعوبة

يتفهموا هذه احلقيقة وال يطالبوا معلمي ذوي صعوبات التعلم مبا هو فوق طاقتهم، ويف نفس الوقت علـى  
  .املعلم بذل اجلهد مع تلك الفئة حىت نستطيع أن نصل إىل اهلدف املنشود

  :دائرة األولويات -٢٠     
ائرة لألولويات قبل البدء بالعمل، مـن  جيب على معلم صعوبات التعلم أن ينظم عمله وأن يصمم د          

شأن تلك الدائرة تنظيم العمل حسب أمهيته، وهذا التنظيم جيب أن يكون مع بداية العام الدراسي، حبيـث  
يف الدائرة الوسطى وهكذا، انظر الشـكل   أمهية ت األقليضع يف الدائرة الصغرية اخلطوات املهمة، مث اخلطوا

   .حقاتالفصل السابع املليف  )٣(رقم 

      لغرفة املصادر بربنامج صعوبات التعلماملكونات األساسية 
  :ومنها توفر من قبل إدارة املدرسةو     

  :مستلزمات مكانية -١ 
  .تقريبا ٨×  ٥احة الغرفة مس -
 .عن الضوضاء ويف موقع متوسط قريب من الصفوف األولية موقع الغرفة يكون بعيدا -

 .إنارة ووية الغرفة بشكل جيد -
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   :  مستلزمات جتهيزية -٢ 
  :توفر من قبل إدارة املدرسة وإدارات التعليم ومنهاو       

  .) رفلوما ست (سبورة مغناطيسية تعمل على الوجهني، مع أقال م   -    
 .مع مقاعد ميكن التحكم يف ارتفاعها)   U(على شكل حرف  للطالبطاولة  -

 .للطالبطاولة خاصة تساعد على تركيز االنتباه  -

 .طاولة للمعلم بأربعة أدراج مع كرسي متحرك -

 .دوالب سحاب للملفات -

 .قواطع خشبية لتقسيم الغرفة إىل قسم للتدريس وقسم للنشاط والوسائل التعليمية -

 .مع مقاعد للطالبثالث طاوالت  -

 .سبورة حائطية ثابتة -

 .ستائر مكتبية قائمة -

 .دوالب حلفظ الوسائل التعليمية -

 .تداد الصوتفرش لألرضية، ملنع ار -

 .آلة تصوير مستندات -

  :     واملواد التعليمية التقنيات -٣  
   :ومنها توفر من قبل إدارة املدرسة وإدارة التعليمو       
 .جهاز العرض لفوق الرأس -

 .جهاز حاسوب بطابعة -

 ).الذكية(جهاز السبورة التفاعلية  -

  ).الداتا شو(جهاز عرض البيانات احلاسوبية  -
 .رطةمسجل صوت مع أش -

 .مع أشرطة تعليمية وطاولة صغرية حلمل اجلهاز وجهاز تلفزيون بفيدي -

 .وسائل تعليمية ملادة القراءة والرياضيات -

 .كتب دراسية جلميع املراحل ملواد القراءة واإلمالء واخلط  والرياضيات مع كتاب املعلم للرياضيات -

ولكـن جيـب أن ال   قي الغرف يف املدرسة إن تلك املستلزمات هي أهم ما مييز غرفة املصادر عن با     
املكان املناسـب واملعلـم وحضـور     توفر طاملايتوقف الربنامج على أي حال لعدم توفر تلك العناصر 

  .الطالب



 

  

٥٢

  
  
  

  الفصل السابع
  

  :وتتضمن امللحقات       
  مناذج العمل - 
 دائرة األولويات - 

  مناذج مثالية لتحليل أمناط األخطاء - 
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ن ال يستطيع العد خلانة املئات وال يعرف اجلمع والطرح وحالته الصحية متأثرة مبرض الربو نوعا ما االب

  .ذكي الطالبومشكلته ليس هلا عالقة بالذكاء فالعالج كما أنه جيد مكانه بني أسرته وأقاربه ويأخذ 
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�א) ���א�5 �8c� �
T'(א�eو��g_�(א� �وא��hא4א2 �W لديه مهارات مفقودة يف مراحل  الطالبأن  ذكر املعلم
ملتابعته وسوف  الربنامجستطيع التوفيق بني تعليمه ما سبق وبني اجلديد يف صفه لذا حيتاج إىل أ سابقة وال

   .علما بأن رسوبه كان بسبب تأثري املهارات السابقة الطالب ملساعدةمع معلم الصعوبات   أتعاون

٣� J�������g._�(א4א�2א�.hوא��+.�Y��א��
��8c.����א5.��א)�?.T'(א�eو�W مـرة   أكثر منطبيعي وتعرض ألزمة ربو  الطالب
 ولدي ملف خاص به متفوق يف باقي املواد وقد رشح لزيارات خارجية الطالبيتواصل معنا و وويل أمره

  .الطالبصحيا وأكادمييا ولدي الرغبة يف التواصل مع غرفة املصادر ملساعدة 

٤� J����[_'�א��
  بغرفة املصادر وتبادل األحاديث حول املدرسة  الطالبمت لقاء �I��Wא�����jQ��-Pא)���
   الطالبمرتاح لتعاملهم وكذلك يف املرتل وقد لوحظ على  الطالبوالتالميذ واملعلمني وغريهم، و

   حيب التعزيز الطالبو ،نةاستخدامه ليده اليسرى يف الكتابة وكذلك يستخدم نظارة حتتاج إىل صيا
   وحيتاج إىل تشخيص واتضح أنه يفتقدها منذ الصفوف املبكرة وقد أعطي مهارات على السبورة

  .حيمل عالجه دائما معه الطالب، ومتكامل حول تلك املهارات حىت تتضح نقاط االحتياج لديه
P����א�I���k�א�_��  ر أكادميي للطالب حيتوي على مجيع مت تقدمي اختبا�Wא`��N�nא�2وא)�����Jא��l�mא

  املهارات اخلاصة بالصف الرابع واملهارات األخرى يف الصفوف الدنيا واليت مل ترد يف الصف الرابع،
  .مع إعطاء الطالب مهارات الصف اخلامس 
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  ا���ف ���� ا���ى

وأوضاعها املختلفة من  قراءة احلروف اهلجائية، كتابة احلروف اهلجائية، قراءة احلروف اهلجائية حبركاا الثالث وسكوا، كتابة احلروف بأشكاهلا
  .الكلمة، التمييز نطقًا والكتابة بني احلروف املتقاربة يف الشكل والصوت، قراءة الكلمات قراءة سليمة، حفظ األناشيد

  هـ١٤٣/     /   هـ            إىل  ١٤٣/     /   من       الفترة الزمنية املتوقعة للهدف البعيد

�ا�ه�ا  م  ا�ه�اف ا�����ة ا���ى��
ر�# ا� "�!  ف ا� �ر�$  

ا�"�وف  ا�(
�)أن ���أ )١
� وذ�- ,+ /0
�2� آ
ا��3
�7�! �6اء$�
 �4 ا��4 � 

 �8��<=> ;"�: و�9
  %١٠٠إ$�
ن

  

١  
�2�  ا�(
�)أن ���أ 
وذ�- ,+ �7�! ) ز  -ر  –ذ  –د  -أ( ا�"�وف ا��3

8� إ$�
ن �  %�6١٠٠اء$�
 �4 ا��4 � �<=> ;"�: و�9
  هـ١٤٣٠/  /  

٢  
�2�  ا�(
�)���أ  أن
وذ�- ,+ �7�! �6اء$�
 �4 ) و   - ظ   –ط ( ا�"�وف ا��3

8� إ$�
ن �  %١٠٠ا��4 � �<=> ;"�: و�9
  هـ١٤٣٠/  /  

٣  
�2�  ا�(
�)أن ���أ 
وذ�- ,+ �7�! ) ي   –ث  –ت  –ب ( ا�"�وف ا��3

8� إ$�
ن �  %�6١٠٠اء$�
 �4 ا��4 � �<=> ;"�: و�9
  هـ١٤٣٠/  /  

٤  

�)اأن ���أ )�  ��2
وذ�- ,+ �7�! �6اء$�
 �4 ) خ  - ح  –ج ( ا�"�وف ا��3

8� إ$�
ن �  %١٠٠ا��4 � �<=> ;"�: و�9
  هـ١٤٣٠/  /  

٥  
�2�  ا�(
�)أن ���أ 
وذ�- ,+ �7�! ) ض  -ص  –ش   –س ( ا�"�وف ا��3

8� إ$�
ن �  %�6١٠٠اء$�
 �4 ا��4 � �<=> ;"�: و�9
  هـ١٤٣٠/  /  

٦  
�2� ا�" ا�(
�)أن ���أ 
وذ�- ,+ ) ن  -م   –ل   –ك   –ق   –ف ( �وف ا��3

8� إ$�
ن �  %�7١٠٠�! �6اء$�
 �4 ا��4 � �<=> ;"�: و�9
  هـ١٤٣٠/  /  

��6Y ا�� Z��
��  ,�د ا
٧  

�2�  ا�(
�)أن ���أ 
وذ�- ,+ �7�! �6اء$�
 ) هـ   –غ   –ع ( ا�"�وف ا��3
8� إ$�
ن �  هـ١٤٣٠/  /    %�4١٠٠ ا��4 � �<=> ;"�: و�9

  أ�Y8ع  ٤إ�^      0١+   
  هـ١٤٣٠/  /    (     )$���c ا���ف ���6 ا���ى رc6   ٨    ,�د ا�"�a ا��9`_ة

٢( d��� أن(�
��+  ا�(
�(ا�=/�
تeY9ا�� ( ��
آ 

(  )     وذ�- ,+ �7�! �6اءة
(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي 

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �

١  
 d��� أن(�
�(ا�=/�
ت ا�(eY9! �6اءة�) ا���وذ�- ,+ �7 ��
   Y9�+ ا�` : آ 

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (   )  
  هـ١٤٣٠/  /  

٢  
 d��� أن(�
�(ا�=/�
ت ا�(eY9! �6اءة ) ا���وذ�- ,+ �7 ��
  � Y9�+ ا�cg آ 

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) 
  هـ١٤٣٠/  /  

٣  
d��� أن (�
�(ا�=/�
ت ا�(eY9! �6اءة ) ا���وذ�- ,+ �7 ��
  � Y9�+ ا�=�� آ 

  هـ١٤٣٠/  /    آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) 
��6Y ا�� Z��
��  ,�د ا

  أ�Y8ع  ٦إ�^      0٥+   
٤   c6ا���ف ���6 ا���ى ر c���$(     )    /  /هـ١٤٣٠  

    ,�د ا�"�a ا��9`_ة
� ا���ف ا����� ا�ولe
  هـ١٤٣٠/  /    ;�

آ/�
ت  ا�(
�)أن ��آ) ) ٣
�hوف إ�^ ٣($" Yي ,/^

وذ�- ,+ �7��h( !وف ٥
آ/�
ت 0+ (    ) $�آ�) 
آ/�
ت $�(^ (    ) أ;> أي 

  �f �4 ا��4 �

١  
  وذ�- ,+ �7�! $�آ�) ) �hوف ٣( آ/�
ت $" Yي ,/^  ا�(
�)أن ��آ) 

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) 
  هـ١٤٣٠/  /  

٢  
  وذ�- ,+ �7�! $�آ�) ) �hوف ٤( آ/�
ت $" Yي ,/^  ا�(
�)أن ��آ) 

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) 
  هـ١٤٣٠/  /  

٣  
(    ) وذ�- ,+ �7�! $�آ�) ) �hوف ٥(آ/�
ت $" Yي ,/^  ا�(
�)أن ��آ) 

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �)     (آ/�
ت 0+ أ;> أي 
  هـ١٤٣٠/  /  

��6Y ا�� Z��
��  ,�د ا
٤   c6ا���ف ���6 ا���ى ر c���$(     )    /  /ع    ٨إ�^       0٧+     هـ١٤٣٠Y8أ�  

    ,�د ا�"�a ا��9`_ة
� ا�ه�اف ا�����ةe
�; :�e
jول وا��  هـ١٤٣٠/  /    ا

    


ط ا��Yة  م   �e  ج  م
� hkط ا
�e  
� ا�"�وف ا��  ١�
�2�آ 
3  ١  ��2
  �6اءة ا�"�وف ا��3
٢  �7Yء ا����
� وا� hY `ء ا��
�  ٢  ا� ���d ��+ ا� �
� آ lmjا� +�Y9 ل ا�
=nأ +�� d��� ا�  
  $�آ�) آ/�� 0+ ,�ة �hوف  ٣  ................  ٣
� �6اءة  ٤  ..............  ٤lmjاع ا���ود ا�Yeأ +�� d��� ا�  
٥  .............  ٥  Yeأ +�� d��� ا���
  اع ا���ود آ 
٦  ...............  ٦  +�� d��� و) أل(ا� ���  ا������ �6اءة) أل(ا�<�

��n ا����رة  ٧  ...............  ٧e�  p`h ا



 

  

٥٩

� ا�ه�اف  م  ا�ه�اف ا�����ة ا���ى��
ر�# ا� "�!  ا� �ر�$  
٤(  d��� أن (q�
(  ) ��q+  ا�(

�q6اءًة وذ�q-   ) أYeاع ا���ود 
(    ) ,�7 +qqqqq��qqqqq6 !qqqqqاءة 

ت qqq0+ أ;qqq> أي qqq�/آ (    )

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �

١  
 d��� أن(�
��s(ا�=/�
ت ا� � $" Yي ,/^ ا���  ا�(
� (   !q��7 +q, -�6اءًة وذ�


ت $�(^ �f �4 ا��4 �آ(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) �6اءة �/  
  هـ١٤٣٠/  /  

٢  
 d��� أن(�

�Yاو(ا�=/�
ت ا� � $" Yي ,/^ ا���  ا�(� (    !q��7 +q, -q�6اءًة وذ�

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) �6اءة 
  هـ١٤٣٠/  /  

٣  
 d��� أن(�

ء(ا�=/�
ت ا� � $" Yي ,/^ ا���  ا�(��
� (    +q, -qاءًة وذ��q6  !q��7

  هـ١٤٣٠/  /    آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) �6اءة 
��6Y ا�� Z��
��  ,�د ا

  هـ١٤٣٠/  /    (     )$���c ا���ف ���6 ا���ى رc6   ٤  أ�Y8ع   ١٠ إ�^    0٩+   
    ,�د ا�"�a ا��9`_ة

� ا�ه�اف ا�����ةe
�; :u�
jوا� �e
jول وا��  هـ١٤٣٠/  /    ا

٥( dqq��� أن(qq�
(  ) ��qq+ ا�(
� وذ�q-   ) أYeاع ا���qود  ًq�
آ 

  �qqqqq�
(    ) ,�7 +qqqqq�qqqqq! آ 

ت qqq0+ أ;qqq> أي qqq�/آ (    )

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �

١  
 d��� أن(�
��s(ا�=/�
ت ا� � $" Yي ,/^ ا���  ا�(
� (    !q��7 +q, -qوذ� �ً�
آ 

 ��
  �4 �آ/�
ت $�(^ �f �4 ا�(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) آ 
  هـ١٤٣٠/  /  

٢  
 d��� أن(�

�Yاو(ا�=/�
ت ا� � $" Yي ,/^ ا���  ا�(� (     !q��7 +q, -qوذ� �ًq�
آ 

 ��
  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) آ 
  هـ١٤٣٠/  /  

٣  
 d��� أن(�

ء(ا�=/�
ت ا� � $" Yي ,/^ ا���  ا�(��
� وذ�- ,+ �7�! ) �ً�
آ 

 ��
  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) آ 
�  هـ١٤٣٠/  /  �6Y ا�� Z��
��  ,�د ا

  أ�Y8ع   ١٢ إ�^   0١١+  
  هـ١٤٣٠/  /    (     )$���c ا���ف ���6 ا���ى رc6   ٤    ,�د ا�"�a ا��9`_ة

� ا�ه�اف ا�����ةe
�; :Zوا��ا� u�
jوا� �e
jول وا��  هـ١٤٣٠/  /    ا

(  ��qqq+  ا�(
�qqq)ن ���dqqq أ) ٦
� و) أل) �qqqqqqqqqqqqqqqq�) أل(ا�<�

    +qq, -qqاءًة  وذ��qq6 �qq�ا����

ت (    ) �7��qq6 !qqاءة  qq�/آ

ت (    ) qqq0+ أ;qqq> أي qqq�/آ

  $�(^ �f �4 ا��4 �

١  
 d��� أن(�
� �6اءًة وذ�- ,+ �7�! �6اءة ) أل( ا�(��آ/�
ت 0+ (    ) ا�<�
  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) أ;> أي 

  هـ١٤٣٠/  /  

٢  
 d��� أن(�
آ/�
ت 0+ (    ) ا������ �6اءًة وذ�- ,+ �7�! �6اءة ) أل( ا�(
  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) أ;> أي 

  هـ١٤٣٠/  /  
��6Y ا�� Z��
��  ,�د ا

  أ�Y8ع   ١٤ إ�^   ١٣ 0+ 
  هـ١٤٣٠/  /    (     )$���c ا���ف ���6 ا���ى رc6   ٣    ,�د ا�"�a ا��9`_ة

�� اe

v0: ه�اف ا�����ة;�wوا� Zوا��ا� u�
jوا� �e
jول وا��  هـ١٤٣٠/  /    ا

آ/�
ت ( ا�(
�)أن �= ) ) ٧
  Zqqq0 دة�qqq>0 
ًqqq4و�h <�qqq>$

+�Yqqq9 ت وا�
qqqا�"�آ ( -qqqوذ�
�qqqqqq�
(    ) ,�7 +qqqqqq�qqqqqq! آ 

ت qqq0+ أ;qqq> أي qqq�/آ (    )

  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �

١  
وذ�- ,+ �7�! ) آ/�
ت $<�> �hو4ً
 0<�دة Z0 ا�"�آ
ت( ا�(
�)أن �= ) 

��
  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) آ 
  هـ١٤٣٠/  /  

٢  
وذ�- ,+ �7�! ) آ/�
ت $<�> �hو4ً
 0<�دة Z0 ا� Y9�+( ا�(
�)أن �= ) 

��
  آ/�
ت $�(^ �f �4 ا��4 �(    ) آ/�
ت 0+ أ;> أي (    ) آ 
  هـ١٤٣٠/  /  

��6Y ا�� Z��
��  ,�د ا

  أ�Y8ع   ١٥ إ�^   ١٤ 0+ 
٣   c6ا���ف ���6 ا���ى ر c���$(     )    /  /هـ١٤٣٠  

    ,�د ا�"�a ا��9`_ة

� ا�ه�اف ا�����ةe
�; :v0
wوا� Zوا��ا� u�
jوا� �e
jول وا��
دس ا�  هـ١٤٣٠/  /    وا�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���8د������א) �

�� ا�`�د��Y�� ا� �)wن �4 إ,�اد ا�Yرآ
  ا��<
� ا��<
رك  م`;  c�kا  Z�6Y ا�  
١  (�
      و�� أ�0 ا�(
      )ا��0)s�c/ ا��
دة  ٢
٣  ��m)ا� �nا���      
٤  c/� ت ا�
�Y�; c/�0      
٥  ���� ا� �ر�)w90`_ ا�      
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��ذج ا���ر�� ا�����          ر�� ا�����                                         ���ذج ()                       ١ ( �  )م/٥
  )(       زمن التدريس  …:احلصة هـ ١٤/   /   : التاريخ .........اليوم* )    ٤٠   (زمن التدريس  األوىل:احلصة  هـ ١٤٣٠   /  ١٠ /٢٩: التاريخ األحد:اليوم *  )  ١(رقم اهلدف قصري املدى  

)  ٥( كلمات من أصل أي )  ٤( يكتب الطالب كلمات حتتوي على الالم الشمسية وذلك عن طريق كتابه  أن  أسلوب التدريس  االستراتيجية
  )  ١(    اهلدف التدريسي  .كلمات متلى عليه يف الدفتر 

  املباشر  التصور البصري

        

$% 
  *�فا��� �أ'&�
 

��5 3��4 �2 ا�01/ ���.-,اآ� �� ��.  
  
  

 . جِِْرفَال احفتم رِِِِِِِِبالصـ -
 

 .لذيذٌ رٍُالتــم معطَ -

  

- قَرةُب الزيلةٌطوِِ ةُافَر . 

  

 . يلٌموج ثيفكَ اببالضـ -

  

  . ةٌريبِِكَ ةٌيندم ياضلرا -
  
  
  
  

  
  الواجب املرتيل

  ........الفصل...........الكتاب املدرسي للصف ����
  .........و...........سؤال رقم..........صفحة رقم

  .......أخرى���� دفتر الواجبات  ����ة خارجية  ورق ����

���  ا���ض وا����ر�7 وا���
  


   :4�ض ا:��9
  :األمثلة 

  .الشمس ،السالم  ، التوت ، الذهب ، الطالبةُ 
 :منذجة املعلم للمهارة أمام الطالب •

خبطوات . الطالب متحدثًا  أماميقوم املعلم بنمذجة املهارة  -
 .لطالب ويشاهده العمل  حىت يسمعه ا

  .يطلب من الطالب أن يقلده وهو يقوم بنفس اإلجراء -
مناقشة الطالب عن ما مت منذجته وحثه على السؤال يف حـال   •

 .عدم الفهم

 :التمارين  •

يقوم الطالب بعمل متارين وتطبيقات متنوعة مبساعدة وتوجيـه   •
 .املعلم

يقوم الطالب بعمل متارين وتطبيقات متنوعة باسـتقاللية عـن    •
 .ملعلما

 :التعميم  •

  .التأكد من تعميم الطالب للمهارة يف مواضع  ومواقف خمتلفة  •


  ا=��1ح وا��*�&
  ).عند احلاجة(مراجعة الدرس السابق وربطه بالدرس اجلديد  •
  .يئة الطالب للدرس وإعطائه خلفية عن املهارة •
 .تعريف  الطالب باملفردات اليت ستستخدم يف الشرح والالزمة للفهم •

  حروف الالم الشمسية . شكالً ونطقًا  الالم الشمسية ، الشدة:  مثل •

 .توضيح املفاهيم والعناصر األساسية للدرس •

 .الالم الشمسية تكتب وال تنطق  -: مثل  •

 . احلرف الذي بعدها يكون مشددا -       

  ، ز، د ، ذ، رت، ث، . ( التعريف حبروف الالم الشمسية األربعة عشر  -       
  ) .ص ، ض، ط، ظ، ل، ن ش ،س ،           

 

 ):خطوات ( االستراتيجية  املناسبة للمهارة  •

•  

 .وال يستطيع كتابتها على السبورة أو على ورقة  قراءا الطالبيكتب املعلم كلمة يستطيع  •

 الكلمة جهراً  الطالبيقرأ  •

 .حروف الكلمة  الطالبيقرأ  •

 .الكلمة على ورقة بشكل منظور  الطالبيكتب  •

 .إىل الكلمة و يأخذ صورة فكرية هلا  الطالبأن ينظر  •

 .عينية ويتهجى الكلمة جهراً مع حتليل احلروف أثناء التهجي  الطالبيغلق  •

  .الكلمة وبفحصها للبحث عن اخلطأ  الطالبيكتب  •

  الوسائل المستخدمة  .السبورة ، األقالم امللونة ، البطاقات الورقية ، احلاسب اآليل 

حيدد ( مادي )   (   رمزي (     )   معنوي)   (     الغياب     التأخر   دقيقة ...........
:(.............................  

  ا���<�<
(     )     معيار التحقق /نسبة )   ( حتقق   (   ) تعديل اهلدف التدريسي  (      )يعاد الدرس باستراتيجية أخرى     (    )يستكمل بنفس الطريقة 

(  
  التقييم

  ا����A@�ت  


ق ا�(`xو,�9 إ ،c��� ا� !�lY$ Z0 v�ا� �ر ��/,

س 4���  ��6Y ا�� �� ا��Yم وا� 
ر�#، أ0
 ���c ا���ف v`e �4 ا�"�� �|} ا��z9 ,+ ا�3� 9�
� Z0 آ ��
� =�> ا���ف �v`9 ا�Y�9ذج �4 ا�"�� ا� � (�

80
�nة c�ذج ا���Y�9ا� ��� Z}Y�و ��ذج ~�Y�e م�w ��4 � .$���> ا���ف أو $|��� ا�k �ا�3�$

  

   

 



  
  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

  

áÜÈnÛa@pbiìÈ•@wßbãŠi@Ý•aìm@x‡ì¸áÜÈnÛa@pbiìÈ•@wßbãŠi@Ý•aìm@x‡ì¸áÜÈnÛa@pbiìÈ•@wßbãŠi@Ý•aìm@x‡ì¸áÜÈnÛa@pbiìÈ•@wßbãŠi@Ý•aìm@x‡ì¸@@@@@@@@
  

						

	:	א��وא�ل	�وع	 	

 .........أخرى ��������اتصال هاتفي ���� لقاء داخل املدرسة   ���� زيارة للفصل   ��������  للربنامجزيارة ����      ����

   :�د�	א��وא�ل		      ����

�االطالع على اخلطة الفردية     ��������الفعلي داخل الصف     لطالبالوقوف على مستوى ا����     ���� �� �� �� �

�    ���� غرفة املصادر  ����االستفادة من طرق التدريس يف الصف ��������خالل فترات التقومي املستمر  الطالبمناقشة مستوى ����     ���� �� �� �� �

�....................متابعة حتقق اهلدف القصري يف مهارة    ����  ن من الربنامج املستفيدي الطالبمناقشة أوضاع       ���� �� �� �� �

�     للربنامجعدم حضور الطالب ����أسباب����     ���� �� �� �� �

  ..........................................................................................................................................................................أخرى    

�����(	�	א�����      ����    ):א�

�    الربنامجاستمرار الطالب يف ��������  يتقدم يف مستواه التعليمي وهللا احلمد            الطالب��������     ���� �� �� �� �

�التأكيد على دور املرتل وذلك مبخاطبة ويل األمر       ������������خالل فترات التقومي املستمر  الطالبالتركيز أكثر على ����     ���� �� �� �� �

�االستفادة من املالحظات على اخلطة وتعديلها         ���� ة من الوسائل التعليمية    تبادل اخلربات واالستفاد      ���� �� �� �� �

 التأكيد على مبدأ التعاون بني معلم الصف والربنامج   ���� كتابة أي مالحظات من قبل املعلم وإرساهلا للربنامج        ����

�التدريب والتشجيع على تعميم املهارة      ����   �� �� �� �

  ............................................................................................................................................................................أخرى    

  

 :توقيع الزائـر :توقيع الـمزار

  

  

 :طالباسم ال : فصله

 : اسم الزائر : طالبالعالقته ب

  :اسم املزار  :الطالبعالقته ب

  هـ١٤٣/   /   تاريخ التواصل     :احلصة

*د��L�א����� א)8
��Tא�
�.....�
 وزא���א��..���.......��وא��
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��س���س���س���س�WWWW   � �� �� �� �����������������������������������������������������  



 

  

١

        
  
  
  
  

   تقييم الربنامج التربوي الفردي

  

 الرياضيات /املادة                        الرابعالصف                            حممد خالد / اسم الطالب     

  

   هـ١٤٢٧/    ٦/   ٧ :هـ   تاريخ تقييم الربنامج ١٤ ٢٨/       ٨/      ٢٥:  تاريخ بدء اخلطة  ٢٦ /رقمه 

� ���� ��	
 � �������؟�� �� ������ ������ �����                                                                                                

 ����                     ��8 ����1  

  Wא�.8}�א���2

الطالب حسب خطته تبقى له اهلدف القصري السادس والسابع والسبب ال يعود إىل تأخر التدريس ولكن      
احلصص،وسوف يتم تقييم أداء الطالب مع بداية العام القـادم واسـتكمال   يعود إىل حاجة الطالب ملزيد من 

�.باقي األهداف حسب تواريخ اخلطة لديه مع متابعة الطالب لألهداف اليت جتاوزها حسب نظام املتابعة �
  Wא��*���2

  .يتم جتهيز خطة الطالب مع عودة املعلمني أو قبل التمتع باإلجازة -١    
 .األول من بداية الدراسة عمستوى الطالب يف األسبو تقومييتم إعادة  -٢    

  .سابقًا يتم تدريس الطالب باقي األهداف حسب تسلسلها مع مراعاة وضع الطالب -٣
  .ويل األمر بصورة من هذا التقرير تزويد -٤

�
�Wא���8د�<�=��4>����*���2א�� �
@@@@@ @@ @@ @@ @

òävÜÛa@õb›Çc@ @ì›ÈÛa@áa@ @éßbèß@ @ÉîÓìnÛa@ @
a@áÜÈß@ñ†b¾IÑ—ÛaH@ @@ @aì›Ç@ @@ @

ïiýÛa@‡’‹¾a@ @@ @aì›Ç@ @@ @

áÜÈnÛa@pbiìÈ–@áÜÈß@ @@ @aŠ‹Ôßë@aì›Ç@ @@ @
òîíŠ‡nÛa@ò©a@‰Ðäß@ @@ @aì›Ç@ @@ @

@ @

������������������������������������� �� �� �� �� �� �� ��א���8د��������א)�� �
� �

  : .........................املدرسة     

  :...........................التاريخ     
  )م / ٧( منوذج 

*د��L�א����� א)8
��Tא�
.....�
 �وزא���א��..���.......��وא��
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٢

� �
����ذج����ط�����وא�
	�ج���������ذج����ط�����وא�
	�ج���������ذج����ط�����وא�
	�ج���������ذج����ط�����وא�
	�ج���������ل�����ل�����ل�����ل�� �� �� �� �

� �
� �

� �
�����	�����	�����	�����	������ذج����ذج����ذج����ذج����ل�����ل�����ل�����ل���������ط�א�������ط�א�������ط�א�����������������������������ط�א �� �� �� �

� �

  امللـحوظـات  رقم املهارة

  ١٢= ٤+٩الطالب أخطأ يف عملية اجلمع بسبب السرعة   ١

  ١٦٢= ٣+٤٥الطالب خيلط بني مهارة اجلمع والطرح   ٢

  مل أثناء اجلمعالطالب لديه مشكلة يف عملية احل  ٣

  ويتوقف عندها الطالب ال يعرف عملية االستالف  ٤

� �
� �
� �
� �
� �

�م    نقاط االحتياج  م  نقاط القوة�
  ٩٩٩٩٩وحىت  ١٠قراءة األعداد من   ١  ٩لطالب األعداد  حىت  يقرأ ا  ١
  عملية مجع عددين مع عددين  ٢  = )، + ،  -( يدرك رموز العمليات  ٢

  ٣  <وأصغر > يدرك العالقة بني أكرب   ٣
عملية طرح عدد من رقم مع عدد من رقمني 

  فما فوق
    ٤  يعرف أن عملية اجلمع زيادة الشيء  ٤
    ٥  طرح نقصان الشيءيدرك أن عملية ال  ٥
    ٦  يعرف جيمع عدد من رقم مع عدد من رقم  ٦

 



 

  

٣

 حتليل أمناط األخطاء
� �

 :، ومتابعته عرب التايلالتشخيصي أثناء االختبار الطالبجيب تفعيل املالحظة على أداء 

  .وضع اجلسم، واليد، والرأس، والذراعني، والرقبة -    
  .مسك القلمطريقة   -
  .دم متوجهاستقامة اخلط وع  -
  ).داكن،خفيف(نوع اخلط  -
  .والدافعية له الطالباالنتباه الجتاهات   -
 التفكري بصوت مسموع -

  املثال األول

  
� �

� �
� �
� �

  
                           ١        ٥  

  
                         +١        ٧  

                        _________  
                            ٢      ٢  

  

� إ��دة ا�����
 ����� ا����� �����  .'&�ه# ����
 ا�$�# أي )١( 

  

 



 

  

٤

� �

  املثال الثاين
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

  املثال الثالث
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

  
                           ١        ٢  

  
                         ×٥  

                        _________  
                            ٥   ١   ٠  

  

� إ��دة  ا����� ��������� 
� -�� �,*�+) ١( �أي و*( ا���) ١(  �ا������  

  
                           ٢        ١  

  
                         ×٥  

                        _________  
                            ١   ٠   ٦  

  
  2�34 ��1 ��0رة ا�/�ب وا�&�( ا�����

 



 

  

٥

� �

  املثال الرابع
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

  
  

  املثال اخلامس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      ١
                           ٥        ٤  

  
                         +٣  

                        _________  
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  عـراجـامل

  
  سم التربية ق ،التعلم، طرق التدريس واالستراتيجيات املعرفية صعوبات). هـ١٤٢٢. (سعدنيان،  أبو

  .أكادميية التربية اخلاصة: جامعة امللك سعود اخلاصة، كلية التربية،
وزارة املعارف، اململكة العربيـة  . مدليل برنامج صعوبات التعل). هـ١٤١٩. (إدارة صعوبات التعلم

 .السعودية

 .وزارة املعارف، الرياض. األمانة العامة للتربية اخلاصة. نشرة. إدارة صعوبات التعلم

: الرياض. القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة). هـ١٤٢٢. (األمانة العامة للتربية اخلاصة
 .عوديةوزارة املعارف، اململكة العربية الس

مركز . حقيبة تدريبية لإلشراف التربوي الفعال). هـ١٤٢١. (، حممدأبو تيلي، عبد العزيز؛ و العثمان
 .التدريب التربوي، الرياض

). متـرجم . (التعرف على الطالب الذين لديهم صـعوبات تعلـم   دليل). هـ١٤٢١. (البتال، زيد
  .أكادميية التربية اخلاصة: الرياض

األهليـة  . تعليم الطفل بطيء الـتعلم ). م١٩٩١. (من، حممود؛ و إبراهيم اخلطيبالزبادي، أمحد؛ و غا
  .للنشر والتوزيع

: بريوت. دار النفائس". التشخيص"التخلف الدراسي وصعوبات التعلم). هـ١٤١٧. (الزراد، فيصل
 .لبنان

ـ ١٤١٨. (السرطاوي، زيدان؛ و أبو نيان، إبراهيم ـ     ). هـ ة غرفـة املصـادر، دليـل معلـم التربي
  .قسم التربية اخلاصة، كلية التربية، جامعة امللك سعود). مترجم.(اخلاصة

، برنامج صعوبات التعلم الناجح، اآللية والتطبيق"حقيبة تدريبية). هـ١٤٢٧. (العبد اللطيف، سليمان
 .الرياض، إدارة التدريب التربوي

 يف ظالل الذكرى املئويـة  تعليمالتربية والمسرية التربية اخلاصة بوزارة ). هـ١٤١٩. (املوسى، ناصر
 .وزارة املعارف، الرياض. لتأسيس اململكة العربية السعودية

  .شرح عناصر تقومي األداء للوظائف التعليمية). هـ١٤١١. (وزارة اخلدمة املدنية
  

            

 

 


