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      ُشكر وتقِدير             

 
تالحاتو وال      حستانه شُّتكُر لتُه ُستبحانه علتى عمتيم من تالحمُد هلل الَّذي بنعمته تَتتمُم الصَّ ه وا 

 ه علتى أن وفقنتي إلنجتاز هتذا العمتلو وُأصتل ي وُأستل مُ ُشكًرا يليق بجاللم قتدر  وعمتيم ُستلطان
 اهلل وعلى آله وصحبه أجمعينو ثمَّ أمَّا بعدير خلقه وخاتم ُرسله محمد بن عبدعلى خ
نيتتتان لمراجعتتتته الفنيتتتة إبتتتراهيم بتتتن ستتتعد أبتتتو  أتقتتتدم بالشتتتكر الجزيتتتل لستتتعادة التتتدكتور      
كمتتتتا أشتتتتكر ستتتتعادة األستتتتتاذ  ودانو ولحرصتتتته علتتتتى نزولتتتته للميتتتتإصتتتتدار  األولفتتتتي  للعمتتتتل

ستتتعادة لو التتتدكتور  عبتتتداهلل بتتتن محمتتتد الشتتتعالن علتتتى مراجعتتتته اللغويتتتة فتتتي أول إصتتتدارو 
اإلصتتدار  فتتي اللغويتتة اللطيف علتتى مراجعتتتهمستتاعد بتتن عبتتدالعزيز العبتتدالتتدكتور  األستتتاذ 
 .هذا اإلصدارو  األول
علتتتى حرصتتته  الموستتتى لتتتيلستتتعادة األستتتتاذ التتتدكتور  ناصتتتر بتتتن عوالشتتتكر والعرفتتتان      

 في أول إصدار. المملكةصعوبات التعلم ببرامج واهتمامه بتعميم الدليل على 
متدير  الرحمن آل الشتيخبتن عبتد الرحيمعبتد  بالشُّكرم الجزيل لسعادة األستاذكما أتقدَّم      

 .على تشجيعه الدائم والحث على تطوير العمل إدارة التربية الخاصة
للتتتزمالء المشتتترفين والمعلمتتتين م بالشُّتتتكر الجزيتتتل وعمتتتيم االمتنتتتان أتقتتتدَّ  وال يفتتتوتني أن     

 األستتتتتاذالتتتتزمالء األفاضتتتتل  وهتتتتمالتتتتذين حكَّمتتتتوا وراجعتتتتوا هتتتتذا العمتتتتل فتتتتي نستتتتخته األخيتتتترة 
 الكريم بتتتن ستتتليمان الصتتتقر عبدواألستتتتاذ المشتتترف والعزيز الغفيلتتتيعبتتتدالمشتتترف  رائتتتد بتتتن 

  الرحمن األحمتتتتتريواألستتتتتتاذ  ستتتتتعيد بتتتتتن عبتتتتتد ورالعزيز بتتتتتن إبتتتتتراهيم البتتتتتدعبتتتتتد  األستتتتتتاذو 
 .بن سليمان الصقرواألستاذ  نايف 

تتتينفتتتع بهتتتذا العمتتتلو وأن يتجتتتاوز ع اهلل العلتتتي القتتتدير أن وختاًمتتتا أستتتألُ       متتتن  ا يعتريتتتهمَّ
 نقص أو خطأو فالكمال له سبحانه.

 
 ؤلفــالمُ                                                       

 
 

 هـ



 تاريخ المرشد             
 

مجمتتتتع الملتتتتل ستتتتعود التعليمتتتتي القستتتتم مجموعتتتتة متتتتن التتتتزمالء ل ضتتتتمنب كمتتتتتدر   هتتتتتُ ُوج       
بتترامج صتتعوبات تعلتتم علتتى أرض الواقتتعم بتتل حتتتى لتتم تقتتر   ولتتم يكتتن فتتي تلتتل الفتتترة واالبتتتدائي
رشتد رستة المُ داخل المد يتولى اإلشراف على المتدربينو وكان لمعلمي صعوبات التعلمومائف 
 فتتترة التطبيتتقفتتي  وكنَّتتا ونيتتانأبتتو بتتن ستتعد إبتتراهيم ستتعادة التتدكتور  امعتتة ومتتن الج والطالبتتي
فتي المراجتع  لالطتالعالبحتث ستعين بمحركتات ون واالجتهادات الشخصية عتمد علىن الميداني

 انأبتتتو نيتتتإبتتتراهيم   التتتدكتورمتتتع اإلشتتترافية  المتتتداوالتنتتتتائج ب ساالستتتتئناوأيًضتتتا  والمتخصصتتتة
ستتافرت ختتارج المملكتتة لدراستتة جتتي تخرُّ  بعتتدقو و ذلتتل الفصتتل الميتتداني بتفتتو   حمتتد اهلل تجاوزنتتاوب

تعلم التتتصتتتعوبات لطتتتالب عملتتتي كمعلتتتم  باشتتترتعتتتدت بعتتتدها و  ولمتتتدة ستتتنتيناللغتتتة اإلنجليزيتتتة 
متتدارس الريتتاض هتتت( رشتحت للعمتتل ب1420وفتي عتتام) وبعتتد ستنة عتتدت للريتتاضو  ومدينتة جتتدةب

والتتي بحمتد  ماألهداف التتي أصتبوا إليهتاتحقيق ل ماإلشرافمجال النخراط بلرغبتي بافاعتذرت 
 .في صعوبات التعلم رشددليل المُ إعداد  وعلى رأسها مق منها الكثيراهلل تحقَّ 
 صعوبات التعلم: رشد فيومراحل إعداد دليل المُ  فكرة
 التدريب الميداني.مع بداية الصعوبات التي واجهتنا في  نشأت الفكرة -

 .ضمن أهدافي الرئيسةأولوية تراودني بعد مباشرتي كمعلم فجعلتها لفكرة ت امرَّ است -

 .التربوي تقديمي على اإلشراف باننشرتها ضمن فلسفتي اإلشرافية إ الفكرةألهمية  -

الطبعتتتتتة األولتتتتتتى  بمستتتتتما  القتتتتتتديمو دليتتتتتل المرشتتتتتتد لمعلمتتتتتي صتتتتتتعوبات التتتتتتعلم أعتتتتتددت -
 .هت1421 6 4ن بتاريخ الرياض للبنيم على مدينة م  هت( وعُ 1421)

وتتتمَّ  افني تت رشتتدأبتتو نيتتان دليتتل المُ بتتن ستتعد إبتتراهيم   هتتت( راجتتع التتدكتور1422فتتي عتتام ) -
 .الحماتهبناء على م التعديل واإلضافة

التتتدكتور و الشتتتعالن بتتتن محمتتتد اهلل عبتتتد  التتتدكتوركتتتل متتتن راجتتتع هتتتت( 1422فتتتي عتتتام ) -
 لغوية.  رشد مراجعةالمُ دليل اللطيف العبدالعزيز بن عبد مساعد

 و



والتعتديل عليتته  والريتتاضبترامج رشتد بعتتد تجربتته فتتي فتع دليتتل المُ هتتت رُ 1422 2 25فتي  -
المعلمتتتتتتين إلتتتتتى المجموعتتتتتتة االستشتتتتتارية التخصصتتتتتتية لبتتتتتترامج  علتتتتتتى مالحمتتتتتات بنتتتتتاءً 

 بالوزارة برئاسة الدكتور  إبراهيم بن سعد أبو نيانو حيث تمَّ استتعراض التعلمصعوبات 
والتوصتتتية بتحويلتتته  مدي عشتتتر بحضتتتور أعضتتتاء المجموعتتتةفتتتي االجتمتتتاع الحتتتاالتتتدليل 
ومتتتن ثتتتمَّ رفعتتته  وبتتتن محمتتتد البتتتتال لمراجعتتتة الفصتتتل الختتتاص بالتشتتتخيصزيتتتد  للتتتدكتور

 للميدان. تمهيًدا لنزوله بالوزارة إلدارة صعوبات التعلم

علتتتتى بتتتترامج لتطبيقتتتته بصتتتتورة تجريبيتتتتة رشتتتتد تعمتتتتيم دليتتتتل المُ  تتتتتمَّ  1422 5 29بتتتتتاريخ  -
 ين( من قبل الوزارة.م في المملكة )بنصعوبات التعل

المعلمتتين وتتتم رفعتته  عتتديل علتتى التتدليل بنتتاء علتتى مالحمتتاتالت هتتت( تتتمَّ 1424فتتي عتتام ) -
 .بالوزارة لألمانة العامة للتربية الخاصة

فتتتي رشتتتد دليتتتل المُ  )بنتتتين( بتتتالوزارة هتتتت( راجعتتتت إدارة صتتتعوبات التتتتعلم1424فتتتي عتتتام ) -
 مرحلته النهائية.

علتتى رستتمي ا رشتتد لمعلمتتي صتتعوبات التتتعلم تعمتتيم دليتتل المُ  هتتت تتتمَّ 1424 8 11بتتتاريخ  -
 علم للبنين بالمملكة.وبات التجميع برامج صع

 .بالمملكة رشد على برامج صعوبات التعلم للبناتتال ذلل تعميم دليل المُ  -

 .شد كل سنتين حسب ما ُيستَجد في المجالر المُ بعد ذلل تمَّ تحديث دليل  -

ريتتتتتتة حتتتتتتتى مهتتتتتترت هتتتتتتذ  النستتتتتتخة الحديثتتتتتتة ككتتتتتتتاب ونستتتتتتخة طويتوالتتتتتتت الطبعتتتتتتات الت -
 .إليكترونية

 
 
 
 
 

 ز



  مقدمة
 الم على رسول اهللو وبعدالة والسَّ بسم اهلل والصَّ       
ة وال الب العلمي هدف أساس تسعى إليته كتل مسسستة تعليميَّترفع مستوى تحصيل الطُّ  إنَّ       

الب يعنتي االستتمرار فتي حصتيل لتدى الطُّتالتَّ  االستمرار في رفع مستتوى غرابة في ذللو إذ أنَّ 
تهتا. ولتن يتحقتق هتذا الهتدف بناء أجيال مسهلة وقتادرة علتى القيتام بمستسولياتها تجتا  وطنهتا وأمَّ 

وجتتتود  امو وأصتتتبز لزاًمتتتم قبتتتل المتتتتعل  هتتتم أن ُيبنتتتى المعل تتتمو لتتتذا متتتن المُ إال إذا كتتتان نجتتتاح المعل تتت
 عليم.ربية والتَّ م الكامل في مجاالت التَّ معلمين مسهلين وقادرين يقومون بدوره

 والحتتتتاوي ألهتتتتم متتتتا يحتاجتتتته المعلمتتتتون والمعلمتتتتات ليل اإلرشتتتتاديالتتتتدَّ  تتتتتمَّ إعتتتتداد هتتتتذالتتتتذا      
تت لُ ستته  علم. وهتتذا بتتدور  سيُ المتخصصتتون فتتي صتتعوبات التتتَّ  والمتتتدربون تحقيتتق الهتتدف لتهم مهمَّ

بعتتات بعتتض الغمتتوض فتتي الطَّ  شتتابهاي ربمتتا الفقتترات التتت تتتمَّ توضتتيزالمنشتتود بمشتتيئة اهلل. وقتتد 
األمثلتتتة واالحتياجتتتتات  تدَ فرم اهتمامتتتات خاصتتتة بالفروقتتتات بتتتين الجنستتتينو فتتتأُ  تَيتتتولم وأُ ابقة السَّتتت

 الكيف ال الكتتمبتت ُأولتتي االهتمتتامكمتتا  علم.البتتة التتتي تعتتاني متتن صتتعوبات فتتي التتتَّ الخاصتتة بالطَّ 
  بصتتتتفة خاصتتتتة ليتفتتتترم المعلتتتتم للطالتتتتب مالتخفيتتتتف متتتتن األعبتتتتاء الكتابيتتتتة والجوانتتتتب اإلداريتتتتةو 

 .على وجه العموموالعملية التعليمية 
 نسأل أن يكون في ذلل منفعة للمعل م تعقبها منفعة للطَّالب.     

 
 واهلل ولي التَّوفيقووو                               

 
   :وللتواصل

 S_Alabdulateef@حساب تويتر: 
 klam666@gmail.comبريد إليكتروني: 

                                             
 

  الُمؤلف                                                         
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 هـ1437 – 36المرشد في صعوبات التعلم 



 :في مجال صعوبات التعلم مصطلحات
مام التتتذي ا يتتترى عتتتن طريتتتق التتتدمتتتاإلدرال البصتتتري: قتتتدرة الطالتتتب علتتتى فهتتتم وتصتتتنيف " -1

ال يعتدو عملهتا عمتل آلتة  الدمام هتو التذي يترى ال العتين التتيف مالمعلومات البصريةيعالج 
صتتورة كعتترض لته مجموعتة متن صتور األدوات وذلتل عنتدما تُ  (.2008. )جترارو "التصتوير

 بأنها أدوات طعام. اعنه رملعقة وشوكة وطبق فيعب  
. "ه األذن للتتدمامو أي تفستتير متتا ينقتتلمتتا تنقلتتفهتتم الستتمعي: قتتدرة الطالتتب علتتى  اإلدرال" -2

 إجابته صحيحة. عندما يقول له المعلم أحسنت يدرل أنَّ  فمثاًل  (.2008)جرارو 
 ."أستتاليب التقتتويم الرستتمية: هتتي أستتاليب مقننتتة تستتتخدم لجمتتع المعلومتتات حتتتتول الطالتتب" -3

 (.2002)القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو 
تستتتتتتخدم لجمتتتتتع المعلومتتتتتات حتتتتتول الطالتتتتتب باستتتتتتثناء و لتقتتتتتويم غيتتتتتر الرستتتتتمية: أستتتتتاليب ا" -4

   .(2002)القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو  ."األساليب المقننة
الموهتتتوب والمتفتتتوق بصتتتفة  الطالتتتبهتتتو أستتتلوب تربتتتوي يتتتتم متتتن خاللتتته ترفيتتتع اإلستتتراع: " -5

)القواعتد التنميميتة لمعاهتد وبترامج التربيتة  ."استثنائية من صف إلى آخر في متادة أو أكثتر
 .(2002الخاصةو 

إدرال الشكل الكلي عنتدما تمهتر أجتزاء متن الشتكل اإلغالق البصري: قدرة الطالب على " -6
كمشتتتتكلة أغتتتتالق الرمتتتتوز فتتتتي العمليتتتتات الحستتتتابية والخلتتتتط بتتتتين الحتتتتروف الهجائيتتتتة  وفقتتتتط
 (.2008. )عليو "مواألرقا

رة الطالتتتب علتتتى استتتتيعاب التتتنص أو الجملتتتة بتتتالرغم متتتن التتتنقص اإلغتتتالق الستتتمعي: قتتتد -7
 : توضأ خالد ثم ذهب إلى...عندما يسأل المعلم الطالب قائاًل الحاصل فيهاو ومثاله: 

بتتتطء المعالجتتتة البصتتترية: بتتتطء هتتتذ  الفئتتتة فتتتي التعامتتتل متتتع المهتتتام التتتتي تتطلتتتب قتتتدرات " -8
أعمتتالهم غيتتر مكتملتتة ومليئتتة كمتتا أنَّ و إدراكيتتة بصتتريةو كتتالبطء فتتي تعلتتم الحتتروف واألرقتتام

 (.2008. )جرارو "بالحذف واألخطاء
التتتتتدخل المبكتتتتر: اإلجتتتتراءات المنممتتتتة التتتتتي تتختتتتذها جهتتتتة مستتتتسولة فتتتتي مجتتتتال التربيتتتتة " -9

الخاصتتة متتن أجتتل مستتاعدة األستترة متتع ابنهتتا دون ستتن السادستتة وتوعيتهتتا وتقتتديم الختتدمات 
 (.2008. )عليو "التشخيصية والعالجية والتربوية للطالب
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  ."عتتتتدم القتتتتدرة علتتتتى التركيتتتتز متتتتدة كافيتتتتة لتنفيتتتتذ المهمتتتتة المطلوبتتتتةهتتتتو تشتتتتتت االنتبتتتتا : " -10
 (.2002)القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو 

 أو فيتتته مرغتتتوب ستتتلول وتنميتتتة تعزيتتتز إلتتتى تهتتتدف منممتتتة عمليتتتة هتتتو: الستتتلول تعتتتديل" -11
          ."فيتتتتتتتته مرغتتتتتتتتوب غيتتتتتتتتر ستتتتتتتتلول إيقتتتتتتتتاف أو يضتخفتتتتتتتت أو موجتتتتتتتتود غيتتتتتتتتر ستتتتتتتتلول تشتتتتتتتتكيل

 (.2002)القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو 
التعزيتتتز: العمليتتتة التتتتي تعمتتتل متتتن خاللهتتتا توابتتتع الستتتلول علتتتى زيتتتادة معتتتدل حدوثتتته فتتتي  -12

تتتتتا أن تهتتتتتدف للحصتتتتتول علتتتتتى األشتتتتتياء المرغتتتتتوب فيهتتتتتا)التعزيز  المستتتتتتقبل. هتتتتتذ  التوابتتتتتع إمَّ
 جابي( أو التخلص من األشياء غير المرغوب فيها)التعزيز السلبي(.اإلي
التعزيز اإليجابي: إجراء يتضمن توفير نتائج إيجابية بعد حدوث الستلول المرغتوب فيته " -13

تتتتا يزيتتتتد متتتتن احتمال     ."يتتتتة تكتتتترار ذلتتتتل الستتتتلول فتتتتي المستتتتتقبل مثتتتتل تقتتتتدير المعلتتتتم للطالتتتتبممَّ
 (2007)الزياتو 

زي: أستتتلوب متتن أستتتاليب تعتتديل الستتلول تتتتوزع فيتته معتتتززات رمزيتتة )نجتتتوم التعزيتتز الرمتت -14
 كوبوناتو فيش( لتستبدل الحًقا بمعززات أولية أو ثانوية محد دة.

قتتتب ممارستتتة الفتتترد الستتتتجابة مرغوبتتتة التعزيتتتز الستتتلبي: استتتتبعاد مثيتتتر غيتتتر مرغتتتوب ع" -15
 (2007. )الزياتو "مثل: توبيخ المعلم للطالب

اجعتتة: وهتتي عمليتتة تتضتتمن تقتتديم معلومتتات فوريتتة بطريقتتة إيجابيتتة عتتن أداء التغذيتتة الر  -16
 الطالب من حيث الدقة.

علتى كلمتة  بتين متا يقتدم لتهو كتالتعرفللطالتب  : تمييز المثيرات المهمةالتمييز البصري" -17
 (.2008. )جرارو "من بين عدة كلماتو أو التمييز بين الحروف المتشابهة

وتشخيص الكلمتات المتماثلتة أو  معرفة الفروق بين الوحدات الصوتيةالتمييز السمعي: " -18
 .(2008. )جرارو "المختلفة في أصواتها مثل: )يَم_يومو دم_تم(

الختتتدمات المستتتاندة: هتتتي البتتترامج التتتتي تكتتتون طبيعتهتتتا األساستتتية غيتتتر تربويتتتةو ولكنهتتتا " -19
صتةو مثتل: العتالج الطبيعتي ذوي االحتياجتات التربويتة الخا للطالبضرورية للنمو التربوي 

)القواعتتد التنميميتتة  ."والتتوميفي وتصتتحيز عيتتوب النطتتق والكتتالمو وختتدمات اإلرشتتاد النفستتي
 (.2002لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو 
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 متتتن مجموعتتتة هتتتي(:  االجتماعيتتتة والخدمتتتة المدرستتتي اإلرشتتتاد)الطالبتتتي اإلرشتتتاد خدمتتة" -20
 التربويتتتتة االحتياجتتتتات ذوي الطتتتتالب ستتتتاعدةم إلتتتتى تتتتتسدي التتتتتي اإلرشتتتتادية االستتتتتراتيجيات

 تعتتتتترض قتتتتد التتتتتي واالجتماعيتتتتة والستتتتلوكية التعليميتتتتة مشتتتتكالتهم مواجهتتتتة علتتتتى الخاصتتتتة
 (.2014)دليل معلم معلمة صعوبات التعلمو  ."التربوية مسيرتهم

 مشتكالت وتشتخيص تقييم تتضمن التي العمليات تلل هي: والكالم النطق عالج خدمة" -21
 الخطتتط إعتتداد بهتتدف القصتتور وجوانتتب أستباب لتحديتتد وذلتتل والطتتالب لتتدى الموالكتت اللغتة

)دليتتل معلم معلمتتة صتتعوبات التتتعلم  ."والكالمتتي اللغتتوي للنمتتو الالزمتتة والتدريبيتتة العالجيتتة
2014.) 

   (.2008. )جرارو "المادة المعروضة عليهالذاكرة البصرية: قدرة الطالب على تذكر " -22
قتدرة الطالتب علتى ختزن واستتدعاء متا تتمَّ ستماعه. وهتذا يمهتر عنتدما : الذاكرة الستمعية" -23

 .(2008. )جرارو "يعرض عليه سلسلة من الكلمات أو األرقام ويطلب منه إعادتها
 يمهتر اآلخترين متع والتفاعتل االختتالط فتي الراحتة بعتدم شعور هو: االنسحابي السلول" -24

)القواعتتتتد التنميميتتتتة  ."المختلفتتتتة تالنشتتتتاطا فتتتتي المشتتتتاركة أو التحتتتتدث تجنتتتتب ختتتتالل متتتتن
 (.2002لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو 

مناستتتتب متتتتن  الستتتتلول التكيفتتتتي: هتتتتو متتتتدى فاعليتتتتة الفتتتترد وقدرتتتتته علتتتتى تحقيتتتتق مستتتتتوى" -25
ن هتم فتي ا ممَّتولية االجتمتاعية بدرجة تماثتل المتتستوى المتوقتع ثقافي تس االكتفاء الذاتي والمس

 (.2002لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو )القواعد التنميمية  ."سنه
لتب علتى اختيتار صعوبات التمييز ما بين الشتكل واألرضتية: ويقصتد بهتا عتدم قتدرة الطا -26

: عتدم مقتدرة الطالتب علتى ة التي تحدث في وقت واحتد فمتثاًل البصريالمثيرات السمعية أو 
 استماع التعليمات من المعلم والطالب يصرخون.

بصري الحركي: ضعف في التنسيق بين حركة العين وحركة اليدو ممَّتا ضعف التآزر ال" -27
للمهتتتتارات اللغويتتتتة القرائيتتتتة والكتابيتتتتة كالنستتتتخ والتتبتتتتع وكتابتتتتة  داء الطالتتتتبيتتتتنعكس علتتتتى أ

 .(2008. )جرارو "الحروف والكلمات
الفريق متعدد التخصصات: هو أسلوب يقوم علتى أستاس مفهتوم تربتوي يتضتمن إشترال " -28

تتتتتعتتتتتدد متتتتتن  )القواعتتتتتد  ."من تستتتتتتدعي حالتتتتتة الطالتتتتتب مشتتتتتاركتهالمتخصصتتتتتين وغيتتتتترهم ممَّ
 (.2002التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو 
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. "معنتتتا ال وقتتتراءة متتتا ُيعتتترض عليتتته وفهتتتم استتتتماع الطالتتتب لمتتتا يقتتتاللغتتتة االستتتتقبالية: " -29
 (.2008)جرارو 

ية إلنتاج اللغة الالزمتة للتواصتل متع اكتساب الطالب المهارات الضرور اللغة التعبيرية: " -30
 (.2008. )جرارو "اآلخرين كالتعبيرات المنطوقة أو المكتوبة

المجتتتال فتتتوق المعرفتتتي: وهتتتو مفهتتتوم مجتتترد متتترتبط بالمجتتتال المعرفتتتي يشتتتير إلتتتى وعتتتي " -31
دارة العمليتتات الفكريتتة  الطالتتب باالستتتراتيجيات المعرفيتتة الضتترورية للتتتعلم والتتتحكم بالتتذات وا 

او فهتتذا هتتالحفتتم ألي قطعتتة تختلتتف عتتن شتتروط فهم شتتروط بتتأنَّ ل ذلتتل: وعتتي الطتتتالب ومثتتا
 (.2001)أبو نيانو  ."ه فوق معرفيف على أنَّ الوعي يصنَّ 

المجتتتتال المعرفتتتتي: ويعنتتتتي استتتتتخدام االستتتتتراتيجيات التتتتتي تستتتتاعد الطالتتتتب علتتتتى تعلتتتتم " -32 
دف مثتتتتل لطالتتتتب للهتتتتالمفتتتتاهيم وتتتتتذكر المعلومتتتتاتو بمعنتتتتى آختتتتر اإلجتتتتراء التتتتذي يوصتتتتل ا

لطالب أثناء المتذاكرة فلو نمرنا لبعض ا (.2001 .)أبو نيانو"التلخيص لمواضيع االختبار
فهتذ   وفتي التلختيص( الفستفوري)األصتفر العتريضقبل االختبارات نجدهم يستخدمون القلتم و 

 ما يقرأ.وتذكر الطريقة تعتبر عمل معرفي قام بها الطالب بهدف فهم 
)القواعتد التنميميتة . "هادفة بغرض وصف السلول وتفستير المشاهدة ال المالحمة: هي" -33 

 (.2002لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو 
ستتم بحركتتة غيتتر عاديتتة ونشتتاط مفتترط غيتتر هتتادف يعتتوق النشتتاط الزائتتد: هتتو ستتلول يتَّ " -34 

 (.2002)القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو  ."تعلم الطالب
ة ذجة: وهي من مبادئ التعلم االجتماعي األساسية وتتضمن قيتام الطالتب بمالحمتالنم -35 

 ومن ثمَّ تقليد .سلول نموذج المعلم 
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 الفصل الثاني

جراءات تنفيذ البرنامج  صعوبات التعلم وا 

 تعريف صعوبات التعلم -

 برنامج صعوبات التعلم هدف -

 المكان التربوي والتعليمي -

 شروط افتتاح البرنامج -

 زمات غرفة المصادرمستل -

 برنامج صعوبات التعلمشروط القبول في  -

 الكوادر التعليمية -

 حقوق معلم صعوبات التعلم -

 دور مدير المدرسة نحو برنامج صعوبات التعلم -

 دور المرشد الطالبي نحو برنامج صعوبات التعلم -
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 تعريف صعوبات التعلم:    
ن فهتتم ة التتتي تتضتتمَّ ة األساستتيَّ مليتتات النفستتيَّ هتتي اضتتطرابات فتتي واحتتدة أو أكثتتر متتن الع"     

واستتتتخدام اللغتتتة المكتوبتتتة أو اللغتتتة المنطوقتتتة والتتتتي تبتتتدو فتتتي اضتتتطرابات االستتتتماع والتفكيتتتر 
 والتي ال تعتود إلتى أستبابوالكالمو والقراءةو والكتابة) اإلمالءو والتعبيرو والخط ( والرياضيات 

علم أو ي أو غيرهتا متن أنتواع العتوق أو متروف التتَّ تتعلق بالعوق العقلتي أو الستمعي أو البصتر 
 (.2002و ة لمعاهد وبرامج التربية الخاصةالقواعد التنميميَّ ) ".ةالرعاية األسريَّ 

 
ب يتمتعتون الطتالفئتة متن  هي حالتة يعتاني منهتا: اإجرائي   علمصعوبات التَّ  ويعرف الكاتب     
  التذاكرةعمتل  التتي تتسثر علتىالمشتاكل  من بعضوقد يعانون و طبيعي أو فوق الطبيعيبذكاء 
فتي  مومستتوى تحصتيله متبتاين واضتز بتين مستتوى قتدراتهلديهم و  و والتفكيرو واالنتبا .واإلدرال

مالحمتتة األستترة ومعلتتم الفصتتلم فتتتتم إحتتالتهم إلتتى وهتتذا التبتتاين يتضتتز بعتتد  الصتتف الدراستتيم
راءة ضتيات والقتالريافي متواد ية جراء االختبارات التشخيصبرنامج صعوبات التعلم بالمدرسة إل

عداد خطة تربوية وتعليمية تنفَّ  ووالكتابة واإلمالء  اليوم الدراسي. ضمنذ في حصص وا 
  :صعوبات التعلم امجبر  هدف   

 ةالمتدارس العاديَّتعلم فتي صتعوبات التتَّ علم إلتى اكتشتاف طتالب تهدف برامج صعوبات التتَّ "    
مهتاو والتعتديل ضع الخطتط المناستبة لهتمو وتنفيتذهاو وتقييعلم لديهمو وو وتشخيص صعوبات التَّ 

   (.2014علمو معلمة صعوبات التَّ )دليل معلم و  ."عليها
    

 المكان التربوي والتعليمي: 
لجميتتع المراحتتل جميتتع المتتدارس لطتتالب التتذين لتتديهم صتتعوبات تعلتتم فتتي يتتتم خدمتتة ا      

 ت برنتامج صتعوبات التتعلممتع ختدما وديعن طريق الفصل العا مة الثالثالدراسية األساسيَّ 
  فيتتته تقتتامز المكتتاني التتذي د الحي تتتعتتدى مجتترَّ تغرفتتة  وهتتي ووالتتذي ينفَّتتذ فتتي غرفتتة المصتتادر

 طتتالبتكفتتل لل التتتيبرامج كتتال صتتةالمتخص   والتقنيتتة والتعليميتتةالختتدمات  اتنطلتتق منهتتحيتتث 
وتتتتيز لهتتم  ومراتهوقتتد ومواحتياجتتاته ومناستتب خصائصتتهت أو جمتتاعي وبشتتكل فتتردي متعلتتيمه

  .في الفصل العادية والمهارات األكاديميَّ  ولمعلوماتاأيًضا  وايتعلم أن
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 علم:شروط افتتاح برامج صعوبات التَّ     
الستتتحداث البتترامج تتتتولى لجنتتة "(: 2014ورد فتتي دليتتل معلتتم ومعلمتتة صتتعوبات التتتعلم )      
يمم وذلتل بمخاطبتة مكاتتب علتالتَّ بتددارات  فة من قبل الجهتة المستسولة عتن التربيتة الخاصتة مكلَّ 
واللجنتة  مخصتصوفي حتال عتدم وجتود مكاتتب وذلتل عبتر نمتوذج  عليم أو المدارس مباشرةً التَّ 

 الشروط التالية:تتوافر لديه ز من ويرشَّ  حة بعد زيارتهاالحًقا تقوم بتقييم المدارس المرشَّ 
 .قدر اإلمكانة كون وسط الحي ذو الكثافة السكانيَّ موقع المدرسة: ي -1
 أن يكون طالب المدرسة ذو كثافة عالية.  يفضلعدد الطالب:  -2
 توافر فيه مقر مناسب لغرفة المصادر.الحكومي وي ضليفمبنى المدرسة:  -3
 ."توافر مرشد طالبي بالمدرسة يفضل -4
 

 مستلزمات غرفة المصادر: 
ة التتي ة والتجهيزيَّتستتلزمات المكانيَّتعلم التعترف علتى تلتل المعلى معلم صعوبات التتَّ            

 :ل توافرها في غرفة المصادريفضَّ 
ة ة وتشتتمل: غرفتتة مستتتقلة تقتتع بتتين الفصتتول وقريبتتة متتن الفصتتول األوليَّتتمستتتلزمات مكانيَّتت -1

هويتتتة واإلنتتتارةو بعيتتتدة عتتتن نوافتتتذ زجاجيتتتة مرئيتتتةو حجمهتتتا مناستتتبو جيتتتدة الت أبوابهتتتا ذات
 .الرياضية والترفيهية والصاالتالضوضاء التي تحدثها المالعب 

ة: وتشتمل طاولتتة للمعلتتم وللطتالبو دواليتتب وأرفتفو ستتبورات وحتتواجز مستتلزمات تجهيزيَّتت -2
ة تمنتتتع ارتتتتداد ( وطاولتتتة تركيتتتز االنتبتتتا و وأرضتتتيَّ Uمتحركتتتةو طاولتتتة علتتتى شتتتكل حتتترف )

 الصوت )الصدى( وستائر للنوافذ حاجبة للضوء.
 (:Instructional Technologyتقنيات التعليم: )  -3

جميتتع الطتترق واألدوات والمتتواد واألجهتتزة والتنميمتتات المستتتخدمة فتتي نمتتام تعليمتتي هتتي "    
ن بقصد تحقيق أهداف تعليمية محددة من قبلو وتهدف إلى تطتوير النمتام التعليمتي معيَّ 

 (.2008ورفع فاعليته". )عطيةو 
 
   ا:جرائي  إ التَّعلميمتقنيات  (9و ص2010العبد اللطيف)ف ويعر  
فتتي  ُصتتعوبات التتتَّعلُّمو ُمعل متتيستتتعين بهتتا  التتتي والمتتواداألجهتتزة  كتتل التَّعلتتيمَتْشتتُمل تقنيتتات "

 :و ومنها ما يليالتدريس عمليَّةو وتوميفها خالل ُصعوبات التَّعلُّمبرامج 
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والتتذي يعتبتتر فتتي الوقتتت الحتتالي بتطبيقاتتته  متتع طابعتتة (Computerجهتتاز الحاستتب اآللتتي) -   
ز ر بيئتتتتة تفاعليَّتتتةو ويعتتتتز  ه يتتتوف  ألنَّتتتت موومائفتتته وقدراتتتته يستتتتاهم فتتتي تحستتتتين مستتتتوى الطَّالتتتب

م خطتتتوات عالجيَّتتتةو ويعتبتتتر أداة م عمتتتل الطَّالتتتب بشتتتكل مستتتتمرو بتتتل ويقتتتد  استتتتجاباته ويقتتتو  
 مساعدة في تنمية مهارات التَّفكير.

لتتتي تناستتب قتتدرات الطَّالتتتب والتتتي تحتتتوي علتتى جميتتتع االستتتراتيجيات ا (CD)أستتطوانات  -   
 وتراعي الفروق الفرديَّة.

طُّتالب نحتو مضتمون المتادة للأداة جتذب ( Data Show Projector)جهاز عرض البيانات -   
تتتتورة ذات األلتتتتوان الجذابتتتتة دون الرُّجتتتتوع إلعتتتتتام مكتتتتان  العلميَّتتتتة المعروضتتتتة متتتتن ختتتتالل الصُّ

دة المتفاعلتة برامج الوسائط الُمتعد  العرض وسهولة تشغيله عن بعدو ويتم من خالله عرض 
 .كة على شاشة كبيرةواألفالم الُمتحر  

تتتوهتتتي تتتتوف   (Interactive Board)الس تتتبورة التَّفاعليَّتتتة  -   ز انتبتتتا  ر وقتتتت وجهتتتد الُمعل تتتمو وترك 
ز قةو وتتميَّتتالطَّالتتب علتتى مضتتمون البرنتتامج التَّعليمتتيو وتعتترض الموضتتوعات بطريقتتة مشتتو  

 صعوبات التَّعلُّم.  اح الدمج التَّربوي الشَّامل لطالبصر الحركةو وتسهم في إنجبتوافر عن
ت - ( ويستتخدم فتي تعلتيم معمتم المقتررات Tape Cassette Recorder)وتيجهتاز التَّستجيل الصَّ

خراج الُمتعل م من روتين اإللقاء المباشر من قبل الُمعل م ضفاء الحيويَّة وا   .الدراسيَّة وا 
ز بستترعة عتترض تتميَّتت( Digital Versatile Disc) ةقميَّتتو الرَّ الفيتتديُ  غل أقتتراصمشتتجهتتاز  -

عادتهتتتا وتخزينهتتتاو وستتتهولة عتتترض مادتهتتتا عتتتن طريتتتق أجهتتتزة التلفتتتاز أو شاشتتتات  المتتتادة وا 
 الحاسب اآللي الرقميَّة.

 .عةالتَّعليميَّة والتي تثري حصيلة الطالب بالمعلومات المتنوَّ األفالم  -
تستاعد و عليميَّة وتهدف إلى جذب انتبا  واهتمام الطالتب للموضتوع المتراد شترحهو التَّ الصُّور  -

 .ز المعلومات المستخلصة من الصورةعلى ترمُّ 
الُمجستتمات التَّعليميَّتتة وهتتي تفيتتد الُمعل تتم فتتي التَّخطتتيط والتَّنفيتتذ لتعلتتيم وتعلُّتتم بعتتض المفتتاهيم  -

 رتها على تقريب الواقع.العلميَّة كزيادة حجم المعرفة العلميَّة وقد
 ."آلة تصوير -

ز غرفتتة المصتتادر عتتن بتتاقي الغتترف فتتي المدرستتة متتا يمي تت إنَّ تلتتل المستتتلزمات هتتي أهتتمُّ      
ر تلتتل العناصتتر طالمتتا حتتال لعتتدم تتتوافُ  ةف العمتتل فتتي البرنتتامج علتتى أيَّتتيتوقَّتت أال نبغتتيولكتتن ي

 الطالب.ر المكان المناسب والمعلم وحضور تواف
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 :قبول في برامج صعوبات التعلمالشروط 
أنَّتته ينبغتتي عنتتد  :(2002) ة لمعاهتتد وبتترامج التربيتتة الخاصتتةالقواعتتد التنميميَّتت كتتر فتتيذُ        

 ة:علم األخذ بالشروط التاليَّ ة الطالب لاللتحاق ببرنامج صعوبات التَّ تحديد أهليَّ 
فتي  ه األكتاديميصتيلمستتوى تحو  أن يكون لدى الطالب تباين واضز بين مستتوى قدرتته -1  

  و القتتتراءةالكتابتتتةالتعبيتتتر اللفمتتتيو اإلصتتتغاء واالستتتتيعاب اللفمتتتيو  ة:أحتتتد الجوانتتتب التاليَّتتت
أو أن يكتتون لديتته اضتتطراب فتتي استتتيعاب المتتادة المقتتروءةو العتتد واالستتتدالل الرياضتتيو 

 اإلدرال.و  التفكير االنتبا و الذاكرةو مثل:ة النفسيَّ إحدى العمليات 
ة أو الصتتعوبات ناتجتتة عتتن عتتوق عقلتتي أو اضتتطراب ستتلوكي أو أستتباب حستتيَّ ال تكتتون أ -2

 ة.ة أسباب أخرى لها عالقة بعدم مالءمة مروف التعلم أو الرعاية األسريَّ أيَّ 
هتتسالء ة فتتي تعلتتيم ة غيتتر مالئمتتة أو قليلتتة الفاعليَّتتة العاديَّتتالختتدمات التربويَّتت أن يثبتتت أنَّ  -3

 ة خاصة.مات تربويَّ ب توفير خدا يتطلَّ ممَّ  مالطالب
تتت أن يكتتتون قتتتد تتتتمَّ  -4  )رأي  –قتتتدر اإلمكتتتان  – صتشتتتخيص الطالتتتب متتتن قبتتتل فريتتتق متخصَّ

 حسب ما ورد في باب القياس والتشخيص.الكاتب( 
 يف طتتالببقبتتول وتصتتن)رأي الكاتتتب(  -إن تتتوافر- صتتاتد التخصُّ الفريتتق المتعتتد  موافقتتة  -5 

 كل من: ويشترل فيه سة أو من ينوب عنهمدير المدر  سهيرأ والذي معلمصعوبات التَّ 
 .معلم صعوبات تعلم -1
 . لمادة الصعوبة معلم الفصل العادي -2
 خصائي نفسي(. أة )معلم تدريبات سلوكيَّ  -3
 مرشد طالبي.  -4
 . إن أمكن الطالبولي أمر  -5
 .  ما أمكن طالبال -6

 ة:الكوادر التعليميَّ 
(: يتتتولى تتتدريس طتتالب صتتعوبات 2014علم )التتتَّ ذكتر فتتي دليتتل معلتتم ومعلمتتة صتتعوبات      
علتتتيم وتعلتتتتن عتتتن تتتتتوافر التَّ وابط التتتتي تحتتتتددها وزارة علم معلتتتم تنطبتتتتق عليتتته الشتتتتروط والضتتتالتتتتَّ 

 ومائف لهاو ويحمل أحد المسهالت التالية:
  علم.بكالوريوس جامعي تربية خاصة مسار صعوبات التَّ  -
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تتتت - ة( رياضتتتتياتو علتتتتومو لغتتتتة إنجليزيَّتتتت ةوص )لغتتتتة عربيَّتتتتبكتتتتالوريوس جتتتتامعي عتتتتام تخصُّ
قتل متتدة دراستتته عتتن علم ال تباإلضتافة إلتتى دبلتتوم تربيتة خاصتتة فتتي مجتال صتتعوبات التتتَّ 

   ة.( وحدة دراسيَّ 45سنة ونصف وبمعدل )

 .للمرحلة المتوسطة والثانوية بحكم خبرتهم لكاتب أن هذ  الفئة ينبغي توجيههاويرى ا

ت - مستار صتعوبات تعلتم باإلضتافة إلتى دبلتوم  ص تربيتة خاصتةبكتالوريوس جتامعي تخصُّ
 ةو رياضياتو علوم(.صات التالية )لغة عربيَّ ال يقل عن سنتين في إحدى التخصُّ 

للعمتتل  التتتعلم صتتعوباتمعلتتم ومعلمتتة  بعتتدم توجيتته أو نتتدب أو تعيتتين أيويتترى الكاتتتب 
 .السابقةفي المرحلة المتوسطة أو الثانوية إال إذا حصلوا على الدبلوم كما في الفقرة 

 حقوق معلم صعوبات التعلم:  
صتعوبات معلتم  حقوقال تختلف "(: 2014علم )ذكر في دليل معلم ومعلمة صعوبات التَّ      

دت فتي القواعتد التنميميتة للتعلتيم د  معلتم التعلتيم العتام والتتي ُحت حقتوقا عن ا جذري  التعلم اختالفً 
 على النحو التالي:  حقوقهميجاز ه يمكن إوعليه فدنَّ ( 2000العام )وزارة المعارف 

 للمعلم الحق في االطالع على تقرير أدائه الوميفي ومناقشته مع معد التقرير. 

 مدرسةو مدير مدرسةو مشرف تربوي(. الترشز لتولي المهام القيادية )وكيل 

 .الترشز لإليفاد للتدريس في الخارج وفق الشروط والضوابط المنممة لذلل 

 التتتدكتورا  وفتتتق الشتتتروط و بالتتتداخل للحصتتتول علتتتى الماجستتتتير استتتة لإليفتتتاد للدر  الترشتتتز   
 الضوابط المنممة لذلل.و 

 .التمتع بالحوافز بجميع أنواعها وفق اإلجراءات المنممة لذلل 

 :التمتع أثناء خدمته بعدد من اإلجازات منها ما يلي 

ستنوية  دجتازةا كقتل عتن ستتة وثالثتون يوًمتيتمتع المعلم بمتا ال يالعادية:  اإلجازة - أ
 جازة العادية.معلمين في حقل التدريس بمثابة اإلوتعتبر العطلة الصيفية لل

ب براتتب كامتل اإلجازة االضطرارية: يجوز للمومف بعتد موافقتة رئيسته أن يتغيَّت - ب
 ألسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام.

ستتتتة اإلجتتتازة االستتتتثنائية: تمتتتنز اإلجتتتازة االستتتتثنائية بتتتدون راتتتتب لمتتتدة أقصتتتاها  -ج
أشتتهر ختتالل ثتتالث ستتنوات بتتدون راتتتبو ويجتتوز تمديتتدها ستتتة أشتتهر بموافقتتة 

 وزارة الخدمة المدنية.
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جتتب تقتتارير طبيتتة تثبتتت اإلجتتازة المرضتتية: تمتتنز اإلجتتازة المرضتتية للمومتتف بمو  -د
أو جتتتترح يحتتتتول بينتتتته وبتتتتين االستتتتتمرار فتتتتي مزاولتتتتته لعملتتتته إصتتتتابته بمتتتترض 

 :ت اإلجازة المرضية إلى قسمينوقسم

 اإلجازة المرضية بغير سبب العمل. -2 اإلجازة المرضية بسبب العمل. -1         
  جتتتتل مرافقتتتته ألحتتتتد أقاربتتتته ة: وتمتتتنز هتتتتذ  اإلجتتتازة للمومتتتتف متتتن أجتتتازة المرافقتتتتإ -ه  

 ."وفق الضوابط والشروط المنممة لذللالمحددين بالالئحة 

 :برنامج صعوبات التعلم مدير المدرسة نحو دور 
( هذ  المهام التتي 2002وبرامج التربية الخاصة )القواعد التنميمية لمعاهد ي ذكر ف     

 صعوبات التعلم:برامج تمَّ تحويرها لتتناسب مع 

 مهام معلم صعوبات التعلم.و  البرنامجكون على دراية بأهداف يأن  -1
 م.وتهيئتها لالستخدا هومستلزمات هاحتياجات تلبية خالل اإلشراف على البرنامج من -2
 )رأي الكاتب(. إن وجد-الفريق المتعدد التخصصاتالمشاركة الفاعلة من خالل  -3
المدرستة ومعلتم صتعوبات التتعلم ومعلتم الفصتل  متديرل بتين عابناء نمام اتصال ف -4

 بالبرنامج. حقينالمل الطالبالعادي وأولياء أمور 
المفتتتتاهيم صتتتحيز وت زواروأوليتتتاء األمتتتور والتتت المدرستتتةالمشتتتاركة فتتتي توعيتتتة أفتتتراد  -5

 الخاطئة عن البرنامج.
المدرستة فتتي الميتدان واالطتتالع  ختالل خبترة متتدير متتنالستعي فتي تطتتوير البرنتامج  -6

بتتتتراز المال والعتتتتام جوانتتتتب االحتيتتتتاج المهنيتتتتة للمعلتتتتم  وتوضتتتتيزاإليجابيتتتتة  حمتتتتاتوا 
 .الجهة المسسولة في اإلدارةورفعها إلى 

 .البرنامجالدراسي إلى  من الفصل الطالبالعمل على تسهيل خروج  -7
حستتتب المتتتدة الزمنيتتتة المعلنتتتةو واعتمتتتاد خطتتتط  البرنتتتامجمتابعتتتة بتتتدء التتتتدريس فتتتي  -8

األشتتخاص صتتعوبات التتتعلم بالتعتتاون متتع  طتتالبالعمتتل وتنمتتيم الجتتدول الختتاص ب
 المخولين بمتابعة الطالب.

اإلشتتتتراف علتتتتى البرنتتتتامج وزيتتتتارة المعلمتتتتين فتتتتي غتتتترف المصتتتتادر واالطتتتتالع علتتتتى  -9
 أعمالهم ونشاطاتهم ومشاركاتهم.
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تتتت -10 ن تقتضتتتتي طبيعتتتتة عملهتتتتم زيتتتتارة التعتتتتاون متتتتع المشتتتترفين التربتتتتويين وغيتتتترهم ممَّ
البرنتتتامج وتستتتهيل مهمتتتاتهمو ومتابعتتتة تنفيتتتذ توصتتتياتهمو وتوجيهتتتاتهمو متتتع مالحمتتتة 

 دعوة المشرف المختص عند الحاجة لذلل.
  .إدارة التعليملتدريب وفق ما ترا  المشاركة في االجتماعاتو واللقاءاتو وبرامج ا -11

 المرشد الطالبي نحو برنامج صعوبات التعلم: دور
( هذ  المهام التتي 2002وبرامج التربية الخاصة )القواعد التنميمية لمعاهد ذكر في      

 تمَّ تحويرها لتتناسب مع صعوبات التعلم:

في إطار  وبات التعلمصع برامج التوجيه واإلرشاد لطالبإعداد الخطط السنوية ل -1
 الخطة العامة للتوجيه واإلرشاد.

 التحصيلية والسلوكية وتقديم الخدمات اإلرشادية لهم. الطالبمتابعة حاالت  -2

صتتعوبات التتتعلم واتختتاذ الوستتائل واإلجتتراءات الكفيلتتة بتلبيتتة  طتتالبالتعتترف علتتى  -3
 احتياجاتهم بالتعاون مع معلم صعوبات التعلم.

 صعوبات التعلم ومساعدة المحتاجين منهم. طالباألسرية ل تحري األحوال -4
علتتتيهم بتتتوادر ستتتلبية فتتتي الستتتلول التتتذين تمهتتتر  للطتتتالبدراستتتة الحتتتاالت الفرديتتتة  -5

 م مشكالتهم.وتفهُّ 

طتتتالع أوليتتتاء األمتتتور العمتتتل علتتتى توثيتتتق التتتروابط بتتتين البيتتت -6 علتتتى ت والمدرستتتة وا 
 مسيرة أبنائهم في البرنامج.

األشتخاص المختولين بمتابعتة الطالتب متع اون متع معلتم البرنتامج و االتصال والتعت -7
 و أو دراسة حالته.الطالببهدف جمع المعلومات عن بالمدرسة 

توعيتتتة المجتمتتتع المدرستتتي بأهتتتداف التوجيتتته واإلرشتتتاد وأهتتتداف برنتتتامج صتتتعوبات  -8
 التعلم وخططه وكيفية التوافق بينهما في الميدان.

  اسات والتدورات والنتدوات والمتستمرات فتي مجتال عملتهالمشاركة في البحوث والدر  -9
 .ما أمكن وفي مجال صعوبات التعلم
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 الثالثالفصل 
 التوعية

 التوعية بالبرنامج إلدارة ومعلمي وطالب المدرسة -
 توعية أولياء األمور -

وبات الــــتعلم وبــــطء الــــتعلم والتــــ خر صــــعالفــــرق بــــين  -
 الدراسي
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 التوعية وتنقسم إلى قسمين: 
 المدرسة: توعية إدارة ومعلمي وطالب أواًل:
التعريتتف بالبرنتتامج متتن ختتالل  معلمصتتعوبات التتتَّ سولية التوعيتتة علتتى عتتاتق معلتتم تقتتع مستت     

 تعريفتتيعقتتد اجتمتتاع ب وذلتتل مآليتتة العمتتل لمنستتوبي المدرستتةعبتتر توضتتيز  ماألمثتتلباألستتلوب 
  أو متتع بدايتتة العتتام الدراستتي وازةم ستتواء متتع العتتودة متتن اإلجتتلمعل تتمتتع بدايتتة مباشتترة ابالبرنتتامج 

تتت التعتتتاميميتتتتم متتتن خاللتتته توزيتتتع  وخاصتتتة المتتتذكرة التفستتتيرية  ة عمتتتل البرنتتتامجوز آليَّتتتالتتتتي توض 
)الفصتل انمرتي من ضمنها طالب صعوبات التتعلم الو التنفيذية لالئحة تقويم الطالب  والقواعد
علم علم وبتطء التتَّ بتين صتعوبات التتَّ  أوجه الشبه واالختالفعلى  التعرفجدول وكذلل  العاشر(

توضتتيز دور متتدير المدرستتة والمرشتتد الطالبتتي  أيًضتتا .(1رقتتم لشتتكلاانمتتر ) ووالتتتأخر الدراستتي
هم علتتى درايتتة بمهتتامهم الموكلتتة إلتتييبتتدأ العمتتل والجميتتع عتتام نحتتو البرنتتامجو لمتتي الفصتتل الومعل  

بصتورة  تفعيل الجانب التوعوي للبترامج المستتحدثةعلم بات التَّ صعوبمع التأكيد على دور معلم 
 .فة وواضحة للجميعمكثَّ 

تت      متتع بدايتتة العتتام  البرنتتامجتم تتتوعيتهم عتتن طريتتق استضتتافتهم فتتي فتتت والمدرستتة طتتالبا أمَّ
غرفتتتة بهتتتدف توضتتتيز متتتا يتتتتم عملتتته فتتتي  محستتتب متتتروف البرنتتتامجوطتتتوال الستتتنة  والدراستتتي
واالستتراتيجيات بتالطرق  الطالتبامج تهتدف إلتى الرفتع متن مستتوى متن نشتاطات وبتر المصادر 

للبرنتتتتامجو متتتتع عمتتتتل  الطتتتتالبل قةو وهتتتتذا بتتتتالطبع ستتتتوف يتتتتنعكس علتتتتى تقبُّتتتتالحديثتتتتة والمشتتتتو  
و والتتتي تشتتتمل علتتى أستتئلة خاصتتة بالبرنتتامجو يتتتم بعتتد ذلتتل فتترز متتا أمكتتنة المستتابقات الثقافيَّتت
 .ةاإليجابي اتجاهاتهموتعزيز وتصحيحهاو  ةلبيَّ ومعرفة اإلجابات الس واإلجابات وتقويمها

 توعية أولياء األمور: :ثانًيا
أو االستتتتتعانة  وللمدرستتتتةوالزيتتتارات  وةوالمجتتتتالس المدرستتتتيَّ  واتعبتتتتر االجتماعتتتويتتتتم ذلتتتتل      

 البرنتتامج التتدور التتذي يقتتوم بتتهحيتتث يتتتم توضتتيز  -إن تتتوافرت-بوستتائل التواصتتل االجتمتتاعي
ة تناستتتتب أوليتتتتاء األمتتتتور علتتتتى اختتتتتالف مستتتتتوياتهم العلميَّتتتتطة مبسَّتتتتو بطريقتتتتة ستتتتهلة  للطالتتتتب
تتتوالثقافيَّتتت وأهتتتداف البرنتتتامج  وعلمز تعريتتتف صتتتعوبات التتتتَّ ةو متتتع تزويتتتدهم بالنشتتترات التتتتي توضَّ

وخاصًة فتي األستبوع التمهيتدي متع بدايتة كتل  معلموخصائص من يعانون من صعوبات في التَّ 
 الصعوبات.  قيقةحم ولي األمر و حتى يتفهَّ دراسي عام
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 التأخر الدراسي بطء التعلم صعوبات التعلم المحك/الفئة

 
 االستبعاد

 

عدد وجودددعاجةعمصددبج هلددمأثبج ددمج دد   ج

 ثمشددكجلددمف العجلف ألددإلجاوجل عمصددبججججج

جولفسدددة أبجاوجلفثهلدددكابجاوجلية  مفأدددبجاج

 لفظكوفجلفثأئأبجوليد ةمعأبج

يج هلدددإلجل عمصدددبجةىج سددد ع جلف الدددعججج

 لف ألإل
 اجايجةعمصبج هلمأثبع وجودع

 
 

 األسباب
 
 

صهلعرجخ إلج) س رت(جانش جالخإلجلف كاج

عثمرةجعد جخلدإلجوفأ دإلجدجاالجلجلز دم ججججج

فددددم الجلجيجادددد  جججلف هلددددرجليكلدددد ي ج

وهدد لجلفأهلددعرجيج،جبمفطكاأددبجلفطثأ أددب

وةةَّةمجا  جلحل ج  جبشكإلجة مئإل، جا مجلج

 ا مرهجفأط

اسددثم جج،ضدد عجعددموجدجلفأدد رةجلف ألأددبججج

 صثإلجلفعياةجو مجب  همورل أبجيمج

ةهةددددمسجل سددددكة،جلف دددد فأإلجلف لئدددد ،ج*

ليع ةدددماجدجلفرتبأدددبجعلددد،جلف دددم   ،جج

ليشملإلجل سكابجلمفط قجولف ندع،جج

غأم جلفطمفبجاوجغأدم جلي لد جلي كدكر،جججج

لف أدددك،جلفظدددكوفجلفثأئأدددبجل عصدددعجج

لف رلسدددبجبسدددثبجلفددداللل جولفددد ي سج

ولف أضددددمةم ،جليشددددملإلجلفهلدددد أب،جججج

 جولفلغددم جبدد جلي لدد جلخدد  فجلفلدد  م

ولفطدددد  ،جلفظددددكوفجليد ةمعأددددب،ججج

 ددكلل جلفهلدد عببجدجليكلأددإل،ج  ددبجج

 ...لف هلإل،جشاهلأبجلي ل جوص رل ه

 طثأ إلاوجفعقجلفجطثأ إل نسبة الذكاء
ويج هلددإلجةىجاردددبجججطثأ ددإلاصددإلج دد جلفج

 لف العجلف ألإل
 طثأ إلاوجفعقجلفجطثأ إل

 الخدمة المقدمة

مندددمئإلجوالدددمافإلجي كفدددبج شددداأ ج

 دد ج هلددةأ ججج ةأددماجلفأددعةجوليأ أددم جج

 د جا دمرجججج  فلج-جو  لأةأبجخطبجفكااب

ج. طثقجالخإلجغكفدبجليهلدمارججج-لفهل عبب

و أأددأ جلفطمفددبجأسددبج ددمج  لةددهجدججججج

لف هلددإلجوغكفددبجليهلددمارجبم  ددمقج  لدد ججج

 ص عبم جلف  ل جو  ل جليماةج

دجلف هلإلجلف مايجأسبجلف  ةأ جلفع لريج

 دددد جهدددددج13/10/1418 ددددمرا 723/27رصدددد 

ليكوةددبجدجل سددمفأبجلف  لأةأددبجج ا لولسدد

و أدد ا جبددكل تج سدد   فجاوفأددمجلجل  ددعرجج

جواخً لج،لبن  ب  فجلأ أبجلف  م إلج  ج

جج  أئبجلفطمفبجف خنكلاجدجلجملمسجلي ينج.

عد ةججج  عسدطجصرتحجختهلأ ج  رسدبججا*

ةأ جلفط  جلف ا جفد ا  جبدطجلجججاأأمجلجز

 ثسدطبجواصدك ججج  ل جو كعنج ندمه   جج

 .إلجولي ينفل مةبجلف ةل

ج

ج

ج

دجلف هلإلجلف مايجوعةدإلجارلسدبجأمفدبجججج

و أد ا ججج،ع جطكادقجليكشد جلفط بدإلججج

ج  جصثإلج  ل جلف هلدإلججاروسجةضمفأب

جفل  عاضجع جلي مرل جلي أعاة.

 

التحصيل 
 الدراسي

صهلعرجدجب ضجلي مرل جل لمافأبجص ج

اددر كجعلدد،جب ددضجليددعلاجلف رلسددأبج ل ججج

لف  صدددب،جوهندددمنج ثدددما جولضددد جبددد ججج

 دم ج ماةجواخك ار

لخن مضجولضد جدجيأد جليدعلا،جغمفًثدمجيججججج

اس طأ ج علصلبج  لأةهج مجب  جلفثمةعيج

اثددددد لجدجلفندددددعلأإلجلي نأدددددبجب كددددد ججج

 ل لمافأبج

لخن مضجولض جدج سد ع جلف  هلدأإلججج

وخهلعًصدددمجدجليدددعلاجلفددد ج  دددم جةىججج

أضعرج هدين،جوة لج لسجسدثبجلفأهلدعرجججج

 ف اهج لفتجليشكلبج

المشاكل 
 ئيةالنما

لضطكل جدجلف ةلأم جلفن سأبجل سمسأبج

ل  دددد جولسدددد  ةمسجلفلغددددبجلينطعصددددبج

وليك عبددددبجولفدددد ج ثدددد وجدجلضددددطكل ج

ليسددد ةملجولفددد  ك جولفكددد وجولفأدددكلجلةججج

 ول   جلجولحلسم 

 شدملإلجمنمئأدبججلدمف ةأأ جولف  لأددإلجججج

 وايجسلعنجفهجع صبجبمفأ رل جلف ألأبج.
يجاعددددد جف اددددهج شددددملإلجمنمئأددددبجج

 ولض ب

مظاهر ال

 السلوكية

صدد جاهلددمأث ماجةشددماج لئدد ج/ج شدد تج/ججج

لة فمعأددبج/جعدد وجليسدد ةكلرجدجلي ةددبج/ج

 ولإلجه هجليظمهكجبنسبج   مو ب.

صهلددعرجدجلفسددلعنجلف كأ ددإلجلة ددمرل جججج

لحلأددمةجلفأع أددبجولف  م ددإلج دد جل خددكا ججج

وفك جب ردم جغ جعمفأبج  جبكو ه جدج

جلي مرل جلي نأب.ج

غع جفأدهججةأثماجالئ جوسلعنجغ ج ك

 وع وج أثإلجلف عدأ م .

 المراجع:
(  1991الزباااادأح د؛مااادن ، ماااان ح محمااا،دن ، الخ.يااا ح  بااارا ي     -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( األردن: األ لية للنشر ،الت،زيع 13  ص تعلي  ال.فل ب.يء التعل 
(   تعلاااي  ال.فااال ب.ااايء 1992الدعااادعح عااازبن ، دبااا، م.لااايح سااامير    -2

 التعل   األردن: دار الفكر للنشر ،الت،زيع 
  عمااان: (  التخلااا الدراساي ،بااع،باع الااتعل 1417الازرادح ييصاال   -3

                                                                                دار النفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائ  
( بااااع،باع الااااتعل  بااااي  2009بااا، رااااعيربح  الاااادن ، مبااااارأح  اااائر   د -4

 النظرية ،الت.بيق  عمان: مكتبة المجتمع 
( ت،بااياع نااد،ب بااعء الااتعل  التااي د يماا  يااي 1418،زارب المعااار     -5

                                                                                                                                                                                  الك،ي    
 
 
 
 

  والت خر الدراسي ( أوجه الشبه واالختالف بين صعوبات التَّعلم وبطء التَّعلم1الشكل رقم )
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جحبثجوةع لا

جهد1421جسلأةمنجلف ث جلفلطأعج

جهد1437جعموجةأ ت

جلفكامض

 

جرايجخمص*

 



 رابعالالفصل 
 التعرف والتشخيص

 التعرف واكتشاف الطالب -

 التقييم لغرض التشخيص )جمع المعلومات( -

 اعتبارات مرحلة التشخيص -

 (.)تحديد احتياجات الطالب األكاديميةالتقييم لغرض التدريس -

 اعتبارات مهمة -

 التشخيص والتقييم تقريركتابة  -

 مهمة اعتبارات -

 النماذج -

 المالحق -
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 هـ1437 – 36ات التعلم المرشد في صعوب



  علم:إجراءات تشخيص وتقييم صعوبات التَّ 
علم بمراحتتل عتتدة عبتتر جمتتع المعلومتتات متتن مصتتادر تشتتخيص وتقيتتيم صتتعوبات التتتَّ يمتتر      
 :ارات متنوعة من خالل التاليتطبيق اختبو مع مختلفة
 :فالتعر  أواًل: 
فتي المنتزل  لتديهم علمالتَّ في صعوبات  حتمل وجودالذين ي الطالبف على يتم عادًة التعرُّ      

ختترينو أو الدراستتي واعتمتتاد  المستتتمر علتتى اآلعلتتى مستتتوى ابنهمتتا  التتدينعتتن طريتتق قلتتق الو 
لدى الطالتب فيحيتل الطالتب  ةة واألكاديميَّ م الصف بعض المماهر السلوكيَّ عندما يكتشف معل  

علم. وتتم هتذ  المرحلتة عبتر صعوبات التَّ  إلى المرشد الطالبي الذي بدور  يطلب استشارة معلم
 التالية: اإلجراءات

 مالحظة األداء:  -1
م الصتتتف بتتتأنَّ الطالتتتب يعتتتاني متتتن قصتتتور واضتتتز فتتتي أداء حيتتتث يشتتتعر الوالتتتدان ومعل تتت      

ة ويعتمد بدرجة كبيرة على اآلخرين في إنجاز تلل المهتامو وعنتدما يكتر  الطالتب مهامه الدراسيَّ 
   م صعوبات التعلم.يتم استشارة معل  م ةب المشاركة الصفيَّ المدرسة ويتجنَّ 

 :  المسح -2
م وخاصتتًة المعل تت - علمصتتعوبات التتتَّ طتتالب م علتتى معل تت ينبغتتيفتتي بدايتتة كتتل عتتام دراستتي      

المحتمتتل وجتتتود صتتتعوبات  الطتتتالبإجتتتراء مستتتز أولتتي لمعرفتتتة  - الجديتتد أو المنقتتتول للبرنتتامج
 لتالي:تعلم لديهم وذلل على النحو ا

وضعيفي المستوى في متواد الرياضتيات  المكملين والمعيدين الطالبإعداد قائمة ب  -أ  
فتتتتي حالتتتتة وجتتتتود  يتتتتتم ذلتتتتل متتتتن ختتتتالل التعتتتتاون متتتتع المرشتتتتد الطالبتتتتي و و ولغتتتتتي

 أو أي جهة رسمية أخرى في المدرسة. وبالمدرسة
منتذ دختولهم  حصتيليةع مستتوياتهم التوتتبُّ  المدونين بالقائمةو الطالبدراسة ملفات  -ب 

تقتتتارير فتتتترات التقتتتويم عتتتن طريتتتق  -إن تتتتوافرت-حتتتتى صتتتفوفهم الحاليتتتة المدرستتتة
أو  والمشتكلة لتديهم ستواء صتعوبة تعلتملهم حسب نوع  أوليمع تصنيف  والمستمر

ودراستتتتة  طالع علتتتتى مستتتتتوياتهم فتتتتي جميتتتتع المتتتتوادلتتتتل بتتتتاالو وذأي مشتتتتكلة أختتتترى
   والتقارير الخاصة بهم. ملفاتهم
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المشتتبه  الطتالبواختيتار  -إن أمكتن- د التشاور مع معلم المادة ذات الصعوبةبع -ج
الستتتتكمال  متتتتابعتهمبيقتتتوم معلتتتم صتتتعوبات التتتتعلم  ولتتتديهم بوجتتتود صتتتعوبات تعلتتتم
 . مع بداية العام الدراسي دقيقإجراءات التشخيص ال

 عتتترض الطالتتتب مشتتتكلتهعنتتتد تتتتي اختيتتترت ختتتالل المستتتز األولتتتيو أو الحتتتاالت ال -د  
تتت وأو ولتتتي أمتتتر  لمعلتتتم صتتتعوبات التتتتعلمو نفستتتهب ص لهتتتا أو المرشتتتد الطالبتتتي يخصَّ

تت (1نمتتوذج)انمتتر نمتتوذج إحالتتة أو إحتتالتهم تمتتت عتتن طريتتق  اكتشتتافهم ز أنَّ ويوضَّ
 صعوبات التعلم.    طالبأي منهمو ويعتمدها معلم 

     اإلحالة: -3
أو لجنتة التوجيته لمرشد الطالبي من قبل معلم الفصل أو افرها افي حالة تو تكون اإلحالة      

حيتث يقتوم  وعن مشكلته للمعلتم رإذا عبَّ  نفسه الطالبأو ولي األمر أو  -إن وجدت-واإلرشاد
تقتارير فتترات التقتويم المحتالين عتن طريتق  الطتالبتتبع مستتوى بصعوبات التعلم  طالبمعلم 

 ومتتتتن ثتتتتمَّ  -وافرتإن تتتتت -عبتتتتر ملفتتتتاتهم المدرستتتتةإلتتتتى منتتتتذ دختتتتولهم أو االختبتتتتارات  المستتتتتمر
)نمتتتاذج اإلحالتتتة  (.المستتتزو فقتتترة )ب فتتتي ذكتتتر  تصتتتنيفهم حستتتب نتتتوع المشتتتكلة لتتتديهمو كمتتتا تتتتمَّ 

ولتتتيس بالضتتترورة تخصتتتيص نمتتتوذج  التتتذي أحتتتال الطتتتالب ق متتتن قبتتتل الشتتتخصتوثَّتتتأن  ينبغتتتي
 طالتتبو ثتتم يوضتتع لكتتل فتتي نمتتوذج واحتتد طالتتبباإلمكتتان جمتتع أكثتتر متتن  .طالتتبإحالتتة لكتتل 

 .(فتي ذلتل النمتوذج تحاقه بالبرنامج متع اإلشتارة الستمهال ج في ملفه في حالصورة من النموذ
 .المسز وال ينتمر نماذج اإلحالة من المعلمين عملية إجراءل وعلى المعلم أن يفع  

 :)جمع المعلومات( التشخيصالتقييم لغرض ثانًيا: 
رة وجتود صتعوبات تعلتتم د بنستتبة كبيتوالتتي تسك ت التعترف إجتراءات مرحلتتةبعتد مهتور نتتائج      

مرحلتة التقيتيم لغترض علتى إجتراء  اعلى موافقتة ولتي األمتر خطي تالحصول  ينبغيلدى الطالب 
عتتتن برنتتتامج زويتتتد  بنبتتتذة متتتع ت (2)نمتتتوذجانمر واشتتتعار  رستتتمي  بدوذلتتتل  البرنتتتامجب التشتتتخيص

تتُ  صتعوبات التتعلم جتراءات زوض  ابتتة وفتي حالتة عتدم وصتول إج" .والتقيتيم التشتخيص مراحتل وا 
إجتراءات علتى  بالموافقةا ذلل إذنً  ولي األمر خالل أسبوعين من تاريخ استالم اإلشعار فيعتبر

 . (80و المادة2002" )القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو التشخيص
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 :اإلجراء التاليوتمر مرحلة التشخيص من خالل 
 :جمع المعلومات   

معلوماتيتتتتتة كبيتتتتترة  ختتتتتدماتوهتتتتتذ  القنتتتتتوات تقتتتتتدم  قنتتتتتواتو عتتتتتتدةعتتتتتن طريتتتتتق يتتتتتتم جمعهتتتتتا      
معلتتتتم صتتتتعوبات التتتتتعلم قبتتتتل إجتتتتراء عمليتتتتة لوخاصتتتتًة  لألشتتتتخاص المختتتتولين بمتابعتتتتة الطالتتتتب

 .األكاديمي لغرض تحديد احتياجات الطالب التشخيص
 القنوات هي:و 

 مالتواصتل معهتحيتث يتتم  -إن وجتد-ومعلم الفصل والمرشد الطالبتي الطالبولي أمر  .أ  
 .              والصحية األكاديمية واالجتماعية والنفسية الطالبومعرفة كل ما يتعلق بحالة 

 إلى: عن طريق المشاهدة الهادفة بغرض وصف السلول وتفسير  وتنقسم المالحمة:.ب       
 بالتعتتتاون متتتع معلتتتم المتتتادة ذات الصتتتعوبة أثنتتتاء الحصتتتة الدراستتتية داختتتل الفصتتتل: - 

  ه هو المقصود من الزيارة.وال توحي بأنَّ  الطالبلنمر وتكون غير ملفتة 
حصتص  والرياضتة ةحصو الفسحةو الطابور الصباحي خارج الفصل عن طريق: - 

تختلتتتف فتتتي أول الصتتتباح عنهتتتا فتتتي  الطالتتتبنفستتتية  أنَّ  ومتتتن الواضتتتز النشتتتاطو
 .وسط النهار

 ر الفصل والواجب(. )دفت الفصلية والمنزلية القديمة أو الجديدة الطالب. أعمال ج     
 :وهي األهمو الطالبالمقابلة الشخصية مع . د    
وحصر المعلومتات وكسب ثقتهو  الطالبواأللفة مع  الثقةلغرض منها بناء جسر من ا        

التتتتي   -دون إحراجتتته - والصتتتحية حتتتول المشتتتكالت االجتماعيتتتة واألكاديميتتتة والنمائيتتتة
وأستتتتئلة توجتتته إليتتتته حتتتتول  والطالتتتتبمتتتال متتتتن أع مشتتتتفوعة بتحليتتتل عينتتتتات امنهتتتت يعتتتاني

األكاديميتتتة  الطالتتتببصتتتورة مبستتتطة للوقتتتوف علتتتى مشتتتكلة  والرياضتتتيات لغتتتتيمهتتتارات 
   وطريقة التعامل معه وآلية تعزيز . يحبذهاووالتعرف على أساليب التعلم التي 

ويستتتعان بنتتتائج لتتدى الجهتتات المختصتتةو  طبتتق بعضتتهاتُ وهتتي اختبتتارات  :. االختبتتاراته    
 .واالختبارات النمائية أثناء المسز األولي كاختبارات الذكاءعضها ب

 نتائج وتقارير تقويم الطالب السابقة.. و    
 .كالمراكز الخاصة والمستشفيات الطالب تشخيصات تفيد تقدم معلوم رسمية . أي جهةز     
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 :مرحلة التشخيص اعتبارات
 :المعلوماتو وقبل اتخاذ القرارع التالية أثناء جم االعتباراتمراعاة  ينبغي

ة جمتع المعلومتات فقتط وذلتل ختالل مرحلت الطالبلدى  حتياجعدم التركيز على نقاط اال -   
 على نقاط القوة لديه. ابل التركيز أيضً 

بعتتتد  االتتتذين وقتتتع علتتتيهم االختيتتتار مبتتتدئي   للطتتتالب تقريًبتتتاتكتتتون مرحلتتتة جمتتتع المعلومتتتات  -   
 البرنامج.خدمات الغالب من سيستفيد من  مرحلة المسز األولي وهم في

جمتتع المعلومتتات ونتتتائج وبعتتض قنتتوات أ المعلومتتات الخاصتتة بمرحلتتة المستتز األولتتي عبَّتتتُ  -   
تقريتتتتتر فتتتتي استتتتتمارة م لتتتتته الخدمتتتتة وقتتتتع عليتتتته االختيتتتتار لتقتتتتدَّ  طالتتتتبالتشتتتتخيص لكتتتتل 

   .(3)نموذجالتشخيص والتقييمو انمر
ضتعف  لديتهو أو صتحية ا  بوجتود مشتكلةعند االشتب تصةالجهة المخإلى  الطالبإحالة  -   

أو اضتطرابات  ومشتاكل ستمعية أو وبا  في انخفتاض القتدرة العقليتةأو عند االشت وبصر
 .بعد موافقة ولي األمر ذلل يتمو  نطق

لتتذلل  وبصتتورة عشتتوائية الطتتالباختيتتار  وعتتدم ومعلتتم صتتعوبات التتتعلم تحتتري الدقتتةعلتتى  -   
علتتى رجتتة الصتتعوبة و ود علتتى نتتتائج التشتتخيص مبنيتتة ر أن تكتتونال بتتد لعمليتتة االختيتتا

  قائمة االنتمار بطريقة عادلة.
جميتتتع الطتتتالب التتتذين تتتتم استتتتبعادهم أثنتتتاء مراحتتتل المستتتز األولتتتي متتتع بيتتتان رصتتتد بيتتتان ب -    

 األسباب وحفمه.
    

   :(تحديد احتياجات الطالب األكاديميةالتقييم لغرض التدريس ): ثالثًا
 جمتتتع المعلومتتتات إجتتتراءإال بعتتتد للطتتتالب  اختبتتتارات التشتتتخيصلنتتتوع متتتن هتتتذا ا ىجتتتر ال يُ      

لهتم خدمتة  مستوف تقتدَّ  و وهم الذينلديهموجود صعوبة تعلم ت ثبُ وبعد أن يَ  وبمرحلة التشخيص
إلتتى معرفتتة نقتتاط القتتوة ونقتتاط االحتيتتاج لتتدى هتتذ  االختبتتارات هتتدف تو  والتتتدريس فتتي البرنتتامج

 مراعاة التالي قبل التشخيص وبعد : ينبغيو  ال األكاديميووالخاصة بالمج الطالب
 :يراعى فيها التالي في المجال األكاديميواضحة . تقديم اختبارات 1   

 إلتى مستتوا  الفعلتي الطالتبحتتى يصتل من صفه الحالي مرحلة صفية أقل تبدأ من  -أ     
متتتن يكتتتون أقتتتل الفعلتتتي قتتتد  الطالتتتبمستتتتوى  المثلتتتى والستتتبب أنَّ هتتتي وتلتتتل الطريقتتتة 
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فتي الصتف التذي لديته مشتكلة  الطالتبو فلتو كتان مستوا  الصفي بمستتوى واحتد فقتط
مستتتوا  الفعلتتي هتتو  م لتتته اختبتتار الصتتف الرابتتع واجتتتاز  فمعنتتى ذلتتل أنَّ د  قُتتالختتامس 

اختصتترنا الوقتت والجهتتد فيمتتا لتتو قتتدمنا لتتته االختبتتار وبتتذلل نكتتون قتتد  والصتف الرابتتع
صتتعوبات التتتعلم فتتي المرحلتتة االبتدائيتتة ال يوجتتد   طالتتب ًبتتافغال ومتتن المستتتوى األول

مراعاة المهتارات التتي  علينالكن و عمر و  ومن هم فيتباين كبير بين مستوا  الفعلي 
 .للتأكد من إلمامه بها للطالبإعطاسها  ينبغيال توجد إال في مستويات أقل حيث 

تتت -ب      الحتتتد األدنتتتى لطتتتالب صتتتعوبات  هتتتاراتملجميتتتع  كتتتون االختبتتتار شتتتاماًل يأن  ليفضَّ
مع وجود معتايير  والتدريس على المهارات األهمإعداد الخطط و والتركيز في التعلمو 

 .حسب أهميتها الجتياز المهارة
ستتتتواء كتتتتان معلتتتتتم  صوالمشتتتتخ   الطالتتتتبتوثيتتتتق االختبتتتتار وجميتتتتع المعلومتتتتات عتتتتن  -ج      

 .إن وجد الصعوبات أو طالب التدريب الميداني
تتتت واضتتتتحة ومختصتتتترة وتفتتتتي بتتتتالغرضينبغتتتتي أن تكتتتتون متتتتادة االختبتتتتار   -د      ز علتتتتى وترك 

 .المهارات المطلوبة في الحياة العملية
جميع االختبارات التي قدمت له يقدم له اختبار في مستتوى  الطالبفي حالة اجتياز   -هت    

 إذا كان معيًداو أو تمَّ تشخيصه في نهاية العام الدراسي. صفه الحالي
باالختبتتتتتار وأهدافتتتتته وآليَّتتتتتة تطبيقتتتتته  هتعريفتتتتت ينبغتتتتتي اأكاديمي تتتتت الطالتتتتتبعنتتتتتد تشتتتتتخيص  -و     

مثتتتتتل: التَّعليمتتتتتاتو واإلرشتتتتتادات  د بهتتتتتا أثنتتتتتاء االختبتتتتارالتَّقيُّتتتت نبغتتتتتيوالشُّتتتتروط الَّتتتتتتي ي
تتتتوفير البيئتتتة الُمناستتتبة كاإلضتتتاءة والتَّهويتتتة الجي تتتدة و  وكاإلجابتتتة علتتتى متتتا يعرفتتته فقتتتط

زالتة دوات واألجهزة الضَّروريَّةو وساعة الو وتوفير جميع األ قتتو واألوراق واألقتالمو وا 
متابعتتتته أثنتتتاء االختبتتار وتحليتتتل إجاباتتتته  لكتتذل االختبتتتار.امتتل القلتتتق للطَّالتتب متتتن ع

لملحتق )اانمتر  ووطريقتة مستل القلتم ومعرفة طريقة تفكير  والزمن المستغرق لإلجابة
نتتتائج كتابتتة التقريتتر بنتتاًء علتتى  ومتتن ثتتمَّ  وومراعتتاة اتجتتا  الورقتتة أمتتام الطالتتب (1رقتتم

 عتتتتدم متتتتع .فقتتتتط تصتتتتحيزلاتشتتتتخيص ولتتتتيس لل يهتتتتدف االختبتتتتار اوعموًمتتتت والتحليتتتتل
نَّ  أثناء وقت االختبار ورقة الطالبتصحيز   على ورقة خارجية.يوثق ذلل ما وا 

  بعتتتض المهتتتارات فتتتي المستتتتوى التتتذي قتتتدم لتتتته وأخفتتتق فتتتي بعضتتتها الطالتتتبإذا اجتتتتاز  -ز    
تدم لتتتته اختبتتتارات فتتتي الصتتتف التتتذي قبلتتته مستتتتبعدين المهتتتارات التتتتي اجتازهتتتا فتتتي تقتتت
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قتتدم لتتته اختبتتار الصتتف الختتامس واجتتتاز  عتتدا  طالتتبو ومثتتال ذلتتل الستتابقاالختبتتار 
يقتتتدم لتتته اختبتتتار الصتتف الرابتتتع للمهتتارات التتتتي أخفتتق فيهتتتا فتتتي  مهتتارة واحتتتدة عندئتتذ  

بمستوى أقلو وخاصتًة فتي متادة   والتي تمهر في الصف الرابع فقط الصف الخامس
        الرياضيات مع المهارات التي لم يتضمنها الخامس.

اختبتتتارات تهتتتدف لمعرفتتتتة المشتتتاكل النمائيتتتة التتتتتي  للطتتتالبم قتتتتدَّ تُ  االختبـــارات النمائيـــة: .2  
وأختتتذها بعتتتين  متتتن تأثيرهتتتاحتتتتى يمكتتتن عمتتتل اإلجتتتراءات الالزمتتتة للحتتتد  ايعتتتانون منهتتت
ويفضتتل إلمتتام المعلتتم بتتأهم االختبتتارات التتتي  والتعليميتتةالخطتتة  نتتاء إعتتداداالعتبتتار أث

 الجانب النمائي مثل: تقيس
  ة أهمها:قيس جوانب عدوتاإلدرال البصري: اختبارات 

   اختبار تآزر العين مع الحركة: كرسم خط مستقيم أو رسم زوايا. -

 اختبار الشكل واألرضية: إدرال األشكال على أرضيات معقدة. -
 ت الشكل: التعرف على األشكال الهندسية بأحجامها المختلفة.اختبار ثبا -
 اختبار الوضع في الفرام: تمييز االنعكاسات والتعاقب في األشكال التي تمهر. -
 اختبار العالقات المكانية: تحليل النماذج واألشكال البسيطة كالخطوط واألطوال. -

  القدرات اللغوية: ويتكون من:اختبارات 

 السمعي: القدرة على االستقبال السمعي واإلجابة بنعم أو ال. اختبار االستقبال -

اختبار االستقبال البصري: مطابقتة صتورة مفهتوم متا متع صتورة أخترى ذات عالقتة  -
 بها.

ختبتتتار التتتترابط الستتتمعي: القتتتدرة علتتتى إكمتتتال جملتتتة متجانستتتة فتتتي تركيبهتتتا اللغتتتوي ا -
 ...... وعدولد و  نوافمثل: 

 رة على الربط بين المثيرات المتجانسة.اختبار الترابط البصري: القد -

 اختبار التعبير اللفمي: التعبير اللفمي عند سساله عن بعض األشياء. -

اختبتتتتار التعبيتتتتر اإلشتتتتاري: التعبيتتتتر اليتتتتدوي متتتتن ختتتتالل أشتتتتياء معينتتتتة مثتتتتل صتتتتورة  -
 الهاتف ويشرح كيفية استخدامه.

مثتتتل: هتتتذا رجتتتل اختبتتتار اإلكمتتتال القواعتتتدي: إكمتتتال الجمتتتل ذات القواعتتتد المعينتتتة  -
 وهذان..
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 الكلمات الناقصة بعد سماعها. اختبار اإلكمال السمعي: إكمال -

 .ركيب الصوتي: تركيب الحروف مًعااختبار الت -

 اختبار اإلكمال البصري: إدرال الموضوعات الناقصة عند عرض لوحة. -

 اختبار التذكر السمعي التسلسلي: إعادة ما سمعه من أرقام بحد اقصى ثمانية. -

بتار التتذكر البصتري المتسلستل: تتذكر أشتكال ال معنتى لهتا تعترض عليته بحتد اخت
 (.2009)عليو  أقصى ثمانية أشكال.

 :األخطاء أنماط تحليل .3   
و ومتابعتتتته عبتتتر التشخيصتتتي أثنتتتاء االختبتتتار الطالتتتبتفعيتتتل المالحمتتتة علتتتى أداء  ينبغتتتي    

 التالي:

 والرقبة.وضع الجسمو واليدو والرأسو والذراعينو  -       
 مسل القلم.طريقة  -
 جه.استقامة الخط وعدم تموُّ  -
 خفيف(. نوع الخط)داكنو -
 .ديهالدافعية لومستوى االنتبا  التجاهات الطالب  -
 التفكير بصوت مسموع -

 اعتبارات مهمة:
 ويعنتتتتي:أثنتتتتاء أداء االختبتتتتار التشخيصتتتتيو بصتتتتوت مستتتتُموع الطلتتتتب متتتتن الطالتتتتب التفكيتتتتر  -

وتتتدوين  اإلجابتةبهتتدف معرفتة كيتف توصتل لتلتل  اإلجابتةطريقتة الحتل أثنتاء التَّفكيتر ونطتق 
 ذلل في ورقة يستعين بها أثناء تحليل أنماط األخطاء.

تتتت وكيتتتتف حمتتتتاتعتتتتن طريتتتتق كتابتتتتة المال -إن وجتتتتدت-تحليتتتتل األخطتتتتاء  ال بتتتتد متتتتن - ل توصَّ
عتن تكتترار  اأو إلتى نمتط الخطتأ التذي وقتع فيته بعيتدً  وإلتى طريقتة الحتل الخاصتة بته الطالتب

فالعمليتة تحتتاج إلتى تحليتل لألخطتاء حتتى يتتم الوقتوف علتى أستبابها وبالتتالي  واسم المهتارة
األخطتتاء التتتي حتتدثت  عتتدم إدراجوكتتذلل  والتعامتتل معهتتا أثنتتاء كتابتتة الخطتتة معرفتتة كيفيتتة

   (.2لملحق رقم)اانمر .بسبب السرعة ضمن نقاط االحتياج
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يتتم توثيقهتا أثنتاء تصتحيز االختبتار التشخيصتي الطالتب  بعد تحليل األخطاء التي وقع فيهتا -
تحتتت كتتل إجابتتة ستتسال فتتي نمتتوذج االختبتتارو وال حاجتتة إلتتى توثيتتق ذلتتل فتتي نمتتوذج مستتتقل 

 (.3لملحق رقم) ا انمر ل في السابقمعكما يُ 
 :التشخيص والتقييم تقريررابًعا: كتابة 

بوجتود صتعوبات ار قتر العلتى  لشتاملا (3) نمتوذجانمتر والتقيتيم التشتخيص تعبئة تقريتريتم      
وتعبئتتتة الجتتتزء الختتتاص بالختتتدمات التتتتي ستتتوف تقتتتدم للطالتتتب متتتن ختتتالل و الطالتتتبتعلتتتم لتتتدى 
( التدريستتيةللبتتدء فتتي تنفيتتذ الخطتتة التعليميتتة ) تمهيتتًدا واعتمتتاد  األختترىو والتوصتتيات البرنتتامجو

  . الدائم الطالبوحفمه بملف 
            اعتبارات مرحلة كتابة التقرير:

   .وحفمه والرجوع له وقت الحاجةنمتوذج معتد لذلل  ياالنتمار ف طالبتنميم  .1    
والشتتتكر إلتتتى تعلتتتيم المهتتتارات االجتماعيتتتة كدلقتتتاء التحيتتتة وردهتتتا  . يهتتتدف البرنتتتامج أيًضتتتا2   

وغيرهتتتاو لتتتذا علتتتى المعلتتتم أختتتذها بعتتتين االعتبتتتار أثنتتتاء تقتتتديم الخدمتتتة والثنتتتاء والتعتتتاون 
 .و بغض النمر عن إدخالها ضمن الخطة من عدمهدائم وغير رسميوبشكل  للطالب

  األوليتتةصتتفوف العليتتا والوستتطى و الحتتاالتو أي أن تقتتدم الخدمتتة للالتنويتتع عنتتد اختيتتار . 3    
 ولغتتتتتيكالرياضتتتتيات  -قتتتتدر اإلمكتتتتان -فتتتتي متتتتواد متستتتتاوية  للطتتتتالبتقتتتتديم الخدمتتتتة و 

رىو وعتتدم االقتصتتار علتتى متتادة دون تتتأثير القتتراءة والكتابتتة علتتى المتتواد األختتومراعتتاة 
بتتالبرامج  االلتحتتاقو عليتته دم قتتدرة المعلتتم علتتى تتتدريس متتادة بعينهتتاأختترىو وفتتي حالتتة عتت

 غير .الحكومية كالتي تعقد في إدارة التدريب التربوي أو التدريبية 
            التنستيق متع الزميتل معلتم صتعوبات التتعلم بالمدرستةأنَّته ال متانع بعتد  يرى الكاتتبو      

علتتى اختيتتار متتواد معينتتة حستتب قتتدرات ورغبتتة كتتل معلتتم علتتى ستتبيل المثتتال: -إن وجتتد
تا متا يختت معلم يختار مادة الرياضيات والمعلتم اآلختر يختتار متادة لغتتي. طتالب بص أمَّ

إذا كتانوا متن  صعوبات التتعلم برنامجف األول االبتدائي فيرى الكاتب خدمتهم في الص
ن  .المرحلتتة االبتدائيتتةأو لتتديهم تقريتتر كشتتف مبكتتر قبتتل  والمعيتتدين فتتي الصتتف األول  وا 

أحتتالهم لبرنتتامج وبة علتتيهم فتتي نهايتتة الفصتتل األول و الحتتم معلتتم الفصتتل مهتتور الصتتع
 .خدمتهم في البرنامج مع بداية الفصل الدراسي الثاني فهسالء يتم مصعوبات التعلم
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                                               المحترم /المكرم
 السالم عليك  ،ر؛مة اهلل ،بركاتهح ،بعد      

ه  بعا  ج،انا  الفاعا ياي ماادب  نأمل التكرم بإ؛الة ال.االب الاذي  تال؛ال علاي
                            لااغ مريااة المصااادر ايقاااع التشااخيق الااالزم ،تقاادي  الخدمااة 

 المناسبة له  ؛س  ا؛تياجاته   
 راكري  ،مقدري  تعا،نك  ححح             

 معل  بع،باع التعل                                                                                           
 

 

 م االس  الصا المادب ملح،ظاع
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
    10 
    11 
    12   

جهد143 مرا جل أمفبججج/ججج/جججججججججججججج.............................................................جالف عصأ 

ج

 

 اململكة العربية السعودية

 التعليـــــموزارة 

 

                               الـــــــــــــر.م..................................                     

ــاري.................................  التــــــــــــ

 ة املصادرلغرف طالباملوضوع. إحالة 

                                           (1) منوذج                       
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  (2) نموذج                                    
                                                                                                                                                     

                        

 

 ..................................الصف/........................................................ب/املكرم ويل أمر الطال
 السالم عليك  ،ر؛مة اهلل ،بركاتهح ،بعد       
منا  وحرًصا ..........................................................................بناًء على حاجة  ابنكم يف مادة / 

 على معرفة وحتديد نقاط االحتياج لديه يف تلك املادة، والعمل على رفع مستواه الدراسي. 
نشعععععععروم بتبويععععععل ابععععععنكم لت برنععععععام  صعععععععوبار الععععععتعلم يف املدرسععععععة لتط يعععععع  ا ت ععععععارار التشعععععع ي  

 "؛ال م.ابقة الشر،ط الالزمة علياه لاللتحااب ببرناامع باع،باع األوادميية، وانضمامه للربنام  يف
لتلقعععي ااعععدمار التعليميعععة املناسععع ة العععع تسعععاعده علعععى رفعععع مسعععتواه، و لعععك  ععع   بعععع    الاااتعل " 

نأمععل  التعلااي  مجانًااا "حخدمااة تقاادم ماا   باال ،زارب علًمااا بااأن  ااذ  الاحلصع  يف اليععوم الدراسععي.   
 منكم التعاون معنا ملا فيه مصلبة ابنكم واملوافقة على  لك. 

دون برفقععه ن ععلة بسععيطة ععع  برنععام  صعععوبار الععتعلم، نأمععل مععنكم وإليضععاه اععلا الربنععام   عع 
 االط ع وموافاتنا بأي استفسار أو ملبوظة.

 شاوري  ومقدري  تعاونكم وااتمامكم.             
 واهلل ويل التوفي ،،،                                                      
 

 …………….......……………...……اس  مدير المدرسة
              د،ايق ال د،ايق 
                                                               اس  ،لي األمر

                                                                        الت، يع   .……............……………                                   الت، يع
  ا 143التاريخ              ا143التاريخ            

 الخت                                                 
 

                                                                              

  

 اململكة العربية السعودية

 التعليـــــموزارة 

                               الـــــــــــــر.م..................................                     

ــاري.................................  التــــــــــــ

                                         املوضوع. إذن ولي األمر 
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ج                                                               

ج

 " عفأ هيجاأثإلجفأطججف س ئنمس"  أكاكجلف شاأ جولف أأأ 
 

جاوياجلي لع م جلفشاهلأبا

ج26جرصةهجصمحلج.......جلس جلفطمفب
جفلطمفبجلحلمفبجلفهل أبج

جطثأ إلجلفأ رةجلف ألأبجطثأ إلجلفسة جلخلم  جلفهلعجلس......جلي رسب

ج11جلف ةكجعايس جلزنسأب

جلفثهلك

جاك  ي

جسلأ جلفنطق

ج مرا ججليأ اج مرا جةع لاجلف أكاك

جربعجا كلضج   نب

جب ونجاخك جهد1425جهد14ج36/جج20/11

ججج

جا مةًأمجاجلي لع م جل لمافأبجولفسلعلأبج

جليماة

جلفهلع

جل وس

لفهلعجججججج

جلفثمةإل

لفهلعججج

جلفثمفث

لفهلعج

جلفكلب 

لفهلعج

جلخلم  

عجلفهل

جلفسماس

جة مئتجلي أظب

ج  اأ ج    سججججوض جلف هلإلاج

جغ جدأ ةجدأ ةججلف  عابجولف كأأعاج

جلخللع  وسط  ا مو  عص جلفطمفباج-ج4ج3ج3ج3ج2جرامضأم 

جفغ 
جججججج

جغ ج  ئ جج  ئ ججججأ  جليأمع اج

فغ ج

جلزةألب

جججججج
عد جيج ج عد جج   شك  جسلعلأبا

جوص  ما.....................................

جغ جدأ جدأ جج  لف  معإلجليد ةمعإلجلفكلب جليس ع جلف موجولأ ةجدجلخلم  جسنعل جل عماة

 
    ا مفًثماجوصعج شكلبجلفطمفب

جوصعجليشكلبجلةمجاكلهمجوفإلجل  كجول دكلجلل جلي ا ةاج-1

يجا ددكفجلزةدد جولفطددكحجوأمف ددهجلفهلدد أبج  دد  كةج ددكضجلفكبددعججججججججليبدد جيجاسدد طأ جلف دد جخلمةددبجليئددم جوجججج

و شددكل هجفددأ ج ددمجع صددبجبمفدد لمجلججج،لةددمجاةَّددهجكدد ج كمةددهجبدد جاسددك هجواصمربددهججج،ةعًعددمج ددمجوا خدد جلف دد  ج

جا ة  جب لمجلجطثأ إل.فمفطمفبج

 

 اململكة العربية السعودية

 التعليـــــموزارة 

                               ............................                     الـــــــــــــر.م......

ــاري.................................  التــــــــــــ

 املوضوع.  تقرير التشخيص والتقييم

                                           (3) منوذج                       
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  مرل ج  أدعاةجدج كلأدإلججججافماجلي ل جب نَّجلفطمفبجف اهجوصعجليشكلبجلةمجاكلهمجلي ل جول دكلجلل جلي ا ةا-2

ف لجحي م جةىجلفالةم تجي مب  هجوسدعفججج،ويجاس طأ جلف عفأقجب ج  لأةهج مجسثقجوب جلز ا جدجص هج،سمبأب

 رسعبهجلمنجبسثبج    جلي مرل جلفسمبأب.جوا عص ج،ا  مونج  ج  ل جلفهل عبم جيسمع ةجلفطمفب

أمفبجلفطمفبجطثأ أدب،جو  دكضج   دبجربدعججججججكلجلل جلي ا ةاوصعجليشكلبجلةمجاكلهمجليكش جلفط بإلجول د-3

ووفإلجا كهجا علصإلج  نم،جولفطمفبجيج شكلبجف اهجدجليعلاجل خك ،جوص جرش جف امرل جخمردأبجج،الثكج  ج كة

 لف علصإلج  جغكفبجليهلمارجيسمع ةجلفطمفب.وارغبجم،جمجوالمافأًّوف يج لعجخمصجبهجص أًّ

متجفأدددمجلجلفطمفدددبجبغكفدددبجليهلدددمارجو ثدددماسجل أماادددثجأدددعسجججججج ددد جلفطمفدددباجأبجة دددمئتجليأمبلدددبجلفشاهلدددجج-4

لر أمًأددمجف  م لدد  جولدد فنجدجليندد س،جوصدد جفددعأ ججججججابدد  لي رسددبجولفطدد  جولي لةدد جوغ هدد ،جولفطمفددبجججج

علدددد،جلفطمفددددبجلسدددد ا ل هجفأدددد هجلفأسددددك جدجلفك مبددددب،جولدددد فنجاسدددد   جبنظددددمرةجطثأثددددبج  ددددم جةىجج

  ادد جوصدد جاعطددإلج  ددمرل جعلدد،جلفسددثعرةجول ضدد جاةَّددهجا  أدد همج ندد جلفهلدد عفجججججججصددأمةب،جولفطمفددبجحيددبجلف ج

لف  ددكفجعلدد،جةأددماجليأ أددم ججججحي ددم جةىج شدداأ ج  كم ددإلجأددعسج لددنجلي ددمرل جأ دد،جادد  ججججججججفدد لليثكددكة،ج

 لفطمفبجحيةإلجع دهجلخلمصجبمفكبعجالئًةمج  ه.ف اه،جلةمجانَّج
متج أدددد ا جلخ ثددددمرجالددددمافإلجفلطمفددددبججطمفددددباليخ ثددددمرل جوليأددددماأ جلفدددد جمتجلسدددد ا ل  مج دددد جلفج-5

ولفدد جتج ددكاجججلي ددمرل جل خددك جدجلفهلدد عفجل وفأددبججحي ددعيجعلدد،جيأدد جلي ددمرل جلخلمصددبجبمفهلددعجلفكلبدد جوجججج

جلخ ثدددمرجمندددمئإلجمتج أددد ا جولددد نج دجلفهلدددعجلفكلبددد ،ج ددد جةعطدددمجلجلفطمفدددبج  دددمرل جلفهلدددعجلخلدددم  .ججججججج

 جلج ن أ جلخلطبجلف  لأةأب.ا نمليخ ثمرجلفنةمئإلجة مئتجوسأ  ج كلعمةجفلطمفب،ج
ج  

  لفأكلرجأأمسجودعاجص عبم جدجلف  ل جاوجةعمصبجاخك ا

 
       جججججف ابجص عبم جدجلف  لجف ابجةعمصبجاخك جوض جاج

ج........................................................................................................

    جف اهجص عبم ج  ل يجاعد جج

جج

جلف عصأم جبنمجلجعل،جلفأكلرا

    ججججةأمفبجلفطمفبجفغكفبجليهلمارج جو  لأةأبجةع لاجخطبج كبعابجفكااب

    ججلس ث ماجلفطمفبجف  وجلةطثمقجلفشكوا

جج

ج(أهل جدجل سثعلجج3)جج أ لر(لفكامضأم )دج ماةجةىجلف  را جدجغكفبجليهلمارجلفطمفبحي م جج

جةىجخ  م جةضمفأباجفبجلفطمحي م جج

    جججججججججججةرشماججط بإلججججججججججطلبج  ل ج سمع جججججججججرعمابجطثأبججةشكللهجدجلفنشما

    جك ولفنطقجولفعأع ججهل أ ج ججججججججججج  مب بجلفهلعج

ججججججج

ج  ل جص عبم جلف  ل اججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

ججج    لف عصأ اجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
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 ( الطريقة السليمة لمسك القلم1ملحق رقم )
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 ضع القلم بني اإلبهام والسبابة

 .م بلف اإلصبعني على القلم

 اضغط باألصابع على القلم



 
 نماذج من أخطاء الطالب وطريقة اكتشافها عند تحليل األخطاء( 2ملحق رقم )

 " لالستئناس" 
 المثال األول

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 المثال الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 

                           5        1 

               +7        1 

               _________ 

                 2        2 
 ( 1للرَّقم )  إعادة التجميعلديه ُمشكلة في عمليَّة 

                     1        2 

                   ×5 

                  _________ 

                    6        2 
 الطَّالب يخُلط بين مهارة الضَّرب والجمع

32 

 هـ1437 – 36لمرشد في صعوبات التعلم ا



 

 المثال الثالث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المثال الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

 

                            4        5 

                +3 

               ________ 

                  2   6   1 
 الطَّالب يخُلط بين مهارة الجمع والضَّرب

1 

                                     

  

                           3        6 

               +8 

               _________ 

                  2       7 
 أخط  الطَّالب بسبب الس رعة في الجمع

1 
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 " لالستئناس" تحليل أنماط األخطاء توثيق ( 3ملحق رقم )

 

 تحليل األخطاء رقم المهارة

1 
ال تدخل ضمن الُخطة ألن الطَّالب أخط  في عمليَّة الجمـع بسـبب الس ـرعة: 

63+8 =72 

2 
أثنــاء الجمــعم يــتم تصــحيح ذلــك  إعــادة التجميــعفــي الطَّالــب لديــه ُمشــكلة 
 أثناء عملية التَّدريس

3 
دريس  ـربم يـتم مراعـاة ذلـك أثنـاء التَـّ الطَّالب يخلُـط بـين مهـارة الجمـع والضَّ

 (.×م +بتوضيح الرموز)

4 
ــرب والجمــعم يــتم إصــالح ذلــك عنــد التَّــدريس  الطَّالــب يخُلــط بــين مهــارة الضَّ

 (.×م +بتوضيح الرموز)

 
 ملحوظة: 

تكتتتتب نتيجتتتة التحليتتتل مباشتتترة تحتتتت إجابتتتة الطالتتتب فتتتي االختبتتتار وال يخصتتتص نمتتتوذج      
 .للتحليل للحد من األعباء الكتابية والورقية
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 الخامسالفصل 
 البرنامج التربوي الفردي

 الخطة التربوية الفردية -

 الخطة التعليمية الفردية -
 ديةاالعتبارات األساسية للخطة التربوية الفر  -

 المعلومات األولية للطالب على غالف الخطة -

 نقاط القوة واالحتياج -

 األهداف التربوية -

 خاصة باألهداف مهمةاعتبارات  -

 أسماء المشاركين في إعداد الخطة التربوية الفردية -

 النماذج -

 المالحق -
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 البرنامج التربوي الفردي: 
احتياجتتتات كتتتل  تقتضتتتيهاالتتتتي  جميتتتع الختتتدمات التربويتتتة والختتتدمات المستتتاندة     
جمتتتع البيانتتتات والمعلومتتتات و وتشتتتمل: نتتتتائج التشتتتخيص والقيتتتاسبنتتتاء علتتتى  طالتتتب

عتتتتداد وبنتتتتاء حتتتتول الطالتتتتب لهتتتتذا يعتبتتتتر البرنتتتتامج البرنتتتتامجو وتطبيقتتتتهو وتقويمتتتته.  وا 
 التربوي الفردي بنائي أي تكاملي.

 
  الخطة التربوية الفردية:

تمكنته متن ستد لنتتائج التشتخيص األكتاديمي  بعتد للطالتبم بشتكل ختاص تصمَّ      
ونقتتتاط القتتتوة واالحتيتتتاج  والمعلومتتتات األوليتتتةحاجاتتتته التربويتتتةو وهتتتذ  الخطتتتة تشتتتمل 

     .ا لمعتتتتتتتايير معينتتتتتتتة فتتتتتتتي فتتتتتتتترة زمنيتتتتتتتة محتتتتتتتددةاألهتتتتتتتداف المتوقتتتتتتتع تحقيقهتتتتتتتا وفًقتتتتتتتو 
 (.2001)الروسانو 

 
  الخطة التعليمية الفردية:

ومرحلتة مهمتة متن مراحتل تكتوين  اا أساستي  رديتة جتزءً تعتبر الخطتة التعليميتة الف     
فتتتتي  )التدريستتتتي( هتتتتي الجتتتتزء الثتتتتاني والعملتتتتيو وتصتتتتميم الخطتتتتة التربويتتتتة الفرديتتتتةو 

ربويتة حيث تحتوي على هتدف واحتد فقتط متن األهتداف الت مالبرنامج التربوي الفردي
ة وتتكتتتتون الخطتتتت .للطالتتتتبمتتتتن أجتتتتل تعليمتتتته  تربويتتتتة الفرديتتتتةالتتتتواردة فتتتتي الخطتتتتة ال

واالستتتتتراتيجية  ووأستتتتاليب التتتتتدريس والتعليميتتتتة الفرديتتتتة متتتتن المهتتتتارة المتتتتراد تدريستتتتها
وهتتو متتا يعتترف بتتددارة الجلستتة  مواألنشتتطة وووستتائل التعزيتتز ووالتقنيتتات المستتتخدمة

يشتتتترل فيهتتتا الطتتتالب فتتتي قتتتد متتتع التنويتتته إلتتتى أنَّ الحصتتتص الجماعيتتتة . التدريستتتية
و فأستتلوب تعليميتتة مراعتتاة للفتتروق الفرديتتةويختلفتتون فتتي الخطتتط ال والخطتتط الفرديتتة

 وأسئلة التقييم والتفاعل مع األمثلة قد تختلف من طالب آلخر. ووالتعزيز والتدريس
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 لخطة التربوية الفردية: ا
إعداد خطتة  نبغيي الب الذين وقع عليهم االختيارالطبناًء على المعلومات السابقة حول      

وتعتد تلتل  وأو إعداد خطتط مشتتركة فتي التتدريس بنمتام المجموعتات وطالبتربوية فردية لكل 
متع مراعتاة أنَّ لكتل طالتب خطتته التعليميتة و األكاديميتةواالحتياج على نقاط القوة  بناءً  الخطط

  المهتتتتارات النمائيتتتتة إن وجتتتتدالخلتتتتل فتتتتي األختتتتذ باالعتبتتتتار و و وخاصتتتتة فتتتتي التتتتتدريس الجمتتتتاعي
بصتتورة متتن الخطتتة التربويتتة  - عنتتد الطلتتب -الفصتتل فتتي ومعلمتته  الطالتتبوتزويتتد ولتتي أمتتر 

 (3-2-1 4)نموذج انمر الفردية
 :االعتبارات األساسية للخطة التربوية الفردية :أواًل 
كتان نتوع وزمتن الخدمتة  اتعلتم أي تصتعوبات  طالبإعداد خطة تربوية فردية لكل  نبغيي  أ.    

 المطلوبة.
واألستاليب الالزمتة  والتقنيتاتة والبشترية والمكانيتة تسخير جميع اإلمكانات المادي ينبغي ب.   

 إلنجاح الخطة التربوية الفردية.
لحالتتة كتتل  تقيتتيمأن يتتتم إعتتداد الخطتتة التربويتتة الفرديتتة بنتتاًء علتتى التشتتخيص وال ينبغتتي ج.   

 على حد . طالب
برنتامج أن تعتمد عمليات الخطة التربوية الفردية على الوصف الدقيق المكتوب لل ينبغي د.   

 التعليمي.
المحتددة فتي مستتوى  الطالتبأن يتم إعداد الخطة التربوية الفردية على احتياجات  ينبغي هت.  

 أدائه الحالي.
 .متعدد التخصصاتفريق عمل ية على أن تعتمد الخطة التربوية الفرد يفضل و.   
ة فتتتتي جميتتتتع تنفيتتتتذ وتقيتتتتيم ومتابعتتتتة الخطتتتتة التربويتتتتة الفرديتتتتاألستتتترة فتتتتي  مشتتتتاركة يفضتتتتل ز.  

 مراحلها.
لبدايتة ونهايتة الختدمات  تربويتة الفرديتة بفتترة زمنيتة متوقعتةأن يقترن عمل الخطتة ال ينبغي ح. 

 .(2002 والقواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة)انمرالمطلوبةو 
ب لجميتع الطتالمشتتركة واحتدة فرديتة يتم إعداد خطتة  -ع لإن فُ  –ط. في التدريس الجماعي  

الفتروق الفرديتة  متع مراعتاةمنهتا نستخة لكتل طالتبو  يطبتعو في كل مجموعة تدريستية 
 أثناء تقديم الخطة التعليمية.
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 :على وتشمل (4/1)نموذجغالف الخطة على للطالب ةـاألولي المعلومات :ثانًيا 
جتتدول  والمستتتوى الفعلتتي والصتتفو المتتادة وفتتي البرنتتامج التترقم وأو الطتتالب الطالتتباستتم      

)معلتم صتعوبات تعلتم أو  منفتذ الخطتةاسم المدرسةو استم و أو الطالب حصص خروج الطالب
        و العام الدراسي.طالب متدرب(

 (2 4)نموذجانمرنقاط القوة ونقاط االحتياج  :ثالثًا 
      :ما يلي عند كتابتها ويراعى   
التشتخيص  فتي اختبتارات الطالتبنتتائج تحليتل  أن تكون نقتاط االحتيتاج مبنيتة علتى ينبغي  أ.  

 األكاديمية.
وكتتتذلل  مراعتتتاة تسلستتتل نقتتتاط االحتيتتتاج حستتتب تسلستتتل المهتتتارات للمتتتنهج الدراستتتي ينبغتتتيب.   

 .و أي من األسهل إلى األصعبالصعوبةمن حيث تدرجها 
نقاط  تي لها عالقة بنقاط الضعفو فمثاًل نقاط القوة داخل نقاط االحتياج وال توثيقج.   

هنال نقاط قوة  نجد أنَّ  أربعة أرقام وحتى سبعة أرقام( المتضمنةاألعداد )قراءة  احتياج:
 فالبعض يقوم بالتَّالي: (. رقم واحد وحتى ثالثة أرقام المتضمنةقراءة األعداد  وهي:)

قهتتتتا فتتتتي نقتتتتاط القتتتتتوة أو ( ولكتتتتن ال يوث  3إلتتتتتى1)متتتتن األعتتتتداد  ُيشتتتتخص مهتتتتارة قتتتتراءة -
 االحتياج.

 ا.( شفهي  3إلى1)من  األعداد ُيشخص مهارة قراءة -
  !( ويكتفي بمهارات أعلى3إلى1)األعداد من  ال ُيشخص مهارة قراءة -

 م لتتتتهعتتتتن طريتتتتق االختبتتتتارات التتتتتي تقتتتتدَّ  - إن وجتتتتدت - الطالتتتتبد. معرفتتتتة نقتتتتاط القتتتتوة عنتتتتد   
دون أرقتتام  نتتة متتن رقتتم واحتتد وحتتتى ثالثتتةيتوقتتع منتته معرفتتة قتتراءة األعتتداد المكوَّ  الفالطالتتب 
 اختبار. على شكل تقديمها له

إن ق النمائية فتوثَّتا النقاط األخرى أمَّ  و(1و انمر )الملحق رقمحصر النقاط األكاديمية فقط هت.
 خانتتةفتتي  فتتي الفصتتل الرابتتع (3)نمتتوذجانمر ووالتقيتتيم التشتتخيصنمتتوذج تقريتتر فتتي  وجتتدت

 التعامتل معهتامراعاتهتا و  ينبغيولكن و استخدامها مع الطالب االختبارات والمقاييس التي تمَّ 
 .في الخطة التعليمية )التدريس(
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   :األهداف التربوية :ارابعً 
أو  أو فكتتتر و المتتتراد استتتتحداثه فتتتي ستتتلول المتتتتعلموه التغييتتتر بأنَّتتتالهتتتدف التربتتتوي ف ُيعتتترَّ      
  و وتنقسم األهداف التربوية إلى ثالثة أقسام:وجدانه

 المدى: بعيدهدف ال –أ  
متن ختالل  يمكن مالحمتته وقياسته وتحقيقته ختالل ستنة دراستية أو أكثترع متوقَّ سلول  وه     
 نبغتتتيوي (2 4)نمتتتوذج انمتتتر والبرنتتتامجفتتتي  الطالتتتبب ةالخاصتتتالفرديتتتة ة التربويتتت الخطتتتةتنفيتتتذ 

 :    مراعاة التالي عند صياغته
 .ا. تحديد المهارات ذكرً 1   
 المقبول. لألداء معياروضع . 2   
 .األهدافلتحقيق . التاريخ المتوقع 3   
 

 :  مثال للهدف بعيد المدى 
مربوطتة التتاء الالمتواهر الصتوتية التاليتة: )أل( الشمستية والقمريتةو تحتوي كلمتات  قراءة )     

تحقتق وي %و80ال تقتل عتن بنستبة داخل جمتل المدودو التضعيفو همزة الوصلو همزة القطع 
 (. اتقريبً  هت7431    4   28  الهدف بتاريخ

 )أل الشمستتتية والقمريتتتةو التنتتتوين :مثتتتلحستتتب المنتتتاهج الحديثتتتة فتتتي لغتتتتي الصتتتوتية  المتتتواهر)
     (  و التضعيفو همزة الوصل والقطع...المدودو التاء المربوطةو الهاء

 الهدف( أي ال يكتب داخل  (4/2) نموذجله في  ةبوضعه في الخانة المخصص ) التاريخ المتوقع الذي تحته خط يكتفى
 
 المدى: رقصي هدفال -ب 

ل تنفيتتذ متتن ختتال فتتترة قصتتيرةيمكتتن مالحمتتته وقياستته وتحقيقتته ختتالل ع ستتلول متوقَّتت هتتو     
 (.2 4)نموذج انمر ولطالبالخاصة باالخطة التربوية الفردية 

 :ر المدىيالهدف قصمراعاة التالي أثناء صياغة  نبغيوي
 ينبغتي) تتين فتي هتدف واحتدوال يمكتن جمتع مهتارتين مختلف اونوًعت كًمتا. تحديتد المهتارات 1    

 (.ادف مركبً ال يكون الهأ
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دمج القراءة والكتابة في الهدف القصير يتعارض متع هتذا الشترط والحقيقتة  )ويعتقد البعض أنَّ 
قتتتراءة " عبتتتارة بينمتتتاالمقصتتتود بالمهتتتارات المركبتتتة هتتتي المهتتتارات األكاديميتتتة كتتتالجمع والطتتترح 

ذلتتل لخبتترة  االختيتتار فتتيويعتتود  وبتتين الطتتالبعتبتتر أستتلوب تحكمتته الفتتروق الفرديتتة ت وكتابتتة"
فعلتتى  و""قتتراءة وكتابتتة يحتتتوي الهتتدف القصتتير علتتى عبتتارةبتوضتتيز أكثتتر باإلمكتتان أن  (المعلتتم

ال متانع متن تدريسته الهتدف قتراءة  ميعترف القتراءة والكتابتةبالصتف الرابتع و سبيل المثال طالب 
 يلكتابتتتة فيكتتتون الهتتتدف التدريستتتوكتابتتتةو وطالتتتب آختتتر فتتتي الصتتتف األول ال يعتتترف القتتتراءة وا

 حل مسائل الجمع.األعداد و قراءة  الهدف القصير ال يضمولكن  للقراءة منفصاًل عن الكتابة.
   .(إلخ..قراءةو كتابةو . ومقارنة حلو ) تكون األهداف قابلة للقياسأن  .2     
 ومثتتال أو بتتالحكم أو بتتالكمو يكتتون بالنستتبةو المقبتتول ءلتتألدا امعيتتارً  األهتتداف تضتتمأن . 3     

 .بدون أخطاء(أو  و10إلى8بنسبة أو%و 80بنسبة ):ذلل
فتتتي نمتتتام  الدراستتتية حستتتب توزيتتتع األستتتابيع الهتتتدف التتتتي ستتتينجز فيهتتتا عاألستتتابي .4     

 .ا دراسي ا( أسبوعً 16لمدارس لكل فصل دراسي )ا
 .صيرتوثق بعد االنتهاء من الهدف الق المنفذةوالتقييم  . عدد حصص التدريس5     
 .كيفية قياس الهدف.6   

 :أمثلة لألهداف قصيرة المدى
القمريتتتة  متتتن المقتتترر تضتتتم متتتواهر لغويتتتة)أل الشمستتتية وأل داختتتل ُجمتتتل كلمتتتات قتتتراءة) -1  

 .(%80 ال تقل عن بنسبة
 (4/2) ح في نموذج الخطةوسيدرَّس الهدف خالل األسبوع الخامس وحتى السادسم توضَّ      
 متتتن المقتتترر تضتتتم متتتواهر لغويتتتة)أل الشمستتتية وأل داختتتل ُجمتتتلات كلمتتت قتتتراءة وكتابتتتة) -2  

 (.10إلى 8بنسبةالقمريةو 
 (4/2وسيدرَّس الهدف خالل األسبوع الخامس وحتى السادسم توضح في نموذج الخطة)        

        متتتتن المقتتتترر بتتتتدون أخطتتتتاء وتضتتتتم متتتتواهر لغويتتتتة داختتتتل ُجمتتتتلكلمتتتتات  قتتتتراءة وكتابتتتتة) -3  
 لقمرية(.)أل الشمسية وأل ا

 (4/2وسيدرَّس الهدف خالل األسبوع الخامس وحتى السادسم توضح في نموذج الخطة)        
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 الهدف التدريسي:  -ج   
متتن مهتتارات أو معلومتتات فتتي نهايتتة فتتترة  الطالتتبع أن يكتستتبه هتتو عبتتارة تصتتف متتا يتوقَّتت       
مراعتاة التتالي  ينبغتيو  (و2 4ويتتم كتابتته ضتمن )نمتوذج وتقريًبتا تدريسية واحدة حصةكمحددة 
   :الهدف التدريسيصياغة أثناء 

ال يكتتون أ ينبغيوال يمكتتن جمتتع مهتتارتين فتتي هتتدف واحتتد) اونوًعتت اتحديتتد المهتتارة كًمتت -1      
 قصيرة المدى(.( األهداف 1) ةب فقر )ارجع لما ورد في  (.االهدف مركبً 

التدريستتي يتعتتارض متتع هتتذا الشتترط  دمتتج القتتراءة والكتابتتة فتتي الهتتدف ويعتقتتد التتبعض أنَّ )     
أو قتتتتراءة  والحقيقتتتتة المقصتتتتود بالمهتتتتارات المركبتتتتة هتتتتي المهتتتتارات األكاديميتتتتة كتتتتالجمع والطتتتترح

عتبتتتتر أستتتتلوب تحكمتتتته الفتتتتروق الفرديتتتتة بتتتتين أن يقتتتترأ ويكتتتتتب ت عبتتتتارة بينمتتتتا الحتتتتروف والمتتتتدودو
اءة والكتابتة فتتي ففتتي كثيتر متتن جلستات التتدريس يتتتم تفعيتل القتتر  مالطالتب قتتدرةومتدى  والطتالب

 (.واألمر مترول للمعلم والجلسة التدريسية
 .(..إلخقراءةو كتابةو . ومقارنة )حلو تكون األهداف قابلة للقياسأن  -2      
 ومثتتال أو بتالحكم أو بتالكمو يكتون بالنستبةو المقبتتول ءمعيتار لتألدااألهتداف  تضتمأن  -3     

 .( أخطاءأو بدون و 5إلى 4بنسبة  و أو% 80بنسبة  ):ذلل
 كيفية قياس الهدف. -4   
 (.لمن ال يعمل بمشروع الحد من األعباء الكتابية)بعد االنتهاء الهدف تاريخ تحقق -5   

إال إذا كانتت  (بنسبة)تكتب في أي هدف بعد كلمة  يفضل أالكلمة إتقان ملحومة:        
وهتتتو  اإلتقتتتان هتتتو الكمتتتالف (9 0)متتتن  %  كقتتتراءة الحتتتروف واألعتتتداد100النستتتبة 
100%. 

 :األهداف التدريسيةمثال على 
 ال  بنستبةو )أل الشمستيةالمتاهرة اللغويتة  حتويمتن المقترر ت داخل ُجمل كلمات قراءة -1  

 %(.80 تقل عن
 4 بنستتبةالقمريتتةو  )ألالمتتاهرة اللغويتتة  حتتويمتتن المقتترر ت داختتل ُجمتتل كلمتتات قتتراءة -2    

 (.5إلى
المتتتتتاهرة اللغويتتتتتة          حتتتتتويتمقتتتتترر بتتتتتدون أخطتتتتتاء متتتتتن ال داختتتتتل ُجمتتتتتل كلمتتتتتات قتتتتتراءة -3    

 (.)أل الشمسية
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 :مهمة خاصة باألهدافاعتبارات 
. يتم احتساب نسبة الهدف بعيد المدى عتن طريتق مجمتوع نستب األهتداف القصتيرة مقستومة 1 

و والهتدف بعيتد المتدى ال يقتيَّم أو تجاهلهتا احتستابهامعلتم فتي متترول لل واألمترعلى عددهاو 
لتدريستتيو ولكتتتن الخطتتة التتتي تقتتتيَّم باستتتمرار طتتتوال ر مخصتتص كالهتتتدف القصتتير واباختبتتا
 العام.

وهتذا  المدى لكل هدف بعيد متدى ستبعة أهتداف قصتيرةتتجاوز األهداف قصيرة  الفضل أي. 2 
فعلتتتى المعلتتتم  زادت األهتتتداف عتتتن ستتتبعةفتتتدن  مالعتتتام الدراستتتي ختتتاللحكمتتته الفتتتترة الزمنيتتتة ت

ستواء  .م البدء فيه بعد االنتهاء من الهدف بعيد المدى األوليتخر آوضع هدف بعيد مدى 
  .بدأ الهدف في العام الدراسي الحالي أو الذي يليه

تتتاألهتتداف التدريستتتية . 3 ن حتتتدث  ل أاليفضَّ ال بتتتأس ولكتتتن علتتتى  وذلتتل يفصتتلها أي إجتتتازةو وا 
م فقتدها متن المعلم مراجعة األهداف السابقة قبتل البتدء فتي األهتداف الجديتدة للتأكتد متن عتد

 .الطالبقبل 
لألهتتتداف التدريستتتية الستتتابقة عنتتتد انقطتتتاع المعلتتتم أو الطالتتتب ألي المراجعتتتة العامتتتة تطبتتتق  .4

 مرف لمدة ال تقل عن أسبوع تقريًبا.
ضتتتمن األهتتتداف  رقًمتتتاوال يتتتدرج  بنهايتتتته فتتتي حصتتتة مستتتتقلةو الهتتتدف قصتتتير المتتتدى ميقتتتيَّ  .5

آختر هتدف تدريستتي ُدرسو بتل ال بتد متن فاصتتل م فتي وال يقتتيَّ  وفتي نمتوذج الخطتة التدريستية
متتتع  وفقتتتط يكتفتتتى بورقتتتة التقيتتتيم ونتتي ال يقتتتل عتتتن يتتتومو وال يخصتتتص لتتته نمتتوذج تحضتتتيرزم

متع  طالتبلكتل إن وجتدت اليوميتة  حمتاتن المالوتتدوَّ و ااحتسابه ضمن توزيتع الخطتة زمني ت
 والتعديل في الخطة حسب االحتياج. التقدم الحاصل لهو رصد

 واالحتيتاجقتوة النقتاط وعلتى  معلومتات البرنتامج األوليتة لخطة التربويتة الفرديتة علتىتحتوي ا. 6  
صتيانة ل الخطة الزمنيةو وتوثيق تدريسيةهداف وأبعيدة مدى وأهداف قصيرة مدىو أهداف و 
 أن تكتتتون نبغتتتييو  -إن وجتتتدوا- الخطتتتةفتتتي إعتتتداد  ألهتتتداف القصتتتيرةو وأستتتماء المشتتتاركينا

 .البرنامجفي  دريسجاهزة قبل بداية الت الخطة
عتتتن طريتتتق توزيعهتتتا  متتتدى متتتع ضتتترورة معرفتتتة عتتتدد األهتتتداف التدريستتتية لكتتتل هتتتدف قصتتتير     

ومراعتتاة الفتتروق الفرديتتة أثنتتاء اختيتتار  وهتتامهتتارات الحتتد األدنتتى المتعتتارف علي بتتالرجوع إلتتى
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ت ملتتدريسقبتل ا احتتى ُيعترف توزيتع الخطتة زمني ت األهداف التدريستية تخصتيص ل حيتث يفضَّ
( دقيقتة كاملتة فتي تتدريس 40يتتم استتغالل متدة )و  ولكل هدف تدريستيصة دراسية واحدة ح

قصتير المتدى إلتى أهتداف تدريستية  فبتد متن معرفتة كيفيتة تحليتل الهتد كتذلل ال ..الطالتب.
 قصتتتيرةوال يعنتتتي تحليتتتل األهتتتداف  تسلستتتل مهتتتارات الحتتتد األدنتتتىوعتتتن طريتتتق الرجتتتوع إلتتتى 

  وعتتة أهتتدافإلتتى مجم ارات المطروحتتة فتتي الميتتداننمتتاذج تشتتخيص المهتتفتتي بعتتض  المتتدى
كتتتذلل ال بتتتد أثنتتتاء  ذلتتتل تخضتتتع لنقتتتاط االحتيتتتاج لكتتتل طالتتتب. ال يعنتتتي أختتتذها كاملتتتة فآليتتتة

عتتن  و بعيتتًداتجزئتتة الهتتدف إلتتى مهاراتتته األوليتتةعلتتى االعتمتتاد  المتتدى قصتتيرتحليتتل الهتتدف 
ت أل الشمستتتية بنستتتبة قتتتراء كلمتتتا :متتتثالً كمتتتا يفعتتتل التتتبعض بنستتتب متدرجتتتة تكتتترار المهتتتارة 

%(و أو بمجموعة كلمتات تبتدأ قليلتةو أو بتخصتيص أكثتر متن حصتة  80  %70%و 60)
     .لكل هدف تدريسي

الفتتتترة الزمنيتتتة المتوقعتتتة  يتتتتم توثيتتتق التتتتواريخ فتتتي نمتتتوذج الخطتتتة التربويتتتة الفرديتتتة كالتتتتالي: .7   
 وقعتتةستتابيع المتألاعتتن طريتتق المتتدى قصتتير تتتدريس الهتتدف  وبدايتتةدىو بعيتتد المتتللهتتدف 

ا ( أستتتبوعً 16دراستتتي)الدراستتتية فتتتي نمتتتام المتتتدارس لكتتتل فصتتتل  حستتتب توزيتتتع األستتتابيع
    تتتتتاريخ تحقتتتتق األهتتتتداف التدريستتتتيةو المتتتتدى  قصتتتيرنجز فيهتتتتا الهتتتتدف التتتتتي ستتتتيُ و   دراستتتي ا
 التتدريس والتقتويمحصتص وعتدد  - لمن ال يطبق مشروع الحد متن األعبتاء الكتابيتةفقط 

 .اءبعد االنتهالمنفذة 
فتال يعتبتر ذلتل  الذي تحققعن التاريخ المدى  بعيدة لألهداف األوليعند اختالف التاريخ  .8

فهنتتال  %(100)خطتتة التتتدريس ال يمكتتن أن تكتتون دقيقتتة  مصتتدر قلتتق للمعلتتم حيتتث أنَّ 
فتي اختتالف التتاريخ  اتكتون ستببً  متن شتأنها أن بها المعلم أو الطالتب يمرُّ  طارئةمروف 
ا ووضتتع لدقتتة أثنتتاء توزيتتع التتتواريخ زمني تتالمعلتتم تحتتري ا ىولكتتن علتت والمنجتتزعتتن  المتوقتتع

 عتن البرنتامج فتي الخانتة المخصتص الطالتبتوثيق أسباب غيتاب و  عدد أسابيع التدريس
حصتتتص الغيتتتاب  وضتتترورة تعتتتويض وتوثيتتتق مقتتتدار تتتتأخر الطالتتتب عتتتن الحصتتتةو ولهتتتا

 الجتدولحصتص ن بحصص إضافية خارجتة عت سواء من قبل الطالب أو المعلم المهدرة
 .     قدر اإلمكان وذلل باستغالل الحصص المكتبية الرسمية

حصتتة دراستتية أختترىو فتتدن حتتدث ذلتتل  ق تحقيتتق الهتتدف التدريستتي لمتتروف متتاقتتد يستتتغر  .9
المخصصتة لتذلل خانتة التدوين اليوم والتتاريخ للحصتة األخترى فتي أن يقوم بعلى المعلم 

43 

 هـ1437 – 36المرشد في صعوبات التعلم 



كمتا فتي  ووال يخصص حصة دراسية للتقييم مهارةال اجتيازيكون في النهاية عند  ييموالتق
 .الحاجةمع كتابة الملحومات والتوصيات والتعديل حسب الهدف قصير المدىو 

متتتتوع وهتتتتي مج يتتتتتم توثيتتتتق عتتتتدد الحصتتتتص المنفتتتتذة المتتتتدى يرقصتتتت لهتتتتدفعنتتتتد تحقتتتتق ا .10  
يتتدون التدريستتية أمتتا و المتتدى قصتتيرتقيتتيم الهتتدف  حصتتص األهتتداف التدريستتية وحصتتة

لمتتن ال يستتتخدم مشتتروع فقتتط ( تتتاريخ التحقتتق)التحقتتق مباشتترة فتتي خانتتة األهتتداف  تتتاريخ
والتذي ستبق  ةالمتوقعت ستابيعبدايتة التتدريس لألمع عدم تعتديل و الحد من األعباء الكتابية

 .أثناء تنفيذ الخطة كتابتها
تتت . البتتتد متتتن تحقيتتتق المهتتتارات األستتتاس )التأسيستتتية( قبتتتل االنتقتتتال إلتتتى مهتتتارات أختتترىو11 ا أمَّ

في الخطة وتجاوز  إلى  الهدفالفرعية فباإلمكان تعديل الهدف بتخفيض نسبة  المهارات
أو زيتادة  التدريستيطريقتة التتدريس أو الهتدف  هدف أخر وذلل عنتد فشتل محاولتة تغييتر

و والتأكيتتد علتتى ربتتط أهتتداف الخطتتة بمهتتارات المتتنهج المتتدة الزمنيتتة المخصصتتة للهتتدف
 .المدرسي

ن  كتتاماًل  ادراستتي   االخطتتة الفرديتتة عاًمتتوز ال تتجتتايفضتتل أ. 12 حستتب توزيتتع األهتتداف زمني تتام وا 
ام القتتادم بعتتد تجتتاوزت الخطتتة الفرديتتة العتتام الواحتتد ألستتباب جوهريتتةم فتستتتكمل فتتي العتت

كالحتتاالت الخطتتة نصتتف ستتنوية حتتاالت خاصتتة تكتتون ول (.7تقيتتيم الخطتتة كاملتتة)نموذج
 .فةالحصص المكث الحاالت ذاتأو  األقلاج ذات نقاط االحتي

تتتفتتتي البتتترامج التتتتي رُ . 13   اد الخطتتتط وتدريستتتها مستتتسولية إعتتتدتقتتتع حت الستتتتقبال المتتتتدربين ش 
واألخطتتاء التتتي تقتتع فتتي البرنتتامج عامتتًة ال  وعلتتى عتتاتق معلتتم صتتعوبات التتتعلمومتابعتهتتا 

يتحملهتتا الطالتتب المتتتدرب بتتل المعلتتمم لتتذا عليتته الحتترص علتتى اإلشتتراف المستتتمر علتتى 
ن وتتتتتدريس نصتتتتابه متتتتن الحصتتتتصو وتقتتتتويم أعمتتتتالهم واستتتتتكمالها عنتتتتد غيتتتتاب المتتتتتدربي

  إخالء طرفهم مع نهاية الفصل.بعد المتدربين أو 

 أسماء المشاركين في إعداد الخطة التربوية الفردية:   :ًساخام             
متتتع  -اشتتتاركوا فعلي تتتإن -أختتتذ تتتتواقيعهم المشتتتاركين فتتتي إعتتتداد الخطتتتة و يتتتتم كتابتتتة أستتتماء      

عنتد – بصتورة منهتا سة وتزويد األشخاص المخولين بمتابعتة الطالتباعتماد مدير المدر 
 .(3 4)نموذج انمر -الطلب
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ج"جس"منع  جف س ئنم

 
 
 
 
 

جليس ع جلف  لإلجلفهلعجليماةجرصةهججطمفبلس جلف

ج26ج...جصمحلجج1

جلفكلب جلخلم  جفغ 

ج27ج...س  جج2

جلخلةأ جل رب مجلجلفث  مجلجلي ن جل أ جفأعول

ججلحلهلب
جج

جج

ج.... كلإلجج ن  جلخلطبج.....لسجلس جلي رسب

 
جلف موجلف رلسإل

جهد1437ج-هدج1436

جطكاأبج   أإلجلفنةع  ا

ب لابج  را جل د فجدجل سدمبأ جلي عص دبجف  أدقجل هد لفجلفأهلد ةج ثد اج د جب لادبجلف د را جأسدبجججججججججججج -

(جاسددثعًعمجفةددث اجج16(جاسددثعًعمجوفل هلددإلجلفثددمةإلج)ج16فل هلددإلجل وس)جبأ جلف رلسددأبجدجلي رسددبج ع ادد جل سددمج

جمن وسجل سثعلجلخلدم  جةىجل سدثعلجلفثدم  ج دمنجأهلد جفكدإلجاسدثعلجأهلد ججججججججهل جفل  فجلفأهل جلُخ

لجلف مسد ججدجل سدثعججأهلد ،جأهلد منجججاربد جول  فجلفأهل جلفثمةإلج  جل سثعلجلف مس جةىجل سثعلجلف مشكج

(جج12 دد جل سددثعلج)جوأهلدد منج(11 دد جل سددثعلج)جأهلدد مندجل سددثعلجلف مشددك،جولفأهلدد جلفثمفددثججوأهلدد من

 (ج  جلف هلإلجلف رلسإلجلفثمةإل.2(جول سثعلج)1(جدجل سثعلج)6فجلفأهل جول خ )وهك ل...ول  

ل وسج د ججفمخلطدبج ثد اجدجلف هلدإلجججججفكدإلجفهلدإلجججاسدثعًعمجج(16عد اهمج)ججفكإلجفهلإلجارلسدإلجاسدمبأ ج سد ألبججج -

 لفثمةإلج  جل سثعلجل وس.ل سثعلجلخلم  جودجلف هلإلج

 ل ه لفجلف  راسأب.ج أأأ جل  فجلفأهل جحيسبجل هلبج س ألبجويجاكص جضة  -

فأنثغدإلجج د  جأهلد ججججاجهد فجصهلد جا خد ججج ةج  خ ج د  جأهلد جف كدعنج دث  ججججب ضجل ه لفجلفأهل -

 لس غ سجلحلهلبجلف لئ ةجدجل سثعلجل خ جو س أل مجفل  فجلف يجالأه.

 سعلجلج لا جلحلهل جاوجةأهلت.لحلهل جلف  راسأبجوأهلبج أأأ جل  فجلفأهل جاجع اجلحلهل جلين  ة -

أقجل د فجلف  راسدإلجفدأ جبمفضدكورةج ع أأدهجيد جاطثدقج شدكولجلحلد ج د جل عثدمجلجلفك مبأدبججججججججججججج مرا ج  -

 ل ه لف.ج  مب بج  را حبك جلف ع أقجاك إلجدجمنع  ج لا ج
ج

 اململكة العربية السعودية

 التعليـــــموزارة 

 ( 1 4  نم،ذج
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ج(ج4/2)جمنع  ج

 ل  فجب أ جلي  
وصكلجلةجول مببجللةم ج عيجفعلهكججلفأهل ةجولفطعالب،جول مببجللةم ج  جلحلكلب،جب شكم مجليا ل بج  جلف للكةجلفث أ ةجلم لبجل مببجلحلكوفجل  مئأبج

وصكلجلةجول مببجللةم ج عيجفعلهكجفغعاب)اسجلفشةسأبجولفأةكابجولف ض أع(،جوصكلجلةجول مببجللةم ج عيجفعلهكجفغعاب)لف مجلجليكبعطبجولي  عأبجوجل مجل(،ج

ج%.80بنسثبجيج أإلجع ججةجلفث أ ة،جوجل مببجيإلج عيجللة  ج  جلف للكفغعاب) نعا جلف   جولفض جولفكسك(

جهد1437/ججججج5/جججج16هدججججججججججججةىجج1436/ججججج12/جججج21  ججججلف رتةجلف  نأبجلي عص بجفل  فجب أ جلي  

  مرا جلف  أقجل ه لفجلف  راسأبجوجصهل ةجلي  ل ه لفج

ل مببجلحلكوفجل  مئأبجج(1

لم لبجب شكم مجليا ل بج  ج

ة أمنجوبنسثبججأ ةلف للكةجلفث 

ج100%

ج

ج1
ب شكم مجليا ل بج  جلفد للكةجج(جسج–جاج–ج ج–ولحلكوفجل  مئأبجحبكلم  مجوسكعة م)جل مبب

ج%100ج أمنةجلفث أ ةجبنسثب

جهد1436/جج12/جج21

ج2
ب شكم مجليا ل بج  جلف للكةج(جفج–جصج–جرج–نلحلكوفجل  مئأبجحبكلم  مجوسكعة م)جل مبب

ج%100ج أمنةجلفث أ ةجبنسثب

جهد1436/جج12/جج23

ج3
ب شكم مجليا ل بج  جلف للكةج(جحج– ج–جقج–سلحلكوفجل  مئأبجحبكلم  مجوسكعة م)جل مبب

ج%100جة أمنلفث أ ةجبنسثبج

جهد1436/ججج12/ج28

ج4
ب شكم مجليا ل دبج د جلفد للكةجججج(جوج–ج ج–جاج–الحلكوفجل  مئأبجحبكلم  مجوسكعة م)جل مبب

ج%100جة أمنلفث أ ةجبنسثبج

جهد1436/جج12/جج30

ج5
ب شددكم مجليا ل ددبج دد ججج(جلج–جضج–جشج– لحلددكوفجل  مئأددبجحبكلم  ددمجوسددكعة م)جججل مبددب

ج%100جة أمنججلف للكةجلفث أ ةجبنسثب

جهد1437/ججج1/ج5

ج6
ب شكم مجليا ل بج  جلف للكةج(ج ج–ج ج–جخج–نلحلكوفجل  مئأبجحبكلم  مجوسكعة م)جل مبب

ج%100جة أمنجلفث أ ةجبنسثب

جهد1437/جج1/جج7

جب لابج  را جل  ف

ج7

ب شكم مجليا ل بج  جلف للكةج(جفج–جغج–ج ج–هدلحلكوفجل  مئأبجحبكلم  مجوسكعة م)جل مبب

ج%100ة أمنلفث أ ةجبنسثبج

جهد1437/جججج12/1

ججج8ةىجل سثعلجج5  جل سثعلج

جهد1437/جج1ج/ج14ج(ججج1 أأأ جل  فجصهل جلي  جرص ج)جججج8جع اجلحلهل جلين  ة

(جللةم ج  جاصإلج8ل مبب)(ج2

  جللةم ج  جلين تجج(10)

  ججلحلكلبجلفأهل ةجولفطعالب

ججلف للكةجلفأكاثب

ج1

(جللةم ج  جلحلكلبجلفأهل ةج)لف   دب(جولحلكلدبجلفطعالدبجججج5(جللةم ج  جاصإلج)4ل مببج)

ج.)لي جبم فع(

جهد1437/جج1/جج19

ج2

حلكلبجلفأهل ةج)لفضةب(جولحلكلبجلفطعالبج)لي ج(جللةم ج  جل5(جللةم ج  جاصإلج)4ل مببج)

ج.بمفعلو(

جهد1437/ججج1/ج21

ج3

(جللةم ج  جلحلكلبجلفأهل ةج)لفكسدكة(جولحلكلدبجلفطعالدبجججج5(جللةم ج  جاصإلج)4ل مببج)

ج.)لي جبمفأمجل(

جهد1437/ججج1/ج26

جب لابج  را جل  ف

ججج10ةىجل سثعل9  جل سثعل

جهد1437/ججج1/ج28ج(ججج2 ج)جج أأأ جل  فجصهل جلي  جرصج

ج4جع اجلحلهل جلين  ة

جصأمةبجل  فجلفأهل جل وسجججججججججججججج

(جللةم ج  ج8صكلجلةجول مبب)(ج3

(جللةم ج  جلين تج10اصإلج)

 عيجفعلهكجفغعاب)لف مجلج

جليكبعطبجولي  عأبجوجل مجل(

جهد1437/ججج2/ج4جابج)لف مجلجلي  عأب((جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغع5(جللةم ج  جاصإلج)4صكلجلةجول مببج)ج1

جهد1437/ججج2/ج6ج(جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج)لف مجلجليكبعطب(5(جللةم ج  جاصإلج)4صكلجلةجول مببج)ج2

جهد1437/ججج2/ج11ج(جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج)ل مجل(5(جللةم ج  جاصإلج)4صكلجلةجول مببج)ج3

جب لابج  را جل  ف

جهد1437/جج2/جج13ج(ججج3جلي  جرص ج)جج أأأ جل  فجصهل ج ججج12ةىجل سثعل11  جل سثعل

ج4جع اجلحلهل جلين  ة

جصأمةبجل ه لفجلفأهل ةاجل وسجولفثمةإلججججججججج

جةأماجليأ أم جوجةأماجلفأعة م

ج1

لم لدددبجب صدددعل  مجلفأهلددد ةجولفطعالدددبججلحلدددكوفجل  مئأدددبجصدددكلجلة

جولفسملنب

ج1

فجل  مئأبجلم لبجب شكم مجليا ل بج  جلف للكةجل مببجلحلكو

جلفث أ ة

جل مببجللةم ج  جلحلكلبجلفأهل ةجولفطعالبجج2جصكلجلةججللةم ج  جلحلكلبجلفأهل ةجولفطعالبجج2

ج3جج3

صددكلجلةجول مبددبجللةددم ج ددعيجفددعلهكجفغعاددب)لف مجلجليكبعطددبج

جولي  عأبجوجل مجل(

ج4جج4

ب)اسجلفشةسددأبجصددكلجلةجول مبددبجللةددم ج ددعيجفددعلهكجفغعاددججج

جولفأةكابجولف ض أع(

ج5جج5

صددكلجلةجول مبددبجللةددم ج ددعيجفددعلهكجفغعاددب) نعا جلف دد  ججج

جولفض جولفكسك(

جل مببجيإلج عيجللة  ج  جلف للكةجلفث أ ةج6جج6
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ججج

ج(ج4/3منع  ج

ج

ج مرا جلف  أقجل ه لفجلف  راسأبجوجل ه لفجلفأهل ةجلي  

(جللةددم ج8صددكلجلةججول مبددب)ج(ج4

م ج د جليدن تججج(جللة10  جاصإلج)

 عيجفعلهكجفغعاب)اسجلفشةسأبج

 ددددد ججولفأةكادددددبجولف ضددددد أع(ج

ج.لف للكةجلفأكاثب

جهد1437/ججج2/ج18ج(جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج)اسجلفأةكاب(.5(جللةم ج  جاصإلج)4صكلجلةجول مببج)ج1

جهد1437/ججج2/ج20ج(جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج)اسجلفشةسأب(.5(جللةم ج  جاصإلج)4صكلجلةجول مببج)ج2

ج(جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج)لف ض أع(.5(جللةم ج  جاصإلج)4صكلجلةجول مببج)ج3

ج

جهد1437/جج2/جج25

جب لابج  را جل  ف

ج14ةىجل سثعل13  جل سثعل

جهد1437/جج2/جج27ج(ججج4 أأأ جل  فجصهل جلي  جرص ج)ججج

ج4جع اجلحلهل جلين  ة

ج وسجولفثمةإلجولفثمفثصأمةبجل ه لفجلفأهل ةاجل

(جللةم ج  ج8صكلجلةجول مبب)(ج5

(جللةدددم ج ددد جليدددن تجج10اصدددإلج)

 عيجفعلهكجفغعاب) نعا جلف   ج

 دد جلفدد للكةجججولفضدد جولفكسددك(ج

ج.لفأكاثب

ج1
ج(جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج) نعا جلف   (.5(جللةم ج  جاصإلج)4صكلجلةجول مببج)

جهد1437/ججج3/ج2

ج2
ج(جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج) نعا جلفض (.5 ج  جاصإلج)(جللةم4صكلجلةجول مببج)

جهد1437/ججج3/ج4

ج(جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج) نعا جلفكسك(.5(جللةم ج  جاصإلج)4صكلجلةجول مببج)ج3

ج

جهد1437/جج3/جج9
جب لابج  را جل  ف

ججج16جةىجل سثعلج15ج  جل سثعل

جهد1437/جج3/ج11ج(جج5صهل جلي  جرص ج)ججج أأأ جل  فججج4جع اجلحلهل جلين  ة

جصأمةبجل ه لفجلفأهل ةاجل وسجولفثمةإلجولفثمفثجولفكلب 

(جيإلج  جاصإلج8ل مببج)(ج6

(جيإلج  جلين تج عيج10)

جللة  ج  جلف للكةجلفث أ ة.

جهد1437/ججج4/ج7ج  جلفك م .(جيإلج5(جيإلج عيجللة  ج  جاصإلج)4)جةس ج1

ج(جيإلج  جلفك م ج  جلف للكةجلفأكاثب.5عيجللة  ج  جاصإلج)(جيإلج 4ل مببج)ج2

ج

جهد1437/جج4/جج9

ج(جيإلج  جلفك م ج  جلف للكةجلفث أ ة.5(جيإلج عيجللة  ج  جاصإلج)4ل مببج)ج3

ج

ج

جهد1437/جج4/جج14

جب لابج  را جل  ف

جلف هلإلجلفثمةإل

ج

ججج2جةىجل سثعلج1ج  جل سثعل

جهد1437/جج5/جج16ج(جج6  جرص ج)ججج أأأ جل  فجصهل جليجج

ج4جع اجلحلهل جلين  ة

جصأمةبجل ه لفجلفأهل ةاجل وسجولفثمةإلجولفثمفثجولفكلب جولخلم  ج

 

ج

جلع ةماج  اكجلي رسب

 
 

ج(ةنجشمرلعل)جليشمرلعنجدجةع لاجلخلطبجلفرتبعابجلف كااب

جلف عصأ جليس جص بجليشمرنجو

جججوفإلجا كجلفطمفبج1

ججج  ل جلفهلعجاوج  ل جليماةج2

جججليكش جلفط بإلج3

ججج  ل جص عبم جلف  ل ج4

ججج ن  جلخلطبجلف  راسأبج5
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 "لالستئناس "( نقاط قوة واحتياج 1قم )ملحق ر 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقاط االحتياج م نقاط القوة م 

األعـــداد ضـــمن عشـــرات وكتابـــة قـــراءة  1 (20ضمن العدد )األعداد  وكتابة قراءة 1
 األلوف 

المقارنـــة بـــين عـــددين ضـــمن عشـــرات  2 (20ضمن العدد )نة األعداد مقار  2
 األلوف

 ضمن عشرات األلوفترتيب األعداد  3 (20ضمن العدد )ترتيب األعداد  3

( أفقًيــــا 12جمـــع عـــددين ضـــمن العـــدد ) 4
 4 ورأسيًّا

ـــى  ـــام عل ـــة أرق جمـــع عـــددين مـــن ثالث
ــدون إعــادة  ــع وب ــر باعــادة التجمي األكث

 التجميع.

ـــا 12ددين ضـــمن العـــدد )عـــ  طـــرح 5 ( أفقًي
 5 ورأسيًّا

طـــرح عـــددين مـــن ثالثـــة أرقـــام علـــى 
ــدون إعــادة  ــع وب ــر باعــادة التجمي األكث

 التجميع.
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 الفصل السادس
 التحضير والتدريس والصيانة

 التحضير  -

 التدريس -
 الصيانة -

 استراتيجيات وقواعد إمالئية ولغوية. -
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 والتدريس التحضير                               
 التحضير: -أ

ستيأتي ذكتر   - مشتروع الحتد متن األعبتاء الكتابيتة صعوبات التعلم تطبيتقمعلمي بدمكان      
والتتتذي يفعَّتتتل فيتتته التحضتتتير بنتتتاًء علتتتى المهتتتارة التتتتي ستتتتدرَّس للطالتتتب  – فتتتي الفصتتتل الستتتابع

ت التتتتعلم تراعتتتي الفتتتروق باصتتتعو  بطتتتالبيحتتتتوي علتتتى طتتترق تتتتدريس واستتتتراتيجيات خاصتتتة و 
العنصتتر األكبتتر فتتي ل التتذي يشتتك  و الُمكتترر  وبالتتتالي االستتتغناء عتتن التحضتتير اليتتومي مالفرديتتة

ويراعتتى  - فتتي المقدمتتة وستتيلة التواصتتلعبتتر ولالستفستتار آمتتل التواصتتل  - األعبتتاء الكتابيتتة
 التالي عند تفعيل التحضير أثناء التدريس:

لكتل طالتتب حتتتى مناستتبة أثنتتاء التتدريس يجية المستتتخدمة أن تكتتون االستترات نبغتيي -1     
 واالهتمتام بتعلتيم ووطريقة عرض الدرس متوافقة معهالو كانت الحصة جماعيةو 

 :ويراعى التالي ويتعلمكيف  الطالب
 وعلى المجال المعرفي وفوق المعرفي.    التركيز على التدريس المباشرو  -أ     
 )بصريو سمعيو لمسي أم حركي(. يالتعلم الطالبأسلوب مراعاة  -ب     

  كتاب أبو نيانم صعوبات التعلم طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية(ل يفضل الرجوع) 
 : أثناء الشرح طريقة عرض الدرسعيل فينبغي مراعاة التالي أثناء ت -2     

 استراتيجية محددة.أن تكون متسلسلة ومبنية على    -أ               
 .وتفي بالغرضأن تكون مختصرة بقدر اإلمكان  -ب               
 .للتدريسعرض األمثلة المناسبة  -ج                

العامتتتتة المعروفتتتتة بالقاعتتتتدة و  لتتتتدرسضتتتتيز المفتتتتاهيم والعناصتتتتر األساستتتتية لمتتتتادة اتو  -3   
س در  عنتتدما ُيتت بتتد متتن شتترحه للطالتتب فمتتثاًل  معتتين ال وتعنتتي: لكتتل مهتتارة مفهتتوم

التالم  أنَّ  يعترف الطالتب أواًل  أنال بتد  كتابة الالم الشمسيةم الطالب مهارة المعل
او وعدد حروف التالم كتب وال تنطقو والحرف الذي يليها يكون مشددً الشمسية تُ 
 .(8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1انمر للنماذج رقم ) .( حرًفا14)الشمسية

 التدريس.عناصر العرض والتمارين والتعميم أثناء  تفعيل -4   
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المستتخدمة وأستاليب  طرق التتدريس والتقنيتاتال يعني التدريس الجماعي أن تكون  -5    
اء التتتدريس مراعتتاة ذلتتل أثنتتم بتتل علتتى المعلتتم واحتتدة لطتتالب المجموعتتة التعزيتتز

 ثناء الدرس.التي تراعى أ فلكل طالب خطته التعليمية
عامتتل و  واالستتتخدامستتهولة متتن حيتتث مناستتبة  المستتتخدمة التقنيتتاتينبغتتي أن تكتتون  -6      

ب علتتتتتى فتتتتتي البرنتتتتتامجو والتتتتتتدرُّ  الحاستتتتتب اآللتتتتتيمتتتتتع تفعيتتتتتل  والفائتتتتتدة والوقتتتتتت
 مراعاة الفروق الفردية في الحصص الجماعية.و و استخدامه

 وتوضتتيز نتتوع التعزيتتز المتتادي أو المتتاديو وأو الرمتتزي والتعزيتتز المعنتتوياستتتخدام  -7      
 الفروق الفردية في الحصص الجماعية.ومراعاة و في الخانة المخصصة

حستتتب مشتتتروع الحتتتد متتتن األعبتتتاء الكتابيتتتة فتتتي التحضتتتير  :ونتائجهتتتا تقيتتتيمأستتتئلة ال -8      
 يخصتتتص لكتتتل طالتتتب أستتتئلته الخاصتتتة للتقيتتتيم وتعتتتد مستتتبًقا فتتتي ورقتتتة خارجيتتتة

أو قطتتتتع متتتتأخوذة متتتتن المتتتتنهج حستتتتب  وجمتتتتل تكتتتتون الكلمتتتتات المختتتتتارة داختتتتلو 
ه أدائتت ومستتتوى الطالتتبمراعتتاة قتتدرة متتع و قتتدر اإلمكتتان الصتتفي الطالتتبمستتتوى 
 لألهتتتتداف الكتابيتتتتة الطالتتتتبيقتتتتوم المعلتتتتم مباشتتتترة بدمالئهتتتتا علتتتتى  يتتتتيموعنتتتتد التق
تت ومستتبًقا القتتراءة والرياضتتياتمتتادة  ألهتتدافلتته  وكتابتهتتا ا يستتهل عليتته تقتتديمها ممَّ
ورصتتتتتد أثنتتتتتاء التصتتتتتحيز  الطالتتتتتبكمتتتتتا ال يحاستتتتتب  والستتتتتليم والستتتتتريع بالشتتتتتكل

 و متتتع تصتتتويب الخطتتتأفقتتتط بقيتتتاس الهتتتدفالكلمتتتات المعنيتتتة  إال علتتتىدرجات التتت
 حسب الحاجة لذلل.وتفعيل الواجبات المنزلية 

 التدريس ويراعى التالي: -ب
 :  ومنهاإدارة الجلسة التدريسية  -1   

 .للبرنامج الطالباالهتمام بوقت حضور  -        
 لمختلفة.توزيع زمن الحصة على مراحل التدريس ا -       
 وتهدف إلى: قبل بداية الدرس للطالب واإليضاح تهيئةال -       
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م أي أن يعطتتى خطوًطتتا عريضتتة ستتيتعلمهمتتا  وتوضتتيزتهيئتتة الطالتتب للتتتعلم     
تحديتتد المهمتتة التتتي قبتتل البتتدء بالتتتدريسو و للتتدرس كتتأن يعطتتى خلفيتتة عتتن المهتتارة  

بالمتدة الزمنيتة للتدرس  هتعريفتو و وتوضيز األنشتطة المطلوبتة للتتعلمو ستقدم للطالب
)التتتالم الشمستتتيةو وشتتتكل  مثتتتل مة فتتتي الشتتترح والالزمتتتة للفهتتتمبتتتالمفردات المستتتتخدو 

وتوضتتتتيز مكونتتتتات  (..وغيرهتتتتا. نطقهتتتتاو وحتتتتروف التتتتالم الشمستتتتية ة وطريقتتتتةدَّ الشَّتتتت
رفتع و و ع من الطالب أن يعرفها عند نهاية التدرسالمهارة الدقيقة والمخرجات المتوقَّ 

بالتدرس  ضترورةربطته عنتد المراجعتة التدرس الستابق و و و نحو التعلم البالطدافعية 
 (.2001)أبو نيانو  انمر الجديد.

للمعلتتتم استتتتخدام ال يمكتتتن متتتثاًل ف أثنتتتاء الشتتترحو للطالتتتبمراعتتتاة الصتتتعوبات النمائيتتتة  -      
 .من ضعف في الذاكرة السمعية يعاني الطالبأسلوب اإللقاء و 

متحتتدثًا بخطتتوات العمتتل حتتتى و لمهتتارة أمتتام الطالتتب مذجتتة المعلتتم لالنمذجتتة وتعنتتي: ن" -      
يسمعه الطالب ويشاهد و مع تشجيع الطالب على السسال في حالة عتدم الوضتوح. 
وبعتتدما ينتهتتي المعلتتم متتن إجتتراء النمذجتتة بتتالخطوات الالزمتتة لتتتعلم المهتتارة يطلتتب 

 (.2001)أبو نيانو  ."من الطالب أن يقلد  وهو يقوم بنفس اإلجراء
هة من قبل المعلم وفيها: يقوم الطالتب فتي هتذ  المرحلتة بتأداء المهمتة التمارين الموج  " -      

شتتتتتاهد  وقلتتتتتد  تحتتتتتت إشتتتتتراف النمذجتتتتتة وهتتتتتي أستتتتتلوب مستتتتتتخدًما اإلجتتتتتراء الستتتتتابق 
ومستتتاعدة المعلتتتم. ويقتتتوم المعلتتتم بدعتتتادة التغذيتتتة الراجعتتتة المباشتتترة وذلتتتل لتصتتتحيز 

 فتتتييتجنتتتب وقتتتوع الطالتتتب أثنتتتاء عمليتتتة التتتتدريب  حتتتتى مفهتتتمالأو عتتتدم  واألخطتتتاء
ى أداء الطالتب وأثناء إشراف المعلتم علت وإجراءات غير صحيحة أو مفاهيم خاطئة

 (.2001)أبو نيانو  ."ا طيلة الوقتيقوم بتعزيز  لفمي  
التمتتارين المستتتقلة عتتن المعلتتم وفيهتتا: يقتتوم الطالتتب فتتي هتتذ  الخطتتوة بالتتتدرب علتتى " -      

  الجديتتتتدة التتتتتي يتتتتتم تدريستتتتها لتتتته باستتتتتقاللية وبتتتتدون مستتتتاعدة متتتتن المعلتتتتمالمهتتتتارة 
حستتتب معيتتتتار معتتتين يحتتتتدد   اكتستتتابهاويستتتتمر هتتتذا التتتتتدريب علتتتى المهتتتارة حتتتتتى 

المعلتتمو ويفتتترض أنَّ الطالتتب ال يجتتد صتتعوبة فتتي القيتتام بالمهمتتة فتتي هتتذ  المرحلتتة 
تت فتتيمكن أن يقتتوم المعلتتم ا إذا وجتتد مشتتكلة فتتي القيتتام بالمهمتتة أو فهتتم المعلومتتات أمَّ
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 ."ب ذلتتل العتتودة إلتتى الخطتتوة األولتتىبتتالعودة إلتتى الخطتتوات الستتابقة حتتتى لتتو تطلَّتت
 (.2001)أبو نيانو 

أوضتاع أخترى في مواقتف و التعميم ويعني: قيام الطالب باستخدام المهارة التي تعلمها " -     
فتي غرفتة المصتادر  المهتارة التتي تعلمهتا يستخدمكأن  غير التي تعلم فيها المهارة.

مهارة الضرب في حتل مستائل القستمة أو استتخدام  يستخدمفي الفصل العاديو أو 
مهتتتارات اإلمتتتالء الصتتتحيحة التتتتي تعلمهتتتا فتتتي غرفتتتة المصتتتادر فتتتي اختبتتتار متتتادة 

متن التعمتيم وهتو قتدرة الطالتب علتى أداء المهتارة  اآخترً  اهنتال نوًعت كمتا أنَّ  التاريخو
أمتام معلتم آختر مثتل: معلتم الفصتتل صتعوبات التتتعلم ق معلتم يتالتتي تعلمهتا عتن طر 

    (.2001)أبو نيانو  ."العادي
والبعتتد عتتن التتروتين واالستتتفادة متتن جميتتع العناصتتر التتتي يتفاعتتل  الطالتتبجتتذب انتبتتا   -     

 في إيصال المعلومة. الطالبمعها 
 .وضوح اللغة واعتدال درجة وسرعة الصوت -      

 ة.استخدام التغذية الراجع -   
 وضتتع الفتتتة ويقتتترح الكاتتتب التتزمالء ( –عتتدم االستتتجابة للمتتسثرات الخارجيتتة ) جتتوال  -  

ن فتتتي الوجتتته يتتتدوَّ و و متتتن الختتتارج علتتتى بتتتاب غرفتتتة المصتتتادرمتتتن وجهتتتين  متحركتتتة
 ل بالدخول(.تفضَّ طالب( وفي الوجه الثاني عبارة ) عفًوا لدي) األول عبارة

وعتدم وبعتدهاو أثنتاء الجلستة التدريستية  وي أو الرمتزيالمادي أو المعنتاستخدام التعزيز  -      
 .وضع األسماء في لوحة الشرفك التعزيز الرمزيو و االعتماد على أحدهما باستمرار

 .المخصصةتوثيق غياب الطالب أو تأخر  في الخانة  -     
والحترص علتى أن تكتون  في حل بعض التمارين أثناء التتدريسو الطالبضرورة إشرال  – 2 

أال تشتمل الكلمتات المقدمتة للطالتب مهتارات أخترى يفضتل و  المنهج قدر اإلمكانومن 
وتوثيقهتا فتي  ومتع ربتط األهتداف الستابقة بالالحقتة لم يصل إليهتا الطالتب فتي الخطتةو

 و أو دفتر آخر معد لذلل.ييمالخاص بالتق الطالبدفتر 

53 

 هـ1437 – 36المرشد في صعوبات التعلم 



رح عتن طريتق تقتديم الحرص علتى استتثمار وقتت الحصتة المتبقتي بعتد االنتهتاء متن الشت - 3 
مرتبطتتة و و ويفضتتل تكتتون عتتن طريتتق الحاستتب اآللتتي مأنشتتطة وتتتدريبات متتن المتتنهج
 .المهارات المرتبطة باألهداف السابقةبالمهارة التي تم تدريسهاو أو 

و وفتتتتي حالتتتتة لطالتتتتبلتتتتتوفير دفتتتتتر ختتتتاص  يفضتتتتل :يتتتتيمبعتتتتد التق الطالتتتتبتوثيتتتتق أعمتتتتال  - 4 
بقتاء  متع ضترورة والمعلتم اختيتارضتع حستب تو  الطتالبلبعض  أخرىاستخدام أوراق 

 :في الدفتر أو األوراق سواء كان التقييم و ومراعاة التاليالبرنامجبالدفتر 
 .ورمز الهدف القصير والتدريسي كتابة عنوان الدرس  -أ             
 التعزيز.و و الدرجة والمعيارو التصحيز توثيق و و كتابة التاريخ -ب             
 .أو األوراق الدفتر وترتيب نمافة -ج             
 حستتتب متتتتا تقتضتتتتيه الحاجتتتتة الطتتتتالب تقتتتارير متتتتدى تقتتتتدماطتتتالع متتتتدير المدرستتتتة علتتتتى  -5  

 .  لالطالع على العمل البرنامجويفضل زيارة مدير المدرسة إلى 
وال يعنتتتتي تقتتتتديمها للطالتتتتب إغفتتتتال العوامتتتتل وتهتتتتدف لتعمتتتتيم المهتتتتارةو  الصتتتتيانة الدائمتتتتة -6  

 عتتن طريتتق ملديتتهبشتتكل كبيتتر فتتي تعزيتتز عمليتتة التعمتتيم  والتتتي تستتاهم ماألختترى األهتتم
  الفصتتل فتتيو  غرفتتة المصتتادروبصتتورة مستتتمرة فتتي  الستتابقة المكتستتبةتقتتديم المهتتارات 
ال . وفي الصيانة باستمرار الجديدةاألهداف باألهداف مهارات تلل ربط والمنزلو مع 

قصتتيرة يانة دائمتتة لألهتتداف عمتتل صتت نبغتتيبمجتترد تحقتتق الهتتدفو بتتل ي الطالتتبُيهَمتتل 
وتكتون ( 1الشتكل رقتم ) و انمتروالتركيتز علتى كستب المهتارة ولتيس علتى الكتم والمدى

متتتدى تتتتم بعتتتد كتتتل هتتتدف قصتتتير  للطالتتتبعتتتن طريتتتق تمتتتارين ثابتتتتة تعطتتتى الصتتتيانة 
 .(4رقم) الخطة في نموذج ذلل ثقيو و  وإنجاز 
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 قصيرة المدىداف ( هرم صيانة األه1شكل رقم )               
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 السادسو اخلامسو الرابعوالثالث و الثانيو األول

 اخلامسو الرابعوالثالث و الثانيو األول
 

 الرابعوالثالث و الثانيو األول

 ثوالثال الثانيو األول

والثاني األول 

ووااني 

 الثانيو

 األول



تمتتترين صتتتيانة للهتتتدف  يقتتتدم لتتتهالهتتتدف قصتتتير المتتتدى الثتتتاني  الطالتتتبإذا اجتتتتاز  مثتتتال:     
تتمرين صتتيانة  يقدم لهالثالث  المدى قصيرالمدى األولو وعند اجتياز الهدف  قصير

الرابتع قصتير المتدى وعنتد اجتيتاز  الهتدف  والثتاني( واألول) المتدى صيرينقللتهدفين ال
  وهكتتتذا والثتتتانيو والثالتتتث( و)األول قصتتتيرة المتتتدى تمتتتارين صتتتيانة لألهتتتداف يقتتتدم لتتته

فتتتتي و  ولعلتتتتى أن تكتتتتون تمتتتتارين الصتتتتيانة فتتتتي حصتتتتة مستتتتتقلة عتتتتن حصتتتتص الجتتتتدو 
 بهتدف الممارستة طالتبيفضل عمل تمتارين مجدولتة لكتل ) حصص الجدول المتبقية.

لتو تتم إقفتال الخطتة  ويتم ذلل بالتعاون متع األسترةو حتتى والمهارةب ملًما الطالب ليبقى
 لتعمتتتتيم المهتتتتارة -بتتتتدذن اهلل -كافيتتتتة  بعتتتتد تطبيقهتتتتاالتمتتتتارين  تلتتتتل صتتتتبزلت مللطالتتتتب

 (باإلضافة إلى العوامل األخرى التي ذكرت أعال 
أكثر األهداف صيانة هتو األول بحكتم بدايتته  أنَّ في الشكل السابق من المالحم ف            

الهتدف الستادس صتيانته  ع بصتورة دائمتةو كمتا أنَّ وبالتالي يحتتاج إلتى استترجا مالمبكرة
قريًبتا وهكتذا. والصتيانة تكتون بدعطتاء الطالتب  للطالتبدم وذلل كونه قُت ممرة واحدة فقط

تكتتب علتى ورقتة حستب صتيانة و  ومسألة أو عدد أو كلمة أو جملة واحتدة فقتط للتتذكير
 عند الحاجة. يتم الرجوع إليهالتوضع في ملف الطالب و وتوثق نتائجها  واألهداف

للحاالت التي تنتهي قبل  وتخصصخاصة بالمراجعةو عمل وتوثيق جلسات يفضل  -7  
لضيق الوقتو مع ضرورة استكمال يمكن استبدالها بحالة أخرى  وال ونهاية العام

 طالما الدراسةتبني الرأي الذي يأخذ بعدم جدية وعدم  والتدريس قبل وبعد اإلجازات
 .اال بد أن تسير كما خطط لها زمني  و فالخطة سةفي المدر  الطالب حاضًرا
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 (2م 1نماذج رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 هـ1437 – 36المرشد في صعوبات التعلم 



 (4م 3نماذج رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 

 هـ1437 – 36المرشد في صعوبات التعلم 



 

59 

 هـ1437 – 36المرشد في صعوبات التعلم 

 ( 5موذج رقم ) ن
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 ( 6موذج رقم ) ن
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 ( 7موذج رقم ) ن



 
 ؛ذ  الن،ن االستفهامية ؛ذ  الن،ن الم،ب،لة ؛ذ  دلا  ما( االستفهامية ؟

 عمَّ  تسأل؟ م   ع  آكل ممَّا تأكل م  ما  م َّ يتك،ن الماء؟ م  ما 
 ممَّ  د ذع الكتاب؟ ِم  َم   اسأل عمَّا تشاء ع  ما  ييَ  تفكر؟ يي ما 
 ؛ذ  ن،ن دْن المصدرية الناببة  ذا اتصل  بالم النايية عالَم  ذا البكاء؟ علغ ما 

 يسعدني دال تر؛ل دْن ال  ع َّ تسأل؟ ع  ما 
 الجازمة  ذا اتصل  بالم النايية د، بما الزائدب ؛ذ  ن،ن  نْ   الَم الق.يعة بينك؟  لغ ما 

   ال تنصر،  يقد نصر  اهلل(  ْن ال  لَ  تهر  بما ال تعر ؟ لما 
   مَّا يبل.  عندك الكبر د؛د ما د، كال ما(  ْن ما  بَ  يتصا المؤم ؟ بما 

 الل.يابحث  سليمان العبد ؛تاَم  ذا العناء؟ ؛تغ ما 
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 ( 8موذج رقم ) ن



 لسابعالفصل ا
 مشروع الحد من األعباء الكتابية في برامج صعوبات التعلم

 
 الغالف -

 مشروع الحد من األعباء الكتابية -

 فكرة المشروع -

 تدريس المهارةتحضير نموذج  -

 تدريس األهدافمتابعة نموذج ملخص  -

 أهداف المشروع -

 آلية تطبيق المشروع -

التحضــير القــديم والجديــد مــن حيــث العــبء الفــرق بــين  -
 الورقي

 ذجالنما -
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 مشروع الحد من األعباء الكتابية في برامج صعوبات التعلم
كمتتا يتتدرل الجميتتع فتتي الميتتدان التربتتوي وخاصتتًة العتتاملون فتتي بتترامج صتتعوبات التتتعلمو وكمتتا      

أكَّتتدت عليتته الدراستتات المتخص صتتة حتتول متتا تشتتك له األعمتتال الكتابيتتة اليوميتتة متتن أعبتتاء تحتتد متتن 
فتي بترامج صتعوبات  للقيام بدور  الحقيقيوتستنزف وقته وطاقتهم فال يجد الفرصة  ولمعلمإبداعات ا

التتتعلمو وهتتذ  األعبتتاء تتمثَّتتل بالجهتتد البتتدني والمتتادي التتذي ُيبتتذلو وخاصتتًة األخيتتر كالصتترف علتتى 
 متتن صتتيانةو وهتتذ  األعبتتاء تتتزداد بنستتبة كبيتترة متتع استتتخدام اومتتا يلحقهتت وواألوراق أحبتتار الطابعتتاتو

( والمستتتتخدمة منتتتذ نشتتتأة البتتترامجو والتتتتي يقتتتوم المعلتتتم بتعبئتهتتتا تحضتتتيراتنمتتتاذج التتتتدريس اليوميتتتة )
ر لتتنفس المهتارة )الهتتدف التدريستتي(  وباستتمرار لكتتل طالتب وعلتتى متتدار العتام الدراستتي وبشتكل متكتتر 

 ريس.و دون مراعاة للفروق الفرديةو خاصة في التدالب نفسه أو لزمالئه في البرنامجسواء للط
الكريم بتن ستليمان اللطيفو وعبتدلعزيز العبتداستليمان بتن عبتد لذا قدَّم فريتق العمتل التذي يضتم      

الصقر مشرفي صعوبات التعلم في إدارة التربيتة الخاصتة بتددارة التربيتة والتعلتيم بالريتاض وبدشتراف 
آل الشتتتيخ رحمن العبتتتد ربيتتتة الخاصتتتة األستتتتاذ  عبتتتدالرحيم بتتتنارة التومتابعتتتة مستتتتمرة متتتن متتتدير إد

في الميتدان فتي العتام  حيث تم طرحهبرامج صعوبات التعلم" الحد من األعباء الكتابية في " مشروع
 هت. 1435 1434

 

 فكرة المشروع:
هتت( 1431اللطيف فتي رستالة الماجستتير)سليمان العبد بناًء على الدراسة التي قام بها األستاذ      

 والتتتتي أوضتتتحت نتائجهتتا أنَّ أستتتلوب التحضتتتير الحتتتالي وعودقستتم تقنيتتتات التعلتتتيم بجامعتتتة الملتتل ستتت
يشك ُل العقبة األولى للمعلمتين أمتام تتوفير الوقتت والجهتد لتقتديم خدمتة ( 1رقم)انمر الشكل  )القديم(

واستتتتخدام  ومثاليتتتة لطتتتالب صتتتعوبات التتتتعلم تعتمتتتد علتتتى استتتتخدام التقنيتتتات التعليميتتتة فتتتي البرنتتتامج
م لذا اقترح فريق العمتل فكترة استتبدال نمتوذج لكل طالب على حدة لتدريساألساليب المتعددة أثناء ا

( 2انمتتر الشتتكل )رقتتمبتتالنموذج الجديتتد "نمتتوذج تحضتتير تتتدريس المهتتارة"  حتتاليالتحضتتير اليتتومي ال
شتتتاملة ودائمتتتة ألغلتتب المهتتتارات التتتتي تستتتتخدم فتتتي تتتتدريس طتتتالب  حضتتتيراتوالمتمثتتل فتتتي تتتتوافر ت

 دها تكتتون متتن قبتتلل زمتتان ومكتتان وألي طالتتبم ومستتسولية إعتتداوتستتتخدم فتتي كتت وصتتعوبات التتتعلم
وكتتذلل النمتتوذج المتمث تتل فتتي "ملختتص متابعتتة  المختصتتينومراجعتتة ومحك متتة متتن قبتتل و  والمعلمتتين
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بحيتتث يوثَّتتق فتتي هتتذا النمتتوذج أهتتم متتا يفعَّتتل أثنتتاء التتتدريس  (3انمتتر الشتتكل )رقتتم تتتدريس األهتتداف"
"تحضتتير تتتدريس المهتتارة" متتع الحتترص  (2)رقتتم نمتتوذجبيتتق ويفعَّتتل بعتتد تط ولكتتل طالتتب علتتى حتتدة

والتتتتي متتتن ضتتتمنها أستتتاليب وطتتترق  وعلتتتى تفعيتتتل عناصتتتر إدارة الجلستتتة التدريستتتية أثنتتتاء التتتتدريس
تتز لتته النقتتاط الرئيستتةم ولتتيس كتتل متتا يقد متته المعلتتم  التتتدريسم فالتحضتتير ختتاصع بتتالمعلم فهتتو يوض 

ُن فتتتي التحضتتتيرو   وخاصتتتة فتتتي التتتتدريس الجمتتتاعيلفرديتتتة راعتتتاة الفتتتروق افاإلبتتتداع والمرونتتتة وميتتتدوَّ
آليتتة وهتتذا متتا أكَّتتدت عليتته  (التتتدريستفعيتتل الخطتتة التعليميتتة )أثنتتاء  متتن قبتتل المعلتتم تمهتتر لمستتاتها

وبالتتالي فتحتت المجتال الستتخدام التحضتير  والعمل الرسمية والتي أقرَّت بنمام تدريس المجموعات
أنَّ لكتتل طالتتب خطتتته التعليميتتة الخاصتتة بتته متتع مراعتتاة  وألكثتتر متتن طالتتب بنمتتوذج تحضتتير واحتتد

فالمعلم أثناء التدريس الجماعي يقدم األسلوب المناسب للتدريس والتعزيز واستخدام التقنيات وأسئلة 
 التقييم واألمثلة لكل طالب على حدة.

 ويشتمل على: (2م انظر الشكل )نموذج تحضير تدريس المهارة  
نتتتوع المهتتتارة باختصتتتار وبشتتتكل عتتتام وال يكتتتتب نتتتص الهتتتدف  فتتتي خانتتتة المهتتتارة ُيكتتتتب -

 ".الفتز(تنوين ) الماهرة اللغويةقراءة كلمات تحوي التدريسي مثال:" 
يضتم  لمهتارة واحتدةص أكثتر متن نمتوذج يخصتت يفضتلأسلوب التدريس واالستتراتيجية:  -

 ية.فروق الفردال تراعيو  وأساليب واستراتيجيات مختلفة تقدم حسب احتياج كل طالب

 التهيئة واإليضاح: يفعَّل حسب المهارة. -

إدراج  نبغتتيخطتتوات االستتتراتيجية: توضتتز خطتتوات تطبيتتق االستتتراتيجية بالتسلستتلو وي -
 لحل.إلى ام للطالب تكون له عوًنا للتوصل قاعدة مبسطة الكتساب المهارة تقدَّ 

تتتتص لطالتتتتب م - عتتتتين العتتتترض والتمتتتتارين والتعمتتتتيم: تقتتتتدَّم بشتتتتكل عتتتتام للمهتتتتارة وال تخصَّ
والتخصيص يكون أثناء التتدريس حيتث تعترض لكتل طالتب أو مجموعتة طتالب أمثلتة 

 ومرجعها منهج الطالب قدر اإلمكان. ووتمارين مناسبة لقدراتهم

أستتئلة تقيتتيم الهتتدف والواجبتتات: ال توضتتع ضتتمن النمتتوذج كتتون النمتتوذج عتتام ولجميتتع  -
قيتيم أو الواجبتات بشتكل د أستئلة التالمعلم قبل الدرس يُعتف مبمختلف الصفوفالطالب 

خارجي حسب منهاج كل طالبو فلو وضعت أسئلة التقييم والواجبات الحتجنتا إعتداد 
 نموذج لكل طالب وهذا عبء كتابي.
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تنفَّتذ وتوثَّتق ولكتن و ورقي تقييم األهداف التدريسية والقصيرة والصيانة ليس لها تحضير -
 .(3الشكل )رقم و انمرنتائجها في نموذج ملخص متابعة تدريس األهداف

يحتق للمعلتم التعتديل واإلضتافة علتى نمتاذج المشتروع بمتا يترا  يختدم أهدافته فتي برنتامج  -
 صعوبات التعلم.

في ملف واحد أو تغليفهتام فتاألهم ستهولة الوصتول إليهتا  ضيراتللمعلم حرية جمع التح -
 عند بداية الدرس.

الحصتتول عليهتتا متتن  يتتتم إعتتدادها أونمتتاذج تحضتتير المهتتارة لمتتادة لغتتتي والرياضتتيات  -
 المواقع الرسمية والتربوية أو من الزمالء.

 ويشتمل على: تدريس األهداف( ملخص متابعة 3نموذج رقم )    
يخصص لكل طالب نموذج ملخَّص متابعتة حتتى فتي التتدريس الجمتاعي وذلتل مراعتاة  .1

 لعدم الخطأ أثناء التوثيق وخاصة في الغياب أثناء التدريس الجماعي.

لبو رقمه في البرنامجو الصفو متادة الصتعوبةو رقتم المجموعتة فتي التتدريس اسم الطا  .2
 .إن وجدتو الجماعي

 رقم الهدف قصير المدى والتدريسي.  .3

أو  والمتدى قصتيرأو تقيتيم الهتدف  واالسم المختصر للمهارة في الهتدف التدريستي فقتط .4
 .المدى قصيرةصيانة األهداف 

 .للطالب لمالمع ما قدمهنوع التعزيز: يوثَّق حسب   .5

 : توثَّق حسب ما استخدم منها.لتعليميةالوسائل والتقنيات ا  .6

 ()الثالثاءاألخير الذي تحقق فيه الهدف. التدريسي ويعني اليوم  :اليوم  .7

 (الثانيةالتي تحقق فيها الهدف. )األخيرة وتعني الحصة التدريسية  :الحصة  .8

أو التدريستتي.  والمتتدى صتتيرقي التتتاريخ التتذي تحقتتق فيتته الهتتدف ويعنتت :تتتاريخ التحقتتق  .9
 هت1434 11 25

أو  والمتدى قصتيرلتي وضعت في الهدف للتحقق سواء وتعني النسبة ا :نسبة التحقق .10
 %(80)التدريسي.

 ويعني في حال إضافة حصة أخرى للهدف. يتم اإلشارة بعالمة  :يستكمل .11
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وتعنتتي إحضتتار الطالتتب فتتي حصتتة بديلتتة فتتي حتتال غيابتته عتتن الحصتتة.  :تعويضتتية .12
 م اإلشارة بعالمة يت

ويعني في حال إعادة الدرس باستراتيجية أخرى في حصة جديدة. يتم اإلشتارة  :يعاد .13
 بعالمة 

 الغياب ويعني غياب الطالب عن الحصة التدريسية. يتم اإلشارة بعالمة  .14

 ر  الحًقا.حضم الواجب: ما يقدم للطالب بعد الهدف التدريسي ويُ  .15

ع الحصتتص التدريستتية التتتي خصصتتت لكتتل وتعنتتي مجمتتو  :عتتدد الحصتتص المنفتتذة .16
 هدف.

وتعني توثيق تاريخ بداية الحصص األولى التي يستتكمل بعتدها التدرس  :الملحومات .17
أو حصتص الغيتاب فتوثتق بتاليوم والتتاريخ  ومتا قبتل اإلعتادةالتدريسية لحصص الأو 

 هت1434 12 24في الملحومات. بداية التدريس الثالثاء 

 أهداف المشروع:
 وى الطالب بسبب تفرُّم المعلم لعملية التدريس.ن مستتحسُّ  .1

رة الناتجتتتة عتتتن الطباعتتتة  .2    تتتتوفير الوقتتتت والجهتتتد متتتن ختتتالل تقلتتتيص عتتتدد األوراق المتكتتتر 
 والتوثيق المستمر بالكتابة.

متتتن ختتتالل تعتتتدد االستتتتراتيجيات  متراعتتتي آليتتتة المشتتتروع الفتتتروق الفرديتتتة بتتتين الطتتتالب .3
 التدريسية.

 وولي األمر. ووالمشرف التربوي وبصورة مرنة من قبل المعلممتابعة مدى تقدم الطالب  .4

 خاصة به. ضيراتوذلل بدعداد تح متطوير الجانب المهني للمعلم .5

 واإلضافة على نماذج التحضير. ويتيز الفرصة للمعلم اإلبداع عند التعديل .6

 توفير جزء كبير من ميزانية البرامج دون اإلخالل بفاعلية الخدمة المقدمة. .7

وتوفير الوقت الستخدام التقنيات التعليمية التي حدَّت األعبتاء الكتابيتة متن  وعلمحث الم .8
 تفعيلها.

ودراستتتة الحالتتتة علتتتى استتتتيعاب متتتادة التطبيتتتق بعتتتد  ويستتتاعد طتتتالب التتتتدريب الميتتتداني .9
 التقليل من العبء الورقي والجهد الذي يبذل.
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تر لجميتع الطتالب فتي نمتوذج  .10 ويراعتي الفتروق  واحتدفي الفصل العادي المعلتم ُيَحض 
تر لكتل  التعلم صعوباتم بينما معلم الفردية أثناء التدريس في التحضتير القتديم ُيَحض 
 والمشروع حدَّ من تلل السلبية. و دون مراعاة الفروق الفرديةوطالب في كل يوم

 المشروع: تطبيقآلية     
قبتتتل كتتتل  متتتن فتتتي بتتترامج صتتتعوبات التتتتعلم ترشتتتيز فريتتتق عمتتتل يضتتتم نخبتتتة متتتن المعلمتتتين -1

التتتتتي تختتتتدم هتتتتذا و مشتتتترف لتطبيتتتتق التجربتتتتة باستتتتتخدام بعتتتتض نمتتتتاذج التحضتتتتير المعتتتتدَّة 
 المشروع.

 عقد ورشة عمل للفريق المرشَّز يتم من خاللها شرح آلية المشروع وتوزيع المهام. -2

التواصتتل عبتتر وستتائل االتصتتال االجتمتتاعي للتشتتاور بتتين فريتتق العمتتل المرشَّتتز قبتتل وأثنتتاء  -3
 وبعد التطبيق.

فتتتع بالنتتتتائج والمالتطبيتتتق التجربتتتة فتتتي برنتتتامج كتتتل مرشَّتتت -4 متتتع نهايتتتة الفصتتتل  حمتتتاتز والرَّ
 األول.

 دين.ا والتعديل عليها من قبل المعوالتوصيات ودراسته حماتاستقبال المال -5

والتعتتديالت التتتي  وعقتتد ورشتتة عمتتل لفريتتق العمتتل المرشَّتتز للتشتتاور معهتتم حتتول المشتتروع -6
 تمَّت قبل رفعه.

ع إلى إدارة التربية الخاصة باإلدارة العامة للتربية والتعلتيم بالريتاض لالطتالع رفع المشرو   -7
 والتوجيه.

 تشكيل لجنة محايدة لتقييم المشروع تضم بعض المشرفين والمعلمين في البرامج. -8

 رفع المشروع إلى مساعد المدير العام للشسون التعليمية لالطالع والتوجيه.  -9

 التعليمي في اإلدارة. تحويل المشروع إلى المستشار  -10
 تعميم المشروع على جميع البرامج والرفع بالنتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني.  -11

 عمل لقاءات تعريفية بالمشروع للمعلمين على مستوى المكاتب.  -12
 رفع المشروع لإلدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة.      -13
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ة الخاصتتة بتتتالوزارة ومناقشتتته عبتتتر ورشتتتة االطتتالع علتتتى خطتتاب رد اإلدارة العامتتتة للتربيتتت  -14
 عمل تضم نخبة من المعلمين في الميدان.

                                                    رفع المشروع مرة أخرى إلدارة التربية الخاصة بالوزارة.  -51

 الفرق بين نظام التحضير القديم والجديد من حيث العبء الورقي
( متتنهم لهتتم خطتتط مشتتتركة فتتي نمتتام التتتدريس 6( طالًبتتاو )12لتتم )مثتتال: نصتتاب المع     

الجمتتاعي بواقتتع خطتتة مشتتتركة لكتتل طتتالبين فتتي كتتل مجموعتتةو فيصتتبز عتتدد الطتتالب التتذين 
( طتتتتالبم فكمتتتتا تعلمتتتتون فتتتتي نمتتتتام المجموعتتتتات الخطتتتتط التربويتتتتة 9يحتتتتتاجون للتحضتتتتير)

 مشتركة بين طالب كل مجموعة.
ولكتتل هتتدف قصتتير  -تتتنقصأو ممكتتن تزيتتد  - متتدى ( أهتتداف قصتتيرة7لكتتل طالتتب )     
 .مجموعة من األهداف التدريسيةمدى 
( حتتاالت مخدومتتة فتتي متتادة لغتتتي وتحتتتاج للتحضتتير 9علتتى افتتتراض أنَّ المعلتتم لديتته )     

لنتعرَّف على عدد النماذج التي سيستخدمها في نمام التحضير الحتالي والتذي يستتخدم منتذ 
 ( سنة:20)

رة( )عادة تضم خطط ال  طالب لمادة لغتي أو الرياضيات مهارات متشابهة ومتكر 
طتالب  9×( أهتداف تدريستية 8) علتى يشتتمل( قراءة الحروفالمدى األول )قصير الهدف 

   .( نموذج تحضير72= )
طتتالب =  9× ( أهتتداف تدريستتية 3يشتتتمل علتتى ) (التنتتوين)الثتتاني  المتتدى قصتتيرالهتتدف 

   .(  نموذج تحضير27)
( 27= ) 9× ( أهتتتداف تدريستتتية 3يشتتتتمل علتتتى ) (المتتتدود)الثالتتتث لمتتتدى اقصتتتير الهتتتدف 

 .نموذج تحضير 
 9( × هتتدفين تدريستتيينيشتتتمل علتتى )( أل الشمستتية والقمريتتة)الرابتتع المتتدى قصتتير الهتتدف 

   .( نموذج تحضير18طالب = )
( 3يشتتتمل علتتى )( التتتاء المربوطتتة والتتتاء المفتوحتتة والهتتاء)الختتامس المتتدى قصتتير الهتتدف 

   .( نموذج تحضير27طالب = ) 9× أهداف تدريسية لكل طالب 
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ثالثتين كلمتة بعتد النمتر إليهتا ثتم  قطعتة تحتتوي علتى كتابتة )الستادس المدى قصير الهدف 
   .( نموذج تحضير27طالب =) 9×أهداف تدريسية لكل طالب  (3)يشتمل على  حجبها(
( 4)يشتتمل علتى  ا(غيبً كلمة  ثالثينقطعة تحتوي على كتابة )السابع المدى قصير الهدف 

 ( نموذج تحضير.36طالب = ) 9×  4أهداف تدريسية لكل طالب 
   .( على سبيل المثال234مجموع التحاضير كل عام )

( تحضتتيًرا 234 متن )بتداًل ( تحضتيًرا فقتط 14سيصتبز مجمتوع التحضتيرات )فتي المشتروع الجديتد 
 صالحة لكل زمان ومكان. وتكون 

 رقتم  الصتورةفتي  ى صتور حجتم ملتف مجموعتة التحاضتير بالنمتام القتديمباإلمكان االطالع عل
 ومقارنتها بملف مجموعة التحاضير للنمام الجديد لنفس العدد من الطالب. (1)

 (1رقم ) الصورة
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 3الشكل رقم 



 لفصل الثامنا
 جوانب إدارية

 العبء التدريسي من الحاالت والحصص -

 اعتبارات مهمة -

 خروج الطالب في البرنامج جدول حصص -

 اعتبارات مهمة خاصة بالجدول التدريسي -

 شروط نقل برنامج صعوبات التعلم من المدرسة -

 آلية تكميل نصاب المعلم في مدرسة أخرى -

 النماذج -
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 :الت والحصصالعبء التدريسي لمعلم صعوبات التعلم من الحا
الحق فتي اختيتار األستلوب للمعلم " (:2014ُذكر في دليل معلم ومعلمة صعوبات التعلم )    

 :المناسب ممَّا يلي

 التدريس الفردي والجماعي: -أ
 وهو خيار يجمع بين التدريس الفردي والجماعي بنمام المجموعات وفق الشروط التالية:

 .في الفصل الدراسي الواحدطالًبا  (12) ال يقل نصاب المعلم عن -1
 ( طالب.4( إلى )2كل مجموعة من ) -2
 .حصة (18)ال يقل عن عدد الحصص في األسبوع  -3
اللغتة ) أن تتنوع الحاالت التي يدرسها المعلتم فتي التتدريس الفتردي متن حيتث المتواد ينبغي -4

 و الرياضيات(.العربية
و وأن تكتتتتون صتتتتفوفهم ي متشتتتتابهةدريس الجمتتتتاعال بتتتتد أن تكتتتتون نقتتتتاط االحتيتتتتاج فتتتتي التتتتت -5

 وفصولهم واحدة قدر اإلمكان.
 
 التدريس بنظام المجموعات: -ب

 حسب الشروط التالية: واحدةويعني تدريس الطالب ضمن مجموعة في مادة دراسية 
متتن نفتتس الصتتف والفصتتل الدراستتي والحصتتة التدريستتية قتتدر  ونأن يكتتون الطتتالب الملحقتت -1

 اإلمكان.
 ت الطالب متشابهة إلى حد كبير.أن تكون احتياجا -2
 قل عدد المجموعات التدريسية في الفصل الدراسي عن ثمان مجموعات.ال يأ -3
 ( طالب.4( إلى )2يتراوح عدد الطالب في كل مجموعة من ) -4
 ."( حصة16ال يقل مجموع عدد الحصص في األسبوع عن ) -5
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 اعتبارات مهمة:
التتتتتتدريس الفتتتتتردي بنمتتتتتام  العمتتتتلاألختتتتتذ بمرونتتتتتة  للمعلتتتتتمباإلمكتتتتان ويتتتترى الكاتتتتتتب أنَّتتتتته  -

طتالب الفتردي أو زيتادتهم كتقليص عتدد  مصلحة العملبما يتناسب مع  )أ( والجماعي
 .( حصة18بشرط أال يقل النصاب عن )المجموعات أو زيادتها أو تقليص عدد 

 الخدمتة فتي متادتين دراستيتينو لغتتيالطالتب  تلقتيباإلمكان احتساب الطالتب بحتالتين ) -
الب أي طتتت 10حالتتتة تمثتتتل  12تزيتتتد عتتتن طتتتالبين. ) مثتتتال:  أال ويراعتتتىورياضتتتيات( 

 و ويرى الكاتب ترل حرية ذلل للمعلم.هنال طالبان لديهم مادتان

التتدريس و وفتي تانلكتل طالتب حصت (12قد تكون عدد الحصتص)في التدريس الفردي  -
قتتتع ( حصتتتص بوا6يصتتتبز عتتتدد الحصتتتص ) ( مجموعتتتات3ي إذا كتتتان هنتتتال )الجمتتتاع

( 6+)للفتتتتتتتتتردي (12)الكلتتتتتتتتتيالحصتتتتتتتتتص صتتتتتتتتتبز عتتتتتتتتتدد حصتتتتتتتتتتين لكتتتتتتتتتل مجموعتتتتتتتتتةو في
 .ويرى الكاتب ترل تحديد ذلل األمر للمعلمصةو ح 18للجماعي=

مالء حسب ما يعمتل بته فتي التعلتيم  - في تسمية المواد باإلمكان تقسيم لغتي إلى قراءة وا 
 العام.

لتتذا  مريس الجمتتاعيمتتن الصتتعوبة اكتشتتاف حتتالتين متشتتابهتين فتتي نقتتاط االحتيتتاج للتتتد -
عتبتتر ن األختتذ بالنقتتاط األكثتتر ألحتتدها ويعنتتد اختيتتار نقتتاط احتيتتاج لطتتالبييتترى الكاتتتب 

وقت التدريس فائدة للطالب اآلخرو أو عدم إحضار الطالب عند وجتود هتدف تدريستي 
وذلتل بكتابتة استم الطالتب  وال يمثل نقطة احتياج لهو وتوضيز ذلل فتي نقتاط االحتيتاج

جمتتع وطتترح وضتتربو وطالتتب نقتتاط احتيتتاج مثتتال: طالتتب لديتته  .تيتتاجبعتتد كتتل نقطتتة اح
ويكتتتب  علتتى الطالتتب األخيتترا خطتهمتت بنتتىآختتر لديتته جمتتع وطتترح وضتترب وقستتمة فت
تتتا القستتتمة فيكتتتتب فقتتتط استتتم  استتتمابجانتتتب مهتتتارة الجمتتتع والطتتترح والضتتترب  الطتتتالبينو أمَّ
 الطالب الذي لديه احتياج في القسمة.

و فلتتالمجموعتتة مراعتتاة انتمتتامهم فتتي الحضتتور للمدرستتة متتن المهتتم عنتتد اختيتتار طتتالب  -
 .في المجموعة زميله اآلخرتعطيل كان أحدهم كثير الغياب سيتسبب ب
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ت وعند غياب طالب من المجموعة - ل تقتديم حصتة إضتافية أو عدم اجتياز  للمهتارة فيفضَّ
 فتتي المشتتتركة أو تقتتديم التتدرس فتتي الحصتتة الدوريتتة المشتتتركةو تستتبق الحصتتة الدوريتتة

 بالحصة الجديدة مع زميله اآلخر.بدايتهاو ثم  البدء 

فتتي حتتال اكتشتتاف عتتدم تجتتانس بتتين طتتالب المجموعتتة متتن حيتتث المهتتارات أو القتتدرات  -
أو االنتمتتام فتتي الحضتتور يتتتم فصتتل المجموعتتة واعتبارهتتا فرديتتة أو نقتتل طالتتب فتتردي 

 .في االحتياج إلى المجموعةو واعتبار األول حالة فردية مشابه لزميله

ولكتتن و تحضتتير المهتتارةعبتتر نمتتوذج  اون التحضتتير مشتتتركً فتتي التتتدريس الجمتتاعي يكتت -
واستتتتخدام التقنيتتتات  والتعزيتتتز طتتترق التتتتدريسالخطتتتة التعليميتتتة )التتتتدريس( مثتتتل: تفعيتتتل 

 .كل طالب احتياجاتتختلف حسب قدرات و 

 بأهميتتتتة قتتتترارلمتتتتدير المدرستتتتة  إخطتتتتار عنتتتتد عتتتتدم تتتتتوافر المشتتتترف يتتتتتميتتتترى الكاتتتتتب  -
حصتتتتين  أنَّ  إذا ثبتتتت لتتتل نصتتتاب الحصتتص وزيتتتادة وعتتتدد الطتتالب يصتقلتتت منالمتضتت

و أو ال يتتوافر العتدد المطلتوب متن الحتاالت كمتا يحتدث للطالب غير كافيتيندراسيتين 
أو االكتفتتتاء بتتتالمتوافر لتتتديل متتتن  الطتتتالب عتتتدد عندئتتتذ  عليتتتل تقليتتتل مفتتتي بعتتتض القتتترى

مصلحة الطتالب ولتيس كثترة و  الفائدةو فالهدف لغيرهمحصصهم  تخصيصو  الحاالتو
 (.18) الرسمي النصابيقل عدد الحصص عن  على أال .أعدادهم

  :البرنامجفي  الطالب خروج جدول حصص
الملحقتتتتين بالبرنتتتتامج متتتتن  الطتتتتالبختتتتروج دعتتتتداد جتتتتدول بيقتتتوم معلتتتتم صتتتتعوبات التتتتتعلم  -

 متتتع تزويتتتد معلتتتم التعلتتتيم العتتتام وبغرفتتتة المصتتتادرفصتتتولهم لتلقتتتي الجلستتتات التدريستتتية 
بعتتتد اعتمتتتاد  متتتن  بصتتتورة متتتن ذلتتتل الجتتتدول ومتتتدير المدرستتتة وأمتتتر ولتتتي  متتتع الطالتتتبو 

ل ثبتوت في حتا - ما أمكن – الطالب في مادة الصعوبة وتكون عملية خروج.  المدير
ا من تواجد  في الحصةم وفي حالة استفادته يتم إخراجه فتي عدم استفادة الطالب نهائي  

الرياضتتتة أو الفنيتتتة إذا كانتتتت  كحصتتتص واياتتتتههمتتتواد أختتترى ال تتتتسثر علتتتى مستتتتوا  أو 
 .تمثل أهمية للطالب

كمتا  -ر الجتدولتغيَّت و وفي حتالمن المدرسة العمل بالجدول المحدد والمعتمد ال بد من -
 نبغتيال يتم التوقف عن التدريس بسبب عدم انتمام الجدولو بتل ي -عتاد كل عامهو م
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قتررة لهتمو عتن طريتق إختراجهم بتنفس عتدد الحصتص الم البرنتامجإلى  الطالبحضور 
فتي نفتتس المتتواد المتفتتق عليهتا قبتتل أن يتغيتتر الجتتدولو حتتى يتتتم االستتتقرار علتتى جتتدول 

 ثابت.
ر فتي متادة العلتوم يتوم الثالثتاءو فتغيَّتويخترج  ويوم األحتد لغتييخرج في مادة  طالب مثال:    

يتتتوم  لغتتتتيصتتة وح واالثنتتتينيتتتوم  الطالتتبجتتدول المدرستتتة حيتتث أصتتتبحت حصتتتة العلتتوم لتتتذلل 
ر اليتتوم والحصتتة ولتتيس فالتتذي تغيَّتت مواألربعتتاء االثنتتينيتتوم  الطالتتبو عنتتدها يتتتم إختتراج األربعتتاء

 لم يتم إلغاسها. ولغتيعدد الحصص لكل مادة فحصص العلوم 
 الجدول التدريسي:ب خاصة اعتبارات مهمة   
 (4)ي فتترة ال تتجتاوزالمدرستة فت إلدارة التدريستي هيقوم معلم صعوبات التعلم برفع جدولت -   

تتت ووذلتتتل العتمتتتاد  والعمتتتل بموجبتتته ممتتتن تتتتاريخ بتتتدء الفصتتتل الدراستتتي األولأستتتابيع  ا أمَّ
متتع بدايتتة األستتبوع  - متتا أمكتتن - تدريستتًيا الحتتاالت القديمتتة المستتتمرة فيبتتدأ العمتتل معهتتا

 .بشكل سريع تقييمإجراء اختبار  يسبقه للفصل الدراسي األول الثالث
حصتتص جميتتع  علتتى -متتا أمكتتن  - جدولتته التدريستتي ات التتتعلم توزيتتععلتتى معلتتم صتتعوب -  

حصتتتص طتتتالب بتوزيتتتع متتتع مراعتتتاة البتتتدء  األستتتبوع بنتتتاًء علتتتى التعتتتاميم الصتتتادرة.وأيتتتام 
 .المتاحة لخروجهم من الفصل مواد الحصصلقلة م وذلل الصفوف العليا

ختتالل العتتام ة لديتته لكتتل حالتت التربتتوي الفتتردي البرنتتامج تقيتتيمعلتتى معلتتم صتتعوبات التتتعلم  -  
استتمرار  الحقًتا اًنتمبي  و  بنتاًء علتى تقتويم الخطتط لديتهو -على األقتل -مرة واحدة  الدراسي

 ألستتتتتتتتباب متعتتتتتتتتددة الخطتتتتتتتتة قفتتتتتتتتالإأو تقتتتتتتتتديم الخدمتتتتتتتتة فتتتتتتتتي العتتتتتتتتام الدراستتتتتتتتي القتتتتتتتتادمو 
 (.7نموذج)انمر

 شروط نقل برنامج صعوبات التعلم من المدرسة:
يتتتتم نقتتتل البرنتتتامج بنتتتاًء علتتتى "(: 2014بات التتتتعلم )ذكتتتر فتتتي دليتتتل معلتتتم ومعلمتتتة صتتتعو      

 تقرير لجنة مكلفة من قبل إدارة التربية والتعليم وفق الشروط التالية:
 عدم مناسبة المبنى المدرسي. -1
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قلتتة نصتتاب المعلتتم متتن الطتتالب عتتن أربعتتةو واستتتحالة إمكانيتتة التكميتتل ألي ستتبب كبعتتد  -2
 المسافة أو خالفه.

ب لتتديهم صتتعوبات تعلتتم بستتبب تختترجهم أو نقلهتتم متتن المدرستتة أو غيتتر عتتدم وجتتود طتتال -3
 ذلل.

 ."إغالق المدرسة أو دمجها مع مدرسة أخرى -4

 
 آلية تكميل نصاب المعلم في مدرسة أخرى:

يطبتتق نمتتام تكميتتل المعلتتم فتتي "(: 2014ذكتتر فتتي دليتتل معلتتم ومعلمتتة صتتعوبات التتتعلم )     
 التعلم وفق الشروط التالية: صعوبات معلمة  مدرسة أخرى على معلم

إذا قتتلَّ ( ختتالل الفصتتل الدراستتي الواحتتد أو 9ن )إذا قتتلَّ عتتدد طتتالب صتتعوبات التتتعلم عتت -1
 ( طالًبا.150العدد الكلي لطالب المدرسة عن )

 تعليم واحد.المدرستين داخل نطاق أن تقع  -2
 .مسافة االنتدابال تزيد المسافة بين المدرستين عن  -3
 مدة أيام التكميل عن يومين دراسيين.ال تزيد  -4
 ."( حصة خالل األسبوع16ال يزيد نصاب المعلم في كال المدرستين عن ) -5
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ج"ف س ئنمسج"ج أأأ جلفالةم تجلفرتبعيجلف كاي

ج

ج مرا ج أأأ جلفالةم تج مرا جب لابجلخلطبجرصةهجليماةجلفهلعجلس جلفطمفب

جهد16/8/1437جهد21/12/1436ج26ج رامضأمج/ا5جخمف ج....

ج

ج

جججججججججججججججججججججججججججهإلجلفطمفبجيجا لسجحبمدبجةىجخ  م جبكةم تجص عبم جلف  ل ؟.ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

   جججججججججججججججججججججة ججي

جلفدةالرل اججج

خكجفسددثبجيجا ددعاجةىج دد لفسددماسجولفسددمب جولجليدد  جصهلدد فددهجل دد فججلفطمفددبجأسددبجخط ددهج ثأدد،جججججج

 دد ججوسددعفجادد  ج أأددأ جاالجلجلفطمفددبجججلف دد را جوفكدد جا ددعاجةىجأمدددبجلفطمفددبجي ادد ج دد جلحلهلدد ،جججج

ف اددهج دد ج  مب ددبجلفطمفددبجفيتهدد لفجلفدد ججججب لاددبجلف ددموجلفأددماوجولسدد كةمسجلي ثأددإلج دد جاهدد لفجلخلطددبجججج

 .جتمو همجأسبجةظموجلي مب ب
ج

جف عصأم ال

جلي لة جاوجل سثعلجل وس.جا  ججت أ جخطبجلفطمفبج  جععاةج-1

 .ل وسج  جب لابجلف رلسبجلا  جةعماةج أأأ ج س ع جلفطمفبجدجل سثعج-2
جسمبأ م.ج  ج كلعمةجوض جلفطمفبجلي ثأإلج  جلخلطبجأسبج سلسإلجل ه لفجا  ج  را جلفطمفبج-3

جاك.  وا جوفإلجل  كجبهلعرةج  جه لجلف أكج-4

ج

جال عضمجلجلياعف ج  مب بجلفطمفبلع ةماج

جج

جلفددد عصأددد ج  ددم هجلسددد جلف ضدعجل عضمجل

ج-ج-ج-ج  ل جلفهلعجاوج  ل جليماة

ج-ج-ج-جليكش جلفط بإل

ججعضًعلجو أكًرلجف  جحمة ج  ل جص عبم جلف  ل 

ججعضًعلجحمة جف  ج ن  جلخلطبجلف  راسأب

 جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

                                            

         المدرسة:                      

                 التاريخ:                
 (7منوذج ) 

 اململكة العربي السعودية

 التعليـــــموزارة 
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      لع ةماج  اكجلي رسب

       



ج                                     

 الفصل التاسع
 ملفات البرنامج والنشاط

 
 ملفات البرنامج -

 لتعلمنشاط برنامج صعوبات ا -
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 الملـفـات 
 :البرنامجملفات  أواًل:
ويوضتتتتع بتتتته جميتتتتع التعتتتتاميم الخاصتتتتة بالعمتتتتلو كتتتتذلل . ملتتتتف التعتتتتاميم والصتتتتادر والتتتتوارد 1  

لتتتتى المدرستتتتة تشتتتتبيًها  أخضتتتتًرايكتتتتون لتتتتون الملتتتتف أن  ويفضتتتتلو الصتتتتادر والتتتتوارد متتتتن وا 
 بالنبات كونه ينمو باستمرار.

المكملتتتتين  الطتتتتالبأستتتتماء  :علتتتتى ستتتتبيل المثتتتتال ويشتتتتمل رنتتتتامجالتواصتتتتل فتتتتي البملتتتتف . 2  
تتا. االنتمتتار والمستتتبعدين وطتتالبوالراستتبين وضتتعيفي المستتتوى  زيتتارات التواصتتل ) :أمَّ

ء أو أوليتا للبرنتامجزيتارة وفتود والزيارات الداخلية مثل: المتبادلة ومحاضر االجتماعات 
محاضتتتتر ة بتتتتين المعلمتتتينو و و والزيتتتتارات الخارجيتتتأمتتتور أو معلمتتتين أو طتتتتالب متتتدارس

وال متانع متن أختذ  (إن فع لت يتم وضعها في الملتف وباء أو مجلس المدرسةآلمجالس ا
   .اشترال أكثر من معلم فيه عندصورة من أي عمل 

واألشتتتخاص المختتتتولين التتتتعلم بتتتين معلتتتم صتتتتعوبات  لتفعَّتتتتلزيتتتارات التواصتتتل  بالنستتتبة )      
متتتع توثيتتتق النتتتتائج علتتتى النمتتتوذج  - لحاجتتتةعنتتتد ا -مرنتتتة بصتتتورة  بمتابعتتتة الطالتتتب

 (6)نموذج( و لكل معلم في البرنامج على حد  المعد لذلل
ويشتمل للرجوع لها عند الحاجتة  وتحفم فيه صورة. ملف النماذج المستخدمة في البرنامج 3  

ونمتتاذج  التصتتميميةواالختبتتارات والنمتتاذج  نمتتاذج التطبيقتتاتعلتتى ستتبيل المثتتال الملتتف 
 .ستخدمةالعمل الم

فالتوعيتتتة متتتن مهتتتام معلتتتم الصتتتعوبات والنشتتتاط متتتن اختصتتتاص  :والتوعيتتتة نشتتتاطال. ملتتتف 4  
الملتف  شتملفي والتتعلم صتعوباترسةو وعند تفعيلهم من قبتل معلتم مسسول النشاط بالمد
لقتتتتاء المحاضتتتتراالترفيهيتتتتةو و  الخارجيتتتتةوالزيتتتتارات المستتتتابقاتو  :علتتتتى ستتتتبيل المثتتتتال  تا 

و وتوثيقهتا الحاستب اآللتيو الصتحافة و أعمتال اإلذاعتة و جالتو المطويات والمو والندوات 
 .يسثر تفعيلها على عملية التدريس على أالي أي نموذج يرا  المعلم مناسًبا... ف
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 :البرنامجفي  الطالبالملفات الخاصة ب :اثانيً  
 :  على ما يلي وما يحتويه بالترتيب البرنامجالدائم في  الطالبملف  -1   
 (1)نموذج            نموذج اإلحالة.        أ.        
 (2)نموذج        ذن ولي األمر. إنموذج  ب.        
 .واألخيرة عند تنفيذهاو االختبارات األكاديمية والنمائية الخاصة بالتشخيص ج.       

 (3)نموذج   .والتقييم التشخيصنموذج تقرير  . د        
 .بأول أواًل فترات( 4)منذ التحاقه بالبرنامج للطالب المستمر تقويمالفترات للتقارير  .ه        

 (7تربوي الفردي. )نموذجالبرنامج ال تقييمو. نموذج         
           ا.التي لم تذكر سابقً  الطالباألوراق والمعامالت الخاصة ب .ز       
 ة:الخطة التربوية الفردي ملف -2

 (                         4ذج.)نمو الخطة التربوية الفردية  أ.        
مشتتتروع الحتتتد متتتن األعبتتتاء  المرفتتتق متتتعملختتتص متابعتتتة تتتتدريس األهتتتداف نمتتتوذج  .ب       

 الكتابية.
 ج. أوراق التقييم لمن ال يستخدم دفتر خاص.        
تتا نمتتاذج التحضتتير الدائمتتة فللمعلتتم حريتتة التصتترف فتتي تغليفهتتا أو ضتتمها فتتي ملتتف  )       أمَّ

 .(را  مناسًباخاصو أو ما ي

 :برنامج صعوبات التعلمنشاط 
دون تشتتكيل جماعتتة للنشتتاط أو األستتاس  بتفعيتتل دور  البرنتتامجيتتتم االستتتفادة متتن              

 تفعيتتتتتل النشتتتتتاط يكتتتتتون عبتتتتتر جماعتتتتتات النشتتتتتاط متتتتتع مالحمتتتتتة أنَّ  وانتختتتتتاب أعضتتتتتاء
لصتعوبات معلتم ا ويبترز دور ورائتد النشتاط المكلتف رئاستةب الطالب بالمدرسة ولجميع

 :في عدة جوانب منها فيما يتعلق بالنشاط
 في:على سبيل المثال  ويبرزالنشاط الداخلي والخارجي  -1 

عداد  -أ           .حسب حاجة المعلم الوسائلأو اقتناء إنتاج وا 
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 .حسب حاجته الخاصة بالعملغير الرسمية النماذج  أو اقتناءتصميم وتنفيذ  -ب       
 .حسب تأمينها الترفيهية والثقافية للطالب ت الخارجيةالزيارا -ج        
 حسب رسية المعلم. المسابقات الثقافية -د       
 .ليست إجبارية -حسب قيامها مشاركات المسرح -هت        
 .إن أحب المشاركة المشاركة في المعارض التي تقيمها المدرسة -و        
 داخل أو خارج المدرسة.   الطالبم أو أي عمل أو نشاط يشارل فيه المعل -ز        
 :على سبيل المثال في التوعية متمثلة -2

في حتال  أو مجلس المدرسةأو األمهات للمعلماتو المشاركة في مجلس األباء   -أ       
 وطلب منه المشاركة. انعقاد 

مكانية حسب رسيةوتنفذ  الصحف الحائطية -ب            .  المعلم وا 
 .حسب قدرة المعلم وموافقتهوتنفذ  والندواتلمحاضرات إلقاء ا -ج       
 حسب رسية المعلم.وتعد  المطويات والمجالت -د        
 حسب رسية المعلم.وتفعل  المشاركة في اإلذاعة -هت      
ارات للتوعيتة عبتر كتابتة االختبتاالستفادة من الجداول والتقتاويم الدراستية وجتداول  -و     

علتتتى تلتتل المتتتواد حتتتتى يتستتتنى ألكبتتر عتتتدد ممكتتتن متتتن  والتعريفتتتات المالحمتتات
 .حسب رسية المعلموتعد و المجتمع االطالع عليها

    .الطالبأي نشاط يقوم به المعلم لصالز البرنامج و  -ز        
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 الفصل العاشر
 

 تقويم الطالب واعتبارات هامة
 

 دور معلم صعوبات التعلم في تقويم طالبه أثناء االختبارات -
 بارات هامة لتفعيل أداء للمعلماعت -

 النماذج واألشكال -

 قصص معبرة -
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 :أثناء االختبارات م صعوبات التعلم في تقويم طالبهدور معل 
هتتتتت 1435بنتتتتاًء علتتتتى المتتتتذكرة التفستتتتيرية والقواعتتتتد التنفيذيتتتتة لالئحتتتتة تقتتتتويم الطالتتتتب    

( فتتي 12كتتر فتتي القاعتتدة )هتتت ذ1436 2 19( وتتتاريخ 3638637)التعميم التتوزاري رقتتمبتت
 )ثامًنا( فيما يخص صعوبات التعلم:

يستتتتفيد جميتتتع الطتتتالب فتتتي التعلتتتيم العتتتام التتتذين تتتتم تشخيصتتتهم وتصتتتنيفهم ضتتتمن فئتتتة " -1
صتتعوبات التتتعلم وفتتق برنتتامج التشتتخيص المعتمتتد متتن أدوات وأستتاليب التقتتويم الخاصتتة 

 بهذ  الفئة.
يم للطتتالب متتن فئتتة صتتعوبات التتتعلم التتذين تتتم يتتتم االلتتتزام بتطبيتتق أدوات القيتتاس والتقتتو  -2

تشخيصتتتهم ضتتتمن هتتتذ  الفئتتتة ولتتتم تقتتتدم لهتتتم هتتتذ  الختتتدمات المستتتاندة لعتتتدم تتتتوافر بتتترامج 
 صعوبات تعلم في مدارسهم بالمراحل التعليمية الثالث )االبتدائيةو المتوسطةو الثانوية(.

علتتى اختبتتارات التقتتويم صتتعوبات التتتعلم اإلشتتراف  االت التقتتويم يتتتولى معلتتمفتي جميتتع حتت -3  
 للطالب في المواد التي يتلقون فيها خدمات التربية الخاصة.

تقويم الطالتب التذي لديته صتعوبات تعلتم بالوستيلة التتي تناستب قدراتته واحتياجاتته  نبغيي -4  
 وفًقا للتالي:

 للطالتب فدنته يجتب أن تقترأ لته بصتوت عتال  للتأكتد  ةإذا وجدت مشكلة في قتراءة األستئل
 مه للمطلوب قبل اإلجابة. من فه

  لتتتته  أو تكتتتتتب فيجتتتتب أن يتتتتتم تقويمتتتته شتتتتفوًيا علتتتتى الطالتتتتب تصتتتتعبإذا كانتتتتت الكتابتتتتة
 ما تقتضيه مصلحة الطالب. اإلجابة أو تسجل على شريط وفق

 أن يتناسب توزيع األسئلة متع كميتة المتادة التتي يتعلمهتا الطالتب فتي الفصتل ومتا  يجب
 لفردية.يتعلمه بناء على الخطة التربوية ا

  في حالة تأثير صعوبات التتعلم لتدى الطالتب علتى أدائته فتي متواد أخترى ال يتلقتى فيهتا
خدمات خاصة كتأثير صعوبات التعلم في القراءة على أدائه فتي العلتوم والقترآن الكتريم 

وذلتل باختيتار الطريقتة  التربية الخاصة عاون بين معلم المادة ومعلمبالته ه يتم تقويمفدنَّ 
 ب قدرات واحتياجات ذلل الطالب.التي تناس

 ه فتتي حالتتة وجتتود مشتتكلة فتتي االنتبتتا  لتتدى الطالتتب باإلضتتافة إلتتى صتتعوبات التتتعلم فدنَّتت
 عن أي مصدر تشتيت لالنتبا . بشكل فردي بعيًدا هتقويم ينبغي
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 لقدرتتته علتتى التركيتتز واالستتتمرار فتتي  فتتترات راحتتة ي أثنتتاء التقتتويم تبًعتتا يعطتتى الطالتتب
 أداء المهمة.

 جتتبه يفتتي حالتتة وجتتود نشتتاط زائتتد لتتدى الطالتتب باإلضتتافة إلتتى صتتعوبات التتتعلمو فدنَّتت 
 السماح لته بالقيام من المقعد والمشي ثم الجلوس مرة أخرى أثناء التقويم.

 تقويمتته بتجزئتتة متتادة  نبغتتيه يفتتي حالتتة كتتون الطالتتب يعتتاني متتن صتتعوبة فتتي الحفتتم فدنَّتت
ى الحفتتم ويتتتم تقويمتته فتتي كتتل جتتزء بعتتد الحفتتم إلتتى أجتتزاء قصتتيرة تتناستتب وقدرتتته علتت

مستتاعدته فتتي حفمتته قبيتتل التقتتويم بفتتترة وجيتتزةو وفتتي حالتتة تعتتذر ذلتتل يتتتم إعفتتاس  متتن 
 الحفم واالكتفاء في تقويمه بددراكه للمفاهيم العامة للموضوع.

  تجزئتة  نبغتيه يفدنَّ  ُيشكل على الطالبفي حالة كون تعدد المواضيع في المادة الواحدة
وتقتتويم الطالتتب فتتي كتتل موضتتوع علتتى حتتدة أو ضتتم أكثتتر متتن موضتتوع متتع المواضتتيع 

 قدرة الطالب. وفقبعضها البعض 
 تت ه يتتتم تقويمتته فتتي ا يقتتدم لتتته فتتي الفصتتل العتتادي فدنَّتتفتتي حالتتة عتتدم استتتفادة الطالتتب ممَّ

األستتئلة بالتنستتيق  ويتتتولى معلتتم التربيتتة الخاصتتة إعتتدادمحتتتوى الخطتتة التربويتتة الفرديتتة 
 دة.مع معلم الما

 تت ه يتتتم ا يقتتدم لتته فتتي الفصتتل العتتادي فتتي متتادة معينتتة فدنَّتتفتتي حالتتة استتتفادة الطالتتب ممَّ
تقويمه في محتوى الخطة التربوية الفردية ومحتوى المواضتيع التتي يتعلمهتا فتي الفصتل 

األستتتئلة بالتشتتتاور بتتتين معلتتتم المتتتادة  ُتعتتتدالعتتتادي فتتتي تلتتتل المتتتادة ويراعتتتى فتتتي ذلتتتل أن 
 ومعلم التربية الخاصة.

 ه يتتتم التركيتتز علتتى المفتتاهيم األساستتية أثنتتتاء فتتي المتتواد ذات الكثافتتة فتتي المحتتتوى فدنَّتتت
 ."التقويم

 ملحوظة:
 األشتتتتخاص المختتتتولين بمتابعتتتتة الطالتتتتبعلتتتتى معلتتتتم صتتتتعوبات التتتتتعلم عقتتتتد اجتمتتتتاع متتتتع      

يتتتم تطبيقهتتا كتتل حستتب صتتعوبات التتتعلمو حتتتى  بطتتالبالطالعهتتم علتتى آليتتة التقتتويم الخاصتتة 
توضيز الحتاالت التتي تحتتاج إلتى أستاليب تقتويم خاصتة حتتى يتستنى للجميتع صهو مع اختصا

توفيرها واالستعداد لها بوقت كافو والتنسيق مع معلم المادة في الفصل العادي حتول الطريقتة 
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الفصتتتلية  التقتتتويم ختبتتتاراتورة تطبيتتتق تلتتتل اآلليتتتة فتتتي جميتتتع االمناستتتبة لتطبيتتتق اآلليتتتةو وضتتتر 
 .وحفمه لدى المعلم قرير بما تم إنجاز  أثناء االختباراتوكتابة ت ووالنهائية

 للمعلم:  األداءتفعيل اعتبارات هامة ل
 :اللغة العربية الفصحىبااللتزام   .1       
 لغة التدريس وصحة مفرداتها.   -         
 وضوح اللغة واعتدال درجة وسرعة الصوت.  -         
وعتتدم الكتابتتة بقلتتم  واألعمتتال الكتابيتتةجميتتع والصتتياغة فتتي  مراعتتاة قواعتتد اإلمتتالء -         

 .الرصاص بالنسبة للمعلم
 :ومشاركة المعلم عند انعقاده أو مجلس المدرسة اآلباءالمشاركة في مجلس  .2       

 وتراعى االستتفادة متن ذلتل بتوعيتة أوليتاء األمتور وتقريتب وجهتات النمتر وتوزيتع       
 التواصل.ثم كتابة تقرير بذلل وحفمه في ملف  جوالمطويات الخاصة بالبرنام

 :إن تمَّ تفعيلها الزيارات الداخلية .3    
ستتواء المشتترفين فتتي جميتتع وذلتتل متتن ختتالل استتتقبال التتزوار متتن ختتارج المدرستتة              

أو وفتود متن متدارس  زمالء في نفس التخصتصالأو  التخصصات أو أولياء األمور
فتي أي نمتوذج مع توثيق ذلل  بشرح مفصل عن البرنامجوحيث يقوم المعلم مجاورة 

 التواصل.في ملف  هوحفميرا  المعلم مناسبًاو 
ع قيتام معلتم صتعوبات التتعلم بالتنستيق مت :حسب حاجـة المعلـم الزيارات األكاديمية .4    

بحضتور دروس فتي الفصتل العتادي بهتدف االستتفادة متن  معلمي الرياضيات ولغتي
و وكيفيتة إدارة الجلستة التدريستية الطالتبتوصتيل المعلومتة لتدى  خبرة المعلتم وطريقتة

الموضتوع فيهتا الهتدف و  مبيًنتاووضتعها فتي ملتف التواصتل ثم يتتم توثيتق تلتل الزيتارة 
 أهداف أخرى تحققت من تلل الزيارة. والطريقة والمخرجات وأي  

 : إن توافرت الزيارات الخارجية .5     
االطتتتالع بهتتتدف  بتنمتتتيم زيتتتارات للطتتتالبتعزيتتتز اإليجتتتابي ال وتهتتتدف إلتتتى تحقيتتتق          

أو زيتتتارة المعلمتتتين فيمتتتا بيتتتنهم بهتتتدف  والمدرستتتة طتتتالبدمجهتتتم متتتع  ختتتالل والترفيتتته
 وتوثق في ملف النشاط والتوعية. تبادل الخبرة
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 :إعداد أو اقتناء الصحف الحائطية .6    
ي إنتتتتتاج الصتتتتحف الحائطيتتتتة فتتتتالبتتتتد متتتتن االختيتتتتار الجيتتتتد للمواضتتتتيع واإلبتتتتداع            

 .مع توثيق مصادرها األماكن المناسبة إلبرازها في جميع مرافق المدرسة واختيار
 :إعدادها أو توزيعها النشرات والمجالت .7     

حقتتق يتومختصتتر حتتتى وجتتذاب يراعتتى االهتمتتام بنشتتر كتتل جديتتد بأستتلوب شتتيق           
وصتتتحة المتتتادة العلميتتتة وتوثيتتتق  وجودتهتتتاالهتتتدف المنشتتتود متتتع مراعتتتاة ستتتالمة اللغتتتة 

 وتوضع في ملف النشاط والتوعية. مصادرها األصلية
 المشاركة في الطابور الصباحي عن طريق اإلذاعة: .8    

 .قتتتتدر اإلمكتتتتان ولم المشتتتتاركة فتتتتي اإلذاعتتتتة الصتتتتباحيةعلتتتتى معلتتتتم صتتتتعوبات التتتتتع             
 ملف النشاط والتوعية.و وتوثق في عموًما المدرسة طالب معللتعريف بالبرنامج 

 :المشاركة في النشاط الداخلي للمدرسة .9    
 طتالبلجميتع  - قتدر اإلمكتان -العلمية والثقافية وذلل عن طريق عمل المسابقات        

 و وتوضع في ملف النشاط والتوعية.المدرسة بهدف توعيتهم بالبرنامج
ـــراءة .10    والنتتتدوات  امج التدريبيتتتةالبتتتر حضتتتور فتتتي مجتتتال التخصتتتصو و  :االطـــالع والق

وعلتتتى المعلتتتم  واللقتتتاءات التتتتي تنممهتتتا الجهتتتات المختصتتتة واالستتتتفادة متتتن برامجهتتتاو
 االطالع على جديد البرامج التدريبيتة فتي الخطتة اإللكترونيتة إلدارة التتدريب التربتوي

 .كل عام دراسي
 :السعي في تطوير البرنامج .11   

والنتتتدوات  البتتترامج التدريبيتتتةفتتتي  هيتتتدان ومتتتا يكتستتتبمتتتن واقتتتع خبتتترة المعلتتتم فتتتي الم          
التربيتتتة  ورصتتتد الملحومتتتات الستتتلبية واإليجابيتتتة ورفعهتتتا إلتتتى إدارة واالطتتتالع العتتتامو

 .التابعة لهاالتعليم و 
   :عند األهمية األشخاص المخولين بمتابعة الطالبزيارات التواصل بين  .12   

أو لمعلتم  وللمرشتد صتعوبات التتعلم معلتمعند زيارة األساسو ف همتفعيل لعمل وهو    
إلتتى المعلتتم فتتي  زيتتارتهمأو  وأو لمقابلتتة ولتتي األمتتر وأو للوكيتتل وأو للمتتدير والفصتتل
 .( 6)نموذج و انمروحفمه في ملف التواصل النموذجتعبئة  فضلي البرنامج
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 االلتزام واالنضباط:  .13    
رفتتتة فتتتي غ ف والحصتتتص المدرستتتيةلحضتتتور واالنصتتترابمواعيتتتد العمتتتل المحتتتددة ل          

وتقتتدير قيمتتة الوقتتت واستتتثمار  فيمتتا يختتدم التربيتتة والتعلتتيمو والمحافمتتة علتتى  المصتتادر
 التدريس قبل وبعد اإلجازات مباشرةو وعدم مغادرة موقع العمل بدون إذن مسبق.

 التعاون:  .14     
راستتة وجديتتة متتع إدارة المدرستتة وستتائر المعلمتتين فتتي كتتل متتا متتن شتتأنه انتمتتام الد   

برنتامج العملو بما في ذلتل فتترة االختبتارات الفصتليةو متا لتم يتعتارض متع العمتل فتي 
 .صعوبات التعلم

 بالنسبة للفئات األخرى:  .15       
مثتل بتطء  غير صتعوبات التتعلم أخرى من مشاكل دراسية كالطالب الذين يعانون            

فتتال متتانع متتن تقتتديم الخدمتتة ل النصتتاب ففتتي حالتتة عتتدم اكتمتتا التتتعلم والتتتأخر الدراستتي
تت ا حتتاالت التخلتتف العقلتتي فتتال يمكتتن لهتتم بشتترط توضتتيز وتصتتنيف حتتالتهم التربويتتةو أمَّ

ف التخصتتص ونوعيتتة الخدمتتة و وذلتتل الختتتالالبرنتتامجتقتتديم الخدمتتة لهتتم عتتن طريتتق 
 .المقدمة

يكلـف و  لسـد العجـز كذلك ال يمكن احتساب نصاب المعلـم ضـمن نصـاب المدرسـة          
. الصـعوبات برنـامجه جـدول خـاص فـي بتدريس مواد التعليم العامم بل يخصـص لــ

   هـ.19/11/1434وتاريخ  (341914099) رقم يرجع للتعميم الوزاري
 الخطط البديلة: .16   
و لتذلل عليته يته ستوف تنتهتي فتي وقتت معتين تقريًبتاالخطتط لد أنَّ  المعلم يعلتم مستبًقا          

 منتهيتةالخطتط الحتال إقفتال ة تكتون جتاهزة لتقتديم الخدمتة لهتا فتي بديلت خطًطتا عدأن ي
لتته بتدء الفصتل الدراستي الثتاني  ينبغتيفي الفصل الدراسي األولو فتالمعلم ال  وخاصةً 

بتشخيص حاالت جديدة ومن ثتم كتابتة الخطتط لهتا فهتذا األمتر يكتون فتي بدايتة العتام 
تت والدراستتي لحتتاالت ف وعلتتى المعلتتم تجهيتتز اا الفصتتل الدراستتي الثتتاني فتتاألمر يختلتتأمَّ

   أي حالة خالل أسبوع حتى ال تتغير نتائج التشخيص. البديلة قبل إقفال
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 :توثيق األعمال .18     
الخارجيتتة والداخليتتة واألكاديميتتة ونمتتوذج المستتتبعدين واالنتمتتار والزيتتارات  الطتتالب           

عبتتر أي نمتتوذج يتترا  المعلتتم ق ذلتتل يتتتم توثيتت عنتتد تفعيتتل بعضتتهاحضتتور مجلتتس األبتتاءو 
ورغبتتته و حيتتث ال يمكتتن تعمتتيم نمتتاذج لكتتل عمتتل داخلتتيو بتتل األمتتر متتترول للمعلتتم مناستتًبا
 تصميم النماذج. في 
 ملحوظة هامة: .19     

 و فالصتحيز هتو أنَّ لتدواءيمكتن الشتفاء منته با عوبات التعلم ليست مرًضتا عضتوًياص          
علتتتى اجتيتتتاز مشتتتاكلهم واكتستتتاب  الطتتتالبا مستتتاعدة هتتتسالء هتتتدفهرامج صتتتعوبات التتتتعلم بتتت

ربمتتا تالزمهتتم طتتوال  -واهلل أعلتتم  -المهتتارة بتتالطرق التتتي تناستتبهمو متتع العلتتم أن الصتتعوبة
 تتتتم مطالبتتة  الحقيقتتة وال حيتتاتهمو لتتذلل علتتى إدارة المدرستتة وأوليتتاء األمتتور أن يتفهمتتوا هتتذ

نفتتس الوقتتت علتتى المعلتتم بتتذل الجهتتد  صتتعوبات التتتعلم بمتتا هتتو فتتوق طتتاقتهمو وفتتيمعلمتتي 
 مع تلل الفئة حتى نستطيع أن نصل إلى الهدف المنشود.

 دائرة األولويات: .20      
صتعوبات التتعلم أن يتنمم عملته وأن يصتمم دائترة لألولويتات  طالبعلى معلم  نبغيي          
أن  نبغتتتييتنمتتيم العمتتل حستتتب أهميتتتهو وهتتذا التنمتتيم  البتتدء بالعمتتلو متتن شتتتأن ذلتتلقبتتل 

يكتتون متتع بدايتتة العتتام الدراستتيو بحيتتث يضتتع فتتي التتدائرة الصتتغيرة الخطتتوات المهمتتةو ثتتم 
   .(1في الدائرة الوسطى وهكذاو انمر الشكل رقم ) أهمية ت األقلالخطوا

 أولوياتي في تعامالتي: .21     
اآلختتترين علينتتتا أن نصتتتنع دائتتترة توضتتتز لنتتتا المهتتتم واألهتتتم فتتتي تعامالتنتتتا متتتع  نبغتتتيي          

تتت2والشتتتكل رقتتتم ) ز أهتتتم العناصتتتر التربويتتتة واإلنستتتانية التتتتي نستتتتخدمها فتتتي حياتنتتتا ( يوضَّ
 بعتض العناصتراليومية سواء في الميدان التربوي أو في الحياة العامة. ويمكن الربط بتين 

ألمثلتة التتي ستتأتي بعتد الشتكل القصتص وابعتض "دائرة أولويتاتي فتي تعتامالتي" وبتين  في
 (.2)رقم
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ج"ف س ئنمس"ججصإلجبكةم تجص عبم جلف  ل منع  ج عل

ججالف علصإلةعلجججج

  اخك ج.........جل هلمسجهم  إلج فأمجلجالخإلجلي رسبججج  امرةجفل هلإلجججج امرةجفغكفبجليهلمارججج  

      جاجه فجلف علصإلج

    لف  لإلجالخإلجلفهلعججلفعصعفجعل،ج س ع جلفطمفبججليط لجعل،جلخلطبجلف كاابجججججج

    جج نمصشبج س ع جلفطمفبجخ سجفرتل جلف أعا جليس ةكجغكفبجليهلمارجاوج .لفهلعليس  ماةج  جطكقجلف  را جدجججججججج

    نمصشبجاوضملجلفط  جليس  أ ا ج  جلفالةم تججج   ....................ج  مب بج أقجل  فجلفأهل جدج  مرة

    اسثم جع وجأضعرجلفطمفبجفغكفبجليهلمارجججججججججج

ج...........................................................................................اخك ..................................................................

      جلفن مئتج)جلياكدم (اج

    جججججججج علهجلف  لأةإلجوهللجلحلة ججججججلفطمفبجا أ وجدج سجججلس ةكلرجلفطمفبجدجغكفبجليهلمارججججج

     جججفرتل جلف أعا جليس ةكججلفرتلأ جالثكجعل،جلفطمفبجخ سججلف  لأ جعل،جاورجلين سجو فنج امطثبجوفإلجل  كججججججج

     ثماسجلخلالل جوليس  ماةج  جلفعسمئإلجلف  لأةأبججججج      جليس  ماةج  جلي أظم جعل،جلخلطبجو   ال مجججج

     ل مببجايج  أظم ج  جصثإلجلي ل جوةرسم مجفلالةم تججج        لأ جعل،ج ث اجلف  مونجب ج  ل جلفهلعجولفالةم تلف 

       جلف  رابجولف ش أ جعل،ج  ةأ جلي مرةج

  ل عفبجاجدجأمسجليس  ماةج  جلسرتل أ أبج  أنبجا  ج ع أأ مجلم لبج  جصثإلج  ل جص عبم جلف  ل جج
 

ج عصأ جلف لئدكا  عصأ جلفدُة لرا

 ...خمف ججلس جلفطمفبا /ا5فهللهاج

 ...حمة جلس جلف لئكاج   ل جص عبم ج  ل ع ص هجبمفطمفباج

ج  ل جفهلإلجع ص هجبمفطمفبا ج...ب رججلس جلي لرا

ج4جالحلهلب جهد1436/جججج4/ججج19 مرا جلف علصإلجج

 اململكة العربية السعودية

 التعليـــــموزارة 

                      

                                           (6منوذج )
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 قصص معبِّرة
 خدمة والخبرةسنوات ال

هنتتال فتترق بتتين ستتنوات الخدمتتة وستتنوات الخبتترةم فهنتتال أشتتخاص لتتديهم عشتتر ستتنوات      
رت عشر مراتو والبعض لديه ستت ستنوات جمتع فيهتا  من الخدمة ولكنها خبرة سنة واحدة تكرَّ

 بين الخدمة والخبرةو كل سنة يضيف لها الجديد.
ذا لتتتم يتتتتم الخبرة: هتتتي مجمتتتوع األخطتتتاء التتتتي نقتتتع فيهتتتا ويتتتتم فتتت إصتتتالحها والتغلتتتب عليهتتتاو وا 

 (.3و انمر الشكل رقم )إصالحها سنعتاد عليها ونكررها
مجمتوع أخطائتل هتو  نقتع فيهتاو لكتن بعتدها بستنواتو يقول دينيس ويتلي: تسلمنا األخطاء حين

 ما نسميه بالخبرة.
 (3الشكل رقم )
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 المتابعة
زل بتوجيههتتا بتتااللتزام بتعليمتتات كثيتترة تختتص العاملتتة المنزليتتة عنتتد قتتدومها تقتتوم ربتتة المنتت     

ت لتم تتقيتد مترَّ  أشهروالعاملة بصدر رحب تتقبل تلل التعليمات قواًل! وبعد عدة  ونمافة المنزل
التتتتي ركَّتتتزت فيهتتتا علتتتى نمافتتتة غرفتتتة ربَّتتتة و  وبستتتيط متتتن تلتتتل التعليمتتتات تلتتتل العاملتتتة إالَّ بجتتتزء

ارة عتتن مستتتودع كبيتتر لكتتل شتتيء ال يستتتخدم المنتتزل ومقتنياتهتتا الشخصتتية! فأصتتبز المنتتزل عبتت
طنتتا وباشتترنا فتتي التنفيتتذ لتتم بتتل أصتتبز المنتتزل وكأنَّتته مهجتتوًرا لستتنوات عتتدة! والستتبب عنتتدما خطَّ 

اص نقتتم بعمليتتة المتابعتتة التتتي تعتبتتر عنصتتر أستتاس فتتي نجتتاح كتتل مشتتروع نوكتتل تنفيتتذ  ألشتتخ
 ن. وقس على ذلل جميع ما نخط ط له في حياتنا العملية.آخري

 
 المقارنة الظالمة

البعض يقتتتتارن عملتتتته فتتتالنجتتتاح لتتتتيس مفتتتتاح الستتتتعادة بتتتل الستتتتعادة هتتتتي مفتتتتاح النجتتتتاح!      
أن تقتنتتع أنَّتتل مختلتتف عتتنهمو لتتذا  نبغتتيبتتاآلخرين وهتتذا خطتتأ! فأنتتت تملتتل قتتدراتل الخاصتتة وي

إذا ن نوا قدوة للم ولكتن ال تحتز وتقليدهم. ال مانع أن يكو  الغيرعليل منافسة نفسل ال منافسة 
فلتتيس كتتل مالبتتس جميلتتة علتتى زميتتل تكتتون مالئمتتة علتتى أجستتادنا لتتم تصتتل لمتتا وصتتلوا إليتته. 

! نعتم االستشتارة رأس ستيدة أخترىتصتبز جميلتة علتى  ستيدةليس كتل صتبغة شتعر علتى رأس و 
مطلوبة ولكن المقارنة المالمة غيتر مجديتة. فمقارنتتل بتاآلخرين باستتمرار لتن تحقتق أي نجتاح 

 الشخص الذي يريد أن يكون مثتل فتالن ومقومتات التحقتق ال تتتوافر شخصي لل وستمل ذلل
 لبسه وتعامله وعمله.لشخص المختلف عن اآلخرين في كون ذلل اتأن  للديه ولكن بدمكان

 تسويف العملابدأ فوًرا: 
 ة يمنع اإلنتاجية.تأجيل األعمال المهمَّ تأكد أنَّ  - 
 في التخطيط. نَّنا نفشلالصحيز أ خطط للفشل ولكنن غير صحيز أنَّنا - 
 العمل في بيئة نميفة ومرتبة.علينا  نبغيي - 
 إلى أجزاء. مشاريعنام قس  نأكل فياًل؟ نكيف علينا العمل بالتدريجو  - 
 خطط لمنع المقاطعات أثناء العمل.لن - 
ل للغد فما نبدأ باألعمال المهمَّة وال لن -   للغد سيتأجَّل لما بعد الغد! نسجلهسج 
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 جدالال
برهتان الجدال المحمود: هتو متا كتان بقصتد إمهتار الحتق والتدفاع عنته بالتدليل والحجتة وال     

ُلوا أْهَل الكمتا" كما دل عليه قوله تعالى: َي أْحَسنُ َوال ُتجادم  ".بم إمالَّ بالَّتمي هم
 ومن أمثلة هذا حوار الخليل إبراهيم عليه السالم مع النمرود.

مهتار قتوة التنفس وال الجدال المذموم: هتو      كبتر علتى تمتا كتان بقصتد التدفاع عتن الباطتل وا 
تتا جتتاء فتتي النهتتي عنتته متتا روا     الخصتتوم وال حجتتة وال دليتتل لصتتاحبه ستتوى المتتن والهتتوىو وممَّ

" أنتا زعتيم بيتت ن النبتي صتلى اهلل عليته وستلم قتال:أبو داود عن أبتي أمامتة رضتي اهلل عنته عت
 .... " ن كان محًقاةو لمن ترل المراء وا  في ربض الجنَّ 

 
 : قيِّم ذاتكانصف ذاتك

الهتتاتف. وقتتف  مقصتتورةإلتتى أستتفل  اق و جتتذب صتتندوقً إلتتى محتتل تستتوُّ  ى صتتغيردختتل فتًتت     
بتتدأ باتصتتتال هتتاتفيو انتبتتته صتتاحب المحتتتل الصتتندوق ليصتتتل إلتتى أزرار الهتتتاتف و الفتتتى فتتتوق 

: أيمكننتتتي تتتتى: "ستتتيدتييجريهتتتا الفتتتتى. قتتتال الفللموقتتتف و بتتتدأ باالستتتتماع إلتتتى المحادثتتتة التتتتي 
قتال  متن يقتوم بهتذا العمتل ". أجابتت الستيدة: " لتدي العمل لتديل فتي تهتذيب عشتب حتديقتل" ؟

هتتتا أجابتتتت الستتتيدة بأنَّ  : " ستتتأقوم بالعمتتتل بنصتتتف األجتتترة التتتتي يأختتتذها هتتتذا الشتتتخص" .الفتتتتى
ف قتتال: "ستتتأنم راضتتية بعمتتل ذلتتل الشتتخص وال تريتتد استتتبداله. أصتتبز الفتتتى أكثتتر إلحاًحتتا و

الرصتتيف أمتتام منزلتتلو وستتتكون حتتديقتل أجمتتل حديقتتة فتتي المدينتتة" ومتترة أيًضتتا ممتتر المشتتاة و 
أقفل الهاتف. تقدم صاحب المحل الذي كان يستتمع م الفتى و في...تبسَّ أخرى أجابته السيدة بالنَّ 

تتل العاليتةو وأحتترم هتذ  المعنويتات لقتد أعجبتنتي همَّ "إلى المحادثتة متن جانتب الفتتى وقتال لته: 
شتكًرا  !. أجاب الفتتى الصتغير: "ال"المحلإليجابية فيل وأعرض عليل فرصة للعمل لدي في ا

نتي أعمتل لهتذ  الستيدة د متن أدائتي للعمتل التذي أقتوم بته حالًيتا. إنَّ ي فقتط كنتت أتأكَّتلعرضلو إن  
 (.الشبكة العنكبوتية)بتصرف من . "ث إليهاالتي كنت أتحدَّ 

 طور أداءك
ا كتتتان الستتتمل يعلتتتق بصتتتنارته بكثتتترة. وكتتتان موضتتتع حستتتد بتتتين زمالئتتته روى أنَّ صتتتيادً ُيتتت     

الصيادين. وذات يومو استشاطوا غضًبا عنتدما الحمتوا أنَّ الصتياد المحمتوم يحتتفم بالستمكة 
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الصغيرة وُيرجتع الستمكة الكبيترة إلتى البحترو عنتدها صترخوا فيته "متاذا تفعتل؟ هتل أنتت مجنتون 
 ؟"لماذا ترمي السمكات الكبيرة

 .أجابهم الصياد "ألن ي أملل مقالة صغيرة " عندها
نحتتتن نرمتتتي باألفكتتتار الكبيتتترة وستتتبل نجاحنتتتا خلتتتف مهورنتتتا بحجتتتة كونهتتتا أكبتتتر متتتن عقولنتتتا   

 (.بتصرف من الشبكة العنكبوتية) وقدراتنا... تماًما كما هي مقالة ذلل الصياد.
 ازرع تحصد

طويلتتة فبلتت  بتته العمتتر وأراد أن  كتتان هنتتال رجتتل بنَّتتاء يعمتتل فتتي إحتتدى الشتتركات لستتنوات     
 "ستوف أقبتل استتقالتل بشترط أن تبنتي منتزاًل أخيتًرا" :يقد م استقالته ليتفرم لعائلته فقال لته رئيسته

تقتان منته ثتمَّ ستلَّم مفاتيحته لرئيسته  فقبل البنَّاء العرض وأسرع في تخليص المنتزل دون تركيتز وا 
 "ختتتدمتل للشتتتركة طتتتول الستتتنوات الماضتتتية هتتتذا المنتتتزل هديتتتة نهايتتتة" :فابتستتتم رئيستتته وقتتتال لتتته

َم رجل البناء  (.بتصرف من الشبكة العنكبوتية) .َفُصدم
 : تهذيب الذاتاالندفاعية

تتتتر       غضتتتب متتتزارع علتتتى صتتتديقه ونعتتتته بكلمتتتتة جارحتتتةو ومتتتا إن هتتتدأت أعصتتتابه بتتتدأ يفك 
و فعتتل ذهتتب إليتتهو وهتتبموضتتوعية: كيتتف خرجتتت هتتذ  الكلمتتة متتن فمتتي؟ ستتأعتذر لصتتديقي وبال

تقبتل  "عتذر لل لقتد خرجتت هتذ  الكلمتة متن غيتر قصتد منتيو فاصتفز عنتي؟أ"خجل وقال له: 
ر بضتمير: كيتف خرجتت هتذ  الكلمتة متن فمتي؟ لتم يتنم الصديق اعتذار و لكن المتزارع أختذ يفك ت

أريتتد أن أنتتام مرتتتاح الضتتميرو فتتدن ي "تلتتل الليلتتةو فتتذهب لشتتيخ القريتتة واعتتترف بذنبتته وقتتال لتته: 
 متتتألاإن أردت أن تستتتتريز "ال لتتته الشتتتيخ: قتتت "أنَّ هتتتذ  الكلمتتتة خرجتتتت متتتن فمتتتيق غيتتتر مصتتتد  

فنفتتتذ  "علتتتى جميتتتع بيتتتوت القريتتتةو وضتتتع ريشتتتة أمتتتام كتتتل منتتتزل وامتتتررجعبتتتتل بتتتريش الطيتتتورو 
اآلن اذهتب واجمتع التريش متن "اًلو فقتال لته الشتيخ: المزارع ما قيل لهو ثم عاد إلى شيخه متتهل  

ليجمتتع التتريش فوجتتد الريتتاح قتتد حملتتت التتريشو ولتتم يجتتد إال القليتتل فعتتاد المتتزارع  "أمتتام األبتتواب
كل كلمة تنطق بهتا أشتبه بريشتة تضتعها "جًدا أمام األبوابو فعاد  حزيًنا عندئذ قال له الشيخ: 
ر صتعب أن تترد الكلمتات إلتى فمتل فتاختأمام بيت أخيلو فمتا أستهل أن تفعتل هتذا؟! لكتن متا أ

 (.بتصرف من الشبكة العنكبوتية) ."سانلبين جمع ريش الطيور أو أن ُتمسل ل
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 الشخصيةالتوازن في 
ر عتن ذنوبته الستابقة ويكتف عتن إيتذاء اآلخترين استيقم ضمير الثعبان فجتأة وأراد أن يكف ت     

بتأن يتتوارى عتن األرض فتي مكتان معتزول  حكتيميستتفتيه فتي أمتر  فنصتحه ال حكتيمفسعى إلى 
ن ه لتم يستترح ألنَّ مجموعتة متعتن جرائمته ففعتل ذلتل لكنَّت وأن يكتفي باليسير من القتوت تكفيتًرا

إليته فتي كتل  فشجَّعهم ذلل على أن يتذهبوا وفلم يرد عليهم ةحجار لالصبيان جاءوا إليه فقذفو  با
يستتتألهو فقتتتال  حكتتتيمفعتتتاد الثعبتتتان متتتر  أختتترى إلتتتى الحتتتتى كتتتادوا يقتلتتتو   حجتتتارةيتتتوم ويقتتتذفو  بال

ستتبوع لتتيعلم هتتسالء الصتتبية أنَّتتل تستتتطيع رد العتتدوان إذا كتتل أ ةانفتتث فتتي الهتتواء نفثتت": حكتتيمال
فابتعتتتتد الصتتتتبية عنتتتته واستتتتتراح. ال تكتتتتن مفرًطتتتتا فتتتتي  حكتتتتيم. فعمتتتتل الثعبتتتتان بنصتتتتيحة ال"أردت

أن تكتون  يون طيًبتا ال يعنتاستتخدامل للطيبتة حتتى ال يعتبرهتا اآلخترون ضتعًفا ومهانتة! أن تكت
 (.بتصرف من الشبكة العنكبوتية) .ضعيًفا

 ير والتخطيط: األهداف الصغيرة تمهد للكبيرةالتفك
كتتان هنتتال ستتائق ستتيارة لألجتترةو يعمتتل طتتوال الليتتل وفتتى النهايتتة يجتتد النقتتود قليلتتة بعتتد أن      

ر  يخصتم تكلفتتة البنتزين ويعطتتى لمالتتل الستيارة نصتتيبهو فتي يتتوم متتن األيتام جتتاءت لته فكتترة وقتترَّ
يلتتة حتتتى يستتتطيع أن يحصتتل علتتى إيتتراد أكبتتر تطبيقهتتاو وهتتي أنَّتته لتتن يقبتتل إالَّ المستتافات الطو 

بعتتد خصتتم نصتتيب مالتتل الستتيارة وثمتتن البنتتزينو فبتتدأ يومتته وكلمتتا جتتاء لتته مشتتوار قصتتير كتتان 
يرفضتتته علتتتى أمتتتل أن يتتتأتي لتتته مشتتتوار طويتتتل يحق تتتق لتتته مكستتتب أكبتتتر فتتتي متتترة واحتتتدةو وتمتتتر 

ه لتم يتأت واستتمر الساعات ويتمنى أن يتأتي لته ذلتل المشتوار الطويتل ليحقتق لته مكستبو ولكنَّت
هتذا الحتتال حتتى منتصتتف الليتتل وعنتدها أخيتتًرا وجتتد زبوًنتا طلتتب منتته أن يوصتله وبستتعر مغتترى 

. ولتيس معته قتودالستيارة لينطلتق اكتشتف نفتاد الو  بسبب تأخر الوقتو ولكنَّه عندما أدار محرل
 (.العنكبوتيةبتصرف من الشبكة ) يعطيها لمالل السيارة. يمأل السيارة بالوقودو وال نقودل نقود

 
 االبتسامة: أثر االبتسامة

فتاة صغيرة ال يتجاوز عمرها الست سنوات تعمل بائعة للمناديل الورقية مرَّت على ستيدة      
تبكي فتوقفت أمامهتا تتأملهتا فرفعتت الستيدة بصترها للفتتاة والتدموع ُتغترق وجههتا! فمتا كتان متن 

ابتستتامة متتن أعمتتاق قلبهتتا وانصتترفت عنهتتا!  هتتذ  الطفلتتة إالَّ أن أعطتتت للستتيدة مناديتتل ومعهتتا
ى علتتى وبعتتد خطتتوات استتتدارت الصتتغيرة ملو حتتة للستتيدة بيتتدها ومازالتتت ابتستتامتها الرائعتتة تتجلَّتت
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محياهتتتا. عتتتادت الستتتيدة الباكيتتتة إلتتتى مكانهتتتا ثتتتم أخرجتتتت هاتفهتتتا الجتتتوال وأرستتتلت رسالة)آستتتفة 
 فلمتا قرأهتا ابتستم حزينمهموم  وجها الجالس في المطعم( وصلت هذ  الرسالة إلى ز !سامحني

 ! ( جنيًها مع أنَّ حساب فاتورته خمتس جنيهتات فقتط50وما كان منه إال أنَّه أعطى النادل )
عنتتدها فتترح هتتذا العامتتل البستتيط بهتتذا التترزق فختترج متتن المطعتتم وذهتتب إلتتى ستتيدة فقيتترة تفتتترش 

دقة وانصترف عنهتا جنيهتات صت (10)ناصية الشارع تبيع حلوى فاشترى منها بجنيه وترل لها 
تجمَّدت نمرات العجوز على الجنيهات فقامت بوجه مشرق وقلب يترقص فرًحتا  سعيًدا مبتسًما!

و ذهبتتت للجتتزار تشتتتري منتته قطًعتتا متتن اللحتتم ورجعتتت إلتتى بيتهتتا لكتتي تطتتبخ طعاًمتتا لحفيتتدتها! 
( جهتتتزت الطعتتتام وعلتتتى وجههتتتا نفتتتس االبتستتتامة التتتتي كانتتتت الستتتبب فتتتي أنَّهتتتا ستتتتتناول )اللحتتتم
 لحمات وانفتز الباب ودخلت البنت الصغيرة بائعة المناديل متهللة الوجته وابتستامة رائعتة تنيتر

 (.بتصرف من الشبكة العنكبوتية) .وجهها الجميل الطفولي
 

 والفضفضة الفرق بين االستشارةورة: شالم
فتجتتد   !ال عالقتتة لالستشتتارة بتتذلل( إفشتتاء األستترار) الكثيتتر منَّتتا يحتترص علتتى الفضفضتتة     

جتد يو  واأحتدً  تخبرال  لكن حادثة سأقول لل؟ فالن ألم أخبرل عن يفضفض لكل من يصادفه:
بينمتا  ؟ يتا ليتنتي وليتنتي وليتنتي!متاذا صتنعتقتول: ي لبيتته ذا وصتلوا   وهتو العاشتر يخبر س من
نفضتفض همومنتا إالَّ ألشتخاص  الأ فينبغتيالعتبارات كثيرة ال تجهلنتا!  هتجاهل استشارة زميلي

ال أشتتتتخاص يستتتخرون منَّتتتا أو أشتتتتخاص ال عالقتتتة لهتتتم بهمومنتتتتا! فالعاقتتتل متتتتن  وجتتتًدا ينربمقتتت
نختتتار متتن هتتم ثقتتة الستشتتارتهم فتتي أمتتور وعلينتتا أن  . ر حكيًمتتا ال متتذياًعا ينشتتر أستترار استشتتا

ال أنَّتته بحجتتة طلتتب رأيتته وأنتتت تعلتتم لشتتخص متتا حياتنتتاو فمتتن غيتتر المعقتتول إعطتتاء أستترارل 
 .سيفيدللم أنَّه ر إالَّ من تعستشيستطيع مساعدتل! ال ت

 
 القناعة كنز

استتتتيقمت ونمتتترت فتتتي المتتترآة لتجتتتد ثتتتالث شتتتعرات فقتتتط فتتتي رأستتتها! فابتستتتمت قائلتتتة: ال      
بتتأس! سأصتتب  شتتعري اليتتوم! وقضتتت يوًمتتا رائًعتتا! وفتتي اليتتوم التتتاليو استتتيقمت ونمتترت فتتي 

عه نصتتفين ي اليتتومو ستتأوز  المتترآةو فوجتتدت شتتعرتين فقتتط! قالتتت: متتدهش! ستتأغي ر تستتريحة شتتعر 
وأصتتنع مفرقًتتا فتتي منتصتتفه! فعملتتت ذلتتل وقضتتت يوًمتتا مدهًشتتا! وفتتي اليتتوم الثالتتثو استتتيقمت 

101 

 هـ1437 – 36المرشد في صعوبات التعلم 



لتجتتد شتتعرة واحتتدة فقتتط فتتي رأستتها! وهنتتا قالتتت: ممتتتاز! سأستتر ح شتتعري للخلتتف! ففعلتتت ذلتتل 
ها خالًيتتا وقضتت يوًمتا مرًحتا وستعيًدا! وفتتي اليتوم التتالي استتيقمت ونمترت فتتي المترآة لتجتد رأست
 من الشعر تماًما! فهتفت بسعادة بالغة: )يا للروعة! لن اضطر لتصفيف شعري اليوم(!

أفضل وقت لتكون فيه سعيًدا ليس غًدا عندما تكون غنًياو أو صتباًحا عنتدما تكتون نشتيًطاو أو 
 لتيس مهًمتا فقتط متا يحتدث لنتا وبعد سنة عندما تكتون كبيتًراو إنَّ أفضتل وقتت للستعادة هتو اآلن

 (.بتصرف من الشبكة العنكبوتية) األهم كيف نستجيب له!
 

 : غير نظرتك لألموررالتذم  
يحكتتى أنَّ امتترأة مستتن ًة كانتتت تبكتتي طتتوال الوقتتتو فابنتهتتا الكبتترى متزوجتتة متتن رجتتل يبيتتع      

فكانتتتت كلمتتتا كتتتان الجتتتو  .الممتتتالتو والصتتتغرى متزوجتتتة متتتن رجتتتل يصتتتنع المعكرونتتتة ويبيعهتتتا
كتاء ذا كتان الجتو ممطتًرا تواصتل البا  على كساد تجارة ابنتها الكبرىو و ء خوًفا صحًوا تبدأ بالبكا

ال تستتتطيع تجفيتتف المعكرونتتة التتتي تصتتنعهاو ومتتن ثتتمَّ لتتن يكتتون خوفًتتا علتتى ابنتهتتا الصتتغرى بتتأ
هكتتتذا عاشتتتت بطلتتتة قصتتتتنا تبكتتتي طتتتوال العتتتامو وتنتتتدب حتتتم ابنتيهتتتاو وستتتوء . هنتتتال متتتا تبيعتتته
رجتل حكتيمو وستألها عتن ستبب البكتاء؟ وحينمتا أخبرتته  اهتايتام التقفتي أحتد األ. األحوال الجويتة

بقصتتتهاو ابتستتم الحكتتيم وقتتال: عليتتل بتغييتتر نمرتتتل إلتتى األمتتورو فتتال طاقتتة لتتديل كتتي تغيتتري 
 الطقتتتسو حينمتتتا تستتتطع الشتتتمسو عليتتتل التفكيتتتر بابنتتتتل الصتتتغرىو ومتتتدى ستتتعادتها وهتتتي تقتتتوم

المطتتر فكتتري بابنتتتل الكبتترى وفرحتهتتا بتترواج  وحينمتتا يهطتتل. بتجفيتتف المعكرونتتة التتتي أعتتدَّتها
إذا  .فرحتت المترأة المستن ة بهتذ  النصتيحة وقامتت بتطبيقهتا ولتم تعتد بعتدها إلتى البكتاء .تجارتها

ر متتتن موقفتتل تجاههتتاو انمتتتر لألمتتور بطريقتتة مختلفتتتةو كنتتت ال تستتتطيع تغييتتتر المتتروفو غي تت
 (.بكة العنكبوتيةبتصرف من الش) .األخرق في االتجا  والحياة سوف تتدفَّ 
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 الفصل الحادي عشر

 
 للمؤلف تربوية وفنية تغريدات -

 تعاميم هامة لبرامج صعوبات التعلم -
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 تغريدات تربوية وفنية للمؤلف
 

 اإلجرائيتتة وتطبيتتق متتا ورد فيهتتا والبحتتث واالطتتالع ة صتتعوبات التتتعلم االطتتالع علتتى أدل تت
 لمنشودة.تحقيق األهداف ايساهم بشكل كبير في 

 
  وقتادرين ا وجتود معلمتين متسهلينلزاًمتلتذا أصتبز  موم قبل المتعل  المعل   ُيبنىمن المهم أن 

 في برامج صعوبات التعلم. بصورة كاملةيقومون بدورهم 
 

  ال يعني وجود مشكلة دراسية لدى الطالتب أنَّته يعتاني متن صتعوبات فتي التتعلمم فهنتال
و التتتأخر الدراستتي أو إعاقتتات ء فتتي التتتعلم أأستتباب أختترى لتلتتل المشتتاكل قتتد تكتتون بتتط

بتلتتتتل  بتعتتتتدد مستتتتوياته الثقافيتتتتةفعلتتتتى معلتتتم صتتتتعوبات التتتتعلم توعيتتتتة المجتمتتتع  أختتترىم
 الفئات. 

 
  متتن أهتتم أستتباب التتتأخر الدراستتي: إهمتتال األستترةو التتتدليل الزائتتدو االعتمتتاد فتتي التربيتتة

التتب أو غيتتاب المعلتتم علتتى العتتامالتو المشتتاكل األستترية كتتالطالق والعنتتفو غيتتاب الط
المتكتررو الفقترو المتروف البيئيتة كتوقتف الدراستة بستبب البتراكين والتزالزل والفيضتتانات 
المشتتتتتاكل الصتتتتتحيةو  اختتتتتتالف اللهجتتتتتات واللغتتتتتات بتتتتتين المعلتتتتتم والطتتتتتالبو المتتتتتروف 

 االجتماعيةو تراكم الصعوبة في المراحلو زحمة الفصلو شخصية المعلم وقدراته. 
 

 :ضتتتتعف عتتتتام فتتتتي القتتتتدرة العقليتتتتة ال يصتتتتل إلتتتتى التخلتتتتف العقلتتتتي أستتتتباب بتتتتطء التتتتتعلم  
 وأسباب وراثية لما قبل الوالدة وما بعدها. 

 
  أستتتباب صتتتعوبات التتتتعلم: قصتتتور خفتتتي )مستتتتتر( ينشتتتأ داختتتل الفتتترد عبتتتارة عتتتن خلتتتل

و وهتتتذا طبيعيتتتةوميفتتي فتتتي أداء الجهتتتاز العصتتتبي المركتتتزيم فتتاألداء ال يتتتتم بالطريقتتتة ال
نَّما يتم الحد من القصور ال يعالج   ثار  فقط. آوا 
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  حقيقتتة: معمتتم الطتتالب فتتي بتترامج صتتعوبات التتتعلم ُشخصتتوا علتتى أنَّهتتم طتتالب يعتتانون
 من صعوبات التعلمم والحقيقة أنَّ أغلبهم طالب بطء تعلم أو تأخر دراسي ُأدرجوا في 

ة و ولعتتدم تتتوافر مقتتاييس مقننتتة خاصتتة بالبيئتتة المحليتتقائمتتة البتترامج لضتتعف التشتتخيص
 ولندرة المعلومات حول مشكلة الطالب. 

 
  غيتتر صتتحيز: الكثيتتر متتن المعلمتتين يقتتوم بدقفتتال خطتتة الطالتتب بحجتتة انتهتتاء مشتتكلته

والحقيقتتتتة يجتتتتب أن تستتتتتمر الخدمتتتتة لطالتتتتب صتتتتعوبات التتتتتعلم ستتتتواء فتتتتي البرنتتتتامج أو 
نمتتتًرا ألن الصتتتعوبة ستتتتبقى طالمتتتا ال يتتتزال بالمدرستتتةم المتابعتتتة بعتتتد انتهتتتاء األهتتتداف 

 الزمة للطالب. م
 

  م علينتتا أن نشتتاهد صتتعوبات التتتعلماستتتفادة الطتتالب متتن بتترامج  نقتتف علتتى متتدىلكتتي
تتقإدارة جلستتة تدريستتية كاملتتةو فالفصتتل ) نَّ  (المنمَّ أداء المعلتتم وقدرتتته متتا لتتيس المعيتتار وا 

 على اإلبداع أثناء الجلسة. 
 

  خطتتتط والتحضتتتيرنهتتتتم باإلحالتتتة والموافقتتتة والتشتتتخيص وال بتتترامج صتتتعوبات التتتتعلمفتتتي 
لطالتتتب صتتتعوبات التتتتعلمم ونهملتتته أثنتتتاء التتتتدريس! وتستتتتمر الحيتتتاة  واألنشتتتطة والتوعيتتتة
 . وتستمر المعاناة

 
 ت ز المعلتم في برامج صعوبات التتعلم النتتائج ال تتماشتى متع الختدماتم لتذا ال بتد أن يرك 

 . على إدارة التدريس وليس على تدريس اإلدارة
 

  ُشتتتفق عليتتته اآلن لهيبتتتته التتتتي اكتستتتبها بخبرتتتته ومكانتتتتهم ويُ رم المعلتتتم فتتتي الماضتتتي حتَتتتي
 السعي الستعادة مكانته السابقة. وعليه  في المجتمعفهو الحلقة األضعف  ملحاله

 
  بتترامج وفتتي  مفمهتترت العيتتوب التعلتتيم أعتتدت المنتتاهج الدراستتية وقتتدمتها للطتتالبوزارة

حستب احتياجتاتهمم  منتاهجعتد لهتم الالتعلم يتتم اكتشتاف مشتاكل الطتالب ثتم تُ  تصعوبا
 فاختفت العيوب. 
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  قبتتتل إعتتتداد الوستتتيلة التعليميتتتة استشتتتر الطالتتتبو وقبتتتل تعزيتتتز  مادًيتتتا دعتتته يختتتتار نتتتوع
التعزيتتتز المحبَّتتتب إليتتتهو وعنتتتد القيتتتام برحلتتتة خارجيتتتة شتتتاور  فتتتي المكتتتانو واألهتتتم عنتتتدما 

             يتحدث الطالب أنصت إليهم فالبرنامج افتتز للطالب وليس للمعلم. 
 

  َّصتتعوبات التتتعلم ليستتت مرًضتتا عضتتوًيا يمكتتن الشتتفاء منتته بالتتدواءو فالصتتحيز هتتو أن
برامج صتعوبات التتعلم هتدفها مستاعدة هتسالء الطتالب علتى اجتيتاز مشتاكلهم واكتستاب 

المهتتارة بتتالطرق التتتي تناستتبهم ومعالجتتة آثتتار الصتتعوبة لتتديهمو متتع العلتتم أن الصتتعوبة   
 مهتتم طتتوال حيتتاتهمو لتتذلل علتتى إدارة المدرستتة وأوليتتاء األمتتور أنربمتتا تالز  -واهلل أعلتتم 

معلمي صعوبات التعلم بمتا هتو فتوق طتاقتهمو وفتي  يتفهموا هذ  الحقيقة وال تتم مطالبة
نفس الوقت على المعلم بتذل الجهتد متع تلتل الفئتة حتتى نستتطيع أن نصتل إلتى الهتدف 

 المنشود.
 

 فقتدوا حماستهم ورغبتتهم فتي  والقياديتة لتعليميتةإذا فقد الطالب ثقتتهم فتي قتدرات المعلتم ا
وتخطتتي مشتتاكلهمو فتتاحرص أيهتتا المعلتتم علتتى تطتتوير قتتدراتل واألهتتم أن تمتلتتل  اإلبتتداع

 القدرات المناسبة. 
 

  بعض المعلمين يفتقدون الستراتيجيات إدارة الجلسة التدريستية وذلتل لضتعف إمكانتاتهم
لقين دون مشاركة الطالبم لذا على كل أثناء الشرح كاعتمادهم على أسلوب السرد والت

معلتم تطتوير قدراتته والتعتديل متتن أستاليبه التدريستيةو فالطالتب ال يمكتن أن يتجتتاوب إال 
 مع المعلم المتمك ن.

 
  ر الكلمتتات والجمتتل التتتتي قُتتدمت للطالتتب أثنتتتاء الشتترح وتجعلهتتتا عزيتتزي المعلتتم: ال تكتتتر 

لفتتتة ومناستتتبة للمرحلتتتة العمريتتتة ضتتتمن أستتتئلة التقيتتتيم للهتتتدفم بتتتل يجتتتب أن تكتتتون مخت
 للطالب. 
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 المطروحتتتة فتتتي المنتتتتديات المتخصصتتتة دون  يحتتترص المعلتتتم علتتتى اقتنتتتاء التحضتتتيرات
التأكتتد متتن صتتحة المتتادة العلميتتة فتتي ثناياهتتام لتتذا قبتتل االعتمتتاد عليهتتا يجتتب مراجعتهتتا 

 ارة. باالطالع على صحة المعلومات المرفقة بالرجوع للمراجع المعتمدة في نفس المه
 
  لتتيس بالضتترورة تقتتديم خدمتتة التتتدريس للطتتالب التتذين يعتتانون متتن صتتعوبات فتتي التتتعلم

في جميع مهارات الحد األدنى في التعليم العتام للرياضتيات أو اللغتة العربيتةم بتل علتى 
المعلم التركيز على المهارات التي تمث ل القاعدة في جميع التعتامالت ستواء فتي التعلتيم 

 امة. أو في الحياة الع
 

  قتتد يخفتتى علتتى متتدير المدرستتة عمليتتة إحضتتارل للطالتتب والستتماح لتته بالمغتتادرة ختتالل
( دقيقتتتة بشتتتكل روتينتتتي يتتتوميم ولكتتتن تأكتتتد لتتتن تمتتتر علتتتى الطالتتتب نفستتته وستتتيحكم 20)

على عملل من خالل ما تقدمه له ال من خالل ما تقوله من مبررات لهم وقبل ذلتل ال 
 يخفى ذلل على اهلل سبحانه.

 
  مالء المعلمتين يعتقتد أنَّ حضتور المشتترف التربتوي للبرنتامج أهتم متن حضتتور بعتض التز

الحقًتام والصتحيز عكتس ذلتلم فالمشترف الخبيتر الحضتور الطالب فيطلب من الطالب 
تت بتاألوراق  يقي م عملل من خالل متا تقدمته للطالتب ولتيس فقتط متن ختالل ملفتات غصَّ

 وُجدران ملئت بالصحف في غرفة المصادر.
 

 ض المعلمين أنَّ توثيق النشترات والمعلومتات التتي يحصتلون عليهتا متن زمتالء يعتقد بع
لهتتتتم ستتتتتقلل متتتتن جهتتتتدهم أمتتتتام إدارة المدرستتتتة أو المشتتتترفين فيتعمتتتتدون طمتتتتس المرجتتتتع 
األستتتاس ووضتتتع أستتتمائهمم وهتتتذا تجتتتاوز للحقتتتوق األدبيتتتة فتتتي النشتتترم لتتتذا متتتن الواجتتتب 

            وليس إعدادها. كتابة المصدر فالهدف نشر المادة واالستفادة منها 
 

  يفتقتتتتر شتتتتريحة كبيتتتترة متتتتن معلمتتتتي صتتتتعوبات التتتتتعلم إلتتتتى ملكتتتتة القتتتتراءة واالطتتتتالع فتتتتي
المصتتتتادر والمراجتتتتع وحضتتتتور النتتتتدوات والبتتتترامج التدريبيتتتتةم وبالتتتتتالي تجتتتتدهم يملكتتتتون 

 سنوات عديدة من الخدمةم في المقابل ال يملكون إال سنوات محدودة من الخبرة. 
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 ن يعتد خطتة تدريستية ألحتد طالبته تحتتوي علتى أهتداف خاصتة بتتاإلمالء بعتض المعلمتي
وتفاجأ بأنَّ المعلم نفسه لديه مشكلة في نفس األهتداف! المشتكلة حتدثت وقضتي األمتر 

       ولكن فداحة المشكلة االستمرار ببقائها لدى المعلم دون تصحيحها ذاتًيا.
 

  :وعتتتدم تكرارهتتتا عتتتن إصتتتالحها  األخطتتتاء التتتتي تمتتتر بنتتتا ويتتتتم ةمجموعتتتتعريتتتف الخبتتترة
 طريق التجارب الشخصية أو العامة. 

 
  :إجراء التَّشتخيص األكتاديمي قبتل تنفيتذ مرحلتة جمتع المعلومتات من أخطاء التشخيص

غفال مرحلة جمع المعلومات)التَّقييم بهتدف  يقوم فالبعض بوضع ُخطة الطَّالب كاملة وا 
   التَّشخيص( وهذا ُيضعف عناصر الُخطة ودقتها.

 
  بعتتتتض الُمعل متتتتين يقوُمتتتتون بتشتتتتخيص بعتتتتض حتتتتاالت االنتمتتتتار وتمُكتتتتث الحتتتتاالت ُمتتتتدة

طويلة تصل إلى فصل دراسي أو أكثر دون تقديم الخدمة لهاو وعند استتبعاد حالتة يتتم 
عداد ُخطة لها بنتاء علتى التَّشتخيص القتديمو وهتذا خلتل كبيتر جتًدا نمتًرا ألن هاو إدراج وا 

  شكل كبير قد تغيَّرت والواقع ُيسكد ذلل.نقاط االحتياج القديمة ربما ب
 

  كثير متن الطتالب تكتون لديته مهتارة احتيتاج بدايتة العتام الدراستي وتكتون ضتمن الخطتة
ولكتتن ضتتمن أهتتداف متتتأخرةو فيحصتتل أنَّ الطالتتب يكتستتب المهتتارة فتتي الفصتتل قبتتل أن 

يتتيم يحتتين موعتتدها فتتي الخطتتةم لتتذا علتتى معلتتم صتتعوبات التتتعلم االنتبتتا  لتتذلل وعمتتل تق
 التي اكتسبها الطالب في الفصل. لخطة واستبعاد األهداف من الخطة و دوري ل

 
  ؟ 3=  1+  2و   3=  2+  1 متتتا هتتتو الفتتتارق بتتتين المستتتألتين؟وأمتتترهم شتتتورى بيتتتنهمو

فتتتي المستتتألة و  الواحتتتد انمتتتم لالثنتتتين لرجاحتتتة رأيهتتتم! 3=  2+  1فتتتي المستتتألة األولتتتى 
 (3)وفتتتي المستتتألتين النتتتاتج ! د لرجاحتتتة رأيتتتهللواحتتت اانممتتت االثنتتتان 3 = 1+  2الثانيتتتة 

 .  المركزأو بناًء على المصلحة العامة ال على الكثرة  نقررل
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  طالما الوزارة أقرَّت التدريس الجماعي وبخطة واحدة ألكثر من طالتبم فمتن بتاب أولتى
الحد من األعمال الكتابية باالعتماد على التحضتير للمهتارة ولتيس للطالتب وعلتى نفتس 

تتتصم فمتتتثاًل نمتتتوذج تحضتتتير مهتتتارة تتتتدريس التتتالم الشمستتتية والقمريتتتة الن متتتوذج المخصَّ
يخصَّص لكل طالب لديته مشتكلة فتي تلتل المهتارة والمعلتم يراعتي الفتروق الفرديتة أثنتاء 

 التدريس. 
 
 لغتترض منهتتا بنتتاء متتن أهتتم قنتتوات جمتتع المعلومتتات حتتول الطالتتب المقابلتتة الشخصتتية وا

التتب وحصتتر المعلومتتات حتتول المشتتكالت االجتماعيتتة واأللفتتة متتع الط الثقتتةجستتر متتن 
ه متتن أعمالتت منهتتا مشتتفوعة بتحليتتل عينتتات التتتي يعتتاني والصتتحية واألكاديميتتة والنمائيتتة

بصورة مبستطة للوقتوف علتى  والرياضيات اللغة العربيةوأسئلة توجه إليه حول مهارات 
   الطالب األكاديمية. مشكلة

 
  تعلتتيم المهتتارات األكاديميتتةم بتتل أيًضتتا تعلتتيم ال يقتصتتر برنتتامج صتتعوبات التتتعلم علتتى

المهتتتتارات االجتماعيتتتتة كدلقتتتتاء التحيتتتتة والتتتترد عليهتتتتا والشتتتتكر والثنتتتتاء والتعتتتتاون واإليثتتتتار 
وغيرهتتتاو لتتتذا علتتتى المعلتتتم أختتتذها بعتتتين االعتبتتتار أثنتتتاء تقتتتديم الخدمتتتة للطالتتتبو بغتتتض 

 النمر عن إدخالها ضمن الخطة من عدمه. 
 

  االختصتتار شتتعار العمتتلم فتتاحرص أختتي المعلتتم بتتأن تكتتون فتتي بتترامج صتتعوبات التتتعلم
           الصياغة بأقل الحروف والكلماتم فهذا أقرب للفهم وأسرع لالسترجاع. 

 
 بنهايته في حصة مستقلةو وال يرقَّم ضتمن األهتداف  الهدف قصير المدى معلومة: يقيَّم

رسو بتتتل ال بتتتد متتتن التدريستتية فتتتي نمتتتوذج الخطتتتةو وال يقتتتيَّم فتتتي آختتتر هتتتدف تدريستتتي دُ 
          .اولكن يحسب ضمن توزيع الخطة زمني   وفاصل زمني ال يقل عن يوم
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 تقرير أنصح باالطالع عليه
 
 

 أنصح باالطالع عليه تقرير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1437 – 36المرشد في صعوبات التعلم 

 
                  تقرير عن:

 تجارب من الميدان
 

ومالحظات على إدارة الجلسة التدريسية إيجابيات  
 

 إيجابيات موثقة بالصور ومالحظات عامة
 
 إهداء للزمالء المعلمين في الميدان لالستئناس بها
 
 
 

 
إعداد

سليمان بن عبد العزيز العبد اللطيف

  مشرف برامج صعوبات التعلم

        ا1436 1435
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1 
اف بعيدة املدى وقصرية املدى واألهداف تطبيق املهارات واألهد

 التدريسية واملؤشرات لذوي صعوبات التعلم.
 هـ24/1/1436 36209100

 هـ16/6/1435 351156602 التقرير اخلتامي لربامج صعوبات التعلم. 2

3 
مشــروا ا ــد مــا األلبــاي ال تابيــة و بــرامج صــعوبات الــتعلم 

 باملرحلة االبتدائية.
 هـ10/4/1435 35667117

 هـ23/3/1434 331903526 دليل معلم ذوي صعوبات التعلم. 4

 هـ7/3/1429 2/4/31 تقويم األداي الوظيفي ملعلمي برامج صعوبات التعلم. 5

6 
ــ     ــة ليئ ــة تقــويم الطال املــذةرة التفســريية والقوالــد الت فيذي

 هـ.1435
 هـ19/2/1436 3638637

 هـ11/8/1424 1910/27 هـ.1424املرشد ملعلمي صعوبات التعلم  7

 هـ13/10/1418 723/13 توصيات ال دوة العلمية لفئة بطي التعلم. 8

 هـ1/12/1435 352105947 ضوابط نقل املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة. 9

10 
ــني       ــا املعلم ــي م ــن املدرم ــمل الص ــديد لف ــدة لتس ــة املوح اآللي

 واملعلمات. 
 هـ19/11/1434 341914099

 هـ17/7/1436 361406502 ازات شاغلي الوظائن التعليمية.ت ظيم إج 11

12 
لدم تغيري برنامج صعوبات التعلم باملدرمة إال بعد الت سيق مع 

 إدارة الرتبية اخلاصة باإلدارة.
 هـ30/6/1436 361272137

13 
اطيا شاغلي الوظائن التعليمية للى درجات األداي الوظيفي 

 ية للتظلم.بعد التماده واإلجرايات ال ظام
 هـ8/7/1436 361333823

 هـ27/7/1419 2127/7 لدم أخذ ملفات طيب غرفة املصادر مع املعلم امل قول 14

15 
اليئ ة الت ظيميـة لوـوابط تـرخيد مـدارر ومراةـمل وبـرامج       

 الرتبية اخلاصة األهلية
 هـ23/2/1419 166/6
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 عالمـراجـ
( صتتتعوبات التتتتعلم بتتتين النمريتتتة والتطبيتتتق. 2009و خالتتتدم و غبتتتاريو ثتتتائر. )أبتتتو شتتتعيرة

 عمَّان: مكتبة المجتمع.
قستم  (. صعوبات التعلمو طرق التدريس واالستتراتيجيات المعرفيتة2001أبو نيانو سعد. )

 الخاصةو كلية التربيةو جامعة الملل سعود: أكاديمية التربية الخاصة.التربية 
(. دليتتتتتل معلم معلمتتتتتة صتتتتتعوبات التتتتتتعلم. وزارة 2014لتربيتتتتتة الخاصتتتتتة. )اإلدارة العامتتتتتة ل

 التربية والتعليمو المملكة العربية السعودية.
(. القواعتتتتد التنميميتتتتة لمعاهتتتتد وبتتتترامج التربيتتتتة 2001األمانتتتتة العامتتتتة للتربيتتتتة الخاصتتتتة. )

 الخاصة. الرياض: وزارة المعارفو المملكة العربية السعودية.
(. صتتتعوبات التتتتعلمو قضتتتايا حديثتتتة. األردن: مكتبتتتة الفتتتالح 2008) الرحمن.جتتترارو عبتتتد

 للنشر والتوزيع.
(. تعتتتتتتديل الستتتتتتلول القتتتتتتوانين واإلجتتتتتتراءات. األردن: المطتتتتتتابع 1987الخطيتتتتتبو جمتتتتتتال. )

 التعاونية.
دار         تعلتتيم الطفتتل بطتتيء التتتعلم. األردن: (. 1992عتتزةم و أبتتو مغلتتيو ستتمير. )الدعتتدعو 

 توزيع.الفكر للنشر وال
(. منتتاهج وأستتاليب تتتدريس مهتتارات الحيتتاة 2001الروستتانو فتتاروقم و هتتارونو صتتالز. )

 اليومية لذوي الفئات الخاصة. الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية.
(. تعلتتتيم الطفتتتل بطتتتيء 1991الزبتتتاديو أحمتتتدم و غتتتانمو محمتتتودم و إبتتتراهيم الخطيتتتب. )

 األهلية للنشر والتوزيع. األردن: التعلم.
". بيتتروت: دار "التشتتخيص (. التخلتتف الدراستتي وصتتعوبات التتتعلم1996ادو فيصتتل. )التتزر 

 النفائس.
. (. صعوبات التعلمو االستراتيجيات التدريسية والمداخل العالجيتة2007الزياتو فتحي. )

 القاهرة: دار النشر للجامعات.

م التربيتتة (. غرفتتة المصتتادرو دليتتل معلتت1997الستترطاويو زيتتدانم و أبتتو نيتتانو إبتتراهيم. )
 قسم التربية الخاصةو كلية التربيةو جامعة الملل سعود.الخاصة.)مترجم(. 

(. القضتتتايا اإلمالئيتتتة وطرائتتتق تدريستتتها فتتتي المرحلتتتة االبتدائيتتتة. 1993ستتتعيدو محمتتتود. )
 الرياض: دار المعارج الدولية للنشر.
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النتتاجزو اآلليتتة  (. حقيبتتة تدريبيتتة"برنامج صتتعوبات التتتعلم2006العبتتد اللطيتتفو ستتليمان. )
 الرياضو إدارة التدريب التربوي.والتطبيقو 

(. حقيبتتة تدريبيتتة"برنامج صتتعوبات التتتعلم النتتاجزو اآلليتتة 2015العبتتد اللطيتتفو ستتليمان. )
 والتطبيقو الرياضو إدارة التدريب التربوي.

برنتتتتامج مقتتتتترح لعتتتتالج معوقتتتتات استتتتتخدام التقنيتتتتات (. 2010العبتتتتد اللطيتتتتفو ستتتتليمان. )
مية في برامج صتعوبات التتعلمو رستالة ماجستتيرو الريتاض: كليتة التربيتةو جامعتة التعل

 .الملل سعود
يتتتتاض: إدارة  (. 2003العبتتتتد اللطيتتتتفو ستتتتليمان. )          المرشتتتتد لُمعل متتتتي ُصتتتتعوبات التتتتتَّعلُّم. الر 

 ُصعوبات التَّعلُّمو وزارة التَّربية والتَّعليم.
لوجيتتا االتصتتال فتتي التعلتتيم الفعتتال. األردن: دار المنتتاهج (. تكنو 2008عطيتتةو محستتن. )        

 للنشر والتوزيع.
(. صتعوبات التتعلم بتين النمريتة والتطبيتقو برنتامج 2009عليو إيمانم و حسنو رجتب. )        

 متكامل. األردن: دار المناهج للنشر والتوزيع.
التتتتترقيم. القتتتتاهرة: دار (. الخالصتتتتة فتتتتي قواعتتتتد اإلمتتتتالء وعالمتتتتات 2000غتتتتزىو نبيتتتتل. )        

 غريب للطباعة والنشر والتوزيع.
 (. شرح عناصر تقويم األداء للومائف التعليمية.1990وزارة الخدمة المدنية. )

 (. توصيات ندوة بطء التعلم. الكويت.1997وزارة المعارف. )
لتتعلم (. مهارات اللغة العربية والرياضيات لتذوي صتعوبات ا2015وزارة التربية والتعليم. )
 بالمرحلة االبتدائية.
 .ية لالئحة تقويم الطالب(. المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذ2015وزارة التربية التعليم. )
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