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هـ

شكر ِ
وتقدير
ُ
م
َّ
ُّ
تكر لتهُ ُستبحانه علتى عمتيم منته واحستانه
ُ
الحمد هلل الذي بنعمته تَتت ُم الصَّتالحاتو والش ُ
م
بجالل قتدر وعمتيم ُستلطانه علتى أن وفقنتي إلنجتاز هتذا العمتلو وأُصتلي وأُستل ُم
كر يليق
ُش ًا

أما بعد
ثم َّ
على خير خلقه وخاتم ُرسله محمد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه أجمعينو َّ
أتقتتدم بالشتتكر الجزيتتل لستتعادة التتدكتور إب تراهيم بتتن ستتعد أبتتو نيتتان لمراجعتتته الفنيتتة
للعم تتل ف تتي إص تتدار األولو ولحرص تته عل تتى نزولت تته للميت تدانو كم تتا أش تتكر س تتعادة األست تتتاذ
ال تتدكتور عب تتداهلل ب تتن محم تتد الش تتعالن عل تتى مراجعت تته اللغوي تتة ف تتي أول إص تتدارو ولس تتعادة
األستتتاذ التتدكتور مستتاعد بتتن عبتتدالعزيز العبتتداللطيف علتتى مراجعتتته اللغويتتة فتتي اإلصتتدار
األول وهذا اإلصدار.
والشتتكر والعرفتتان لستتعادة األستتتاذ التتدكتور ناصتتر بتتن علتتي الموستتى علتتى حرصتته
واهتمامه بتعميم الدليل على برامج صعوبات التعلم بالمملكة في أول إصدار.

أتقدم ُّ
كما َّ
بالش م
كر الجزيل لسعادة األستاذ عبتدالرحيم بتن عبتدالرحمن آل الشتيخ متدير

إدارة التربية الخاصة على تشجيعه الدائم والحث على تطوير العمل.

وال يفتتوتني أن أتقت َّتدم ُّ
بالشتتكر الجزيتتل وعم تتيم االمتنتتان للتتزمالء المشتترفين والمعلم تتين
ال تتذين َّ
حكمت توا وراجعت توا ه تتذا العم تتل ف تتي نس تتخته األخيت ترة وه تتم ال تتزمالء األفاض تتل األس تتتاذ
المشتترف ارئتتد بتتن عبتتدالعزيز الغفيلتتيو واألستتتاذ المشتترف عبدالكريم بتتن ستتليمان الصتتقر
واألس ت تتتاذ عب ت تتدالعزيز ب ت تتن إبت ت تراهيم الب ت تتدرو واألس ت تتتاذ س ت تتعيد ب ت تتن عب ت تتدالرحمن األحم ت تتري
واألستاذ نايف بن سليمان الصقر.
وختامتتا أستتأ ُل اهلل العلتتي القتتدير أن ينفتتع بهتتذا العمتتلو وأن يتجتتاوز ع َّم تا يعتريتته متتن
ً
نقص أو خطأو فالكمال له سبحانه.
المــؤلف
ُ

و

تاريخ المرشد
تت كمتت تتدرب ضت تتمن مجموعت تتة مت تتن الت تتزمالء لمجمت تتع الملت تتل ست تتعود التعليمت تتي القست تتم
ُوجهت ت ُ
االبتتتدائيو ولتتم يكتتن فتتي تلتتل الفتترة بترامج صتتعوبات تعلتتم علتتى أرض الواقتتعم بتتل حتتتى لتتم تقتتر
المرشتد
ومائف لمعلمي صعوبات التعلمو وكان يتولى اإلشراف على المتدربين داخل المدرستة ُ

الطالبتتيو ومتتن الجامعتتة ستتعادة التتدكتور إب تراهيم بتتن ستتعد أبتتو نيتتانو َّ
وكنتتا فتتي فت ترة التطبيتتق
الميداني نعتمد على االجتهادات الشخصيةو ونستعين بمحركتات البحتث لالطتالع فتي الم ارجتع

أيضتتا االستتتئناس بنتتتائج المتتداوالت اإلش ترافية متتع التتدكتور إب تراهيم أبتتو ني تان
المتخصصتتةو و ً
تخرجتتي ستتافرت ختتارج المملكتتة لد ارستتة
وبحمتتد اهلل تجاوزنتتا ذلتتل الفصتتل الميتتداني بتفتتوقو وبعتتد ُّ
اللغتتة اإلنجليزيتتة لمتتدة ستتنتينو عتتدت بعتتدها وباشتترت عملتتي كمعلتتم لطتتالب صتتعوبات ال تتعلم

بمدينتة جتتدةو وبعتتد ستنة عتتدت للريتتاضو وفتي عتتام(1420هتت) رشتحت للعمتتل بمتتدارس الريتتاض
فاعتذرت لرغبتي باالنخراط بمجال اإلشرافم لتحقيق األهداف التتي أصتبوا إليهتام والتتي بحمتد

َّ
المرشد في صعوبات التعلم.
اهلل تحقق منها الكثيرم وعلى رأسها إعداد دليل ُ
المرشد في صعوبات التعلم:
فكرة ومراحل إعداد دليل ُ

 نشأت الفكرة مع بداية الصعوبات التي واجهتنا في التدريب الميداني.مرت الفكرة تراودني بعد مباشرتي كمعلم فجعلتها أولوية ضمن أهدافي الرئيسة.
 است َّ ألهمية الفكرة نشرتها ضمن فلسفتي اإلشرافية إبان تقديمي على اإلشراف التربوي. أع ت تتددت دلي ت تتل المرش ت تتد لمعلم ت تتي ص ت تتعوبات ال ت تتتعلم بمس ت تتما الق ت تتديمو الطبع ت تتة األول ت تتىوعمم على مدينة الرياض للبنين بتاريخ 1421 6 4هت.
(1421هت) ُ

المرشتتد فني تا وتت َّتم
 فتتي عتتام (1422ه تت) ارجتتع التتدكتور إب تراهيم بتتن ستتعد أبتتو نيتتان دليتتل ُالتعديل واإلضافة بناء على مالحماته.

 ف تتي ع تتام (1422هت تت) ارج تتع ك تتل م تتن ال تتدكتور عب تتداهلل ب تتن محم تتد الش تتعالن وال تتدكتورالمرشد مراجعة لغوية.
مساعد بن عبدالعزيز العبداللطيف دليل ُ

ز
المرشتد بعتتد تجربتته فتتي بترامج الريتتاضو والتعتديل عليتته
 فتي 1422 2 25ه ت ُرفتع دليتتل ُتاء عل ت تتى مالحم ت تتات المعلم ت تتين إل ت تتى المجموع ت تتة االستش ت تتارية التخصص ت تتية لبت ت ترامج
بن ت ت ً

تم استتعراض
صعوبات التعلم بالو ازرة برئاسة الدكتور إبراهيم بن سعد أبو نيانو حيث َّ

التتدليل فتتي االجتمتتاع الحتتادي عشتتر بحضتتور أعضتتاء المجموعتتةم والتوصتتية بتحويلتته
للتتدكتور زيتتد بتتن محمتتد البتتتال لمراجعتتة الفصتتل الختتاص بالتشتتخيصو ومتتن ثت َّتم رفع تته
تمهيدا لنزوله للميدان.
إلدارة صعوبات التعلم بالو ازرة
ً

المرش تتد لتطبيق تته بص تتورة تجريبي تتة عل تتى بت ترامج
 بت تتاريخ  1422 5 29ت ت َّتم تعم تتيم دلي تتل ُصعوبات التعلم في المملكة (بنين) من قبل الو ازرة.

 فتتي عتتام (1424هتت) تت َّتم التعتتديل علتتى التتدليل بنتتاء علتتى مالحمتتات المعلمتتين وتتتم رفعتتهلألمانة العامة للتربية الخاصة بالو ازرة.
المرشتتد فتتي
 فتتي عتتام (1424ه تت) راجعتتت إدارة صتتعوبات التتتعلم (بنتتين) بتتالو ازرة دليتتل ُمرحلته النهائية.

المرشتتد لمعلمتتي صتتعوبات التتتعلم رستتميا علتتى
 بتتتاريخ 1424 8 11هت ت تت َّتم تعمتتيم دليتتل ُجميع برامج صعوبات التعلم للبنين بالمملكة.

المرشد على برامج صعوبات التعلم للبنات بالمملكة.
 -تال ذلل تعميم دليل ُ

ستجد في المجال.
 بعد ذلل َّالمرشد كل سنتين حسب ما ُي َ
تم تحديث دليل ُ

 توال ت تتت الطبع ت تتات التطويري ت تتة حت ت تتى مه ت تترت ه ت تتذ النس ت تتخة الحديث ت تتة ككت ت تتاب ونس ت تتخةإليكترونية.

ح

مقدمة
السالم على رسول اهللو وبعد
الصالة و َّ
بسم اهلل و َّ
َّ
َّ
تعليميتة وال
إن رفع مستوى تحصيل الطُّالب العلمي هدف أساس تسعى إليته كتل مسسستة
غرابة في ذللو إذ َّ
أن االستمرار في رفع مستتوى التَّحصتيل لتدى الطُّتالب يعنتي االستتمرار فتي
أمتهتا .ولتن يتحقتق هتذا الهتدف
بناء أجيال مسهلة وقتادرة علتى القيتام بمستسولياتها تجتا وطنهتا و َّ
ام تا وجتتود
المهتتم أن ُيبنتتى المعل تم قبتتل المتتتعلمو وأصتتبز لز ً
إال إذا كتتان نجتتاح المعل تمو لتتذا متتن ُ
معلمين مسهلين وقادرين يقومون بدورهم الكامل في مجاالت التَّربية والتَّعليم.

ل تتذا ت ت َّتم إع تتداد ه تتذا ال ت َّتدليل اإلرش تتادي والح تتاوي أله تتم م تتا يحتاج تته المعلم تتون والمعلم تتات
مهم تتهم لتحقيتتق الهتتدف
سيستته ُل َّ
والمتتتدربون المتخصصتتون فتتي صتتعوبات ال تتَّعلم .وهتتذا بتتدور ُ
المنشتتود بمشتتيئة اهلل .وقتتد تت َّتم توضتتيز الفقترات التتي ربمتتا شتتابها بعتتض الغمتتوض فتتي الطَّبعتتات
الست تابقة وأُولمَيت تت اهتمام تتات خاص تتة بالفروق تتات ب تتين الجنس تتينو فت تأُ م
فرَدت األمثل تتة واالحتياج تتات
َّ

الخاصتتة بالطَّالبتتة التتتي تعتتاني متتن صتتعوبات فتتي ال تتَّعلم .كمتتا أُولتتي االهتمتتام ب تالكيف ال الكتتم

والتخفيت تتف مت تتن األعبت تتاء الكتابيت تتة والجوانت تتب اإلداريت تتةم ليتفت تترم المعلت تتم للطالت تتب بصت تتفة خاصت تتة
والعملية التعليمية على وجه العموم.

نسأل أن يكون في ذلل منفعة للمعلم تعقبها منفعة للطَّالب.
واهلل ولي التَّوفيقووو

وللتواصل:
حساب تويتر@S_Alabdulateef :
بريد إليكترونيklam666@gmail.com :

المؤلف
ُ

1

الفصل األول
المصطلحات

المرشد في صعوبات التعلم 1437 – 36هـ

2

مصطلحات في مجال صعوبات التعلم:

" -1اإلدرال البصتتري :قتتدرة الطالتتب علتتى فهتتم وتصتتنيف م تا يتترى عتتن طريتتق التتدمام التتذي
يعالج المعلومات البصريةم فالدمام هتو التذي يترى ال العتين التتي ال يعتدو عملهتا عمتل آلتة
التصتوير"( .جترارو  .)2008وذلتل عنتدما تُعتترض لته مجموعتة متن صتور األدوات كصتتورة
ملعقة وشوكة وطبق فيعبر عنها بأنها أدوات طعام.
" -2اإلدرال الستتمعي :قتتدرة الطالتتب علتتى فهتتم متتا تنقل ته األذن للتتدمامو أي تفستتير متتا ينقتتل".
فمثال عندما يقول له المعلم أحسنت يدرل َّ
أن إجابته صحيحة.
(جرارو ً .)2008

" -3أستتاليب التقتتويم الرستتمية :هتتي أستتاليب مقننتتة تستتتخدم لجمتتع المعلومتتات حت تتول الطالتتب".
(القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
" -4أست تتاليب التقت تتويم غيت تتر الرست تتمية :وتست تتتخدم لجمت تتع المعلومت تتات حت تتول الطالت تتب باست تتتثناء
األساليب المقننة"( .القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
" -5اإلست تراع :ه تتو أس تتلوب ترب تتوي ي تتتم م تتن خالل تته ترفي تتع الطال تتب الموه تتوب والمتف تتوق بص تتفة
استثنائية من صف إلى آخر في متادة أو أكثتر"( .القواعتد التنميميتة لمعاهتد وبترامج التربيتة
الخاصةو .)2002
" -6اإلغالق البصري :قدرة الطالب على إدرال الشكل الكلي عنتدما تمهتر أجتزاء متن الشتكل
فقت تتطو كمشت تتكلة أغت تتالق الرمت تتوز فت تتي العمليت تتات الحست تتابية والخلت تتط بت تتين الحت تتروف الهجائيت تتة
واألرقام"( .عليو .)2008
 -7اإلغ تتالق الس تتمعي :ق تتدرة الطال تتب عل تتى اس تتتيعاب ال تتنص أو الجمل تتة ب تتالرغم م تتن ال تتنقص
قائال :توضأ خالد ثم ذهب إلى...
الحاصل فيهاو ومثاله :عندما يسأل المعلم الطالب ً

" -8بتتطء المعالج تتة البص ترية :ب تتطء ه تتذ الفئتتة ف تتي التعامتتل م تتع المه تتام التتتي تتطل تتب ق تتدرات
إدراكيتتة بصتريةو كتتالبطء فتتي تعلتتم الحتتروف واألرقتتامو كمتتا َّ
أن أعمتتالهم غيتتر مكتملتتة ومليئتتة

بالحذف واألخطاء"( .جرارو .)2008
" -9التت تتدخل المبكت تتر :اإلج ت تراءات المنممت تتة التت تتي تتخت تتذها جهت تتة مست تتسولة فت تتي مجت تتال التربيت تتة
الخاصتتة متتن أجتتل مستتاعدة األس ترة متتع ابنهتتا دون ستتن السادستتة وتوعيتهتتا وتقتتديم الختتدمات
التشخيصية والعالجية والتربوية للطالب"( .عليو .)2008
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" -10تش تتتت االنتب تتا  :ه تتو ع تتدم الق تتدرة عل تتى التركي تتز م تتدة كافي تتة لتنفي تتذ المهم تتة المطلوب تتة".
(القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
" -11تعتتديل الستتلول :هتتو عمليتتة منممتتة تهتتدف إلتتى تعزيتتز وتنميتتة ستتلول مرغتتوب فيتته أو
تشت ت ت تتكيل ست ت ت تتلول غيت ت ت تتر موجت ت ت تتود أو تخف ت ت ت تيض أو إيقت ت ت تتاف ست ت ت تتلول غيت ت ت تتر مرغت ت ت تتوب فيت ت ت تته".
(القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
 -12التعزيتتز :العمليتتة التتتي تعمتتل متتن خاللهتتا توابتتع الستتلول علتتى زيتتادة معتتدل حدوثتته فتتي
إمت تتا أن تهت تتدف للحصت تتول علت تتى األشت تتياء المرغت تتوب فيهت تتا(التعزيز
المست تتتقبل .هت تتذ التوابت تتع َّ

اإليجابي) أو التخلص من األشياء غير المرغوب فيها(التعزيز السلبي).

" -13التعزيز اإليجابي :إجراء يتضمن توفير نتائج إيجابية بعد حدوث الستلول المرغتوب فيته
مم تتا يزي تتد م تتن احتمالي تتة تكت ترار ذل تتل الس تتلول ف تتي المس تتتقبل مث تتل تق تتدير المعل تتم للطال تتب".
َّ
(الزياتو )2007

 -14التعزيتتز الرم تزي :أستتلوب متتن أستتاليب تعتتديل الستتلول تتتوزع فيتته معتتززات رمزيتتة (نجتتوم
كوبوناتو فيش) لتستبدل الحقًا بمعززات أولية أو ثانوية محددة.
" -15التعزيتتز الستتلبي :استتتبعاد مثيتتر غيتتر مرغتتوب عقتتب ممارستتة الفتترد الستتتجابة مرغوبتتة
مثل :توبيخ المعلم للطالب"( .الزياتو )2007
 -16التغذيتتة الراجعتتة :وهتتي عمليتتة تتضتتمن تقتتديم معلومتتات فوريتتة بطريقتتة إيجابيتتة عتتن أداء
الطالب من حيث الدقة.
" -17التمييز البصري :تمييز المثيرات المهمة للطالتب بتين متا يقتدم لتهو كتالتعرف علتى كلمتة
من بين عدة كلماتو أو التمييز بين الحروف المتشابهة"( .جرارو .)2008
" -18التمييز السمعي :معرفة الفروق بين الوحدات الصوتية وتشخيص الكلمتات المتماثلتة أو
(يم_يومو دم_تم)"( .جرارو .)2008
المختلفة في أصواتها مثلَ :
" -19الختتدمات المستتاندة :هتتي الب ترامج التتتي تكتتون طبيعتهتتا األساستتية غيتتر تربويتتةو ولكنهتتا
ضرورية للنمو التربوي للطالب ذوي االحتياجتات التربويتة الخاصتةو مثتل :العتالج الطبيعتي
والتتوميفي وتصتتحيز عيتتوب النطتتق والكتتالمو وختتدمات اإلرشتتاد النفستتي"( .القواعتتد التنميميتتة
لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
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" -20خدمتتة اإلرشتتاد الطالبتتي(اإلرشتتاد المدرستتي والخدمتتة االجتماعيتتة ) :هتتي مجموعتتة متتن
االس تتتراتيجيات اإلرش تتادية الت تتي ت تتسدي إل تتى مس تتاعدة الط تتالب ذوي االحتياج تتات التربوي تتة
الخاص تتة علت تتى مواجهت تتة مشت تتكالتهم التعليميت تتة والست تتلوكية واالجتماعيت تتة التت تتي قت تتد تعتت تترض
مسيرتهم التربوية"( .دليل معلم معلمة صعوبات التعلمو .)2014
" -21خدمة عالج النطق والكالم :هي تلل العمليات التي تتضمن تقييم وتشتخيص مشتكالت
اللغتة والكتالم لتتدى الطتتالبو وذلتتل لتحديتتد أستباب وجوانتتب القصتتور بهتتدف إعتتداد الخطتتط
العالجيتتة والتدريبيتتة الالزمتتة للنمتتو اللغتتوي والكالمتتي"( .دليتتل معلم معلمتتة صتتعوبات التتتعلم
.)2014
" -22الذاكرة البصرية :قدرة الطالب على تذكر المادة المعروضة عليه"( .جرارو .)2008
" -23الذاكرة الستمعية :قتدرة الطالتب علتى ختزن واستتدعاء متا ت َّتم ستماعه .وهتذا يمهتر عنتدما
يعرض عليه سلسلة من الكلمات أو األرقام ويطلب منه إعادتها"( .جرارو .)2008

" -24السلول االنسحابي :هو شعور بعتدم ال ارحتة فتي االختتالط والتفاعتل متع اآلخترين يمهتر
م تتن خ تتالل تجن تتب التح تتدث أو المش تتاركة ف تتي النش تتاطات المختلف تتة"( .القواع تتد التنميمي تتة
لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
" -25الس تتلول التكيف تتي :ه تتو م تتدى فاعلي تتة الف تترد وقدرت تته عل تتى تحقي تتق مس تتتوى مناس تتب م تتن
ممتن هتم فتي
االكتفاء الذاتي والمسسولية االجتمتاعية بدرجة تماثتل المتتستوى المتوقتع ثقافيتا َّ

سنه"( .القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002

 -26صعوبات التمييز ما بين الشتكل واألرضتية :ويقصتد بهتا عتدم قتدرة الطالتب علتى اختيتار
تثال :عتدم مقتدرة الطالتب علتى
المثيرات السمعية أو البصرية التي تحدث في وقت واحتد فم ً
استماع التعليمات من المعلم والطالب يصرخون.

ممتا
" -27ضعف التآزر البصري الحركي :ضعف في التنسيق بين حركة العين وحركة اليدو َّ
ي تتنعكس عل تتى أداء الطال تتب للمه تتارات اللغوي تتة القرائي تتة والكتابي تتة كالنس تتخ والتتب تتع وكتاب تتة
الحروف والكلمات"( .جرارو .)2008
" -28الفريق متعدد التخصصات :هو أسلوب يقوم علتى أستاس مفهتوم تربتوي يتضتمن إشترال
مم ت تن تست تتتدعي حالت تتة الطالت تتب مشت تتاركتهم"( .القواعت تتد
عت تتدد مت تتن المتخصصت تتين وغيت تترهم َّ
التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
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" -29اللغ تتة االس تتتقبالية :اس تتتماع الطال تتب لم تتا يقت تال وقت تراءة م تتا ُيع تترض علي تته وفه تتم معن تتا ".
(جرارو .)2008
" -30اللغة التعبيرية :اكتساب الطالب المهارات الضرورية إلنتاج اللغة الالزمتة للتواصتل متع
اآلخرين كالتعبيرات المنطوقة أو المكتوبة"( .جرارو .)2008
" -31المجتتال فتتوق المعرفتتي :وهتتو مفهتتوم مجتترد م ترتبط بالمجتتال المعرفتتي يشتتير إلتتى وعتتي
الطالتتب باالستتتراتيجيات المعرفيتتة الضتترورية للتتتعلم والتتتحكم بالتتذات وادارة العمليتتات الفكريتتة

ومثتتال ذلتتل :وعتتي الطتتالب بت َّ
تأن شتتروط الحفتتم ألي قطعتتة تختلتتف عتتن شتتروط فهمهتاو فهتتذا
الوعي َّ
يصنف على َّأنه فوق معرفي"( .أبو نيانو .)2001

" -32المج تتال المعرف تتي :ويعن تتي اس تتتخدام االس تتتراتيجيات الت تتي تس تتاعد الطال تتب عل تتى تعل تتم
المفت تتاهيم وتت تتذكر المعلومت تتاتو بمعنت تتى آخت تتر اإلج ت تراء الت تتذي يوصت تتل الطالت تتب لله ت تدف مثت تتل
التلخيص لمواضيع االختبار"(.أبو نيانو  .)2001فلو نمرنا لبعض الطالب أثناء المتذاكرة
وقبل االختبارات نجدهم يستخدمون القلتم األصتفر العتريض(الفستفوري) فتي التلختيصو فهتذ
الطريقة تعتبر عمل معرفي قام بها الطالب بهدف فهم وتذكر ما يقرأ.
" -33المالحمة :هي المشاهدة الهادفة بغرض وصف السلول وتفستير "( .القواعتد التنميميتة
لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002

" -34النشتتاط ال ازئتتد :هتتو ستتلول يتَّستتم بحركتتة غيتتر عاديتتة ونشتتاط مفتترط غيتتر هتتادف يعتتوق
تعلم الطالب"( .القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
 -35النمذجة :وهي من مبادئ التعلم االجتماعي األساسية وتتضمن قيتام الطالتب بمالحمتة
ثم تقليد .
سلول نموذج المعلم ومن َّ
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الفصل الثاني
صعوبات التعلم واجراءات تنفيذ البرنامج
-

تعريف صعوبات التعلم

-

هدف برنامج صعوبات التعلم

-

المكان التربوي والتعليمي

-

شروط افتتاح البرنامج

-

مستلزمات غرفة المصادر

-

شروط القبول في برنامج صعوبات التعلم

-

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:

"هتتي اضتتطرابات فتتي واحتتدة أو أكثتتر متتن العمليتتات النفست َّتية األساست َّتية التتتي تتضت َّتمن فهتتم

واستتتخدام اللغتتة المكتوبتتة أو اللغتتة المنطوقتتة والتتتي تبتتدو فتتي اضتتطرابات االستتتماع والتفكيتتر
والكالمو والقراءةو والكتابة( اإلمالءو والتعبيرو والخط ) والرياضيات والتي ال تعتود إلتى أستباب
تتعلق بالعوق العقلتي أو الستمعي أو البصتري أو غيرهتا متن أنتواع العتوق أو متروف التتَّعلم أو

َّ
التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
الرعاية األسرَّية"( .القواعد

ويعرف الكاتب صعوبات التَّعلم إجرائيا :هي حالتة يعتاني منهتا فئتة متن الطتالب يتمتعتون
بذكاء طبيعي أو فوق الطبيعيو وقد يعانون من بعض المشتاكل التتي تتسثر علتى عمتل التذاكرة
واإلدرالو والتفكيرو واالنتبا  .ولديهم تبتاين واضتز بتين مستتوى قتدراتهم ومستتوى تحصتيلهم فتي
الصتتف الد ارستتيم وهتتذا التبتتاين يتضتتز بعتتد مالحمتتة األسترة ومعلتتم الفصتتلم فتتتتم إحتتالتهم إلتتى
برنامج صعوبات التعلم بالمدرسة إلجراء االختبارات التشخيصية في متواد الرياضتيات والقتراءة

والكتابة واإلمالءو واعداد خطة تربوية وتعليمية تنفَّذ في حصص ضمن اليوم الدراسي.

هدف برامج صعوبات التعلم:

َّ
العاديتة
"تهدف برامج صعوبات التتَّعلم إلتى اكتشتاف طتالب صتعوبات التتَّعلم فتي المتدارس

وتشخيص صعوبات التَّعلم لديهمو ووضع الخطتط المناستبة لهتمو وتنفيتذهاو وتقييمهتاو والتعتديل
عليها"( .دليل معلم ومعلمة صعوبات التَّعلمو .)2014

المكان التربوي والتعليمي:

يتتتم خدمتتة الطتتالب التتذين لتتديهم صتتعوبات تعلتتم فتتي جميتتع المتتدارس لجميتتع الم ارحتتل

َّ
األساسية الثالثم عن طريق الفصل العاديو متع ختدمات برنتامج صتعوبات التتعلم
الدراسية

والتتذي ينفَّتتذ فتتي غرفتتة المصتتادرو وهتتي غرفتتة تتعتتدى مجت َّترد الحي تز المكتتاني التتذي تقتتام فيتته

حيتتث تنطلتتق منه تا الختتدمات التعليميتتةو والتقنيتتة المتخصصتتة كتتالبرامج التتتي تكفتتل للطتتالب
تعلتتيمهم بشتتكل فتترديو أو جمتتاعي تناستتب خصائصتتهمو واحتياجتتاتهمو وقتتدراتهمو وتتتتيز لهتتم
َّ
األكاديمية في الفصل العادي.
أيضا المعلوماتو والمهارات
أن يتعلموا ً
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شروط افتتاح برامج صعوبات التَّعلم:
ورد فتتي دليتتل معلتتم ومعلمتتة صتتعوبات التتتعلم (" :)2014الستتتحداث الب ترامج تتتتولى لجنتتة
مكلَّفة من قبل الجهتة المستسولة عتن التربيتة الخاصتة بتددارات التَّعلتيمم وذلتل بمخاطبتة مكاتتب
التَّعليم أو المدارس مباشرةً في حتال عتدم وجتود مكاتتب وذلتل عبتر نمتوذج مخصتصو واللجنتة
َّ
َّ
ويرشز من تتوافر لديه الشروط التالية:
المرشحة بعد زيارتها
الحقًا تقوم بتقييم المدارس
َّ
السكانية قدر اإلمكان.
 -1موقع المدرسة :يكون وسط الحي ذو الكثافة
 -2عدد الطالب :يفضل أن يكون طالب المدرسة ذو كثافة عالية.

 -3مبنى المدرسة :يفضل الحكومي ويتوافر فيه مقر مناسب لغرفة المصادر.
 -4يفضل توافر مرشد طالبي بالمدرسة".

مستلزمات غرفة المصادر:

َّ
المكانيتة والتجهيزَّيتة التتي
على معلم صعوبات التتَّعلم التعترف علتى تلتل المستتلزمات

َّ
يفضل توافرها في غرفة المصادر:

َّ
َّ
األوليتة
مكانيتة وتشتتمل :غرفتتة مستتتقلة تقتتع بتتين الفصتتول وقريبتتة متتن الفصتتول
 -1مستتتلزمات
أبوابهتتا ذات نوافتتذ زجاجيتتة مرئي تتةو حجمهتتا مناستتبو جيتتدة التهوي تتة واإلنتتارةو بعيتتدة ع تتن
الضوضاء التي تحدثها المالعب والصاالت الرياضية والترفيهية.

 -2مستتلزمات تجهيزَّيتة :وتشتمل طاولتتة للمعلتتم وللطتالبو دواليتتب وأرفتفو ستتبورات وحتواجز
متحركتتةو طاولتتة علتتى شتتكل حتترف ( )Uوطاولتتة تركيتتز االنتبتتا و وأرضت َّتية تمنتتع ارتتتداد
الصوت (الصدى) وستائر للنوافذ حاجبة للضوء.

 -3تقنيات التعليم:)Instructional Technology ( :

"هتتي جميتتع الطتترق واألدوات والمتواد واألجهتزة والتنميمتتات المستتتخدمة فتتي نمتتام تعليمتتي
َّ
معين بقصد تحقيق أهداف تعليمية محددة من قبلو وتهدف إلى تطتوير النمتام التعليمتي
ورفع فاعليته"( .عطيةو .)2008

ويعرف العبد اللطيف(2010و ص )9تقنيات التَّعلميم إجرائيا:
صتتعوبات ال تتَّعلُّم فتتي
"تَ ْشت ُتمل تقنيتتات التَّعلتتيم كتتل األجه تزة والم تواد التتتي يستتتعين بهتتا ُمعلم تو ُ
صعوبات التَّعلُّمو وتوميفها خالل َّ
عملية التدريسو ومنها ما يلي:
برامج ُ
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 جهتتاز الحاستتب اآللتتي( )Computerمتتع طابعتتة والتتذي يعتبتتر فتتي الوقتتت الحتتالي بتطبيقاتتتهوومائف تته وقد ارت تته يس تتاهم ف تتي تحس تتين مس تتتوى الطَّال تتبم َّ
َّ
تفاعلي تتةو ويع تتزز
ألنت ته ي تتوفر بيئ تتة

َّ
عالجيتتةو ويعتب تتر أداة
استتتجاباته ويقتتوم عم تتل الطَّالتتب بش تتكل مستتتمرو ب تتل ويقتتدم خطت توات
مساعدة في تنمية مهارات التَّفكير.
 أستتطوانات ( )CDوالتتتي تحتتتوي علتتى جميتتع االستتتراتيجيات التتتي تناستتب قتتدرات الطَّالتتبَّ
الفردية.
وتراعي الفروق

 جهاز عرض البيانات( )Data Show Projectorأداة جتذب للطُّتالب نحتو مضتمون المتادةَّ
الرج تتوع إلعت تتام مك تتان
العلمي تتة المعروض تتة م تتن خ تتالل ُّ
الص تتورة ذات األلت توان الجذاب تتة دون ُّ
المتعددة المتفاعلتة
العرض وسهولة تشغيله عن بعدو ويتم من خالله عرض برامج الوسائط ُ

المتحركة على شاشة كبيرة.
واألفالم ُ
 الس تتبورة التَّ َّالمعل تتمو وتركت تز انتب تتا
فاعلي تتة ( )Interactive Boardوه تتي ت تتوفر وق تتت وجه تتد ُ
َّ
وتتمي تز
الطَّالتتب علتتى مضتتمون البرنتتامج التَّعليمتتيو وتعتترض الموضتتوعات بطريقتتة مشتتوقةو
بتوافر عنصر الحركةو وتسهم في إنجاح الدمج التَّربوي َّ
الشامل لطالب صعوبات التَّعلُّم.
 جهتاز التَّستجيل الصَّتوتي( )Tape Cassette Recorderويستتخدم فتي تعلتيم معمتم المقترراتَّ
الدر َّ
المعلم.
اسية واضفاء
المتعلم من روتين اإللقاء المباشر من قبل ُ
الحيوية واخراج ُ
قمي تة (َّ )Digital Versatile Disc
الر َّ
تتمي تز بستترعة عتترض
تديو َّ
 -جهتتاز مش تغل أق تراص الفيت ُ

المتتادة واعادته تتا وتخزينهتتاو وس تتهولة ع تترض مادتهتتا ع تتن طري تتق أجه تزة التلف تتاز أو شاش تتات

َّ
الرقمية.
الحاسب اآللي

 األفالم التَّ َّالمتنوعة.
عليمية والتي تثري حصيلة الطالب بالمعلومات
َّ

 الصُّور التَّ َّعليمية وتهدف إلى جذب انتبا واهتمام الطالتب للموضتوع المتراد شترحهو وتستاعد
ترمز المعلومات المستخلصة من الصورة.
على ُّ

المجستتمات التَّ َّ
المعلتتم فتتي التَّخطتتيط والتَّنفيتتذ لتعلتتيم وتعلُّتتم بعتتض المفتتاهيم
عليميتتة وهتتي تفيتتد ُ
 َُّ
َّ
العلمية وقدرتها على تقريب الواقع.
العلمية كزيادة حجم المعرفة
 -آلة تصوير".

َّ
إن تلتتل المستتتلزمات هتتي أهت ُّتم متتا يمي تز غرفتتة المصتتادر عتتن بتتاقي الغتترف فتتي المدرستتة
ولكتتن ينبغتتي أال يتوقَّ تف العمتتل فتتي البرنتتامج علتتى َّأي تة حتتال لعتتدم ت توافُر تلتتل العناصتتر طالمتتا
توافر المكان المناسب والمعلم وحضور الطالب.
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شروط القبول في برامج صعوبات التعلم:
َّ
التنميمي تة لمعاهتتد وب ترامج التربيتتة الخاصتتة (َّ :)2002أنتته ينبغتتي عنتتد
ُذكتتر فتتي القواعتتد
أهلية الطالب لاللتحاق ببرنامج صعوبات التَّعلم األخذ بالشروط َّ
تحديد َّ
التالية:
 -1أن يكون لدى الطالب تباين واضز بين مستتوى قدرتته ومستتوى تحصتيله األكتاديمي فتي

أحتتد الجوانتتب َّ
التالي تة :التعبيتتر اللفمتتيو اإلصتتغاء واالستتتيعاب اللفمتتيو الكتابتتةو الق تراءة
استتتيعاب المتتادة المقتتروءةو العتتد واالستتتدالل الرياضتتيو أو أن يكتتون لديتته اضتتطراب فتتي

َّ
النفسية مثل :الذاكرةو االنتبا و التفكير واإلدرال.
إحدى العمليات

 -2أال تكتتون الصتتعوبات ناتجتتة عتتن عتتوق عقلتتي أو اضتتطراب ستتلوكي أو أستتباب حست َّتية أو
َّأية أسباب أخرى لها عالقة بعدم مالءمة مروف التعلم أو الرعاية األسرَّية.

َّ
َّ
أن الختتدمات التر َّ
 -3أن يثبتتت َّ
الفاعلي تة فتتي تعلتتيم ه تسالء
العادي تة غيتتر مالئمتتة أو قليلتتة
بوي تة
مما يتطلَّب توفير خدمات تر َّ
بوية خاصة.
الطالبم َّ

متخص تص – قتتدر اإلمكتتان – (رأي
 -4أن يكتتون قتتد تت َّتم تشتتخيص الطالتتب متتن قبتتل فريتتق
َّ
الكاتب) حسب ما ورد في باب القياس والتشخيص.

التخصصتتات -إن تتوافر( -رأي الكاتتتب) بقبتتول وتصتتنيف طتتالب
 -5موافقتتة الفريتتق المتعتتدد
ُّ
صعوبات التَّعلمم والذي ي أرسه مدير المدرسة أو من ينوب عنه ويشترل فيه كل من:
 -1معلم صعوبات تعلم.
 -2معلم الفصل العادي لمادة الصعوبة.

َّ
سلوكية (أخصائي نفسي).
 -3معلم تدريبات
 -4مرشد طالبي.
 -5ولي أمر الطالب إن أمكن.
 -6الطالب ما أمكن.

التعليمية:
الكوادر
َّ

ذكتر فتتي دليتتل معلتتم ومعلمتتة صتتعوبات التتَّعلم ( :)2014يتتتولى تتتدريس طتتالب صتتعوبات

الت تتَّعلم معل تتم تنطب تتق علي تته الش تتروط والضت توابط الت تتي تح تتددها و ازرة التَّعل تتيم وتعل تتن ع تتن تت توافر
ومائف لهاو ويحمل أحد المسهالت التالية:
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تخصت تص (لغت تتة عر َّبيت تةو رياض تتياتو عل تتومو لغ تتة إنجليزَّي ت تة)
 بك تتالوريوس ج تتامعي ع تتامُّ
باإلضتافة إلتتى دبلتتوم تربيتة خاصتتة فتتي مجتال صتتعوبات التتَّعلم ال تقتل متتدة د ارستتته عتتن
سنة ونصف وبمعدل ( )45وحدة در َّ
اسية.

ويرى الكاتب أن هذ الفئة ينبغي توجيهها للمرحلة المتوسطة والثانوية بحكم خبرتهم.
 بكتالوريوس جتامعي تخصُّتص تربيتة خاصتة مستار صتعوبات تعلتم باإلضتافة إلتى دبلتومالتخصصات التالية (لغة عر َّبيةو رياضياتو علوم).
ال يقل عن سنتين في إحدى
ُّ

ويتترى الكاتتتب بعتتدم توجيتته أو نتتدب أو تعيتتين أي معلتتم ومعلمتتة صتتعوبات التتتعلم للعمتتل
في المرحلة المتوسطة أو الثانوية إال إذا حصلوا على الدبلوم كما في الفقرة السابقة.

حقوق معلم صعوبات التعلم:

ذكر في دليل معلم ومعلمة صعوبات التَّعلم (" :)2014ال تختلف حقوق معلتم صتعوبات

التعلم اختالفًا جذريا عن حقتوق معلتم التعلتيم العتام والتتي ُحتددت فتي القواعتد التنميميتة للتعلتيم
العام (و ازرة المعارف  )2000وعليه َّ
فدنه يمكن إيجاز حقوقهم على النحو التالي:
 للمعلم الحق في االطالع على تقرير أدائه الوميفي ومناقشته مع معد التقرير.
 الترشز لتولي المهام القيادية (وكيل مدرسةو مدير مدرسةو مشرف تربوي).
 الترشز لإليفاد للتدريس في الخارج وفق الشروط والضوابط المنممة لذلل.
للدرس تتة بال تتداخل للحص تتول عل تتى الماجس تتتير وال تتدكتو ار وف تتق الش تتروط
 الترش تتز لإليف تتاد ا
والضوابط المنممة لذلل.
 التمتع بالحوافز بجميع أنواعها وفق اإلجراءات المنممة لذلل.
 التمتع أثناء خدمته بعدد من اإلجازات منها ما يلي:
يومتا كدجتازة ستنوية
أ -اإلجازة العادية :يتمتع المعلم بمتا ال يقتل عتن ستتة وثالثتون ً
وتعتبر العطلة الصيفية للمعلمين في حقل التدريس بمثابة اإلجازة العادية.

ب -اإلجازة االضط اررية :يجوز للمومف بعتد موافقتة رئيسته أن َّ
يتغيتب ب ارتتب كامتل
ألسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام.
ج -اإلجتتازة االستتتثنائية :تمتتنز اإلجتتازة االستتتثنائية بتتدون ارتتتب لمتتدة أقصتتاها س تتتة
أشتتهر ختتالل ثتتالث ستتنوات بتتدون ارتتتبو ويجتتوز تمديتتدها ستتتة أشتتهر بموافقتتة
و ازرة الخدمة المدنية.
المرشد في صعوبات التعلم 1437 – 36هـ
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د -اإلجتتازة المرضتتية :تمتتنز اإلجتتازة المرضتتية للمومتتف بموجتتب تقتتارير طبيتتة تثبتتت
إص تتابته بم تترض أو ج تترح يح تتول بين تته وب تتين االس تتتمرار ف تتي مزاولت تته لعملت تته
وقسمت اإلجازة المرضية إلى قسمين:
 -1اإلجازة المرضية بسبب العمل -2 .اإلجازة المرضية بغير سبب العمل.
ه -إج تتازة المرافقت تة :وتم تتنز ه تتذ اإلج تتازة للموم تتف م تتن أج تتل مرافقت تته ألح تتد أقارب تته
المحددين بالالئحة وفق الضوابط والشروط المنممة لذلل".

دور مدير المدرسة نحو برنامج صعوبات التعلم:

ذكر في القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة ( )2002هذ المهام التتي

تم تحويرها لتتناسب مع برامج صعوبات التعلم:
َّ

 -1أن يكون على دراية بأهداف البرنامج ومهام معلم صعوبات التعلم.
 -2اإلشراف على البرنامج من خالل تلبية احتياجاته ومستلزماته وتهيئتها لالستخدام.
 -3المشاركة الفاعلة من خالل الفريق المتعدد التخصصات-إن وجد (رأي الكاتب).
 -4بناء نمام اتصال فاعل بتين متدير المدرستة ومعلتم صتعوبات التتعلم ومعلتم الفصتل
العادي وأولياء أمور الطالب الملحقين بالبرنامج.

 -5المش تتاركة ف تتي توعي تتة أفت تراد المدرس تتة وأولي تتاء األم تتور والت تزوار وتص تتحيز المف تتاهيم
الخاطئة عن البرنامج.
 -6الستعي فتي تطتتوير البرنتامج متتن ختالل خبترة متتدير المدرستة فتتي الميتدان واالطتتالع
الع تتامو وابت تراز المالحم تتات اإليجابي تتة وتوض تتيز جوان تتب االحتي تتاج المهني تتة للمعل تتم
ورفعها إلى الجهة المسسولة في اإلدارة.
 -7العمل على تسهيل خروج الطالب من الفصل الدراسي إلى البرنامج.
 -8متابعتتة بتتدء التتتدريس فتتي البرنتتامج حستتب المتتدة الزمنيتتة المعلنتتةو واعتمتتاد خطتتط
العمتتل وتنمتتيم الجتتدول الختتاص بطتتالب صتتعوبات التتتعلم بالتعتتاون متتع األشتتخاص
المخولين بمتابعة الطالب.
 -9اإلشت تراف عل تتى البرن تتامج وزي تتارة المعلم تتين ف تتي غ تترف المص تتادر واالط تتالع عل تتى
أعمالهم ونشاطاتهم ومشاركاتهم.
المرشد في صعوبات التعلم 1437 – 36هـ
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مم ت تن تقتضت تتي طبيعت تتة عملهت تتم زيت تتارة
 -10التعت تتاون مت تتع المشت تترفين التربت تتويين وغيت تترهم َّ
البرنتتامج وتستتهيل مهمتتاتهمو ومتابعتتة تنفيتتذ توصتتياتهمو وتوجيهتتاتهمو متتع مالحمتتة
دعوة المشرف المختص عند الحاجة لذلل.
 -11المشاركة في االجتماعاتو واللقاءاتو وبرامج التدريب وفق ما ت ار إدارة التعليم.

دور المرشد الطالبي نحو برنامج صعوبات التعلم:

ذكر في القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة ( )2002هذ المهام التتي

تم تحويرها لتتناسب مع صعوبات التعلم:
َّ

 -1إعداد الخطط السنوية لبرامج التوجيه واإلرشاد لطالب صعوبات التعلم في إطار
الخطة العامة للتوجيه واإلرشاد.
 -2متابعة حاالت الطالب التحصيلية والسلوكية وتقديم الخدمات اإلرشادية لهم.
 -3التعتترف علتتى طتتالب صتتعوبات التتتعلم واتختتاذ الوستتائل واإلجتراءات الكفيلتتة بتلبيتتة
احتياجاتهم بالتعاون مع معلم صعوبات التعلم.
 -4تحري األحوال األسرية لطالب صعوبات التعلم ومساعدة المحتاجين منهم.
 -5د ارستتة الحتتاالت الفرديتتة للطتتالب التتذين تمهتتر علتتيهم ب توادر ستتلبية فتتي الستتلول
وتفهُّم مشكالتهم.

 -6العم تتل عل تتى توثي تتق ال تتروابط ب تتين البيت تت والمدرس تتة واط تتالع أولي تتاء األم تتور عل تتى
مسيرة أبنائهم في البرنامج.
 -7االتصال والتعتاون متع معلتم البرنتامج ومتع األشتخاص المختولين بمتابعتة الطالتب
بالمدرسة بهدف جمع المعلومات عن الطالبو أو دراسة حالته.
 -8توعيتتة المجتمتتع المدرستتي بأهتتداف التوجيتته واإلرشتتاد وأهتتداف برنتتامج صتتعوبات
التعلم وخططه وكيفية التوافق بينهما في الميدان.
 -9المشاركة في البحوث والدراسات والتدورات والنتدوات والمتستمرات فتي مجتال عملته
وفي مجال صعوبات التعلم ما أمكن.
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الفصل الثالث
التوعية
 التوعية بالبرنامج إلدارة ومعلمي وطالب المدرسة توعية أولياء األمور الفــــرق بــــين صــــعوبات الــــتعلم وبــــطء الــــتعلم والتــــ خرالدراسي
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التوعية وتنقسم إلى قسمين:
أوالً :توعية إدارة ومعلمي وطالب المدرسة:

تقتتع مس تسولية التوعيتتة علتتى عتتاتق معلتتم صتتعوبات ال تتَّعلمم متتن ختتالل التعريتتف بالبرنتتامج

باألستتلوب األمثتتلم عبتتر توضتتيز آليتتة العمتتل لمنستتوبي المدرستتةم وذلتتل بعقتتد اجتمتتاع تعريفتتي
بالبرنتتامج متتع بدايتتة مباش ترة المعل تم س تواء متتع العتتودة متتن اإلج تازةو أو متتع بدايتتة العتتام الد ارستتي

يتتتم متتن خاللتته توزيتتع التعتتاميم التتتي توض تز َّ
آلي تة عمتتل البرنتتامجو وخاصتتة المتتذكرة التفستتيرية
والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب والتي من ضمنها طالب صعوبات التتعلم انمر(الفصتل
العاشر) وكذلل جدول التعرف على أوجه الشبه واالختالف بتين صتعوبات التتَّعلم وبتطء التتَّعلم

أيضتتا توضتتيز دور متتدير المدرستتة والمرشتتد الطالبتتي
والتتتأخر الد ارستتيو انمتتر (الشتتكل رقتتمً .)1
ومعلمتتي الفصتتل العتتام نحتتو البرنتتامجو ليبتتدأ العمتتل والجميتتع علتتى د اريتتة بمهتتامهم الموكلتتة إلتتيهم
مع التأكيد على دور معلم صعوبات التَّعلم بتفعيل الجانب التوعوي للبترامج المستتحدثة بصتورة
مكثَّفة وواضحة للجميع.
أمتا طتتالب المدرستتةو فت تتم تتتوعيتهم عتتن طريتتق استضتتافتهم فتتي البرنتتامج متتع بدايتتة العتتام
َّ

الد ارس تتيو وطت توال الس تتنة حس تتب م تتروف البرن تتامجم به تتدف توض تتيز م تتا ي تتتم عمل تته ف تتي غرف تتة
المصادر متن نشتاطات وبترامج تهتدف إلتى الرفتع متن مستتوى الطالتب بتالطرق واالستتراتيجيات

الحديثت تتة والمشت تتوقةو وهت تتذا بت تتالطبع ست تتوف يت تتنعكس علت تتى ُّ
تقب ت تل الطت تتالب للبرنت تتامجو مت تتع عمت تتل
َّ
الثقافيتة متتا أمكتتنو والتتتي تشتتتمل علتتى أستتئلة خاصتتة بالبرنتتامجو يتتتم بعتتد ذلتتل فتترز
المستتابقات
اإلجابات وتقويمهاو ومعرفة اإلجابات الس َّ
لبية وتصحيحهاو وتعزيز اتجاهاتهم اإليجابية.

ثانيا :توعية أولياء األمور:
ً

وي تتتم ذل تتل عب تتر االجتماعت تاتو والمج تتالس المدرس ت َّتيةو والزي تتارات للمدرس تتةو أو االس تتتعانة

بوستتائل التواصتتل االجتمتتاعي-إن ت توافرت -حيتتث يتتتم توضتتيز التتدور التتذي يقتتوم بتته البرنتتامج
َّ
العلمي ت تة
مبس ت تطة تناست تتب أوليت تتاء األمت تتور علت تتى اخت تتتالف مست تتتوياتهم
للطالت تتب بطريقت تتة ست تتهلة و َّ

الثقافيت تةو م تتع تزوي تتدهم بالنشت ترات الت تتي َّ
و َّ
توضت تز تعري تتف ص تتعوبات الت تتَّعلمو وأه تتداف البرن تتامج

وخصائص من يعانون من صعوبات في التَّعلمم وخاصةً فتي األستبوع التمهيتدي متع بدايتة كتل
عام دراسيو حتى يتفهَّم ولي األمر حقيقة الصعوبات.
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الشكل رقم ( )1أوجه الشبه واالختالف بين صعوبات التَّعلم وبطء التَّعلم والت خر الدراسي
المحك/الفئة

صعوبات التعلم

األسباب

صهلعرجخ إلج( س رت)جانش جالخإلجلف كاج
عثمرةجعد جخلدإلجوفأ دإلجدجاالجلجلز دم ج
لف هلددددرجليكلدد د يججفددددم الجلجيجادد د ج
بمفطكاأددبجلفطثأ أددب،جوه د لجلفأهلددعرجيج
ا مجلجبشكإلجة مئإل ،جوةةَّةمجا جلحل ج ج
ا مرهجفأط

نسبة الذكاء

طثأ إلجاوجفعقجلفطثأ إل

شددداأ جمندددمئإلجوالدددمافإلجي كفدددبج
ةأددماجلفأددعةجوليأ أددم ج ج دد ج هلددةأ ج
خطبجفكاابجو لأةأبج-جفل ج د جا دمرج
الخدمة المقدمة لفهل عبب-ج طثقجالخإلجغكفدبجليهلدمارج.ج
و أأددأ جلفطمفددبجأسددبج ددمج لةددهجدج
لف هلددإلجوغكفددبجليهلددمارجبم ددمقج ل د ج
ص عبم جلف ل جو ل جليماةج

الدراسي

المشاكل
النمائية

المظاهر
السلوكية

التأخر الدراسي

عد وجودددعاجةعمصددبج هلددمأثبج ددمج د ج
ثمشددكجلددمف العجلف ألددإلجاوجل عمصددبج يج هلدددإلجل عمصدددبجةىج سد د ع جلف الدددعج
لفسدددة أبجاوجلفثهلدددكابجاوجلية مفأدددبجاجوج لف ألإل
لفظكوفجلفثأئأبجوليد ةمعأبج

االستبعاد

التحصيل

بطء التعلم

ع وجودعاجايجةعمصبج هلمأثب

* ةهةددددمسجل سددددكة،جلف ددد فأإلجلف لئددد ،ج
ليع ةدددماجدجلفرتبأدددبجعلددد،جلف دددم ،ج
ليشملإلجل سكابجلمفط قجولف ندع،ج
غأم جلفطمفبجاوجغأدم جلي لد جلي كدكر،ج
ضدد عجعددموجدجلفأدد رةجلف ألأددبج،جاسددثم ج لف أدددك،جلفظدددكوفجلفثأئأدددبجل عصدددعج
لف رلسدددبجبسدددثبجلفددداللل جولفدد ي سج
ورل أبجيمجصثإلجلفعياةجو مجب هم
ولف أضددددمةم ،جليشددددملإلجلفهلدددد أب،جج
لخ د فجلفل د م جولفلغددم جبد جلي ل د ج
ولفطدددد ،جلفظددددكوفجليد ةمعأددددب،ج
ددكلل جلفهل د عببجدجليكلأددإل،ج ددبج
لف هلإل،جشاهلأبجلي ل جوص رل ه...
اصددإلج د جلفجطثأ ددإلجويج هلددإلجةىجاردددبج
طثأ إلجاوجفعقجلفطثأ إل
لف العجلف ألإل
دجلف هلإلجلف مايجأسبجلف ةأ جلفع لريج ج
رصدد د  27/723ددددمرا 1418/10/13هدددددج دد د ج ج
لسد ا لوج ليكوةددبجدجل سددمفأبجلف لأةأددبج ج
و أ د ا جبددكل تج س د فجاوفأددمجلجل ددعرج دجلف هلإلجلف مايجوعةدإلجارلسدبجأمفدبج
ب فجلأ أبجلف م إلج جلبن ،جواخ ًلج ع جطكادقجليكشد جلفط بدإلج،جو أد ا ج
أئبجلفطمفبجف خنكلاجدجلجملمسجلي ينج.ج ج اروسجةضمفأبج جصثإلج ل جلف هلدإلجج
*اصرتحجختهلأ ج رسدبج عسدطججعد ةج فل عاضجع جلي مرل جلي أعاة .ج
اأأمجلجز ةأ جلفط جلف ا جفد ا جبدطجلج
ل جو كعنج ندمه ج ثسدطبجواصدك ج
فل مةبجلف ةلإلجولي ين.
لخن مضجولضد جدجيأد جليدعلا،جغمفثًدمجيج لخن مضجولض جدج سد ع جلف هلدأإلج
اس طأ ج علصلبج لأةهج مجب جلفثمةعيج وخهلعصًدددمجدجليدددعلاجلفد د ج دددم جةىج
اثددد د لجدجلفندددددعلأإلجلي نأدددددبجب كددد د ج أضعرج هدين،جوة لج لسجسدثبجلفأهلدعرج
ف اهج لفتجليشكلبج
ل لمافأبج

صهلعرجدجب ضجلي مرل جل لمافأبجص ج
اددر كجعلدد،جب ددضجليددعلاجلف رلسددأبج ل ج
لف صدددب،جوهندددمنج ثدددما جولضد د جبد د ج
اردم ج ماةجواخك
لضطكل جدجلف ةلأم جلفن سأبجل سمسأبج
ل ددد جولسددد ةمسجلفلغددددبجلينطعصددد
دبج شدملإلجمنمئأدبججلدمف ةأأ جولف لأددإلج
وليك عبددددبجولفدد د ج ثدد د وجدجلضددددطكل ج
ليسد د ةملجولفد د ك جولفكد د وجولفأدددكلجلةج وايجسلعنجفهجع صبجبمفأ رل جلف ألأبج.
ول جلجولحلسم
ص د جاهلددمأث ماجةشددماج لئ د ج/ج ش د تج/ج صهلددعرجدجلفسددلعنجلف كأ ددإلجلة ددمرل ج
لة فمعأددبج/جعد وجليسد ةكلرجدجلي ةددبج/ج لحلأددمةجلفأع أددبجولف م ددإلج د جل خددكا ج
وفك جب ردم جغ جعمفأبج جبكو ه جدج
ولإلجه هجليظمهكجبنسبج مو ب.
لي مرل جلي نأب.ج ج
حبثجوةع لا ج
جسلأةمنجلف ث جلفلطأعج1421هد ج
ةأ تجعموج1437هد ج
لفكامض ج
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يجاعددد د جف اددددهج شددددملإلجمنمئأددددبج
ولض ب

ةأثماجالئ جوسلعنجغ ج كغع جفأدهج
وع وج أثإلجلف عدأ م .

*

رايجخمص ج
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الفصل الرابع
التعرف والتشخيص
 التعرف واكتشاف الطالب التقييم لغرض التشخيص (جمع المعلومات) اعتبارات مرحلة التشخيص التقييم لغرض التدريس(تحديد احتياجات الطالب األكاديمية). اعتبارات مهمة كتابة تقرير التشخيص والتقييم اعتبارات مهمة النماذج -المالحق
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إجراءات تشخيص وتقييم صعوبات التَّعلم:

يمتتر تشتتخيص وتقيتتيم صتتعوبات ال تتَّعلم بم ارحتتل عتتدة عبتتر جمتتع المعلومتتات متتن مصتتادر

مختلفةو مع تطبيق اختبارات متنوعة من خالل التالي:
أوًال :التعرف:

التعرف على الطالب الذين يحتمل وجود صعوبات في التَّعلم لتديهم فتي المنتزل
يتم عادةً ُّ
عتتن طريتتق قلتتق الوالتتدين علتتى مستتتوى ابنهمتتا الد ارستتي واعتمتتاد المستتتمر علتتى اآلخ ترينو أو
َّ
َّ
األكاديمية لدى الطالتب فيحيتل الطالتب
السلوكية و
عندما يكتشف معلم الصف بعض المماهر
إلى المرشد الطالبي الذي بدور يطلب استشارة معلم صعوبات التَّعلم .وتتم هتذ المرحلتة عبتر

اإلجراءات التالية:
 -1مالحظة األداء:

حيتتث يش تتعر الوالتتدان ومعلت تم الصتتف ب ت َّ
تأن الطالتتب يع تتاني متتن قص تتور واضتتز ف تتي أداء

مهامه الدر َّ
اسية ويعتمد بدرجة كبيرة على اآلخرين في إنجاز تلل المهتامو وعنتدما يكتر الطالتب
َّ
َّ
الصفيةم يتم استشارة معلم صعوبات التعلم.
ويتجنب المشاركة
المدرسة

 -2المسح:

فتتي بدايتتة كتتل عتتام د ارستتي ينبغتتي علتتى معل تم طتتالب صتتعوبات ال تتَّعلم  -وخاص تةً المعل تم

الجديتتد أو المنقتتول للبرنتتامج  -إج تراء مستتز أولتتي لمعرفتتة الطتتالب المحتمتتل وجتتود صتتعوبات
تعلم لديهم وذلل على النحو التالي:
أ -إعداد قائمة بالطالب المكملين والمعيدين وضعيفي المستوى في متواد الرياضتيات
ولغتت تتيو ويت تتتم ذلت تتل مت تتن خت تتالل التعت تتاون مت تتع المرشت تتد الطالبت تتي فت تتي حالت تتة وجت تتود
بالمدرسةو أو أي جهة رسمية أخرى في المدرسة.
ب -دراسة ملفات الطالب المدونين بالقائمةو ُّ
وتتبع مستتوياتهم التحصتيلية منتذ دختولهم
المدرس تتة حت تتى ص تتفوفهم الحالي تتة-إن تت توافرت -ع تتن طري تتق تق تتارير فتت ترات التق تتويم
المستمرو مع تصنيف أولي لهم حسب نوع المشتكلة لتديهم ستواء صتعوبة تعلتمو أو
أي مش تتكلة أخ تترىو وذل تتل ب تتاالطالع عل تتى مس تتتوياتهم ف تتي جمي تتع المت تواد ود ارس تتة
ملفاتهم والتقارير الخاصة بهم.
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ج -بعد التشاور مع معلم المادة ذات الصعوبة -إن أمكتن -واختيتار الطتالب المشتتبه
بوج تتود ص تتعوبات تعل تتم ل تتديهمو يق تتوم معل تتم ص تتعوبات ال تتتعلم بمت تتابعتهم الس تتتكمال
إجراءات التشخيص الدقيق مع بداية العام الدراسي.
د -الح تتاالت الت تتي اختي تترت خ تتالل المس تتز األول تتيو أو عن تتد ع تترض الطال تتب مش تتكلته
يخص تص لهتتا
بنفستته لمعلتتم صتتعوبات التتتعلمو أو ولتتي أمتتر و أو المرشتتد الطالبتتي
َّ
َّ
ويوض تز َّ
أن اكتشتتافهم أو إحتتالتهم تمتتت عتتن طريتتق
نمتتوذج إحالتتة انمتتر(نمتتوذج)1
أي منهمو ويعتمدها معلم طالب صعوبات التعلم.
 -3اإلحالة:

تكون اإلحالة في حالة توافرها من قبل معلم الفصل أو المرشد الطالبي أو لجنتة التوجيته

واإلرشاد-إن وجدت -أو ولي األمر أو الطالب نفسه إذا َّ
عبر عن مشكلته للمعلتمو حيتث يقتوم
معلم طالب صعوبات التعلم بتتبع مستتوى الطتالب المحتالين عتن طريتق تقتارير فتترات التقتويم
المست تتتمر أو االختبت تتارات منت تتذ دخت تتولهم إلت تتى المدرست تتة عبت تتر ملفت تتاتهم -إن ت ت توافرت -ومت تتن ثت ت َّتم

تصتتنيفهم حستتب نتتوع المشتتكلة لتتديهمو كمتتا تت َّتم ذكتتر فتتي المستتزو فق ترة (ب)( .نمتتاذج اإلحالتتة
ينبغتتي أن توثَّتق متتن قبتتل الشتتخص التتذي أحتتال الطتتالب ولتتيس بالضتترورة تخصتتيص نمتتوذج

إحالتتة لكتتل طالتتب .باإلمكتتان جمتتع أكثتتر متتن طالتتب فتتي نمتتوذج واحتتدو ثتتم يوضتتع لكتتل طالتتب
صورة من النموذج في ملفه في حال التحاقه بالبرنامج متع اإلشتارة الستمه فتي ذلتل النمتوذج).
وعلى المعلم أن يفعل عملية إجراء المسز وال ينتمر نماذج اإلحالة من المعلمين.
ثانيا :التقييم لغرض التشخيص (جمع المعلومات):
ً
بعتد مهتور نتتائج إجتراءات مرحلتتة التعترف والتتي تسكتد بنستتبة كبيترة وجتود صتعوبات تعلتتم
لدى الطالب ينبغي الحصول على موافقتة ولتي األمتر خطيتا علتى إجتراء مرحلتة التقيتيم لغترض
التش تتخيص بالبرن تتامج وذل تتل بدش تتعار رس تتمياو انمر(نم تتوذج )2م تتع تزوي تتد بنب تتذة ع تتن برن تتامج
صتعوبات التتعلم تُوضتز م ارحتل واجتراءات التشتخيص والتقيتيم" .وفتي حالتة عتدم وصتول إجابتتة

إذنا بالموافقة علتى إجتراءات
ولي األمر خالل أسبوعين من تاريخ استالم اإلشعار فيعتبر ذلل ً
التشخيص" (القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو 2002و المادة.)80
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وتمر مرحلة التشخيص من خالل اإلجراء التالي:
جمع المعلومات:

يت تتتم جمعهت تتا عت تتن طريت تتق ع ت تتدة قن ت تواتو وهت تتذ القن ت توات تقت تتدم خت تتدمات معلوماتيت تتة كبي ت ترة

لألش تتخاص المخ تتولين بمتابع تتة الطال تتب وخاصت تةً لمعل تتم ص تتعوبات ال تتتعلم قب تتل إجت تراء عملي تتة

التشخيص األكاديمي لغرض تحديد احتياجات الطالب.
والقنوات هي:

أ .ولي أمر الطالب ومعلم الفصل والمرشد الطالبتي-إن وجتد -حيتث يتتم التواصتل معهتم
ومعرفة كل ما يتعلق بحالة الطالب األكاديمية واالجتماعية والنفسية والصحية.
ب.المالحمة :عن طريق المشاهدة الهادفة بغرض وصف السلول وتفسير وتنقسم إلى:
 داختتل الفصتتل :بالتعتتاون متتع معلتتم المتتادة ذات الصتتعوبة أثنتتاء الحصتتة الد ارستتيةوتكون غير ملفتة لنمر الطالب وال توحي َّ
بأنه هو المقصود من الزيارة.

 خارج الفصل عن طريق :الطابور الصباحيو الفسحةو حصة الرياضتةو حصتصالنشتتاطو ومتتن الواضتتز َّ
أن نفستتية الطالتتب تختلتتف فتتي أول الصتتباح عنهتتا فتتي

وسط النهار.
ج .أعمال الطالب الفصلية والمنزلية القديمة أو الجديدة (دفتر الفصل والواجب).
د .المقابلة الشخصية مع الطالبو وهي األهم:
الغرض منها بناء جسر من الثقة واأللفة مع الطالب وكسب ثقتهو وحصر المعلومتات
حتتول المشتتكالت االجتماعيتتة واألكاديميتتة والنمائيتتة والصتتحية  -دون إح ارجتته -التتتي
يع تتاني منهت تا مش تتفوعة بتحلي تتل عين تتات م تتن أعم تتال الطال تتبو وأس تتئلة توج تته إلي تته ح تتول
مهتتارات لغتتتي والرياضتتيات بصتتورة مبستتطة للوقتتوف علتتى مشتتكلة الطالتتب األكاديميتتة
والتعرف على أساليب التعلم التي يحبذهاو وطريقة التعامل معه وآلية تعزيز .
ه .االختبتتارات :وهتتي اختبتتارات تُطبتتق بعضتتها لتتدى الجهتتات المختصتتةو ويستتتعان بنتتتائج
بعضها أثناء المسز األولي كاختبارات الذكاء واالختبارات النمائية.
و .نتائج وتقارير تقويم الطالب السابقة.
ز .أي جهة رسمية تقدم معلومات تفيد تشخيص الطالب كالمراكز الخاصة والمستشفيات.
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اعتبارات مرحلة التشخيص:

ينبغي مراعاة االعتبارات التالية أثناء جمع المعلوماتو وقبل اتخاذ القرار:
 عدم التركيز على نقاط االحتياج لدى الطالب فقتط وذلتل ختالل مرحلتة جمتع المعلومتاتأيضا على نقاط القوة لديه.
بل التركيز ً
 تكتتون مرحل تتة جم تتع المعلوم تتات تقر ًيب تتا للط تتالب التتذين وق تتع عل تتيهم االختي تتار مب تتدئيا بع تتدمرحلة المسز األولي وهم في الغالب من سيستفيد من خدمات البرنامج.

 تُ َّعبتأ المعلومتتات الخاصتتة بمرحلتتة المستتز األولتتي وبعتتض قنتوات جمتتع المعلومتتات ونتتتائج
التشت تتخيص لكت تتل طالت تتب وقت تتع عليت تته االختيت تتار لتقت ت َّتدم ل ت تته الخدمت تتة فت تتي است تتتمارة تقريت تتر
التشخيص والتقييمو انمر(نموذج.)3
 إحالة الطالب إلى الجهة المختصة عند االشتبا بوجتود مشتكلة صتحية لديتهو أو ضتعفبصرو أو عند االشتبا في انخفتاض القتدرة العقليتةو أو مشتاكل ستمعيةو أو اضتطرابات
نطق ويتم ذلل بعد موافقة ولي األمر.
 علتتى معلتتم صتتعوبات التتتعلم تحتتري الدقتتةو وعتتدم اختيتتار الطتتالب بصتتورة عشتوائيةو لتتذللال بتتد لعمليتتة االختيتتار أن تكتتون مبنيتتة علتتى نتتتائج التشتتخيص ودرجتتة الصتتعوبة وعلتتى
قائمة االنتمار بطريقة عادلة.
 رصتتد بيتتان بجميتتع الطتتالب التتذين تتتم استتتبعادهم أثنتتاء م ارحتتل المستتز األولتتي متتع بيتتاناألسباب وحفمه.
ثالثًا :التقييم لغرض التدريس (تحديد احتياجات الطالب األكاديمية):

ال ُيجتترى هتتذا النتتوع متتن اختبتتارات التشتتخيص للطتتالب إال بعتتد إج تراء جمتتع المعلومتتات
بمرحلة التشخيصو وبعد أن َي ُثبت وجود صعوبة تعلم لديهمو وهم الذين ستوف تق َّتدم لهتم خدمتة
التتتدريس فتتي البرنتتامجو وتهتتدف هتتذ االختبتتارات إلتتى معرفتتة نقتتاط القتتوة ونقتتاط االحتيتتاج لتتدى

الطالب والخاصة بالمجال األكاديميو وينبغي مراعاة التالي قبل التشخيص وبعد :
 .1تقديم اختبارات واضحة في المجال األكاديمي يراعى فيها التالي:
أ -تبدأ من مرحلة صفية أقل من صفه الحالي حتتى يصتل الطالتب إلتى مستتوا الفعلتي
وتلتتل الطريقتتة هتتي المثلتتى والستتبب َّ
أن مستتتوى الطالتتب الفعلتتي قتتد يكتتون أقتتل متتن
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مستوا الصفي بمستتوى واحتد فقتطو فلتو كتان الطالتب التذي لديته مشتكلة فتي الصتف

الختتامس قُتدم ل تته اختبتتار الصتتف ال اربتتع واجتتتاز فمعنتتى ذلتتل َّ
أن مستتتوا الفعلتتي هتتو
الصتف ال اربتتعو وبتتذلل نكتتون قتتد اختصترنا الوقتت والجهتتد فيمتتا لتتو قتتدمنا لتته االختبتتار
متتن المستتتوى األولو فغالًبتتا طالتتب صتتعوبات التتتعلم فتتي المرحلتتة االبتدائيتتة ال يوجتتد
تباين كبير بين مستوا الفعلي ومن هم في عمر و ولكن علينا مراعاة المهتارات التتي
ال توجد إال في مستويات أقل حيث ينبغي إعطاسها للطالب للتأكد من إلمامه بها.

بَّ -
تامال لجمي تتع مهتتارات الحتتد األدنتتى لطتتالب ص تتعوبات
يفض تل أن يكتتون االختبتتار شت ً
التعلمو والتركيز في إعداد الخطط والتدريس على المهارات األهمو مع وجود معتايير

الجتياز المهارة حسب أهميتها.
ج  -توثيت تتق االختبت تتار وجميت تتع المعلومت تتات عت تتن الطالت تتب والمشت تتخص س ت تواء كت تتان معلت تتم
الصعوبات أو طالب التدريب الميداني إن وجد.
د -ينبغ تتي أن تك تتون م تتادة االختب تتار واض تتحة ومختصت ترة وتف تتي ب تتالغرض وتركت تز عل تتى
المهارات المطلوبة في الحياة العملية.
هت -في حالة اجتياز الطالب جميع االختبارات التي قدمت له يقدم له اختبار في مستتوى
تم تشخيصه في نهاية العام الدراسي.
معيداو أو َّ
صفه الحالي إذا كان ً
و -عنت تتد تشت تتخيص الطالت تتب أكاديمي ت تا ينبغت تتي تعريف ت ته باالختبت تتار وأهدافت تته َّ
وآليت تتة تطبيقت تته
و ُّ
الشت تتروط الَّتت تتي ينبغت تتي التَّ ُّقي ت تد بهت تتا أثنت تتاء االختبت تتار مثت تتل :التَّعليمت تتاتو واإلرشت تتادات
المناستتبة كاإلضتتاءة والتَّهويتتة الجيتتدة
كاإلجابتتة علتتى متتا يعرفتته فقتتطو وتتتوفير البيئتتة ُ
وتوفير جميع األدوات واألجهزة َّ
الضرورَّيةو وساعة الوقتتو واألوراق واألقتالمو وا ازلتة
عامتتل القلتتق للطَّالتتب متتن االختبتتار .كتتذلل متابعتتته أثنتتاء االختبتتار وتحليتتل إجاباتتته
ومعرفة طريقة تفكير والزمن المستغرق لإلجابة وطريقتة مستل القلتمو انمتر (الملحتق
تاء علتتى نتتتائج
رقتتم )1وم ارعتتاة اتجتتا الورقتتة أمتتام الطالتتبو ومتتن ثت َّتم كتابتتة التقريتتر بنت ً
وعموم ت تا يهت تتدف االختبت تتار للتشت تتخيص ولت تتيس التصت تتحيز فقت تتط .مت تتع عت تتدم
التحليت تتلو
ً

تصحيز ورقة الطالب أثناء وقت االختبار واَّنما يوثق ذلل على ورقة خارجية.

ز -إذا اجتتتاز الطالتتب بعتتض المهتتارات فتتي المستتتوى التتذي قتتدم ل تته وأخفتتق فتتي بعضتتها
تقت تتدم لت تته اختب تتارات ف تتي الص تتف ال تتذي قبل تته مس تتتبعدين المه تتارات الت تتي اجتازه تتا ف تتي
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االختبتتار الستتابقو ومثتتال ذلتتل طالتتب قتتدم ل تته اختبتتار الصتتف الختتامس واجتتتاز عتتدا
مهتتارة واحتتدة عندئتتذ يقتتدم ل تته اختبتتار الصتتف ال اربتتع للمهتتارات التتتي أخفتتق فيهتتا فتتي
الصف الخامس فقط والتي تمهر في الصف الرابع بمستوى أقلو وخاصتةً فتي متادة
الرياضيات مع المهارات التي لم يتضمنها الخامس.

 .2االختبـــارات النمائيـــة :تُق ت َّتدم للط تتالب اختب تتارات ته تتدف لمعرف تتة المش تتاكل النمائي تتة الت تتي
يعتتانون منه تا حتتتى يمكتتن عمتتل اإلج تراءات الالزمتتة للحتتد متتن تأثيرهتتا وأختتذها بع تتين
االعتبتتار أثنتتاء إعتتداد الخطتتة التعليميتتةو ويفضتتل إلمتتام المعلتتم بتتأهم االختبتتارات التتتي
تقيس الجانب النمائي مثل:
 اختبارات اإلدرال البصري :وتقيس جوانب عدة أهمها:
 اختبار تآزر العين مع الحركة :كرسم خط مستقيم أو رسم زوايا. -اختبار الشكل واألرضية :إدرال األشكال على أرضيات معقدة.

 -اختبار ثبات الشكل :التعرف على األشكال الهندسية بأحجامها المختلفة.

 -اختبار الوضع في الفرام :تمييز االنعكاسات والتعاقب في األشكال التي تمهر.

 -اختبار العالقات المكانية :تحليل النماذج واألشكال البسيطة كالخطوط واألطوال.

 اختبارات القدرات اللغوية :ويتكون من:

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

 اختبار االستقبال البصري :مطابقتة صتورة مفهتوم متا متع صتورة أخترى ذات عالقتةبها.

 اختبتتار الت ترابط الستتمعي :القتتدرة علتتى إكمتتال جملتتة متجانستتة فتتي تركيبهتتا اللغتتويمثل :نواف ولد ووعد ......

 -اختبار الترابط البصري :القدرة على الربط بين المثيرات المتجانسة.

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

 اختب تتار التعبي تتر اإلش تتاري :التعبي تتر الي تتدوي م تتن خ تتالل أش تتياء معين تتة مث تتل ص تتورةالهاتف ويشرح كيفية استخدامه.

 اختب تتار اإلكم تتال القواع تتدي :إكم تتال الجم تتل ذات القواع تتد المعين تتة مث تتل :ه تتذا رج تتلوهذان..
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 اختبار اإلكمال السمعي :إكمال الكلمات الناقصة بعد سماعها.معا.
 -اختبار التركيب الصوتي :تركيب الحروف ً

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

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

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

 .3تحليل أنماط األخطاء:
ينبغ تتي تفعي تتل المالحم تتة عل تتى أداء الطال تتب أثن تتاء االختب تتار التشخيص تتيو ومتابعت تته عب تتر
التالي:
 وضع الجسمو واليدو والرأسو والذراعينو والرقبة. طريقة مسل القلم.تموجه.
 استقامة الخط وعدم ُّ -نوع الخط(داكنو خفيف).

 االنتبا التجاهات الطالب ومستوى الدافعية لديه. التفكير بصوت مسموعاعتبارات مهمة:
 الطل تتب م تتن الطال تتب التفكي تتر بص تتوت مس ت ُتموع أثن تتاء أداء االختب تتار التشخيص تتيو ويعن تتي:التَّفكيتر ونطتق طريقتة الحتل أثنتاء اإلجابتة بهتتدف معرفتة كيتف توصتل لتلتل اإلجابتة وتتتدوين
ذلل في ورقة يستعين بها أثناء تحليل أنماط األخطاء.
توصت تل
 ال ب تتد م تتن تحلي تتل األخط تتاء -إن وج تتدت -ع تتن طري تتق كتاب تتة المالحم تتات وكي تتف َّالطالتب إلتى طريقتة الحتل الخاصتة بتهو أو إلتى نمتط الخطتأ التذي وقتع فيته بعي ًتدا عتن تكترار
اسم المهتارةو فالعمليتة تحتتاج إلتى تحليتل لألخطتاء حتتى يتتم الوقتوف علتى أستبابها وبالتتالي

معرفتتة كيفيتتة التعامتتل معهتتا أثنتتاء كتابتتة الخطتتةو وكتتذلل عتتدم إدراج األخطتتاء التتتي حتتدثت
بسبب السرعة ضمن نقاط االحتياج .انمر(الملحق رقم.)2
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 بعد تحليل األخطاء التي وقع فيهتا الطالتب أثنتاء تصتحيز االختبتار التشخيصتي يتتم توثيقهتاتحتتت كتتل إجابتتة ستسال فتتي نمتتوذج االختبتتارو وال حاجتتة إلتتى توثيتتق ذلتتل فتتي نمتتوذج مستتتقل
كما ُيعمل في السابق انمر ( الملحق رقم.)3
ابعا :كتابة تقرير التشخيص والتقييم:
ر ً

يتم تعبئة تقريتر التشتخيص والتقيتيم انمتر( نمتوذج )3الشتامل علتى القترار بوجتود صتعوبات

تعل تتم ل تتدى الطال تتبو وتعبئ تتة الج تتزء الخ تتاص بالخ تتدمات الت تتي س تتوف تق تتدم للطال تتب م تتن خ تتالل
البرنتتامجو والتوصتتيات األختترىو واعتمتتاد تمهيت ًتدا للبتتدء فتتي تنفيتتذ الخطتتة التعليميتتة (التدريستتية)
وحفمه بملف الطالب الدائم.
اعتبارات مرحلة كتابة التقرير:

 .1تنميم طالب االنتمار في نمتوذج معتد لذلل وحفمه والرجوع له وقت الحاجة.
أيضتتا إلتتى تعلتتيم المهتتارات االجتماعيتتة كدلقتتاء التحيتتة وردهتتا والشتتكر
 .2يهتتدف البرنتتامج ً
والثنتتاء والتعتتاون وغيرهتتاو لتتذا علتتى المعلتتم أختتذها بعتتين االعتبتتار أثنتتاء تقتتديم الخدمتتة
للطالب وبشكل دائم وغير رسميو بغض النمر عن إدخالها ضمن الخطة من عدمه.

 .3التنويتتع عنتتد اختيتتار الحتتاالتو أي أن تقتتدم الخدمتتة للصتتفوف العليتتا والوستتطى واألوليتتة
وتقت تتديم الخدمت تتة للطت تتالب فت تتي م ت تواد متست تتاوية  -قت تتدر اإلمكت تتان -كالرياضت تتيات ولغتت تتي
وم ارعتتاة تتتأثير الق تراءة والكتابتتة علتتى الم تواد األخ ترىو وعتتدم االقتصتتار علتتى متتادة دون
أختترىو وفتتي حالتتة عتدم قتتدرة المعلتتم علتتى تتتدريس متتادة بعينهتتاو عليتته االلتحتتاق بتتالبرامج
التدريبية الحكومية كالتي تعقد في إدارة التدريب التربوي أو غير .

ويرى الكاتتب َّأنته ال متانع بعتد التنستيق متع الزميتل معلتم صتعوبات التتعلم بالمدرستة

إن وجتتد-علتتى اختيتتار م تواد معينتتة حستتب قتتدرات ورغبتتة كتتل معلتتم علتتى ستتبيل المثتتال:
أمتا متا يختتص بطتالب
معلم يختار مادة الرياضيات والمعلتم اآلختر يختتار متادة لغتتيَّ .

الصف األول االبتدائي فيرى الكاتب خدمتهم في برنامج صعوبات التتعلم إذا كتانوا متن
المعيتتدين فتتي الصتتف األولو أو لتتديهم تقريتتر كشتتف مبكتتر قبتتل المرحلتتة االبتدائيتتة .وان
الحتتم معلتتم الفصتتل مهتتور الصتتعوبة علتتيهم فتتي نهايتتة الفصتتل األول وأحتتالهم لبرنتتامج
صعوبات التعلمم فهسالء يتم خدمتهم في البرنامج مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
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الـــــــــــــر.م..................................

اململكة العربية السعودية

التــــــــــــــاري.................................

وزارة التعليـــــم

املوضوع .إحالة طالب لغرفة املصادر

( منوذج )1

المحترم

المكرم/
السالم عليك ،ر؛مة اهلل ،بركاتهح ،بعد
نأمل التكرم بإ؛الة ال.االب الاذي تال؛ال علايه بعا ج،انا الفاعا ياي ماادب
لااغ مريااة المصااادر ايقاااع التشااخيق الااالزم ،تقاادي الخدمااة
المناسبة له ؛س ا؛تياجاته
راكري ،مقدري تعا،نك ححح

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ج

االس

معل بع،باع التعل

الصا

المادب

ملح،ظاع

لف عصأ اج.............................................................ججججججججججج مرا جل أمفبججج/ججج/ججج143هد ج
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اململكة العربية السعودية

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

وزارة التعليـــــم

التــــــــــــــاري.................................
املوضوع .إذن ولي األمر

املكرم ويل أمر الطالب......................................................../الصف/
السالم عليك ،ر؛مة اهلل ،بركاتهح ،بعد
وحرصا منا
بناء على حاجة ابنكم يف مادة ........................................................................../
ً
ً
..................................

على معرفة وحتديد نقاط االحتياج لديه يف تلك املادة ،والعمل على رفع مستواه الدراسي.
نش ع عععروم بتبوي ع ععل اب ع ععنكم لت برن ع ععام ص ع عععوبار ال ع ععتعلم يف املدرس ع ععة لتط يع ع ع ا ت ع ععارار التشع ع ع ي
األوادميية ،وانضمامه للربنام يف "؛ال م.ابقة الشر،ط الالزمة علياه لاللتحااب ببرناامع باع،باع
ال ااتعل " لتلق ععي اا ععدمار التعليميععة املناس ع ة ال ععع تس ععاعده عل ععى رفععع مس ععتواه ،و ل ععك ع بع ع
علمااا بااأن ااذ الخدمااة تقاادم ما باال ،زارب التعلااي مجانًااا "ح نأمععل
احلصع يف اليععوم الدراسععي.
ً
منكم التعاون معنا ملا فيه مصلبة ابنكم واملوافقة على لك.
وإليضععاه اععلا الربنععام عدون برفقععه ن ععلة بسععيطة ع ع برنععام صعععوبار الععتعلم ،نأمععل مععنكم
االط ع وموافاتنا بأي استفسار أو ملبوظة.
شاوري ومقدري تعاونكم وااتمامكم.
واهلل ويل التوفي ،،،
 د،ايق
اس ،لي األمر
الت ،يع
التاريخ

 ال د،ايق

اس مدير المدرسة

…….……………......……………...

الت ،يع
 143ا

التاريخ

…………….……............

 143ا
الخت
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اململكة العربية السعودية

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

وزارة التعليـــــم

التــــــــــــــاري.................................
املوضوع .تقرير التشخيص والتقييم

ج

ج
أكاكجلف شاأ جولف أأأ "ف س ئنمسجفأطجيجاأثإلج عفأ ه"

( منوذج )3

اوياجلي لع م جلفشاهلأبا ج
رصةه ج
صمحلج .......ج
لس جلفطمفب ج
لفهلع ج لخلم
لس ......ج
لي رسب ج
11
لف ةك ج
س عاي ج
لزنسأب ج
مرا جةع لاجلف أكاك ج

مرا ججليأ ا

/11/20جج36ج14هد ج

1425هد ج

لحلمفبجلفهل أبجفلطمفب ج

 26ج ج
ج لفسة ج طثأ إل ج لفأ رةجلف ألأب ج طثأ إل ج
ج
لفنطق ج سلأ ج
لفثهلك ج
اك ي ج
ج
ربع ج
ا كلضج نب ج
ب ون ج
اخك ج

جج ج
مةأًمجاجلي لع م جل لمافأبجولفسلعلأبجا ج
ة مئتجلي أظب ج

لفهلع ج لفهلعجججججج لفهلعججج لفهلعج لفهلعج لفهلعج
ج لفسماس ج
ل وس ج لفثمةإل ج لفثمفث ج لفكلب ج لخلم

ليماة ج

وض جلف هلإلاججج

سججج اأ ج

لف عابجولف كأأعاججدأ ةججغ جدأ ة ج

ج

رامضأم

فغ

ج

 3ج

 2ج

 3ج

 3ج

 -ج

 4ج

عص جلفطمفبا ا مو  وسط  لخللع ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

أ جليأمع اججج ئ ججججغ ج ئ ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

شك جسلعلأبا  ج عد ججيج عد ج
وص ما .....................................ج
لف معإلجليد ةمعإل  جدأ ججغ جدأ ج

فغ ج
لزةألب ج
سنعل جل عماة ج

ولأ ةجدجلخلم

ج

ليس ع جلف مو ج

لفكلب ج

مفثًماجوصعج شكلبجلفطمفبا
-1ج وصعجليشكلبجلةمجاكلهمجوفإلجل كجول دكلجلل جلي ا ةا ج
ليبدد جيجاسدد طأ جلف دد جخلمةددبجليئددم جوج يجا ددكفجلزةدد جولفطددكحجوأمف ددهجلفهلدد أبج دد كةج ددكضجلفكبددعج
ةععًددمج ددمجوا خ د جلف د ج،جلةددمجاةَّددهجك د ج كمةددهجب د جاسددك هجواصمرب دهج،جو شددكل هجفددأ ج ددمجع صددبجبمف د لمجلج
فمفطمفبجا ة جب لمجلجطثأ إل .ج
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 -2وصعجليشكلبجلةمجاكلهمجلي ل جول دكلجلل جلي ا ةاجافماجلي ل جب نَّجلفطمفبجف اهج مرل ج أدعاةجدج كلأدإلج
سمبأب،جويجاس طأ جلف عفأقجب ج لأةهج مجسثقجوب جلز ا جدجص ه،جف لجحي م جةىجلفالةم تجي مب هجوسدعفج
ا مونج ج ل جلفهل عبم جيسمع ةجلفطمفب،جوا عص جرسعبهجلمنجبسثبج جلي مرل جلفسمبأب.
 -3وصعجليشكلبجلةمجاكلهمجليكش جلفط بإلجول دكلجلل جلي ا ةاجأمفبجلفطمفبجطثأ أدب،جو دكضج دبجربدعج
الثكج ج كة،جووفإلجا كهجا علصإلج نم،جولفطمفبجيج شكلبجف اهجدجليعلاجل خك ،جوص جرش جف امرل جخمردأبج
وف يج لعجخمصجبهجص أًّمجوالمافأًّم،جوارغبجلف علصإلج جغكفبجليهلمارجيسمع ةجلفطمفب.
-4ج ة دددمئتجليأمبلدددبجلفشاهلد دجأبج د د جلفطمفدددباججمتجفأدددمجلجلفطمفدددبجبغكفدددبجليهلدددمارجو ثدددماسجل أماادددثجأدددعسج
لي رسددبجولفط د جولي لةدد جوغ ه د ،جولفطمفددبجابدد جلر أمأًددمجف م لدد جولدد فنجدجليندد س،جوصدد جفددعأ ج
علدددد،جلفطمفددددبجلسددد ا ل هجفأددد هجلفأسددددك جدجلفك مبددددب،جولددد فنجاسددد جبنظددددمرةجطثأثددددبج ددددم جةىج
صددأمةب،جولفطمفددبجحيددبجلف ج ا د جوص د جاعطددإلج ددمرل جعلدد،جلفسددثعرةجول ض د جاةَّددهجا أ د همج ن د جلفهل د عفج
ليثكددكة،جفدد لجحي ددم جةىج شدداأ ج كم ددإلجأددعسج لددنجلي ددمرل جأ دد،جادد جلف ددكفجعلدد،جةأددماجليأ أددم ج
ف اه،جلةمجانَّجلفطمفبجحيةإلجع دهجلخلمصجبمفكبعجالئةًمج ه.
-5ج ليخ ثددددمرل جوليأددددماأ جلفددد جمتجلسددد ا ل مج ددد جلفطمفددددباجمتج أددد ا جلخ ثددددمرجالددددمافإلجفلطمفددددبج
حي ددعيجعلدد،جيأ د جلي ددمرل جلخلمصددبجبمفهلددعجلفكلب د جوجلي ددمرل جل خددك جدجلفهل د عفجل وفأ دبججولف د جتج ددكاج
دجلفهلدددعجلفكلبددد ،ج ددد جةعطدددمجلجلفطمفدددبج دددمرل جلفهلدددعجلخلدددم .ج ولددد نجمتج أددد ا جلخ ثدددمرجمندددمئإلجج
فلطمفب،جوسأ ج كلعمةجة مئتجليخ ثمرجلفنةمئإلجا نمجلج ن أ جلخلطبجلف لأةأب.
ج
لفأكلرجأأمسجودعاجص عبم جدجلف ل جاوجةعمصبجاخك ا
 ف ابجص عبم جدجلف ل ججججججف ابجةعمصبجاخك جوض جاج
 ........................................................................................................ج
جيجاعد جف اهجص عبم ج ل ج
ج ج
لف عصأم جبنمجلجعل،جلفأكلرا ج
جةأمفبجلفطمفبجفغكفبجليهلمارجججج ةع لاجخطبج كبعابجفكاابجو لأةأب ج
لس ث ماجلفطمفبجف وجلةطثمقجلفشكواج ج
ج ج
جحي م جلفطمفبجةىجلف را جدجغكفبجليهلمارجدج ماة(لفكامضأم ) أ لرج(ج3ج)أهل جدجل سثعلج ج
جحي م جلفطمفبجةىجخ م جةضمفأباج ج
جةرشماججط بإلججججججججججججطلبج ل ج سمع ججججججججججرعمابجطثأبججججججججةشكللهجدجلفنشما ج
ج هل أ ججعأع جلفنطقجولفك وجج مب بجلفهلعججججججججج ج
جججججج ج
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ل جص عبم جلف ل ا ج
جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلف عصأ اج جج ج
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ج
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ملحق رقم ( )1الطريقة السليمة لمسك القلم

ضع القلم بني اإلبهام والسبابة

.م بلف اإلصبعني على القلم

اضغط باألصابع على القلم
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ملحق رقم ( )2نماذج من أخطاء الطالب وطريقة اكتشافها عند تحليل األخطاء
" لالستئناس "
المثال األول

+

1
5
1
7
_________
2
2

للرقم ( ) 1
لديه ُمشكلة في
َّ
عملية إعادة التجميع َّ
المثال الثاني

2

1
5
×
_________
2
6
الطَّالب يخلُط بين مهارة الضَّرب والجمع
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المثال الثالث

1

5

4
3
+
________
1 6 2
الطَّالب يخلُط بين مهارة الجمع والضَّرب
المثال الرابع

1

6

+

3
8
_________
7
2
أخط الطَّالب بسبب السرعة في الجمع
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ملحق رقم ( )3توثيق تحليل أنماط األخطاء " لالستئناس "
رقم المهارة

تحليل األخطاء

1

ال تدخل ضمن ال ُخطة ألن الطَّالب أخط في عمليَّة الجمـع بسـبب السـرعة:
72 =8+63

2

الطَّالــب لديــه ُمشــكلة فــي إعــادة التجميــع أثنــاء الجمــعم يــتم تصــحيح ذلــك
أثناء عملية التَّدريس

3

الطَّالب يخلُـط بـين مهـارة الجمـع والضَّـربم يـتم مراعـاة ذلـك أثنـاء التَّـدريس
بتوضيح الرموز(+م ×).

4

الضــرب والجمــعم يــتم إصــالح ذلــك عنــد التَّــدريس
الطَّالــب يخلُــط بــين مهــارة َّ
بتوضيح الرموز(+م ×).

ملحوظة:
تكت تتب نتيج تتة التحلي تتل مباشت ترة تح تتت إجاب تتة الطال تتب ف تتي االختب تتار وال يخص تتص نم تتوذج
للتحليل للحد من األعباء الكتابية والورقية.
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الفصل الخامس
البرنامج التربوي الفردي
 الخطة التربوية الفردية الخطة التعليمية الفردية االعتبارات األساسية للخطة التربوية الفردية المعلومات األولية للطالب على غالف الخطة نقاط القوة واالحتياج األهداف التربوية اعتبارات مهمة خاصة باألهداف أسماء المشاركين في إعداد الخطة التربوية الفردية النماذج -المالحق

المرشد في صعوبات التعلم 1437 – 36هـ

36

البرنامج التربوي الفردي:

جمي تتع الخ تتدمات التربوي تتة والخ تتدمات المس تتاندة الت تتي تقتض تتيها احتياج تتات ك تتل

طالتتب بنتتاء علتتى نتتتائج التشتتخيص والقيتتاسو وتشتتمل :جمتتع البيانتتات والمعلومتتات
ح تتول الطال تتب واع تتداد وبن تتاء البرن تتامجو وتطبيق تتهو وتقويم تته .له تتذا يعتب تتر البرن تتامج
التربوي الفردي بنائي أي تكاملي.
الخطة التربوية الفردية:

تصمم بشتكل ختاص للطالتب بعتد نتتائج التشتخيص األكتاديمي لتمكنته متن ستد
َّ

حاجاتتته التربويتتةو وهتتذ الخطتتة تشتتمل المعلومتتات األوليتتةو ونقتتاط القتتوة واالحتيتتاج

واألهت ت تتداف المتوقت ت تتع تحقيقهت ت تتا وفقً ت ت تا لمعت ت تتايير معينت ت تتة فت ت تتي فت ت ت ترة زمنيت ت تتة محت ت تتددة.
(الروسانو .)2001
الخطة التعليمية الفردية:

تعتبر الخطتة التعليميتة الفرديتة جتزًءا أساستيا ومرحلتة مهمتة متن م ارحتل تكتوين
وتص تتميم الخط تتة التربوي تتة الفردي تتةو وهت تتي الج تتزء الث تتاني والعمل تتي (التدريس تتي) فتتتي

البرنامج التربوي الفرديم حيث تحتوي على هتدف واحتد فقتط متن األهتداف التربويتة
الت تواردة فتتتي الخطت تتة التربويتتتة الفرديت تتة مت تتن أجتتتل تعليمتتته للطالت تتب .وتتك تتون الخط ت تة
التعليمي تتة الفردي تتة م تتن المه تتارة المت تراد تدريس تتهاو وأس تتاليب الت تتدريسو واالس تتتراتيجية

والتقنيتتات المستتتخدمةو ووستتائل التعزيتتزو واألنشتتطةم وهتتو متتا يعتترف بتتددارة الجلستتة

التدريستتية .متتع التنويتته إلتتى َّ
أن الحصتتص الجماعيتتة قتتد يشتتترل فيهتتا الطتتالب فتتي
الخطتتط الفرديتتةو ويختلفتتون فتتي الخطتتط التعليميتتة م ارعتتاة للفتتروق الفرديتتةو فأستتلوب

التدريسو والتعزيزو وأسئلة التقييم والتفاعل مع األمثلة قد تختلف من طالب آلخر.
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الخطة التربوية الفردية:
بناء على المعلومات السابقة حول الطالب الذين وقع عليهم االختيار ينبغي إعداد خطتة
ً
تربوية فردية لكل طالبو أو إعداد خطتط مشتتركة فتي التتدريس بنمتام المجموعتاتو وتعتد تلتل

بناء على نقاط القوة واالحتياج األكاديميتةو متع م ارعتاة َّ
أن لكتل طالتب خطتته التعليميتة
الخطط ً
وخاص تتة ف تتي الت تتدريس الجمت تتاعيو واألخ تتذ باالعتب تتار الخل تتل فت تتي المه تتارات النمائي تتة إن وجت تتد
وتزويتتد ولتتي أمتتر الطالتتب ومعلمتته فتتي الفصتتل  -عنتتد الطلتتب  -بصتتورة متتن الخطتتة التربويتتة
الفردية انمر(نموذج )3-2-1 4
أوًال :االعتبارات األساسية للخطة التربوية الفردية:

أ .ينبغي إعداد خطة تربوية فردية لكل طالب صتعوبات تعلتم أيتا كتان نتوع وزمتن الخدمتة
المطلوبة.

ب .ينبغي تسخير جميع اإلمكانات المادية والبشترية والمكانيتة والتقنيتات واألستاليب الالزمتة
إلنجاح الخطة التربوية الفردية.
تاء علتتى التشتتخيص والتقيتتيم لحالتتة كتتل
ج .ينبغتتي أن يتتتم إعتتداد الخطتتة التربويتتة الفرديتتة بنت ً
طالب على حد .
د .ينبغي أن تعتمد عمليات الخطة التربوية الفردية على الوصف الدقيق المكتوب للبرنتامج
التعليمي.
هت .ينبغي أن يتم إعداد الخطة التربوية الفردية على احتياجات الطالتب المحتددة فتي مستتوى
أدائه الحالي.
و .يفضل أن تعتمد الخطة التربوية الفردية على عمل فريق متعدد التخصصات.
ز .يفض تتل مش تتاركة األست ترة ف تتي تنفي تتذ وتقي تتيم ومتابع تتة الخط تتة التربوي تتة الفرديت تة ف تتي جمي تتع
مراحلها.
ح .ينبغي أن يقترن عمل الخطتة التربويتة الفرديتة بفتترة زمنيتة متوقعتة لبدايتة ونهايتة الختدمات
المطلوبةو انمر(القواعد التنميمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةو .)2002
ط .في التدريس الجماعي – إن فُعل -يتم إعداد خطتة فرديتة واحتدة مشتتركة لجميتع الطتالب
في كل مجموعة تدريستية ويطبتع منهتا نستخة لكتل طالتبو متع م ارعتاة الفتروق الفرديتة
أثناء تقديم الخطة التعليمية.
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ثانيا :المعلومات األوليـة للطالب على غالف الخطة(نموذج )1/4وتشمل على:
ً
استتم الطالتتب أو الطتتالبو التترقم فتتي البرنتتامجو المتتادةو الصتتفو المستتتوى الفعلتتيو جتتدول
حصص خروج الطالب أو الطالبو اسم المدرسةو استم منفتذ الخطتة (معلتم صتعوبات تعلتم أو
طالب متدرب)و العام الدراسي.
ثالثًا :نقاط القوة ونقاط االحتياج انمر(نموذج)2 4

ويراعى عند كتابتها ما يلي:

أ .ينبغي أن تكون نقتاط االحتيتاج مبنيتة علتى تحليتل نتتائج الطالتب فتي اختبتارات التشتخيص
األكاديمية.
ب .ينبغتتي م ارعتتاة تسلستتل نقتتاط االحتيتتاج حستتب تسلستتل المهتتارات للمتتنهج الد ارستتي وكتتذلل
تدرجها من حيث الصعوبةو أي من األسهل إلى األصعب.
فمثال نقاط
ج .توثيق نقاط القوة داخل نقاط االحتياج والتي لها عالقة بنقاط الضعفو ً
احتياج( :قراءة األعداد المتضمنة أربعة أرقام وحتى سبعة أرقام) نجد َّ
أن هنال نقاط قوة
وهي (:قراءة األعداد المتضمنة رقم واحد وحتى ثالثة أرقام ) .فالبعض يقوم بالتَّالي:

 ُيشت تتخص مهت تتارة ق ت تراءة األعت تتداد مت تتن (1إلت تتى )3ولكت تتن ال يوثقهت تتا فت تتي نقت تتاط القت تتوة أواالحتياج.
 ُيشخص مهارة قراءة األعداد من (1إلى )3شفهيا. -ال ُيشخص مهارة قراءة األعداد من (1إلى )3ويكتفي بمهارات أعلى!

د .معرف تتة نق تتاط الق تتوة عن تتد الطال تتب  -إن وج تتدت  -ع تتن طري تتق االختب تتارات الت تتي تق ت َّتدم ل تته
المكونتتة متتن رقتتم واحتتد وحتتتى ثالثتتة أرقتتام دون
فالطالتتب ال يتوقتتع منتته معرفتتة قتراءة األعتتداد
َّ

تقديمها له على شكل اختبار.

أما النقاط األخرى النمائية فتوثَّتق إن
هت .حصر النقاط األكاديمية فقطو انمر (الملحق رقم)1و َّ

وجتتدت فتتي نمتتوذج تقريتتر التشتتخيص والتقيتتيمو انمر(نمتتوذج )3فتتي الفصتتل ال اربتتع فتتي خانتتة
تم استخدامها مع الطالبو ولكن ينبغي مراعاتهتا والتعامتل معهتا
االختبارات والمقاييس التي َّ
في الخطة التعليمية (التدريس).
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ابعا :األهداف التربوية:
ر ً
ُيع ت َّترف اله تتدف الترب تتوي َّ
بأنت ته التغيي تتر المت تراد اس تتتحداثه ف تتي س تتلول الم تتتعلمو أو فك تتر و أو

وجدانهو وتنقسم األهداف التربوية إلى ثالثة أقسام:
أ – الهدف بعيد المدى:

هو سلول متوقَّع يمكن مالحمتته وقياسته وتحقيقته ختالل ستنة د ارستية أو أكثتر متن ختالل

تنفي تتذ الخط تتة التربويت تة الفردي تتة الخاصت تة بالطال تتب ف تتي البرن تتامجو انم تتر (نم تتوذج )2 4وينبغ تتي
مراعاة التالي عند صياغته:
ذكر.
 .1تحديد المهارات ًا

 .2وضع معيار لألداء المقبول.
 .3التاريخ المتوقع لتحقيق األهداف.
مثال للهدف بعيد المدى:

( قراءة كلمتات تحتوي المتواهر الصتوتية التاليتة( :أل) الشمستية والقمريتةو التتاء المربوطتة

المدودو التضعيفو همزة الوصلو همزة القطع داخل جمتل بنستبة ال تقتل عتن %80و ويتحقتق
الهدف بتاريخ 1437 4 28هت تقر ًيبا ).
(الم تواهر الصتتوتية حستتب المنتتاهج الحديثتتة فتتي لغتتتي مثتتل( :أل الشمستتية والقمريتتةو التنتتوين
المدودو التاء المربوطةو الهاءو التضعيفو همزة الوصل والقطع)...
( التاريخ المتوقع الذي تحته خط يكتفى بوضعه في الخانة المخصصة له في نموذج ( )2/4أي ال يكتب داخل الهدف)

ب  -الهدف قصير المدى:

هتتو ستتلول متوقَّ تع يمكتتن مالحمتتته وقياستته وتحقيقتته ختتالل فت ترة قصتتيرة متتن ختتالل تنفيتتذ

الخطة التربوية الفردية الخاصة بالطالبو انمر (نموذج.)2 4
وينبغي مراعاة التالي أثناء صياغة الهدف قصير المدى:
ونوعتا وال يمكتن جمتع مهتارتين مختلفتتين فتي هتدف واحتد (ينبغتي
كمتا ً
 .1تحديتد المهتارات ً
مركبا).
أال يكون الهدف ً
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(ويعتقد البعض َّ
أن دمج القراءة والكتابة في الهدف القصير يتعارض متع هتذا الشترط والحقيقتة
المقص تتود بالمه تتارات المركب تتة ه تتي المه تتارات األكاديمي تتة ك تتالجمع والط تترح بينم تتا عب تتارة "قت تراءة
وكتابتتة" تعتبتتر أستتلوب تحكمتته الفتتروق الفرديتتة بتتين الطتتالبو ويعتتود االختيتتار فتتي ذلتتل لخب ترة
المعلتتم) بتوضتتيز أكثتتر باإلمكتتان أن يحتتتوي الهتتدف القصتتير علتتى عبتتارة "قتراءة وكتابتتة"و فعلتتى
سبيل المثال طالب بالصتف ال اربتع ويعترف القتراءة والكتابتةم ال متانع متن تدريسته الهتدف قتراءة
وكتابتتةو وطالتتب آخ تتر فتتي الصتتف األول ال يع تترف الق تراءة والكتابتتة فيك تتون الهتتدف التدريست تي
منفصال عن الكتابة .ولكن ال يضم الهدف القصير قراءة األعداد وحل مسائل الجمع.
للقراءة
ً
 .2أن تكون األهداف قابلة للقياس ( حلو مقارنةو قراءةو كتابةو ...إلخ).
تار لتتألداء المقبتتول يكتتون بالنستتبةو أو بتتالكمو أو بتتالحكم ومثتتال
 .3أن تضتتم األهتتداف معيت ًا
ذلل (:بنسبة%80و أو بنسبة8إلى10و أو بدون أخطاء).

 .4األس تتابيع الت تتي س تتينجز فيه تتا اله تتدف حس تتب توزي تتع األس تتابيع الد ارس تتية ف تتي نم تتام
أسبوعا دراسيا.
المدارس لكل فصل دراسي ()16
ً
 .5عدد حصص التدريس والتقييم المنفذة توثق بعد االنتهاء من الهدف القصير.
.6كيفية قياس الهدف.
أمثلة لألهداف قصيرة المدى:
( -1ق تراءة كلمتتات داختتل ُجمتتل متتن المقتترر تضتتم م تواهر لغويتتة(أل الشمستتية وأل القمريتتة
بنسبة ال تقل عن .)%80
توضح في نموذج الخطة ()2/4
وسيدرس الهدف خالل األسبوع الخامس وحتى السادسم َّ
َّ

( -2قت تراءة وكتاب تتة كلمت تات داخ تتل ُجم تتل م تتن المق تترر تض تتم مت تواهر لغوي تتة(أل الشمس تتية وأل
القمريةو بنسبة 8إلى.)10
وسيدرس الهدف خالل األسبوع الخامس وحتى السادسم توضح في نموذج الخطة()2/4
َّ

( -3قت تراءة وكتاب تتة كلم تتات داخ تتل ُجم تتل م تتن المق تترر ب تتدون أخط تتاء وتض تتم مت تواهر لغوي تتة
(أل الشمسية وأل القمرية).
وسيدرس الهدف خالل األسبوع الخامس وحتى السادسم توضح في نموذج الخطة()2/4
َّ
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ج -الهدف التدريسي:

هتتو عبتتارة تصتتف متتا يتوقَّتع أن يكتستتبه الطالتتب متتن مهتتارات أو معلومتتات فتتي نهايتتة فتترة

محددة كحصة تدريسية واحدة تقر ًيبتاو ويتتم كتابتته ضتمن (نمتوذج)2 4و وينبغتي م ارعتاة التتالي
أثناء صياغة الهدف التدريسي:
ونوع تا وال يمكتتن جمتتع مهتتارتين فتتي هتتدف واحتتد(ينبغي أال يكتتون
كم تا ً
 -1تحديتتد المهتتارة ً
مركبا)( .ارجع لما ورد في ب فقرة ( )1األهداف قصيرة المدى).
الهدف ً
(ويعتقتتد التتبعض َّ
أن دمتتج القتراءة والكتابتتة فتتي الهتتدف التدريستتي يتعتتارض متتع هتتذا الشتترط

والحقيق تتة المقص تتود بالمه تتارات المركب تتة ه تتي المه تتارات األكاديمي تتة ك تتالجمع والط تترح أو قت تراءة
الح تتروف والم تتدودو بينم تتا عب تتارة أن يقت ت أر ويكت تتب تعتب تتر أس تتلوب تحكم تته الف تتروق الفردي تتة ب تتين
الطتالبو ومتدى قتتدرة الطالتبم ففتتي كثيتر متتن جلستات التتدريس يتتتم تفعيتل القتتراءة والكتابتة فتتي
الجلسة التدريسيةو واألمر مترول للمعلم).
 -2أن تكون األهداف قابلة للقياس (حلو مقارنةو قراءةو كتابةو ...إلخ).
 -3أن تضتم األهتداف معيتار لتألداء المقبتتول يكتون بالنستبةو أو بتالكمو أو بتالحكم ومثتتال
ذلل (:بنسبة % 80و أو بنسبة  4إلى5و أو بدون أخطاء ).
 -4كيفية قياس الهدف.
 -5تاريخ تحقق الهدف بعد االنتهاء(لمن ال يعمل بمشروع الحد من األعباء الكتابية).
ملحومة :كلمة إتقان يفضل أال تكتب في أي هدف بعد كلمة (بنسبة) إال إذا كانتت
النس تتبة  %100كقت تراءة الح تتروف واألع تتداد م تتن ( )9 0فاإلتق تتان ه تتو الكم تتال وه تتو
.%100
مثال على األهداف التدريسية:
 -1قراءة كلمات داخل ُجمل متن المقترر تحتوي المتاهرة اللغويتة (أل الشمستيةو بنستبة ال
تقل عن .)%80
 -2قتراءة كلمتتات داختتل ُجمتتل متتن المقتترر تحتتوي المتتاهرة اللغويتتة (أل القمريتتةو بنستتبة 4
إلى.)5
 -3قت ت تراءة كلم ت تتات داخ ت تتل ُجم ت تتل م ت تتن المق ت تترر ب ت تتدون أخط ت تتاء تح ت تتوي الم ت تتاهرة اللغوي ت تتة
(أل الشمسية).
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اعتبارات مهمة خاصة باألهداف:
 .1يتم احتساب نسبة الهدف بعيد المدى عتن طريتق مجمتوع نستب األهتداف القصتيرة مقستومة

على عددهاو واألمتر متترول للمعلتم فتي احتستابها أو تجاهلهتاو والهتدف بعيتد المتدى ال يق َّتيم

باختبتتار مخصتتص كالهتتدف القصتتير والتدريستتيو ولكتتن الخطتتة التتتي تقت َّتيم باستتتمرار ط توال
العام.
 .2يفضل أال تتجاوز األهداف قصيرة المدى لكل هدف بعيد متدى ستبعة أهتداف قصتيرة وهتذا
تحكمتته الفت ترة الزمنيتتة ختتالل العتتام الد ارستتيم فتتدن زادت األهتتداف عتتن ستتبعة فعلتتى المعلتتم
وضع هدف بعيد مدى آخر يتم البدء فيه بعد االنتهاء من الهدف بعيد المدى األول .ستواء
بدأ الهدف في العام الدراسي الحالي أو الذي يليه.
 .3األهتتداف التدريستتية َّ
يفض تل أال يفصتتلها أي إجتتازةو وان حتتدث ذلتتلو ال بتتأس ولكتتن علتتى
المعلم مراجعة األهداف السابقة قبتل البتدء فتي األهتداف الجديتدة للتأكتد متن عتدم فقتدها متن
قبل الطالب.
 .4تطبتتق المراجعتتة العامتتة لألهتتداف التدريستتية الستتابقة عنتتد انقطتتاع المعلتتم أو الطالتتب ألي
مرف لمدة ال تقل عن أسبوع تقر ًيبا.
رقم تتا ض تتمن األه تتداف
 .5يق ت َّتيم اله تتدف قص تتير الم تتدى بنهايت تته ف تتي حص تتة مس تتتقلةو وال ي تتدرج ً
التدريستية فتي نمتوذج الخطتةو وال يقتَّتيم فتي آختر هتدف تدريستتي ُدرسو بتل ال بتد متن فاصتتل
زمنتتي ال يقتتل عتتن يتتومو وال يخصتتص لتته نمتتوذج تحضتتيرو فقتتط يكتفتتى بورقتتة التقيتتيمو متتع
تدون المالحمتات اليوميتة إن وجتدت لكتل طالتب متع
احتسابه ضمن توزيتع الخطتة زمنيتاو وت َّ

رصد التقدم الحاصل لهو والتعديل في الخطة حسب االحتياج.

 .6تحتوي الخطة التربويتة الفرديتة علتى معلومتات البرنتامج األوليتة وعلتى نقتاط القتوة واالحتيتاج
وأهداف بعيدة مدى وأهداف قصيرة مدىو وأهداف تدريسيةو وتوثيق الخطة الزمنية لصتيانة
األهتتداف القصتتيرةو وأستتماء المشتتاركين فتتي إعتتداد الخطتتة -إن وجتتدوا -وينبغتتي أن تكتتون
الخطة جاهزة قبل بداية التدريس في البرنامج.
متتع ضتترورة معرفتتة عتتدد األهتتداف التدريستتية لكتتل هتتدف قصتتير متتدى عتتن طريتتق توزيعهتتا
بتتالرجوع إلتتى مهتتارات الحتتد األدنتتى المتعتتارف عليهتتاو وم ارعتتاة الفتتروق الفرديتتة أثنتتاء اختيتتار
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األهداف التدريستية حتتى ُيعترف توزيتع الخطتة زمنيتا قبتل التتدريسم حيتث َّ
يفضتل تخصتيص
حصة دراسية واحدة لكل هدف تدريستيو ويتتم استتغالل متدة ( )40دقيقتة كاملتة فتي تتدريس
الطالتب ...كتذلل ال بتد متن معرفتة كيفيتة تحليتل الهتدف قصتير المتدى إلتى أهتداف تدريستية
عتتن طريتتق الرجتتوع إلتتى تسلستتل مهتتارات الحتتد األدنتتىو وال يعنتتي تحليتتل األهتتداف قصتتيرة
المتتدى فتتي بعتتض نمتتاذج تشتتخيص المهتارات المطروحتتة فتتي الميتتدان إلتتى مجموعتتة أهتتداف
ال يعنتتي أختتذها كاملتتة فآليتتة ذلتتل تخضتتع لنقتتاط االحتيتتاج لكتتل طالتتب .كتتذلل ال بتتد أثنتتاء
تحليتتل الهتتدف قصتتير المتتدى االعتمتتاد علتتى تجزئتتة الهتتدف إلتتى مها ارتتته األوليتتةو بعيت ًتدا عتتن
تكت ترار المه تتارة بنس تتب متدرج تتة كم تتا يفع تتل ال تتبعض م تتثالً :قت تراء كلم تتات أل الشمس تتية بنس تتبة

(%60و )% 80 %70و أو بمجموعة كلمتات تبتدأ قليلتةو أو بتخصتيص أكثتر متن حصتة
لكل هدف تدريسي.
 .7يتتتم توثيتتق الت تواريخ فتتي نمتتوذج الخطتتة التربويتتة الفرديتتة كالتتتالي :الفت ترة الزمنيتتة المتوقعتتة
للهتتدف بعيتتد المتدىو وبدايتتة تتتدريس الهتتدف قصتتير المتتدى عتتن طريتتق األستتابيع المتوقعتتة
تبوعا
حس تتب توزي تتع األس تتابيع الد ارس تتية ف تتي نم تتام الم تتدارس لك تتل فص تتل د ارس تتي( )16أس ت ً

د ارس تتيا والت تتي س ت ُتينجز فيه تتا اله تتدف قص تتير الم تتدى وت تتاريخ تحق تتق األه تتداف التدريس تتية
فقط لمن ال يطبق مشروع الحد متن األعبتاء الكتابيتة  -وعتدد حصتص التتدريس والتقتويم
المنفذة بعد االنتهاء.

 .8عند اختالف التاريخ األولي لألهداف بعيدة المدى عن التاريخ الذي تحقق فتال يعتبتر ذلتل
مصتتدر قلتتق للمعلتتم حيتتث َّ
أن خطتتة التتتدريس ال يمكتتن أن تكتتون دقيقتتة ( )%100فهنتتال
تببا فتي اختتالف التتاريخ
مروف طارئة ُّ
يمر بها المعلم أو الطالتب متن شتأنها أن تكتون س ً
المتوقتتع عتتن المنجتتزو ولكتتن علتى المعلتتم تحتتري الدقتتة أثنتتاء توزيتتع التتواريخ زمنيتا ووضتتع
عدد أسابيع التدريس وتوثيق أسباب غيتاب الطالتب عتن البرنتامج فتي الخانتة المخصتص
له تتاو وتوثي تتق مق تتدار ت تتأخر الطال تتب ع تتن الحص تتةو وض تترورة تع تتويض حص تتص الغي تتاب
المهدرة سواء من قبل الطالب أو المعلم بحصص إضافية خارجتة عتن حصتص الجتدول
الرسمية وذلل باستغالل الحصص المكتبية قدر اإلمكان.
 .9قتتد يستتتغرق تحقيتتق الهتتدف التدريستتي لمتتروف متتا حصتتة د ارستتية أختترىو فتتدن حتتدث ذلتتل
على المعلم أن يقوم بتدوين اليوم والتتاريخ للحصتة األخترى فتي الخانتة المخصصتة لتذلل
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والتقييم يكون في النهاية عند اجتياز المهارة وال يخصص حصة دراسية للتقييمو كمتا فتي
الهدف قصير المدىو مع كتابة الملحومات والتوصيات والتعديل حسب الحاجة.
 .10عنت تتد تحقت تتق الهت تتدف قص ت تير المت تتدى يت تتتم توثيت تتق عت تتدد الحصت تتص المنفت تتذة وهت تتي مجمت تتوع
حصتتص األهتتداف التدريستتية وحصتتة تقيتتيم الهتتدف قصتتير المتتدىو أمتتا التدريستتية يتتدون
تتتاريخ التحقتتق مباش ترة فتتي خانتتة األهتتداف (تتتاريخ التحقتتق) فقتتط لمتتن ال يستتتخدم مشتتروع
الحد من األعباء الكتابيةو مع عدم تعتديل بدايتة التتدريس لألستابيع المتوقعتة والتذي ستبق
كتابتها أثناء تنفيذ الخطة.
أم تا
 .11البتتد متتن تحقيتتق المهتتارات األستتاس (التأسيستتية) قبتتل االنتقتتال إلتتى مهتتارات أختترىو َّ
المهارات الفرعية فباإلمكان تعديل الهدف بتخفيض نسبة الهدف في الخطة وتجاوز إلى
هدف أخر وذلل عنتد فشتل محاولتة تغييتر طريقتة التتدريس أو الهتدف التدريستي أو زيتادة
المتتدة الزمنيتتة المخصصتتة للهتتدفو والتأكيتتد علتتى ربتتط أهتتداف الخطتتة بمهتتارات المتتنهج
المدرسي.
تامال حستتب توزيتتع األهتتداف زمنيتتام وان
عامتا د ارستتيا كت ً
 .12يفضتتل أال تتجتتاوز الخطتتة الفرديتتة ً
تجتتاوزت الخطتتة الفرديتتة العتتام الواحتتد ألستتباب جوهريتتةم فتستتتكمل فتتي الع تام القتتادم بعتتد
تقيتتيم الخطتتة كاملتتة(نموذج .)7ولحتتاالت خاصتتة تكتتون الخطتتة نصتتف ستتنوية كالحتتاالت
ذات نقاط االحتياج األقل أو الحاالت ذات الحصص المكثفة.
 .13ف تتي البت ترامج الت تتي ُرشت تحت الس تتتقبال المت تتدربين تق تتع مس تتسولية إع تتداد الخط تتط وتدريس تتها
ومتابعتهتتا علتتى عتتاتق معلتتم صتتعوبات التتتعلمو واألخطتتاء التتتي تقتتع فتتي البرنتتامج عامتةً ال
يتحملهتتا الطالتتب المتتتدرب بتتل المعلتتمم لتتذا عليتته الحتترص علتتى اإلش تراف المستتتمر علتتى

المتت تتدربين وتت تتدريس نصت تتابه مت تتن الحصت تتصو وتقت تتويم أعمت تتالهم واست تتتكمالها عنت تتد غيت تتاب
المتدربين أو بعد إخالء طرفهم مع نهاية الفصل.
سا :أسماء المشاركين في إعداد الخطة التربوية الفردية:
خام ً
يتتتم كتابتتة أستتماء المشتتاركين فتتي إعتتداد الخطتتة وأختتذ ت تواقيعهم -إن شتتاركوا فعلي تا -متتع
اعتماد مدير المدرسة وتزويد األشخاص المخولين بمتابعتة الطالتب بصتورة منهتا –عنتد
الطلب -انمر (نموذج.)3 4
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"منع جف س ئنمس"ج ج

رصةهج ج

لس جلفطمفب ج
 1ج

صمحلجج ...ج

 26ج

 2ج

س ج ...ج

 27ج

لفأعو ج
لحلهلب ج
لس جلي رسب ج

ل أ ج
 ج
لس .....ج

لي ن

فغ

ج
ج

ليماة ج
ج

لفث مجل ج
 ج
ن جلخلطب ج

لفهلع ج ليس ع جلف لإل ج
ج

لخلم

ل رب مجل ج

لفكلب ج
لخلةأ

ج

ج
ج

كلإلج ....ج

لف موجلف رلسإل ج
1436هدج-ج1437هد ج

طكاأبج أإلجلفنةع ا ج
 ب لابج را جل د فجدجل سدمبأ جلي عص دبجف أدقجل هد لفجلفأهلد ةج ثد اج د جب لادبجلف د را جأسدبجع ا د جل س دمجبأ جلف رلسددأبجدجلي رس دبججفل هلددإلجل وس()16جاسددثععًمجوفل هلددإلجلفثددمةإلج(ج)16جاسددثععًمجفةددث اج
خُهل جفل فجلفأهل جل وسجل سثعلجلخلدم جةىجل سدثعلجلفثدم ج دمنجأهلد جفكدإلجاسدثعلجأهلد جمنج
ول فجلفأهل جلفثمةإلج جل سثعلجلف مس جةىجل سثعلجلف مشكجاربد ججأهلد ،جأهلد منججدجل سدثعجلجلف مسد ج
وأهل د منجدجل سددثعلجلف مشددك،جولفأهل د جلفثمفددثجأهل د منج د جل سددثعلج()11جوأهل د منج د جل سددثعلج()12جج
وهك ل...ول فجلفأهل جول خ ()6جدجل سثعلج()1جول سثعلج()2ج جلف هلإلجلف رلسإلجلفثمةإل.
 فكإلجفهلإلجارلسدإلجاسدمبأ ج سد ألبججعد اهمج(ج)16جاسدثععًمججفكدإلجفهلدإلججفمخلطدبج ثد اجدجلف هلدإلجل وسج د جل سثعلجلخلم جودجلف هلإلجلفثمةإلج جل سثعلجل وس.
 أأأ جل فجلفأهل جحيسبجل هلبج س ألبجويجاكص جضة جل ه لفجلف راسأب. ب ضجل ه لفجلفأهل ةج خ ج د جأهلد جف كدعنج دث جاجهد فجصهلد جا خد جج د جأهلد جفأنثغدإلجلس غ سجلحلهلبجلف لئ ةجدجل سثعلجل خ جو س أل مجفل فجلف يجالأه.
 ع اجلحلهل جلين ةاجلحلهل جلف راسأبجوأهلبج أأأ جل فجلفأهل جسعلجلج لا جلحلهل جاوجةأهلت. مرا ج أقجل د فجلف راسدإلجفدأ جبمفضدكورةج ع أأدهجيد جاطثدقج شدكولجلحلد ج د جل عثدمجلجلفك مبأدبجحبك جلف ع أقجاك إلجدجمنع ج لا ج مب بج را جل ه لف.
ج
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ج(جمنع 2/4ج) ج

م

ةأماجلفأعة ج

و ج

صدددكلجلةجلحلدد
دكوفجل مئأدددبج لم لدددبجب صدددعل مجلفأهلد د ةجولفطعالدددبج  1ج
 1ج ولفسملنب ج
 2ج
 2ج صكلجلةججللةم ج جلحلكلبجلفأهل ةجولفطعالبج ج
 3ج

ج

 3ج

 4ج

ج

 4ج

 5ج

ج

 5ج

 6ج

ج

 6ج

ةأماجليأ أم ج
ل مببجلحلكو فجل مئأبجلم لبجب شكم مجليا ل بج جلف للكةج
لفث أ ة ج
ل مببجللةم ج جلحلكلبجلفأهل ةجولفطعالبج ج
صددكلجلةجول مبددبجللةددم ج ددعيجفددعلهكجفغعاددب(لف مجلجليكبعطددبج
ولي عأبجوجل مجل) ج
صددكلجلةجول مبددبجللةددم ج ددعيجفددعلهكجفغعا دجب(اسجلفشةسددأبج
ولفأةكابجولف ض أع) ج
صددكلجلةجول مبددبجللةددم ج ددعيجفددعلهكجفغعاددب( نعا جلف د ج
ولفض جولفكسك) ج
ل مببجيإلج عيجللة ج جلف للكةجلفث أ ة ج

ل فجب أ جلي
ل مببجلحلكوفجل مئأبجلم لبجب شكم مجليا ل بج جلف للكةجلفث أ ةج،جول مببجللةم ج جلحلكلبجلفأهل ةجولفطعالب،ج وصكلجلةجول مببجللةم ج عيجفعلهكج
فغعاب(لف مجلجليكبعطبجولي عأبجوجل مجل)،ج وصكلجلةجول مببجللةم ج عيجفعلهكجفغعاب(اسجلفشةسأبجولفأةكابجولف ض أع)،جوصكلجلةجول مببجللةم ج عيجفعلهكج
فغعاب( نعا جلف جولفض جولفكسك) ،جوجل مببجيإلج عيجللة ج جلف للكةجلفث أ ةجبنسثبجيج أإلجع ج .%80ج
ججج21جج/جج12ججج/جج1436هدججججججججججججةىجج16ج/ججج5جج/ججج1437هد ج
لف رتةجلف نأبجلي عص بجفل فجب أ جلي ج

ل ه لفجصهل ةجلي

ج

و ج
 1ج
 2ج

)1جل مببجلحلكوفجل مئأبج
لم لبجب شكم مجليا ل بج ج
لف للكةجلفث أ ةجوبنسثبجة أمنج
 %100ج

ج

 3ج
 4ج
 5ج
 6ج

ب لابج را جل ف ج
جل سثعلج5جةىجل سثعلج8جج ج
ع اجلحلهل جلين ة ج  8ج
)2جل مبب()8جللةم ج جاصإلج
()10جللةم ج جلين تج ج
لحلكلبجلفأهل ةجولفطعالبج ج
لف للكةجلفأكاثبج ج
ب لابج را جل ف ج
جل سثعل9ةىجل سثعل10جج ج
ع اجلحلهل جلين ة ج  4ج

 7ج

مرا جلف أق

ل ه لفجلف راسأب ج
ل مببج لحلكوفجل مئأبجحبكلم مجوسكعة م(و–ج ج–جاج–جس)ج ب شكم مجليا ل بج جلفد للكةج
لفث أ ةجبنسثبجة أمنج %100ج
ل مببج لحلكوفجل مئأبجحبكلم مجوسكعة م(ن–جرج–جصج–جف)ج ب شكم مجليا ل بج جلف للكةج
لفث أ ةجبنسثبجة أمنج %100ج
ل مببج لحلكوفجل مئأبجحبكلم مجوسكعة م(س–جقج–ج –جح)ج ب شكم مجليا ل بج جلف للكةج
لفث أ ةجبنسثبجة أمنج %100ج
ل مببج لحلكوفجل مئأبجحبكلم مجوسكعة م(ا–جاج–ج ج–جو)ج ب شكم مجليا ل دبج د جلفد للكةج
لفث أ ةجبنسثبجة أمنج %100ج
ل مبددبج لحلددكوفجل مئأددبجحبكلم ددمجوسددكعة م(ج –جشج–جضج–جل)جب شددكم مجليا ل ددبج دد ج
لف للكةجلفث أ ةجبنسثبجة أمنجج %100ج
ل مببج لحلكوفجل مئأبجحبكلم مجوسكعة م(ن–جخج–ج ج–ج )ج ب شكم مجليا ل بج جلف للكةج
لفث أ ةجبنسثبجة أمنج %100ج
ل مببج لحلكوفجل مئأبجحبكلم مجوسكعة م(هد–ج ج–جغج–جف)ج ب شكم مجليا ل بج جلف للكةج
لفث أ ةجبنسثبجة أمن %100ج

أأأ جل فجصهل جلي جرص ج(جج1ججج) ج

ج

/23جج/12جج1436هد ج
/28ج12ج/جج1436هد ج
/30جج/12جج1436هد ج
/5ج1ج/جج1437هد ج
/7جج/1جج1437هد ج
1/12جج/جج1437هد ج
/14جج/1جج1437هد ج

دب)جولحلكلدبجلفطعالدبج

 1ج ل مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج جلحلكلبجلفأهل ةج(لف
(لي جبم فع) .ج
ل مببج()4جللةم ج جاصإلج()5جللةم ج جل حلكلبجلفأهل ةج(لفضةب)جولحلكلبجلفطعالبج(لي ج
 2ج بمفعلو) .ج
 3ج ل مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج جلحلكلبجلفأهل ةج(لفكسدكة)جولحلكلدبجلفطعالدبج
(لي جبمفأمجل) .ج

ج

/21جج/12جج1436هد ج

أأأ جل فجصهل جلي جرص ج(جج2ججج) ج

ججججججججججججججصأمةبجل فجلفأهل جل وس ج
)3جصكلجلةجول مبب()8جللةم ج ج  1ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج(لف مجلجلي عأب) ج
اصإلج()10جللةم ج جلين تج
 2ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج(لف مجلجليكبعطب) ج
عيجفعلهكجفغعاب(لف مجلج
ليكبعطبجولي عأبجوجل مجل) ج  3ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج(ل مجل) ج

/19جج/1جج1437هد ج
/21ج1ج/جج1437هد ج
/26ج1ج/جج1437هد ج
/28ج1ج/جج1437هد ج
/4ج2ج/جج1437هد ج
/6ج2ج/جج1437هد ج
/11ج2ج/جج1437هد ج

ب لابج را جل ف ج
جل سثعل11ةىجل سثعل12جج ج
ع اجلحلهل جلين ة ج  4ج

ج

أأأ جل فجصهل جلي جرص ج(جج3ججج) ج

/13جج/2جج1437هد

جججججججججصأمةبجل ه لفجلفأهل ةاجل وسجولفثمةإل ج
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جج ج
جمنع 3/4ج) ج
ج

ل ه لفجلفأهل ةجلي

ج

و ج

مرا جلف أق ج

ل ه لفجلف راسأب ج

)4جصددكلجلةججول مبددب(ج)8جللةددم ج  1ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج(اسجلفأةكاب) .ج
جاصإلج()10جللةم ج د جليدن تج
عيجفعلهكجفغعاب(اسجلفشةسأبج  2ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج(اسجلفشةسأب) .ج
ولفأةكادددددبجولف ضددد د أع)جج ددد د ج
لف للكةجلفأكاثب .ج
 3ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج(لف ض أع) .ج

/18ج2ج/جج1437هد ج
/20ج2ج/جج1437هد ج
ج
/25جج/2جج1437هد ج

ب لابج را جل ف ج

جل سثعل13ةىجل سثعل 14ج
ع اجلحلهل جلين ة ج  4ج

ج

أأأ جل فجصهل جلي جرص ج(جج4ججج) ج

/27جج/2جج1437هد ج

صأمةبجل ه لفجلفأهل ةاجل وسجولفثمةإلجولفثمفث ج
)5جصكلجلةجول مبب()8جللةم ج ج  1ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج( نعا جلف ) .ج
اصدددإلج() 10جللةدددم ج د د جليدددن تج
عيجفعلهكجفغعاب( نعا جلف ج  2ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج( نعا جلفض ) .ج
ولفضدد جولفكسددك)جج دد جلفدد للكةج
لفأكاثب .ج
 3ج صكلجلةجول مببج()4جللةم ج جاصإلج() 5جللةم ج عيجلفظمهكةجلفلغعابج( نعا جلفكسك) .ج

ج
/9جج/3جج1437هد ج

جل سثعلج15جةىجل سثعلج16جج ج
ع اجلحلهل جلين ة ج  4ج

/11ج/3جج1437هد ج

ب لابج را جل ف ج

ج

أأأ جل فجصهل جلي جرص ج(ججج5جج) ج
صأمةبجل ه لفجلفأهل ةاجل وسجولفثمةإلجولفثمفثجولفكلب ج

 1ج ةس ج() 4جيإلج عيجللة ج جاصإلج()5جيإلج جلفك م  .ج

ج
جل سثعلج1جةىجل سثعلج2جج ج
ج
ع اجلحلهل جلين ة ج  4ج

1
2
3
4
5

ج
ج
ج
ج
ج

ج
ج
/14جج/4جج1437هد ج

أأأ جل فجصهل جلي جرص ج(ججج6جج) ج
صأمةبجل ه لفجلفأهل ةاجل وسجولفثمةإلجولفثمفثجولفكلب جولخلم

و ج

ج
/9جج/4جج1437هد ج

 3ج ل مببج() 4جيإلج عيجللة ج جاصإلج() 5جيإلج جلفك م ج جلف للكةجلفث أ ة .ج

ج

ص بجليشمرن ج
وفإلجا كجلفطمفب ج
ل جلفهلعجاوج ل جليماة ج
ليكش جلفط بإل ج
ل جص عبم جلف ل ج
ن جلخلطبجلف راسأب ج

ليشمرلعنجدجةع لاجلخلطبجلفرتبعابجلف كاابج(ةنجشمرلعل) ج
ليس ج
ج
ج
ج
ج
ج

/4ج3ج/جج1437هد ج

/7ج4ج/جج1437هد ج

)6جل مببج()8جيإلج جاصإلج
()10جيإلج جلين تج عيج
للة ج جلف للكةجلفث أ ة .ج  2ج ل مببج()4جيإلج عيجللة ج جاصإلج() 5جيإلج جلفك م ج جلف للكةجلفأكاثب .ج

ب لابج را جل ف ج
لف هلإلجلفثمةإل ج

/2ج3ج/جج1437هد ج

/16جج/5جج1437هد ج
ج ج

لف عصأ ج
ج
ج
ج
ج
ج

لع ةماج اكجلي رسب
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ملحق رقم ( )1نقاط قوة واحتياج " لالستئناس"
نقاط القوة

م

م

 1قراءة وكتابة األعداد ضمن العدد ()20

1

 2مقارنة األعداد ضمن العدد ()20

2

 3ترتيب األعداد ضمن العدد ()20

3

4

5

أفقيــــا
جمـــع عـــددين ضـــمن العـــدد (ً )12

أسيا
ور ًّ

أفقيـــا
طـــرح عـــددين ضـــمن العـــدد (ً )12
أسيا
ور ًّ

4

5

نقاط االحتياج
قـــراءة وكتابـــة األعـــداد ضـــمن عشـــرات
األلوف

المقارنـــة بـــين عـــددين ضـــمن عشـــرات

األلوف

ترتيب األعداد ضمن عشرات األلوف
جمـــع عـــددين مـــن ثالثـــة أرقـــام علـــى
األكثــر باعــادة التجميــع وبــدون إعــادة

التجميع.

طـــرح عـــددين مـــن ثالثـــة أرقـــام علـــى
األكثــر باعــادة التجميــع وبــدون إعــادة

التجميع.
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الفصل السادس
التحضير والتدريس والصيانة
 التحضير التدريس الصيانة -استراتيجيات وقواعد إمالئية ولغوية.
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التحضير والتدريس
أ -التحضير:

بدمكان معلمي صعوبات التعلم تطبيتق مشتروع الحتد متن األعبتاء الكتابيتة  -ستيأتي ذكتر

تتدرس للطال تتب
فتتي الفص تتل الس تتابع – وال تتذي َّ
تاء علتتى المه تتارة الت تتي س ت َّ
يفعتتل في تته التحض تتير بن ت ً

ويحت تتوي عل تتى ط تترق ت تتدريس واس تتتراتيجيات خاص تتة بط تتالب ص تتعوبات ال تتتعلم ت ارع تتي الف تتروق
المكتترر والتتذي يشتتكل العنصتتر األكبتتر فتتي
الفرديتتةم وبالتتتالي االستتتغناء عتتن التحضتتير اليتتومي ُ
األعبتتاء الكتابيتتة  -ولالستفستتار آمتتل التواصتتل عبتتر وستتيلة التواصتتل فتتي المقدمتتة  -وي ارعتتى
التالي عند تفعيل التحضير أثناء التدريس:
 -1ينبغتي أن تكتتون االستتراتيجية المستتتخدمة أثنتتاء التتدريس مناستتبة لكتل طالتتب حتتتى

لو كانت الحصة جماعيةو وطريقة عرض الدرس متوافقة معهاو واالهتمتام بتعلتيم
الطالب كيف يتعلمو ويراعى التالي:
أ -التركيز على التدريس المباشرو وعلى المجال المعرفي وفوق المعرفي.
ب -مراعاة أسلوب الطالب التعلمي (بصريو سمعيو لمسي أم حركي).

( يفضل الرجوع لكتاب أبو نيانم صعوبات التعلم طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية)

 -2ينبغي مراعاة التالي أثناء تفعيل طريقة عرض الدرس أثناء الشرح:
أ -أن تكون متسلسلة ومبنية على استراتيجية محددة.
ب -أن تكون مختصرة بقدر اإلمكان وتفي بالغرض.
ج -عرض األمثلة المناسبة للتدريس.
 -3توضت تتيز المفت تتاهيم والعناصت تتر األساست تتية لمت تتادة الت تتدرس والمعروفت تتة بالقاعت تتدة العامت تتة
تثال عنتتدما ُي تدرس
وتعنتتي :لكتتل مهتتارة مفهتتوم معتتين ال بتتد متتن شتترحه للطالتتب فمت ً
المعلم الطالب مهارة كتابة الالم الشمسية ال بتد أن يعترف الطالتب أوًال َّ
أن التالم

مشدداو وعدد حروف التالم
الشمسية تُكتب وال تنطقو والحرف الذي يليها يكون
ً
الشمسية( )14حرفًا .انمر للنماذج رقم (1و 2و 3و 4و 5و 6و 7و .)8

 -4تفعيل عناصر العرض والتمارين والتعميم أثناء التدريس.
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 -5ال يعني التدريس الجماعي أن تكون طرق التتدريس والتقنيتات المستتخدمة وأستاليب
التعزيتتز لطتتالب المجموعتتة واحتتدةم بتتل علتتى المعلتتم م ارعتتاة ذلتتل أثن تاء التتتدريس
فلكل طالب خطته التعليمية التي تراعى أثناء الدرس.
 -6ينبغتتي أن تكتتون التقنيتتات المستتتخدمة مناستتبة متتن حيتتث ستتهولة االستتتخدامو وعامتتل
تدرب عل ت تتى
الوق ت تتتو والفائ ت تتدة م ت تتع تفعي ت تتل الحاس ت تتب اآلل ت تتي ف ت تتي البرن ت تتامجو والت ت ت ُّ
استخدامهو ومراعاة الفروق الفردية في الحصص الجماعية.
 -7استتتخدام التعزيتتز المعنتتويو أو الرمتتزيو أو المتتاديو وتوضتتيز نتتوع التعزيتتز المتتادي
في الخانة المخصصةو ومراعاة الفروق الفردية في الحصص الجماعية.
 -8أس تتئلة التقي تتيم ونتائجه تتا :ف تتي التحض تتير حس تتب مش تتروع الح تتد م تتن األعب تتاء الكتابي تتة
يخص تتص لك تتل طال تتب أس تتئلته الخاص تتة للتقي تتيم وتع تتد مس تتبقًا ف تتي ورق تتة خارجي تتة
وتك تتون الكلم تتات المخت تتارة داخ تتل جم تتلو أو قط تتع م تتأخوذة م تتن الم تتنهج حس تتب
مستتتوى الطالتتب الصتتفي قتتدر اإلمكتتانو متتع م ارعتتاة قتتدرة الطالتتب ومستتتوى أدائته
وعنت تتد التقيت تتيم يقت تتوم المعلت تتم مباش ت ترة بدمالئهت تتا علت تتى الطالت تتب لألهت تتداف الكتابيت تتة
ممتا يستتهل عليتته تقتتديمها
وكتابتهتتا لتته ألهتتداف متتادة القتراءة والرياضتتيات مستتبقًاو َّ
بالشت تتكل الس ت تتليم والست ت تريعو كم ت تتا ال يحاست تتب الطال ت تتب أثن ت تتاء التص ت تتحيز ورص ت تتد
ال تدرجات إال علتتى الكلمتتات المعنيتتة بقيتتاس الهتتدف فقتتطو متتع تصتتويب الخطتتأ
وتفعيل الواجبات المنزلية حسب الحاجة لذلل.
ب -التدريس ويراعى التالي:
 -1إدارة الجلسة التدريسية ومنها:
 االهتمام بوقت حضور الطالب للبرنامج. توزيع زمن الحصة على مراحل التدريس المختلفة. -التهيئة واإليضاح للطالب قبل بداية الدرس وتهدف إلى:
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طتتا عريضتتة
تهيئتتة الطالتتب للتتتعلم وتوضتتيز متتا ستتيتعلمهم أي أن يعطتتى خطو ً

للتتدرس كتتأن يعطتتى خلفيتتة عتتن المهتتارة قبتتل البتتدء بالتتتدريسو وتحديتتد المهمتتة التتتي
ستقدم للطالبو وتوضيز األنشتطة المطلوبتة للتتعلمو وتعريفته بالمتدة الزمنيتة للتدرس
وبتتالمفردات المس تتتخدمة فتتي الش تترح والالزمتتة للفه تتم مثتتل (ال تتالم الشمستتيةو وش تتكل
َّ
الش ت ت َّدة وطريقت تتة نطقهت تتاو وحت تتروف الت تتالم الشمست تتية وغيرهت تتا )...وتوضت تتيز مكونت تتات
المهارة الدقيقة والمخرجات المتوقَّع من الطالب أن يعرفها عند نهاية التدرسو ورفتع

دافعية الطالب نحو التعلمو ومراجعتة التدرس الستابق وربطته عنتد الضترورة بالتدرس
الجديد .انمر (أبو نيانو .)2001

تثال ال يمك تتن للمعل تتم اس تتتخدام
 م ارع تتاة الص تتعوبات النمائي تتة للطال تتب أثن تتاء الش تترحو فم ت ًأسلوب اإللقاء والطالب يعاني من ضعف في الذاكرة السمعية.

 "النمذجتتة وتعنتتي :نمذجتتة المعلتتم للمهتتارة أمتتام الطالتتب ومتحتتدثًا بخطتوات العمتتل حتتتىيسمعه الطالب ويشاهد و مع تشجيع الطالب على السسال في حالة عتدم الوضتوح.

وبعتتدما ينتهتتي المعلتتم متتن إج تراء النمذجتتة بتتالخطوات الالزمتتة لتتتعلم المهتتارة يطلتتب
من الطالب أن يقلد وهو يقوم بنفس اإلجراء"( .أبو نيانو .)2001
 "التمارين الموجهة من قبل المعلم وفيها :يقوم الطالتب فتي هتذ المرحلتة بتأداء المهمتةتتخدما اإلج ت تراء الست تتابق النمذجت تتة وهت تتي أست تتلوب شت تتاهد وقلت تتد تحت تتت إش ت تراف
مس ت ت ً
ومستتاعدة المعلتتم .ويقتتوم المعلتتم بدعتتادة التغذيتتة الراجعتتة المباش ترة وذلتتل لتصتتحيز
األخط تتاءو أو ع تتدم الفه تتمم حت تتى يتجن تتب وق تتوع الطال تتب أثن تتاء عملي تتة الت تتدريب ف تتي
إجراءات غير صحيحة أو مفاهيم خاطئةو وأثناء إشراف المعلتم علتى أداء الطالتب
يقوم بتعزيز لفميا طيلة الوقت"( .أبو نيانو .)2001
 "التمتتارين المستتتقلة عتتن المعلتتم وفيهتتا :يقتتوم الطالتتب فتتي هتتذ الخطتتوة بالتتتدرب علتتىالمهت تتارة الجديت تتدة التت تتي يت تتتم تدريست تتها لت تته باست تتتقاللية وبت تتدون مست تتاعدة مت تتن المعلت تتم
ويس تتتمر ه تتذا الت تتدريب عل تتى المه تتارة حت تتى اكتس تتابها حس تتب معي تتار مع تتين يح تتدد

المعلتتمو ويفتتترض َّ
أن الطالتتب ال يجتتد صتتعوبة فتتي القيتتام بالمهمتتة فتتي هتتذ المرحلتتة

أم تا إذا وجتتد مشتتكلة فتتي القيتتام بالمهمتتة أو فهتتم المعلومتتات فتتيمكن أن يقتتوم المعلتتم
َّ
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بتتالعودة إلتتى الخط توات الستتابقة حتتتى لتتو تطلَّتب ذلتتل العتتودة إلتتى الخطتتوة األولتتى".
(أبو نيانو .)2001
 "التعميم ويعني :قيام الطالب باستخدام المهارة التي تعلمها في مواقتف وأوضتاع أخترىغير التي تعلم فيها المهارة .كأن يستخدم المهتارة التتي تعلمهتا فتي غرفتة المصتادر
في الفصل العاديو أو يستخدم مهارة الضرب في حتل مستائل القستمة أو استتخدام
مه تتارات اإلم تتالء الص تتحيحة الت تتي تعلمه تتا ف تتي غرف تتة المص تتادر ف تتي اختب تتار م تتادة
التاريخو كمتا َّ
تر متن التعمتيم وهتو قتدرة الطالتب علتى أداء المهتارة
نوعتا آخ ًا
أن هنتال ً
التتي تعلمهتا عتن طريتق معلتم صتعوبات التتتعلم أمتام معلتم آختر مثتل :معلتم الفصتتل
العادي"( .أبو نيانو .)2001
 جتتذب انتبتتا الطالتتب والبعتتد عتتن التتروتين واالستتتفادة متتن جميتتع العناصتتر التتتي يتفاعتتلمعها الطالب في إيصال المعلومة.
 وضوح اللغة واعتدال درجة وسرعة الصوت. استخدام التغذية الراجعة. عتتدم االستتتجابة للمتتسثرات الخارجيتتة ( ج توال – التتزمالء ) ويقتتترح الكاتتتب وضتتع الفتتتةتدون فتتي الوجتته
متحركتتة متتن وجهتتين علتتى بتتاب غرفتتة المصتتادر متتن الختتارجو ويت َّ
عفوا لدي طالب) وفي الوجه الثاني عبارة ( َّ
تفضل بالدخول).
األول عبارة ( ً

 استخدام التعزيز المادي أو المعنتوي أو الرمتزي أثنتاء الجلستة التدريستية وبعتدهاو وعتدماالعتماد على أحدهما باستمرارو والتعزيز الرمزي كوضع األسماء في لوحة الشرف.
 توثيق غياب الطالب أو تأخر في الخانة المخصصة. – 2ضرورة إشرال الطالب في حل بعض التمارين أثناء التتدريسو والحترص علتى أن تكتون
من المنهج قدر اإلمكانو ويفضتل أال تشتمل الكلمتات المقدمتة للطالتب مهتارات أخترى
لم يصل إليهتا الطالتب فتي الخطتةو متع ربتط األهتداف الستابقة بالالحقتةو وتوثيقهتا فتي
دفتر الطالب الخاص بالتقييمو أو دفتر آخر معد لذلل.
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 - 3الحرص علتى استتثمار وقتت الحصتة المتبقتي بعتد االنتهتاء متن الشترح عتن طريتق تقتديم
أنشتتطة وتتتدريبات متتن المتتنهجم ويفضتتل تكتتون عتتن طريتتق الحاستتب اآللتتيو ومرتبطتتة
بالمهارة التي تم تدريسهاو أو المهارات المرتبطة باألهداف السابقة.
 - 4توثي تتق أعم تتال الطال تتب بع تتد التقي تتيم :يفض تتل ت تتوفير دفت تتر خ تتاص للطال تتبو وف تتي حال تتة
استخدام أوراق أخرى لبعض الطتالب توضتع حستب اختيتار المعلتمو متع ضترورة بقتاء
الدفتر بالبرنامجو ومراعاة التالي سواء كان التقييم في الدفتر أو األوراق:
أ -كتابة عنوان الدرس ورمز الهدف القصير والتدريسي.
ب -كتابة التاريخو وتوثيق التصحيز والدرجة والمعيارو والتعزيز.
ج -نمافة وترتيب الدفتر أو األوراق.
 -5اط تتالع م تتدير المدرس تتة عل تتى تق تتارير م تتدى تق تتدم الط تتالب حس تتب م تتا تقتض تتيه الحاج تتة
ويفضل زيارة مدير المدرسة إلى البرنامج لالطالع على العمل.
 -6الص تتيانة الدائم تتة وته تتدف لتعم تتيم المه تتارةو وال يعن تتي تق تتديمها للطال تتب إغف تتال العوام تتل
األختترى األهتتمم والتتتي تستتاهم بشتتكل كبيتتر فتتي تعزيتتز عمليتتة التعمتتيم لديتتهم عتتن طريتتق
تقتتديم المهتتارات الستتابقة المكتستتبة بصتتورة مستتتمرة فتتي غرفتتة المصتتادرو وفتتي الفصتتل
والمنزلو مع ربط مهارات تلل األهداف باألهداف الجديدة باستمرار .وفي الصيانة ال
همتتل الطالتتب بمجتترد تحقتتق الهتتدفو بتتل ينبغتتي عمتتل صتيانة دائمتتة لألهتتداف قصتتيرة
ُي َ
المدىو والتركيتز علتى كستب المهتارة ولتيس علتى الكتمو انمتر الشتكل رقتم ( )1وتكتون
الص تتيانة ع تتن طري تتق تم تتارين ثابت تتة تعط تتى للطال تتب بع تتد ك تتل ه تتدف قص تتير م تتدى ت تتم
إنجاز و ويوثق ذلل في نموذج الخطة (رقم.)4
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شكل رقم ( )1هرم صيانة األهداف قصيرة المدى

األول

األول والثاني
ووااني
والثاني
الثاني والثالث
األول و

األول والثاني والثالث والرابع
األول والثاني والثالث والرابع واخلامس
األول والثاني والثالث والرابع واخلامس والسادس
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مث تتال :إذا اجت تتاز الطال تتب اله تتدف قص تتير الم تتدى الث تتاني يق تتدم ل تته تمت ترين ص تتيانة لله تتدف
قصير المدى األولو وعند اجتياز الهدف قصير المدى الثالث يقدم له تتمرين صتتيانة
للتهدفين القصيرين المتدى (األولو والثتاني) وعنتد اجتيتاز الهتدف قصتير المتدى ال اربتع
يق تتدم ل تته تم تتارين ص تتيانة لأله تتداف قص تتيرة الم تتدى (األولو والث تتانيو والثال تتث) وهك تتذا
عل تتى أن تك تتون تم تتارين الص تتيانة ف تتي حص تتة مس تتتقلة ع تتن حص تتص الج تتدولو وف تتي
حصص الجدول المتبقية( .يفضل عمل تمتارين مجدولتة لكتل طالتب بهتدف الممارستة
ملما بالمهارةو ويتم ذلل بالتعاون متع األسترةو حتتى لتو تتم إقفتال الخطتة
ليبقى الطالب ً
للطالت تتبم لتصت تتبز تلت تتل التمت تتارين بعت تتد تطبيقهت تتا كافيت تتة -بت تتدذن اهلل -لتعمت تتيم المهت تتارة
باإلضافة إلى العوامل األخرى التي ذكرت أعال )
فمن المالحم في الشكل السابق َّ
أن أكثر األهداف صيانة هتو األول بحكتم بدايتته

المبكرةم وبالتالي يحتتاج إلتى استترجاع بصتورة دائمتةو كمتا َّ
أن الهتدف الستادس صتيانته
مرة واحدة فقطم وذلل كونه قُتدم للطالتب قر ًيبتا وهكتذا .والصتيانة تكتون بدعطتاء الطالتب
مسألة أو عدد أو كلمة أو جملة واحتدة فقتط للتتذكيرو وتكتتب علتى ورقتة حستب صتيانة
األهدافو وتوثق نتائجها وتوضع في ملف الطالب ليتم الرجوع إليها عند الحاجة.
 -7يفضل عمل وتوثيق جلسات خاصة بالمراجعةو وتخصص للحاالت التي تنتهي قبل
نهاية العامو وال يمكن استبدالها بحالة أخرى لضيق الوقتو مع ضرورة استكمال
التدريس قبل وبعد اإلجازاتو وعدم تبني الرأي الذي يأخذ بعدم جدية الدراسة طالما
حاضر في المدرسةو فالخطة ال بد أن تسير كما خطط لها زمنيا.
ًا
الطالب
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نماذج رقم (1م )2
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نماذج رقم (3م )4
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نموذج رقم ( ) 6
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نموذج رقم ( ) 7
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نموذج رقم ( ) 8

؛ذ دلا ما) االستفهامية ؟
م ما  م َّ يتك،ن الماء؟
يي ما  يي َ تفكر؟

عالم ذا البكاء؟
علغ ما َ 
ع ما  ع َّ تسأل؟

الم الق.يعة بينك؟
لغ ما َ 

لما  ل َ تهر بما ال تعر ؟
بما  ب َ يتصا المؤم ؟
؛تام ذا العناء؟
؛تغ ما َ 

؛ذ الن،ن الم،ب،لة

؛ذ الن،ن االستفهامية

عم تسأل؟
مما تأكل
ع م َّ 
م ما  آكل َّ
مم د ذع الكتاب؟
عما تشاء
ِم َم َّ 
ع ما  اسأل َّ
؛ذ ن،ن د ْن المصدرية الناببة ذا اتصل بالم النايية
د ْن ال  يسعدني دال تر؛ل
؛ذ ن،ن ْن الجازمة ذا اتصل بالم النايية د ،بما الزائدب

ْن ال  ال تنصر ،يقد نصر اهلل)

ْن ما َّ ما يبل .عندك الكبر د؛د ما د ،كال ما)
بحث سليمان العبدالل.يا
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الفصل السابع
مشروع الحد من األعباء الكتابية في برامج صعوبات التعلم
 الغالف مشروع الحد من األعباء الكتابية فكرة المشروع نموذج تحضير تدريس المهارة نموذج ملخص متابعة تدريس األهداف أهداف المشروع آلية تطبيق المشروعالورقي

 الفــرق بــين التحضــير القــديم والجديــد مــن حيــث العــبء -النماذج
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مشروع الحد من األعباء الكتابية في برامج صعوبات التعلم
كمتتا يتتدرل الجميتتع فتتي الميتتدان التربتتوي وخاص تةً العتتاملون فتتي ب ترامج صتتعوبات التتتعلمو وكمتتا

َّأكتتدت عليتته الد ارستتات المتخصصتتة حتتول متتا تشتتكله األعمتتال الكتابيتتة اليوميتتة متتن أعبتتاء تحتتد متتن58
إبداعات المعلمو وتستنزف وقته وطاقتهم فال يجد الفرصة للقيام بدور الحقيقي فتي بترامج صتعوبات
التتتعلمو وهتتذ األعبتتاء تتمثَّتتل بالجهتتد البتتدني والمتتادي التتذي ُيبتتذلو وخاص تةً األخيتتر كالصتترف علتتى
أحبتتار الطابعتتاتو واألوراقو ومتتا يلحقهتا متتن صتتيانةو وهتتذ األعبتتاء تتتزداد بنستتبة كبيترة متتع استتتخدام

نمتتاذج التتتدريس اليوميتتة (تحضتتيرات) والمستتتخدمة منتتذ نشتتأة الب ترامجو والتتتي يقتتوم المعلتتم بتعبئتهتتا
باستتمرار لكتتل طالتب وعلتتى متتدار العتام الد ارستتيو وبشتكل متكتترر لتتنفس المهتارة (الهتتدف التدريستتي)
سواء للطالب نفسه أو لزمالئه في البرنامجو دون مراعاة للفروق الفرديةو خاصة في التدريس.
لذا َّ
قدم فريتق العمتل التذي يضتم ستليمان بتن عبتدالعزيز العبتداللطيفو وعبتدالكريم بتن ستليمان
الصقر مشرفي صعوبات التعلم في إدارة التربيتة الخاصتة بتددارة التربيتة والتعلتيم بالريتاض وبدشتراف
ومتابع تتة مس تتتمرة م تتن م تتدير إدارة التربي تتة الخاص تتة األس تتتاذ عب تتدالرحيم ب تتن عب تتدالرحمن آل الش تتيخ
مشروع "الحد من األعباء الكتابية في برامج صعوبات التعلم" حيث تم طرحه في الميتدان فتي العتام
1435 1434هت.

فكرة المشروع:
بناء على الدراسة التي قام بها األستاذ سليمان العبداللطيف فتي رستالة الماجستتير(1431هتت)
ً
قستتم تقنيتتات التعلتتيم بجامعتتة الملتتل س تعودو والتتتي أوضتتحت نتائجهتتا َّ
أن أستتلوب التحضتتير الحتتالي
(القديم) انمر الشكل (رقم )1يشك ُل العقبة األولى للمعلمتين أمتام تتوفير الوقتت والجهتد لتقتديم خدمتة
مثاليتتة لطتتالب صتتعوبات التتتعلم تعتمتتد علتتى استتتخدام التقنيتتات التعليميتتة فتتي البرنتتامجو واستتتخدام
األساليب المتعددة أثناء التدريس لكل طالب على حدةم لذا اقترح فريق العمتل فكترة استتبدال نمتوذج
التحضتتير اليتتومي الحتتالي بتتالنموذج الجديتتد "نمتتوذج تحضتتير تتتدريس المهتتارة" انمتتر الشتتكل (رقتتم)2
والمتمثتتل فتتي ت توافر تحضتتيرات شتتاملة ودائمتتة ألغلتتب المهتتارات التتتي تستتتخدم فتتي تتتدريس طتتالب
صتتعوبات التتتعلمو وتستتتخدم فتتي ك تل زمتتان ومكتتان وألي طالتتبم ومستتسولية إعتتدادها تكتتون متتن قبتتل
المعلمتتينو ومراجعتتة ومحكمتتة متتن قبتتل المختصتتينو وكتتذلل النمتتوذج المتمثتتل فتتي "ملختتص متابعتتة
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يفعتتل أثنتتاء التتتدريس
تتتدريس األهتتداف" انمتتر الشتتكل (رقتتم )3بحيتتث يوثَّتتق فتتي هتتذا النمتتوذج أهتتم متتا َّ
ويفعتتل بعتتد تطبيتتق نمتتوذج (رقتتم" )2تحضتتير تتتدريس المهتتارة" متتع الحتترص
لكتتل طالتتب علتتى حتتدةو َّ
عل تتى تفعي تتل عناص تتر إدارة الجلس تتة التدريس تتية أثن تتاء الت تتدريسو والت تتي م تتن ض تتمنها أس تتاليب وط تترق

تاص بتتالمعلم فهتتو يوضتتز لتته النقتتاط الرئيستتةم ولتتيس كتتل متتا يقدمتته المعلتتم
التتتدريسم فالتحضتتير خت ع
تدو ُن فتتي التحضتتيرو فاإلبتتداع والمرونتتة وم ارعتتاة الفتتروق الفرديتتة وخاصتتة فتتي التتتدريس الجمتتاعي
يت َّ
تمهتتر لمستتاتها متتن قبتتل المعلتتم أثنتتاء تفعيتتل الخطتتة التعليميتتة (التتتدريس) وهتتذا متتا َّ
أكتتدت عليتته آليتتة
أقرت بنمام تدريس المجموعاتو وبالتتالي فتحتت المجتال الستتخدام التحضتير
العمل الرسمية والتي َّ

ألكثتتر متتن طالتتب بنمتتوذج تحضتتير واحتتدو متتع م ارعتتاة َّ
أن لكتتل طالتتب خطتتته التعليميتتة الخاصتتة بتته
فالمعلم أثناء التدريس الجماعي يقدم األسلوب المناسب للتدريس والتعزيز واستخدام التقنيات وأسئلة
التقييم واألمثلة لكل طالب على حدة.

نموذج تحضير تدريس المهارةم انظر الشكل ( )2ويشتمل على:
 ف تتي خان تتة المه تتارة ُيكت تتب ن تتوع المه تتارة باختص تتار وبش تتكل ع تتام وال يكت تتب ن تتص اله تتدفالتدريسي مثال ":قراءة كلمات تحوي الماهرة اللغوية (تنوين الفتز)".
 أسلوب التدريس واالستتراتيجية :يفضتل تخصتيص أكثتر متن نمتوذج لمهتارة واحتدة يضتمأساليب واستراتيجيات مختلفة تقدم حسب احتياج كل طالبو وتراعي الفروق الفردية.
 التهيئة واإليضاح :يفعَّل حسب المهارة. خط توات االستتتراتيجية :توضتتز خط توات تطبيتتق االستتتراتيجية بالتسلستتلو وينبغتتي إدراجقاعدة مبسطة الكتساب المهارة َّ
عونا للتوصل إلى الحل.
تقدم للطالب تكون له ً
تخصت تتص لطالت تتب معت تتين
 العت تترض والتمت تتارين والتعمت تتيم :تقت ت َّتدم بشت تتكل عت تتام للمهت تتارة والَّ
والتخصيص يكون أثناء التتدريس حيتث تعترض لكتل طالتب أو مجموعتة طتالب أمثلتة

وتمارين مناسبة لقدراتهمو ومرجعها منهج الطالب قدر اإلمكان.
 أستتئلة تقيتتيم الهتتدف والواجبتتات :ال توضتتع ضتتمن النمتتوذج كتتون النمتتوذج عتتام ولجميتتعيعتد أستئلة التقيتيم أو الواجبتات بشتكل
الطالب بمختلف الصفوفم فالمعلم قبل الدرس ُ
خارجي حسب منهاج كل طالبو فلو وضعت أسئلة التقييم والواجبات الحتجنتا إعتداد
نموذج لكل طالب وهذا عبء كتابي.
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 تقييم األهداف التدريسية والقصيرة والصيانة ليس لها تحضير ورقيو ولكتن تنفَّتذ وتوثَّتقنتائجها في نموذج ملخص متابعة تدريس األهدافو انمر الشكل (رقم.)3
 يحتق للمعلتم التعتديل واإلضتافة علتى نمتاذج المشتروع بمتا يت ار يختدم أهدافته فتي برنتامجصعوبات التعلم.
 للمعلم حرية جمع التحضيرات في ملف واحد أو تغليفهتام فتاألهم ستهولة الوصتول إليهتاعند بداية الدرس.
 نمتتاذج تحضتتير المهتتارة لمتتادة لغتتتي والرياضتتيات يتتتم إعتتدادها أو الحصتتول عليهتتا متتنالمواقع الرسمية والتربوية أو من الزمالء.

نموذج رقم ( )3ملخص متابعة تدريس األهداف ويشتمل على:

 .1يخصص لكل طالب نموذج َّ
ملخص متابعتة حتتى فتي التتدريس الجمتاعي وذلتل م ارعتاة
لعدم الخطأ أثناء التوثيق وخاصة في الغياب أثناء التدريس الجماعي.
 .2اسم الطالبو رقمه في البرنامجو الصفو متادة الصتعوبةو رقتم المجموعتة فتي التتدريس
الجماعيو إن وجدت.
 .3رقم الهدف قصير المدى والتدريسي.
 .4االسم المختصر للمهارة في الهتدف التدريستي فقتطو أو تقيتيم الهتدف قصتير المتدىو أو
صيانة األهداف قصيرة المدى.
 .5نوع التعزيز :يوثَّق حسب ما قدمه المعلم للطالب.
 .6الوسائل والتقنيات التعليمية :توثَّق حسب ما استخدم منها.
 .7اليوم :ويعني اليوم التدريسي األخير الذي تحقق فيه الهدف( .الثالثاء)
 .8الحصة :وتعني الحصة التدريسية األخيرة التي تحقق فيها الهدف( .الثانية)
 .9تتتاريخ التحقتتق :ويعن تي التتتاريخ التتذي تحقتتق فيتته الهتتدف قصتتير المتتدىو أو التدريستتي.
1434 11 25هت
 .10نسبة التحقق :وتعني النسبة التي وضعت في الهدف للتحقق سواء قصتير المتدىو أو
التدريسي)%80(.
 .11يستكمل :ويعني في حال إضافة حصة أخرى للهدف .يتم اإلشارة بعالمة 
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 .12تعويضتتية :وتعنتتي إحضتتار الطالتتب فتتي حصتتة بديلتتة فتتي حتتال غيابتته عتتن الحصتتة.
يتم اإلشارة بعالمة 
 .13يعاد :ويعني في حال إعادة الدرس باستراتيجية أخرى في حصة جديدة .يتم اإلشتارة
بعالمة 
 .14الغياب ويعني غياب الطالب عن الحصة التدريسية .يتم اإلشارة بعالمة 
 .15الواجب :ما يقدم للطالب بعد الهدف التدريسي وي م
حضر الحقًا.
ُ
 .16عتتدد الحصتتص المنفتتذة :وتعنتتي مجمتتوع الحصتتص التدريستتية التتتي خصصتتت لكتتل
هدف.
 .17الملحومات :وتعني توثيق تاريخ بداية الحصص األولى التي يستتكمل بعتدها التدرس
أو الحصص التدريسية لمتا قبتل اإلعتادةو أو حصتص الغيتاب فتوثتق بتاليوم والتتاريخ
في الملحومات .بداية التدريس الثالثاء 1434 12 24هت

أهداف المشروع:

تفرم المعلم لعملية التدريس.
ُّ .1
تحسن مستوى الطالب بسبب ُّ

 .2تتتوفير الوقتتت والجهتتد متتن ختتالل تقلتتيص عتتدد األوراق المتكتتررة الناتجتتة عتتن الطباعتتة
والتوثيق المستمر بالكتابة.
 .3ت ارع تتي آلي تتة المش تتروع الف تتروق الفردي تتة ب تتين الط تتالبم م تتن خ تتالل تع تتدد االس تتتراتيجيات
التدريسية.
 .4متابعة مدى تقدم الطالب بصورة مرنة من قبل المعلمو والمشرف التربويو وولي األمر.
 .5تطوير الجانب المهني للمعلمم وذلل بدعداد تحضيرات خاصة به.
 .6يتيز الفرصة للمعلم اإلبداع عند التعديلو واإلضافة على نماذج التحضير.
 .7توفير جزء كبير من ميزانية البرامج دون اإلخالل بفاعلية الخدمة المقدمة.

 .8حث المعلمو وتوفير الوقت الستخدام التقنيات التعليمية التي َّ
حدت األعبتاء الكتابيتة متن
تفعيلها.
 .9يس تتاعد ط تتالب الت تتدريب المي تتدانيو ود ارس تتة الحال تتة عل تتى اس تتتيعاب م تتادة التطبي تتق بع تتد
التقليل من العبء الورقي والجهد الذي يبذل.
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 .10في الفصل العادي المعلتم ُي َحضتر لجميتع الطتالب فتي نمتوذج واحتد وي ارعتي الفتروق
الفردية أثناء التدريسم بينما معلم صعوبات التعلم في التحضتير القتديم ُي َحضتر لكتل
طالب في كل يومو دون مراعاة الفروق الفرديةو والمشروع َّ
حد من تلل السلبية.

آلية تطبيق المشروع:

 -1ترشتتيز فريتتق عمتتل يضتتم نخبتتة متتن المعلمتتين فتتي ب ترامج صتتعوبات التتتعلم متتن قبتتل كتتل
مش تترف لتطبي تتق التجرب تتة باس تتتخدام بع تتض نم تتاذج التحض تتير المع ت َّتدة والت تتي تخ تتدم ه تتذا
المشروع.
َّ
المرشز يتم من خاللها شرح آلية المشروع وتوزيع المهام.
 -2عقد ورشة عمل للفريق
َّ
المرشتتز قبتتل وأثنتتاء
 -3التواصتتل عبتتر وستتائل االتصتتال االجتمتتاعي للتشتتاور بتتين فريتتق العمتتل
وبعد التطبيق.
 -4تطبي تتق التجرب تتة ف تتي برن تتامج ك تتل َّ
الرف تتع بالنت تتائج والمالحم تتات م تتع نهاي تتة الفص تتل
مرشت تز و َّ
األول.
 -5استقبال المالحمات والتوصيات ودراستها والتعديل عليها من قبل المعدين.
َّ
المرشتتز للتشتتاور معهتتم حتتول المشتتروعو والتعتتديالت التتتي
 -6عقتتد ورشتتة عمتتل لفريتتق العمتتل
تمت قبل رفعه.
َّ
 -7رفع المشروع إلى إدارة التربية الخاصة باإلدارة العامة للتربية والتعلتيم بالريتاض لالطتالع
والتوجيه.
 -8تشكيل لجنة محايدة لتقييم المشروع تضم بعض المشرفين والمعلمين في البرامج.
 -9رفع المشروع إلى مساعد المدير العام للشسون التعليمية لالطالع والتوجيه.
 -10تحويل المشروع إلى المستشار التعليمي في اإلدارة.
 -11تعميم المشروع على جميع البرامج والرفع بالنتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني.
 -12عمل لقاءات تعريفية بالمشروع للمعلمين على مستوى المكاتب.
 -13رفع المشروع لإلدارة العامة للتربية الخاصة بالو ازرة.
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 -14االطتتالع علتتى خطتتاب رد اإلدارة العامتتة للتربي تة الخاصتتة بتتالو ازرة ومناقشتتته عبتتر ورشتتة
عمل تضم نخبة من المعلمين في الميدان.
 -51رفع المشروع مرة أخرى إلدارة التربية الخاصة بالو ازرة.

الفرق بين نظام التحضير القديم والجديد من حيث العبء الورقي

طالبتتاو ( )6متتنهم لهتتم خطتتط مشتتتركة فتتي نمتتام التتتدريس
مثتتال :نصتتاب المعلتتم (ً )12
الجمتتاعي بواقتتع خطتتة مشتتتركة لكتتل طتتالبين فتتي كتتل مجموعتتةو فيصتتبز عتتدد الطتتالب التتذين
يحتت تتاجون للتحضت تتير( )9طت تتالبم فكمت تتا تعلمت تتون فت تتي نمت تتام المجموعت تتات الخطت تتط التربويت تتة
مشتركة بين طالب كل مجموعة.
لكتتل طالتتب ( )7أهتتداف قصتتيرة متتدى  -ممكتتن تزيتتد أو تتتنقص -ولكتتل هتتدف قصتتير
مدى مجموعة من األهداف التدريسية.

علتتى افتتراض َّ
أن المعلتتم لديتته ( )9حتتاالت مخدومتتة فتتي متتادة لغتتتي وتحتتتاج للتحضتتير

لنتعرف على عدد النماذج التي سيستخدمها في نمام التحضير الحتالي والتذي يستتخدم منتذ
َّ

( )20سنة:

(عادة تضم خطط الطالب لمادة لغتي أو الرياضيات مهارات متشابهة ومتكررة)
الهدف قصير المدى األول (قراءة الحروف) يشتتمل علتى ( )8أهتداف تدريستية × 9طتالب
= ( )72نموذج تحضير.
الهتتدف قصتتير المتتدى الثتتاني (التنتتوين) يشتتتمل علتتى ( )3أهتتداف تدريستتية ×  9طتتالب =
( )27نموذج تحضير.
اله تتدف قص تتير الم تتدى الثال تتث (الم تتدود) يش تتتمل عل تتى ( )3أه تتداف تدريس تتية × )27( = 9
نموذج تحضير .
الهتتدف قصتتير المتتدى ال اربتتع (أل الشمستتية والقمريتتة) يشتتتمل علتتى (هتتدفين تدريستتيين) × 9
طالب = ( )18نموذج تحضير.
الهتتدف قصتتير المتتدى الختتامس (التتتاء المربوطتتة والتتتاء المفتوحتتة والهتتاء) يشتتتمل علتتى ()3
أهداف تدريسية لكل طالب ×  9طالب = ( )27نموذج تحضير.
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الهدف قصير المدى الستادس (كتابتة قطعتة تحتتوي علتى ثالثتين كلمتة بعتد النمتر إليهتا ثتم
حجبها) يشتمل على ( )3أهداف تدريسية لكل طالب × 9طالب =( )27نموذج تحضير.
غيبا) يشتتمل علتى ()4
الهدف قصير المدى السابع (كتابة قطعة تحتوي على ثالثين كلمة ً
أهداف تدريسية لكل طالب  9 × 4طالب = ( )36نموذج تحضير.
مجموع التحاضير كل عام ( )234على سبيل المثال.
تير
تدال متن ( )234تحضت ًا
فتي المشتروع الجديتد سيصتبز مجمتوع التحضتيرات ( )14تحض ًا
تير فقتط ب ً
وتكون صالحة لكل زمان ومكان.
 باإلمكان االطالع على صتور حجتم ملتف مجموعتة التحاضتير بالنمتام القتديم فتي الصتورة رقتم
( )1ومقارنتها بملف مجموعة التحاضير للنمام الجديد لنفس العدد من الطالب.

الصورة رقم ()1
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الشكل رقم ()1
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لملحوظات على نموذج التحضير القديم المرهق للمعلم
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الفصل الثامن
جوانب إدارية
 العبء التدريسي من الحاالت والحصص اعتبارات مهمة جدول حصص خروج الطالب في البرنامج اعتبارات مهمة خاصة بالجدول التدريسي شروط نقل برنامج صعوبات التعلم من المدرسة آلية تكميل نصاب المعلم في مدرسة أخرى -النماذج
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العبء التدريسي لمعلم صعوبات التعلم من الحاالت والحصص:
ُذكر في دليل معلم ومعلمة صعوبات التعلم (" :)2014للمعلم الحق فتي اختيتار األستلوب

مما يلي:
المناسب َّ

أ -التدريس الفردي والجماعي:
وهو خيار يجمع بين التدريس الفردي والجماعي بنمام المجموعات وفق الشروط التالية:
طالبا في الفصل الدراسي الواحد.
 -1ال يقل نصاب المعلم عن (ً )12
 -2كل مجموعة من ( )2إلى ( )4طالب.
 -3عدد الحصص في األسبوع ال يقل عن ( )18حصة.
 -4ينبغي أن تتنوع الحاالت التي يدرسها المعلتم فتي التتدريس الفتردي متن حيتث المتواد (اللغتة
العربيةو الرياضيات).
 -5ال ب تتد أن تك تتون نق تتاط االحتيت تتاج ف تتي التت تدريس الجمت تتاعي متش تتابهةو وأن تك تتون صت تتفوفهم
وفصولهم واحدة قدر اإلمكان.
ب -التدريس بنظام المجموعات:
ويعني تدريس الطالب ضمن مجموعة في مادة دراسية واحدة حسب الشروط التالية:
 -1أن يكتتون الطتتالب الملحقتون متتن نفتتس الصتتف والفصتتل الد ارستتي والحصتتة التدريستتية قتتدر
اإلمكان.
 -2أن تكون احتياجات الطالب متشابهة إلى حد كبير.
 -3أال يقل عدد المجموعات التدريسية في الفصل الدراسي عن ثمان مجموعات.
 -4يتراوح عدد الطالب في كل مجموعة من ( )2إلى ( )4طالب.
 -5ال يقل مجموع عدد الحصص في األسبوع عن ( )16حصة".
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اعتبارات مهمة:
 ويت تترى الكاتت تتب َّأنت تته باإلمكت تتان للمعلت تتم األخت تتذ بمرونت تتة العمت تتل بنمت تتام التت تتدريس الفت تترديوالجماعي (أ) بما يتناسب مع مصلحة العمل كتقليص عتدد طتالب الفتردي أو زيتادتهم
أو تقليص عدد المجموعات أو زيادتها بشرط أال يقل النصاب عن ( )18حصة.
 باإلمكان احتساب الطالتب بحتالتين (تلقتي الطالتب الخدمتة فتي متادتين د ارستيتينو لغتتيورياضتتيات) وي ارع تتى أال تزي تتد عتتن ط تتالبين ( .مث تتال 12 :حالتتة تمث تتل  10طت تالب أي
هنال طالبان لديهم مادتانو ويرى الكاتب ترل حرية ذلل للمعلم.
 في التدريس الفردي قد تكون عدد الحصتص( )12لكتل طالتب حصتتانو وفتي التتدريسالجمتتاعي إذا كتتان هنتتال ( )3مجموعتتات يصتتبز عتتدد الحصتتص ( )6حصتتص بواقتتع

حصت ت ت تتتين لكت ت ت تتل مجموعت ت ت تتةو فيصت ت ت تتبز عت ت ت تتدد الحصت ت ت تتص الكلت ت ت تتي( )12للفت ت ت تتردي)6(+
للجماعي= 18حصةو ويرى الكاتب ترل تحديد ذلل األمر للمعلم.
 في تسمية المواد باإلمكان تقسيم لغتي إلى قراءة وامالء حسب ما يعمتل بته فتي التعلتيمالعام.

 متتن الصتتعوبة اكتشتتاف حتتالتين متشتتابهتين فتتي نقتتاط االحتيتتاج للتتتدريس الجمتتاعيم لتتذايتترى الكاتتتب عنتتد اختيتتار نقتتاط احتيتتاج لطتتالبين األختتذ بالنقتتاط األكثتتر ألحتتدها ويعتبتتر
وقت التدريس فائدة للطالب اآلخرو أو عدم إحضار الطالب عند وجتود هتدف تدريستي
ال يمثل نقطة احتياج لهو وتوضيز ذلل فتي نقتاط االحتيتاجو وذلتل بكتابتة استم الطالتب
بعتتد كتتل نقطتتة احتيتتاج .مثتتال :طالتتب لديتته نقتتاط احتيتتاج جمتتع وطتترح وضتتربو وطالتتب
آختتر لديتته جمتتع وطتترح وضتترب وقستتمة فتبنتتى خطتهم تا علتتى الطالتتب األخيتتر ويكتتتب
أمتتا القستتمة فيكتتتب فقتتط استتم
بجانتتب مهتتارة الجمتتع والطتترح والضتترب استتما الطتتالبينو َّ
الطالب الذي لديه احتياج في القسمة.

 متتن المهتتم عنتتد اختيتتار طتتالب المجموعتتة م ارعتتاة انتمتتامهم فتتي الحضتتور للمدرستتة فلتوكان أحدهم كثير الغياب سيتسبب بتعطيل زميله اآلخر في المجموعة.
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َّ
فيفضتل تقتديم حصتة إضتافية
 -عند غياب طالب من المجموعةو أو عدم اجتياز للمهتارة

تستتبق الحصتتة الدوريتتة المشتتتركةو أو تقتتديم التتدرس فتتي الحصتتة الدوريتتة المشتتتركة فتتي

بدايتهاو ثم البدء بالحصة الجديدة مع زميله اآلخر.
 فتتي حتتال اكتشتتاف عتتدم تجتتانس بتتين طتتالب المجموعتتة متتن حيتتث المهتتارات أو القتتدراتأو االنتمتتام فتتي الحضتتور يتتتم فصتتل المجموعتتة واعتبارهتتا فرديتتة أو نقتتل طالتتب فتتردي

مشابه لزميله في االحتياج إلى المجموعةو واعتبار األول حالة فردية.
 فتتي التتتدريس الجمتتاعي يك تون التحضتتير مشتتترًكا عبتتر نمتتوذج تحضتتير المهتتارةو ولكتتنتفعيتتل الخطتتة التعليميتتة (التتتدريس) مثتتل :طتترق التتتدريس والتعزيتتز واستتتخدام التقنيتتات
تختلف حسب قدرات واحتياجات كل طالب.
 يت تترى الكاتت تتب عنت تتد عت تتدم ت ت توافر المشت تترف يت تتتم إخطت تتار مت تتدير المدرست تتة بأهميت تتة ق ت ترارلالمتض تمن تقل تيص عتتدد الطتتالبو وزيتتادة نصتتاب الحصتتص إذا ثبتتت لتتل َّ
أن حصتتتين

دراسيتين غير كافيتين للطالبو أو ال يتتوافر العتدد المطلتوب متن الحتاالت كمتا يحتدث
فتتي بعتتض القتترىم عندئتتذ عليتتل تقليتتل عتتدد الطتتالب أو االكتفتتاء بتتالمتوافر لتتديل متتن
الحاالتو وتخصيص حصصهم لغيرهمو فالهدف الفائدة ومصلحة الطتالب ولتيس كثترة
أعدادهم .على أال يقل عدد الحصص عن النصاب الرسمي (.)18

جدول حصص خروج الطالب في البرنامج:
 -يق تتوم معل تتم ص تتعوبات ال تتتعلم بدع تتداد ج تتدول خ تتروج الط تتالب الملحق تتين بالبرن تتامج م تتن

فص تتولهم لتلق تتي الجلس تتات التدريس تتية بغرف تتة المص تتادرو م تتع تزوي تتد معل تتم التعل تتيم الع تتام

والطالتتب متتع ولتتي أمتتر و ومتتدير المدرستتة بصتتورة متتن ذلتتل الجتتدول بعتتد اعتمتتاد متتن
المدير .وتكون عملية خروج الطالب في مادة الصعوبة – ما أمكن  -في حتال ثبتوت
عدم استفادة الطالب نهائيا من تواجد في الحصةم وفي حالة استفادته يتم إخراجه فتي
م تواد أختترى ال تتتسثر علتتى مستتتوا أو هواياتتته كحصتتص الرياضتتة أو الفنيتتة إذا كانتتت
تمثل أهمية للطالب.
 ال بد من العمل بالجدول المحدد والمعتمد من المدرسةو وفي حتال َّتغيتر الجتدول -كمتا

هو معتاد كل عام -ال يتم التوقف عن التدريس بسبب عدم انتمام الجدولو بتل ينبغتي
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حضور الطالب إلى البرنتامج بتنفس عتدد الحصتص المقتررة لهتمو عتن طريتق إختراجهم
فتي نفتتس المتواد المتفتتق عليهتا قبتتل أن يتغيتتر الجتتدولو حتتى يتتتم االستتتقرار علتتى جتتدول
ثابت.
مثال :طالب يخرج في مادة لغتي يوم األحتدو ويخترج فتي متادة العلتوم يتوم الثالثتاءو َّ
فتغيتر
جتتدول المدرستتة حيتتث أصتتبحت حصتتة العلتتوم لتتذلل الطالتتب يتتوم االثنتتينو وحصتتة لغتتتي يتتوم

األربعتتاءو عنتتدها يتتتم إختراج الطالتتب يتتوم االثنتتين واألربعتتاءم فالتتذي َّ
تغيتر اليتتوم والحصتتة ولتتيس
عدد الحصص لكل مادة فحصص العلوم ولغتي لم يتم إلغاسها.
اعتبارات مهمة خاصة بالجدول التدريسي:
 يقوم معلم صعوبات التعلم برفع جدولته التدريستي إلدارة المدرستة فتي فتترة ال تتجتاوز()4أمت تا
أس تتابيع م تتن ت تتاريخ ب تتدء الفص تتل الد ارس تتي األولم وذل تتل العتم تتاد والعم تتل بموجب تتهو َّ

الحتتاالت القديمتتة المستتتمرة فيبتتدأ العمتتل معهتتا تدريست ًتيا  -متتا أمكتتن  -متتع بدايتتة األستتبوع
الثالث للفصل الدراسي األول يسبقه إجراء اختبار تقييم بشكل سريع.
 علتتى معلتتم صتتعوبات التتتعلم توزيتتع جدولتته التدريستتي  -متتا أمكتتن  -علتتى جميتتع حصتتصتاء علتتى التعتتاميم الصتتادرة .متتع م ارعتتاة البتتدء بتوزيتتع حصتتص طتتالب
وأيتتام األستتبوع بنت ً
الصفوف العليام وذلل لقلة مواد الحصص المتاحة لخروجهم من الفصل.
 -علتتى معلتتم صتتعوبات التتتعلم تقيتتيم البرنتتامج التربتتوي الفتتردي لكتتل حال تة لديتته ختتالل العتتام

تاء علتى تقتويم الخطتط لديتهو ومبيًنتا الحقًتا استتمرار
الدراسي مرة واحدة  -على األقتل -بن ً
تقت ت ت تتديم الخدمت ت ت تتة فت ت ت تتي العت ت ت تتام الد ارست ت ت تتي القت ت ت تتادمو أو إقفت ت ت تتال الخطت ت ت تتة ألست ت ت تتباب متعت ت ت تتددة
انمر(نموذج.)7

شروط نقل برنامج صعوبات التعلم من المدرسة:
تاء علتتى
ذكتتر فتتي دليتتل معلتتم ومعلمتتة صتتعوبات التتتعلم (" :)2014يتتتم نقتتل البرنتتامج بنت ً
تقرير لجنة مكلفة من قبل إدارة التربية والتعليم وفق الشروط التالية:
 -1عدم مناسبة المبنى المدرسي.
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 -2قلتتة نصتتاب المعلتتم متتن الطتتالب عتتن أربعتتةو واستتتحالة إمكانيتتة التكميتتل ألي ستتبب كبعتتد
المسافة أو خالفه.
 -3عتتدم وجتتود طتتالب لتتديهم صتتعوبات تعلتتم بستتبب تختترجهم أو نقلهتتم متتن المدرستتة أو غيتتر
ذلل.
 -4إغالق المدرسة أو دمجها مع مدرسة أخرى".

آلية تكميل نصاب المعلم في مدرسة أخرى:
ذكتتر فتتي دليتتل معلتتم ومعلمتتة صتتعوبات التتتعلم (" :)2014يطبتتق نمتتام تكميتتل المعلتتم فتتي
مدرسة أخرى على معلم معلمة صعوبات التعلم وفق الشروط التالية:
 -1إذا قت َّتل عتتدد طتتالب صتتعوبات التتتعلم ع تن ( )9ختتالل الفصتتل الد ارستتي الواحتتد أو إذا قت َّتل
طالبا.
العدد الكلي لطالب المدرسة عن (ً )150
 -2أن تقع المدرستين داخل نطاق تعليم واحد.
 -3ال تزيد المسافة بين المدرستين عن مسافة االنتداب.
 -4ال تزيد مدة أيام التكميل عن يومين دراسيين.
 -5ال يزيد نصاب المعلم في كال المدرستين عن ( )16حصة خالل األسبوع".
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المدرسة:

اململكة العربي السعودية

التاريخ:

وزارة التعليـــــم

منوذج ( )7

أأأ جلفالةم تجلفرتبعيجلف كايج"جف س ئنمس" ج
ج
لس جلفطمفب ج لفهلع ج ليماة ج رصةه ج
خمف ج ....ج

/5ا ج رامضأم

مرا جب لابجلخلطب ج

مرا ج أأأ جلفالةم ت ج

1436/12/21هد ج

1437/8/16هد ج

ج  26ج
ج

ج

هإلجلفطمفبجيجا لسجحبمدبجةىجخ م جبكةم تجص عبم جلف ل ؟.ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
ج ج
 ة ججججججججججججججججججججج ي

جججلفدةالرل ا

ج

ججججج لفطمفددبجأسددبجخط ددهج ثأ د،ججفددهجل د فجصهل د جلي د جلفسددماسجولفسددمب جولفسددثبجيجا ددعاجةىج د خكج
لف د را جوفك د جا ددعاجةىجأمدددبجلفطمفددبجي ا د ج د جلحلهل د ،جج وسددعفجا د ج أأددأ جاالجلجلفطمف دبجج د ج
ب لاددبجلف ددموجلفأددماوجولس د كةمسجلي ثأددإلج د جاه د لفجلخلطددبجج ف اددهج د ج مب ددبجلفطمفددبجفيته د لفجلف د ج
جتمو همجأسبجةظموجلي مب ب.
ج

لف عصأم ا ج
-1ج ا
-2ج ا
-3جا
-4ج
ج

ججت أ جخطبجلفطمفبج جععاةج لي لة جاوجل سثعلجل وس .ج
جةعماةج أأأ ج س ع جلفطمفبجدجل سثعلجل وسج جب لابجلف رلسب.
ج را جلفطمفبج لي ثأإلج جلخلطبجأسبج سلسإلجل ه لفج ج كلعمةجوض جلفطمفبجسمبأم .ج
وا جوفإلجل كجبهلعرةج جه لجلف أكاك .ج

لع ةماج ل عضمجلجلياعف ج مب بجلفطمفبا ج
ج ج

ل عضمجل ج
ل جلفهلعجاوج ل جليماة ج
ليكش جلفط بإل ج
ل جص عبم جلف ل ج
ن جلخلطبجلف راسأب ج

لسددد جلف ضدع ج
 ج جف جحمة ج
حمة جف ج

ددم ه ج
 ج جعضعًلجو أكرًل ج
عضعًل ج

جججججججججج جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

لفددد عصأددد ج
 ج ج ج
 ج

لع ةماج اكجلي رسب

المرشد في صعوبات التعلم 1437 – 36هـ

ج

الفصل التاسع
ملفات البرنامج والنشاط
 ملفات البرنامج -نشاط برنامج صعوبات التعلم
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الملـفـات
أوالً :ملفات البرنامج:
 .1مل تتف التع تتاميم والص تتادر والت توارد ويوض تتع ب تته جمي تتع التع تتاميم الخاص تتة بالعم تتلو ك تتذلل
تر تش تتبيهًا
الص تتادر والت توارد م تتن وال تتى المدرس تتةو ويفض تتل أن يك تتون ل تتون المل تتف أخض ت ًا
بالنبات كونه ينمو باستمرار.
 .2ملت تتف التواصت تتل فت تتي البرنت تتامج ويشت تتمل علت تتى ست تتبيل المثت تتال :أست تتماء الطت تتالب المكملت تتين
أمتتا( :زيتتارات التواصتتل
وال ارستتبين وضتتعيفي المستتتوى وطتتالب االنتمتتار والمستتتبعدينَّ .

المتبادلة ومحاضر االجتماعات والزيارات الداخلية مثل :زيتارة وفتود للبرنتامج أو أوليتاء

أم تتور أو معلم تتين أو ط تتالب م تتدارسو والزي تتارات الخارجيت تة ب تتين المعلم تتينو ومحاض تتر
مجالس اآلباء أو مجلس المدرسةو إن فعلت يتم وضعها في الملتف) وال متانع متن أختذ
صورة من أي عمل عند اشترال أكثر من معلم فيه.
تفعت تل ب تتين معل تتم ص تتعوبات ال تتتعلم واألش تتخاص المخ تتولين
( بالنس تتبة لزي تتارات التواص تتل َّ
بمتابعتتة الطالتتب بصتتورة مرنتتة  -عنتتد الحاجتتة  -متتع توثيتتق النتتتائج علتتى النمتتوذج
المعد لذللو لكل معلم في البرنامج على حد ) (نموذج)6
 .3ملف النماذج المستخدمة في البرنامج وتحفم فيه صورة للرجوع لها عند الحاجتة ويشتمل
الملتتف علتتى ستتبيل المثتتال نمتتاذج التطبيقتتات واالختبتتارات والنمتتاذج التصتتميمية ونمتتاذج
العمل المستخدمة.
 .4ملتتف النشتتاط والتوعيتتة :فالتوعيتتة متتن مهتتام معلتتم الصتتعوبات والنشتتاط متتن اختصتتاص
مسسول النشاط بالمدرسةو وعند تفعيلهم من قبتل معلتم صتعوبات التتعلمو فيشتمل الملتف
عل تتى س تتبيل المث تتال :المس تتابقاتو والزي تتارات الخارجي تتة الترفيهي تتةو والق تتاء المحاضت ت ارت
والندوات والمطويات والمجالتو وأعمتال اإلذاعتة والصتحافة والحاستب اآللتيو وتوثيقهتا
مناسبا ...على أال يسثر تفعيلها على عملية التدريس.
في أي نموذج ي ار المعلم
ً
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ثانيا :الملفات الخاصة بالطالب في البرنامج:
ً
 -1ملف الطالب الدائم في البرنامج وما يحتويه بالترتيب على ما يلي:
أ .نموذج اإلحالة.

(نموذج )1

ب .نموذج إذن ولي األمر.

(نموذج )2

ج .االختبارات األكاديمية والنمائية الخاصة بالتشخيصو واألخيرة عند تنفيذها.
د .نموذج تقرير التشخيص والتقييم( .نموذج )3
ه .تقارير الفترات للتقويم المستمر للطالب منذ التحاقه بالبرنامج( 4فترات)أوًال بأول.
و .نموذج تقييم البرنامج التربوي الفردي( .نموذج)7
ز .األوراق والمعامالت الخاصة بالطالب التي لم تذكر سابقًا.
 -2ملف الخطة التربوية الفردية:
أ .الخطة التربوية الفردية(.نموذج)4
ب .نم تتوذج ملخ تتص متابع تتة ت تتدريس األه تتداف المرف تتق م تتع مش تتروع الح تتد م تتن األعب تتاء
الكتابية.
ج .أوراق التقييم لمن ال يستخدم دفتر خاص.
أمتتا نمتتاذج التحضتتير الدائمتتة فللمعلتتم حريتتة التصتترف فتتي تغليفهتتا أو ضتتمها فتتي ملتتف
( َّ
مناسبا).
خاصو أو ما ي ار
ً

نشاط برنامج صعوبات التعلم:

يتتتم االستتتفادة متتن البرنتتامج بتفعيتتل دور األستتاس دون تشتتكيل جماعتتة للنشتتاط أو

انتخت تتاب أعضت تتاءو مت تتع مالحمت تتة َّ
أن تفعيت تتل النشت تتاط يكت تتون عبت تتر جماعت تتات النشت تتاط
بالمدرسة ولجميع الطالب برئاستة ارئتد النشتاط المكلتفو ويبترز دور معلتم الصتعوبات
فيما يتعلق بالنشاط في عدة جوانب منها:
 -1النشاط الداخلي والخارجي ويبرز على سبيل المثال في:
أ -إنتاج واعداد أو اقتناء الوسائل حسب حاجة المعلم.
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ب -تصميم وتنفيذ أو اقتناء النماذج غير الرسمية الخاصة بالعمل حسب حاجته.
ج -الزيا ارت الخارجية الترفيهية والثقافية للطالب حسب تأمينها.
د -المسابقات الثقافية حسب رسية المعلم.
هت -مشاركات المسرح حسب قيامها -ليست إجبارية.
و -المشاركة في المعارض التي تقيمها المدرسة إن أحب المشاركة.
ز -أي عمل أو نشاط يشارل فيه المعلم أو الطالب داخل أو خارج المدرسة.
 -2التوعية متمثلة على سبيل المثال في:
أ -المشاركة في مجلس األباء أو األمهات للمعلماتو أو مجلس المدرسة في حتال
انعقاد وطلب منه المشاركة.
ب -الصحف الحائطية وتنفذ حسب رسية وامكانية المعلم.
ج -إلقاء المحاضرات والندوات وتنفذ حسب قدرة المعلم وموافقته.
د -المطويات والمجالت وتعد حسب رسية المعلم.
هت -المشاركة في اإلذاعة وتفعل حسب رسية المعلم.
و -االستفادة من الجداول والتقتاويم الد ارستية وجتداول االختبتارات للتوعيتة عبتر كتابتة
المالحمتتات والتعريفتتات علتتى تلتتل الم تواد حتتتى يتستتنى ألكبتتر عتتدد ممكتتن متتن
المجتمع االطالع عليهاو وتعد حسب رسية المعلم.
ز -أي نشاط يقوم به المعلم لصالز البرنامج والطالب.
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الفصل العاشر
تقويم الطالب واعتبارات هامة
 دور معلم صعوبات التعلم في تقويم طالبه أثناء االختبارات اعتبارات هامة لتفعيل أداء للمعلم النماذج واألشكال -قصص معبرة
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دور معلم صعوبات التعلم في تقويم طالبه أثناء االختبارات:
تاء علت تتى الم تتذكرة التفست تتيرية والقواعت تتد التنفيذي تتة لالئحت تتة تق تتويم الطالت تتب 1435هت ت ت
بن ت ً
ب تالتعميم التتوزاري رقتتم( )3638637وتتتاريخ 1436 2 19هت ت ذكتتر فتتي القاعتتدة ( )12فتتي
(ثامنا) فيما يخص صعوبات التعلم:
ً
" -1يستتتفيد جميتتع الطتتالب فتتي التعلتتيم العتتام التتذين تتتم تشخيصتتهم وتصتتنيفهم ضتتمن فئتتة
صتتعوبات التتتعلم وفتتق برنتتامج التشتتخيص المعتمتتد متتن أدوات وأستتاليب التقتتويم الخاصتتة
بهذ الفئة.
 -2يتتتم االلتتزام بتطبيتتق أدوات القيتتاس والتقتتويم للطتتالب متتن فئتتة صتتعوبات التتتعلم التتذين تتتم
تشخيصتتهم ضتتمن هتتذ الفئتتة ولتتم تقتتدم لهتتم هتتذ الختتدمات المستتاندة لعتتدم ت توافر ب ترامج
صعوبات تعلم في مدارسهم بالمراحل التعليمية الثالث (االبتدائيةو المتوسطةو الثانوية).
 -3فتي جميتتع حتاالت التقتتويم يتتتولى معلتتم صتتعوبات التتتعلم اإلشتراف علتتى اختبتتارات التقتتويم
للطالب في المواد التي يتلقون فيها خدمات التربية الخاصة.
 -4ينبغي تقويم الطالتب التذي لديته صتعوبات تعلتم بالوستيلة التتي تناستب قد ارتته واحتياجاتته
وفقًا للتالي:
 إذا وجدت مشكلة في قتراءة األستئلة للطالتب فدنته يجتب أن تقت أر لته بصتوت عتال للتأكتد
من فهمه للمطلوب قبل اإلجابة.
تفويا أو تكت تتب ل تته
 إذا كان تتت الكتاب تتة تص تتعب عل تتى الطال تتب فيج تتب أن ي تتتم تقويم تته ش ت ً
اإلجابة أو تسجل على شريط وفق ما تقتضيه مصلحة الطالب.
 يجب أن يتناسب توزيع األسئلة متع كميتة المتادة التتي يتعلمهتا الطالتب فتي الفصتل ومتا
يتعلمه بناء على الخطة التربوية الفردية.
 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

َّ
فدنه يتم تقويمه بالتعاون بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة وذلتل باختيتار الطريقتة
التي تناسب قدرات واحتياجات ذلل الطالب.

 فتتي حالتتة وجتتود مشتتكلة فتتي االنتبتتا لتتدى الطالتتب باإلضتتافة إلتتى صتتعوبات التتتعلم َّ
فدن ته
بعيدا عن أي مصدر تشتيت لالنتبا .
ينبغي تقويمه بشكل فردي ً
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تبعتتا لقدرتتته علتتى التركيتتز واالستتتمرار فتتي
 يعطتتى الطالتتب فت ترات ارحتتة ي أثنتتاء التقتتويم ً
أداء المهمة.

 فتتي حالتتة وجتتود نشتتاط ازئتتد لتتدى الطالتتب باإلضتتافة إلتتى صتتعوبات التتتعلمو َّ
فدن ته يجتتب
السماح لته بالقيام من المقعد والمشي ثم الجلوس مرة أخرى أثناء التقويم.

 فتتي حالتتة كتتون الطالتتب يعتتاني متتن صتتعوبة فتتي الحفتتم َّ
فدنته ينبغتتي تقويمتته بتجزئتتة متتادة
الحفتتم إلتتى أج تزاء قصتتيرة تتناستتب وقدرتتته عل تى الحفتتم ويتتتم تقويمتته فتتي كتتل جتتزء بعتتد
مستتاعدته فتتي حفمتته قبيتتل التقتتويم بفت ترة وجي تزةو وفتتي حالتتة تعتتذر ذلتتل يتتتم إعفتتاس متتن
الحفم واالكتفاء في تقويمه بددراكه للمفاهيم العامة للموضوع.

 في حالة كون تعدد المواضيع في المادة الواحدة ُيشكل على الطالب َّ
فدنه ينبغتي تجزئتة
المواضتتيع وتقتتويم الطالتتب فتتي كتتل موضتتوع علتتى حتتدة أو ضتتم أكثتتر متتن موضتتوع متتع
بعضها البعض وفق قدرة الطالب.

مم تا يقتتدم ل تته فتتي الفصتتل العتتادي َّ
فدن ته يتتتم تقويمتته فتتي
 فتتي حالتتة عتتدم استتتفادة الطالتتب َّ
محتتتوى الخطتتة التربويتتة الفرديتتة ويتتتولى معلتتم التربيتتة الخاصتتة إعتتداد األستتئلة بالتنستتيق
مع معلم المادة.

مم تا يقتتدم لتته فتتي الفصتتل العتتادي فتتي متتادة معينتتة َّ
فدن ته يتتتم
 فتتي حالتتة استتتفادة الطالتتب َّ
تقويمه في محتوى الخطة التربوية الفردية ومحتوى المواضتيع التتي يتعلمهتا فتي الفصتل

العتتادي فتتي تلتتل المتتادة وي ارعتتى فتتي ذلتتل أن تُعتتد األستتئلة بالتشتتاور بتتين معلتتم المتتادة

ومعلم التربية الخاصة.

 فتتي الم تواد ذات الكثافتتة فتتي المحتتتوى َّ
فدن ته يتتتم التركيتتز علتتى المفتتاهيم األساستتية أثنتتاء
التقويم".
ملحوظة:
عل تتى معل تتم ص تتعوبات ال تتتعلم عق تتد اجتم تتاع م تتع األش تتخاص المخ تتولين بمتابع تتة الطال تتب
الطالعهتتم علتتى آليتتة التقتتويم الخاصتتة بطتتالب صتتعوبات التتتعلمو حتتتى يتتتم تطبيقهتتا كتتل حستتب
اختصاصهو مع توضيز الحتاالت التتي تحتتاج إلتى أستاليب تقتويم خاصتة حتتى يتستنى للجميتع
توفيرها واالستعداد لها بوقت كافو والتنسيق مع معلم المادة في الفصل العادي حتول الطريقتة
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المناس تتبة لتطبي تتق اآللي تتةو وض تترورة تطبي تتق تل تتل اآللي تتة ف تتي جمي تتع اختب تتارات التق تتويم الفص تتلية
والنهائيةو وكتابة تقرير بما تم إنجاز أثناء االختبارات وحفمه لدى المعلم.

اعتبارات هامة لتفعيل األداء للمعلم:
 .1االلتزام باللغة العربية الفصحى:
 -لغة التدريس وصحة مفرداتها.

 وضوح اللغة واعتدال درجة وسرعة الصوت. م ارعتتاة قواعتتد اإلمتتالء والصتتياغة فتتي جميتتع األعمتتال الكتابيتتةو وعتتدم الكتابتتة بقلتتمالرصاص بالنسبة للمعلم.
 .2المشاركة في مجلس اآلباء أو مجلس المدرسة عند انعقاده ومشاركة المعلم:
وتراعى االستتفادة متن ذلتل بتوعيتة أوليتاء األمتور وتقريتب وجهتات النمتر وتوزيتع
المطويات الخاصة بالبرنامجو ثم كتابة تقرير بذلل وحفمه في ملف التواصل.
تم تفعيلها:
 .3الزيارات الداخلية إن َّ

وذلتتل متتن ختتالل استتتقبال التتزوار متتن ختتارج المدرستتة س تواء المشتترفين فتتي جميتتع

التخصصات أو أولياء األمور أو الزمالء في نفس التخصتص أو وفتود متن متدارس
مجاورة حيث يقوم المعلم بشرح مفصل عن البرنامجو مع توثيق ذلل فتي أي نمتوذج
ي ار المعلم مناسباًو وحفمه في ملف التواصل.

 .4الزيارات األكاديمية حسب حاجـة المعلـم :قيتام معلتم صتعوبات التتعلم بالتنستيق متع
معلمي الرياضيات ولغتي بحضتور دروس فتي الفصتل العتادي بهتدف االستتفادة متن
خبرة المعلتم وطريقتة توصتيل المعلومتة لتدى الطالتبو وكيفيتة إدارة الجلستة التدريستية
مبينتا فيهتا الهتدف والموضتوع
ثم يتتم توثيتق تلتل الزيتارة ووضتعها فتي ملتف التواصتل ً
والطريقة والمخرجات وأي أهداف أخرى تحققت من تلل الزيارة.
 .5الزيارات الخارجية إن توافرت:
وتهتتدف إلتتى تحقيتتق التعزيتتز اإليجتتابي للطتتالب بتنمتتيم زيتتارات بهتتدف االطتتالع
والترفيتته ختتالل دمجهتتم متتع طتتالب المدرستتةو أو زيتتارة المعلمتتين فيمتتا بيتتنهم بهتتدف
تبادل الخبرة وتوثق في ملف النشاط والتوعية.
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 .6الصحف الحائطية إعداد أو اقتناء:
البت تتد مت تتن االختيت تتار الجيت تتد للمواضت تتيع واإلبت تتداع ف ت تي إنتت تتاج الصت تتحف الحائطيت تتة
واختيار األماكن المناسبة إلبرازها في جميع مرافق المدرسة مع توثيق مصادرها.
 .7النشرات والمجالت إعدادها أو توزيعها:
ي ارعتتى االهتمتتام بنشتتر كتتل جديتتد بأستتلوب شتتيق وجتتذاب ومختصتتر حتتتى يتحقتتق
الهتتدف المنشتتود متتع م ارعتتاة ستتالمة اللغتتة وجودتهتتا وصتتحة المتتادة العلميتتة وتوثيتتق
مصادرها األصلية وتوضع في ملف النشاط والتوعية.
 .8المشاركة في الطابور الصباحي عن طريق اإلذاعة:
عل تتى معل تتم ص تتعوبات ال تتتعلم المش تتاركة ف تتي اإلذاع تتة الص تتباحيةو ق تتدر اإلمك تتان.
عموماو وتوثق في ملف النشاط والتوعية.
للتعريف بالبرنامج مع طالب المدرسة
ً
 .9المشاركة في النشاط الداخلي للمدرسة:
وذلل عن طريق عمل المسابقات العلمية والثقافية -قتدر اإلمكتان  -لجميتع طتالب
المدرسة بهدف توعيتهم بالبرنامجو وتوضع في ملف النشاط والتوعية.
 .10االطـــالع والقـــراءة :ف تتي مج تتال التخص تتصو وحض تتور الب تترامج التدريبي تتة والن تتدوات
واللقتتاءات التتتي تنممهتتا الجهتتات المختصتتة واالستتتفادة متتن برامجهتتاو وعلتتى المعلتتم
االطالع على جديد البرامج التدريبيتة فتي الخطتة اإللكترونيتة إلدارة التتدريب التربتوي
كل عام دراسي.
 .11السعي في تطوير البرنامج:
متتن واقتتع خب ترة المعلتتم فتتي الميتتدان ومتتا يكتستتبه فتتي الب ترامج التدريبيتتة والنتتدوات
واالط تتالع الع تتامو ورص تتد الملحوم تتات الس تتلبية واإليجابي تتة ورفعه تتا إل تتى إدارة التربي تتة
والتعليم التابعة لها.
 .12زيارات التواصل بين األشخاص المخولين بمتابعة الطالب عند األهمية:
وهو تفعيل لعملهم األساسو فعند زيارة معلتم صتعوبات التتعلم للمرشتدو أو لمعلتم
الفصتتلو أو للمتتديرو أو للوكيتتلو أو لمقابلتتة ولتتي األمتترو أو زيتتارتهم إلتتى المعلتتم فتتي
البرنامج يفضل تعبئة النموذج وحفمه في ملف التواصلو انمر(نموذج .) 6
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 .13االلتزام واالنضباط:
بمواعيتتد العمتتل المحتتددة للحضتتور واالنص ت ارف والحصتتص المدرستتية فتتي غرفتتة
المصتتادر وتقتتدير قيمتتة الوقتتت واستتتثمار فيمتتا يختتدم التربيتتة والتعلتتيمو والمحافمتتة علتتى
التدريس قبل وبعد اإلجازات مباشرةو وعدم مغادرة موقع العمل بدون إذن مسبق.
 .14التعاون:
متتع إدارة المدرستتة وستتائر المعلمتتين فتتي كتتل متتا متتن شتتأنه انتمتتام الد ارستتة وجديتتة
العملو بما في ذلتل فتترة االختبتارات الفصتليةو متا لتم يتعتارض متع العمتل فتي برنتامج
صعوبات التعلم.
 .15بالنسبة للفئات األخرى:
كالطالب الذين يعانون من مشاكل دراسية أخرى غير صتعوبات التتعلم مثتل بتطء
التتتعلم والتتتأخر الد ارستتي ففتتي حالتتة عتتدم اكتمتتال النصتتاب فتتال متتانع متتن تقتتديم الخدمتتة
أمتا حتتاالت التخلتتف العقلتتي فتتال يمكتتن
لهتتم بشتترط توضتتيز وتصتتنيف حتتالتهم التربويتتةو َّ

تقتتديم الخدمتتة لهتتم عتتن طريتتق البرنتتامجو وذلتتل الختتتالف التخصتتص ونوعيتتة الخدمتتة
المقدمة.
كذلك ال يمكن احتساب نصاب المعلـم ضـمن نصـاب المدرسـة لسـد العجـز ويكلـف
بتدريس مواد التعليم العامم بل يخصـص لــه جـدول خـاص فـي برنـامج الصـعوبات.
يرجع للتعميم الوزاري رقم ( )341914099وتاريخ 1434/11/19هـ.
 .16الخطط البديلة:

المعلم يعلتم مستبقًا َّ
أن الخطتط لديته ستوف تنتهتي فتي وقتت معتين تقر ًيبتاو لتذلل عليته
أن يعد خططًتا بديلتة تكتون جتاهزة لتقتديم الخدمتة لهتا فتي حتال إقفتال الخطتط المنتهيتة

وخاصةً في الفصل الدراسي األولو فتالمعلم ال ينبغتي لتته بتدء الفصتل الد ارستي الثتاني
بتشخيص حاالت جديدة ومن ثتم كتابتة الخطتط لهتا فهتذا األمتر يكتون فتي بدايتة العتام

أم تا الفصتتل الد ارستتي الثتتاني فتتاألمر يختل تف وعلتتى المعلتتم تجهيتتز الحتتاالت
الد ارستتيو َّ
البديلة قبل إقفال أي حالة خالل أسبوع حتى ال تتغير نتائج التشخيص.
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 .18توثيق األعمال:
الطتتالب المستتتبعدين واالنتمتتار والزيتتارات الخارجيتتة والداخليتتة واألكاديميتتة ونمتتوذج
حضتتور مجلتتس األبتتاءو عنتتد تفعيتتل بعضتتها يتتتم توثي تق ذلتتل عبتتر أي نمتتوذج ي ت ار المعلتتم
مناست ًتباو حيتتث ال يمكتتن تعمتتيم نمتتاذج لكتتل عمتتل داخلتتيو بتتل األمتتر متتترول للمعلتتم ورغبتتته
في تصميم النماذج.
 .19ملحوظة هامة:

تويا يمكتن الشتفاء منته بالتدواءو فالصتحيز هتو َّ
أن
صعوبات التعلم ليست
مرضتا عض ً
ً
ب ترامج صتتعوبات التتتعلم هتتدفها مستتاعدة ه تسالء الطتتالب علتتى اجتيتتاز مشتتاكلهم واكتستتاب
المهتتارة بتتالطرق التتتي تناستتبهمو متتع العلتتم أن الصتتعوبة -واهلل أعلتتم  -ربمتتا تالزمهتتم طتوال
حيتتاتهمو لتتذلل علتتى إدارة المدرستتة وأوليتتاء األمتتور أن يتفهمتوا هتتذ الحقيقتتة وال تتتتم مطالبتتة
معلمتتي صتتعوبات التتتعلم بمتتا هتتو فتتوق طتتاقتهمو وفتتي نفتتس الوقتتت علتتى المعلتتم بتتذل الجهتتد
مع تلل الفئة حتى نستطيع أن نصل إلى الهدف المنشود.
 .20دائرة األولويات:

ينبغي على معلم طالب صتعوبات التتعلم أن يتنمم عملته وأن يصتمم دائترة لألولويتات

قبتتل البتتدء بالعمتتلو متتن شتتأن ذلتتل تنمتتيم العمتتل حستتب أهميتتتهو وهتتذا التنمتتيم ينبغتتي أن
يكتتون متتع بدايتتة العتتام الد ارستتيو بحيتتث يضتتع فتتي التتدائرة الصتتغيرة الخط توات المهمتتةو ثتتم
الخطوات األقل أهمية في الدائرة الوسطى وهكذاو انمر الشكل رقم (.)1
 .21أولوياتي في تعامالتي:

ينبغ تتي علين تتا أن نص تتنع دائت ترة توض تتز لن تتا المه تتم واأله تتم ف تتي تعامالتن تتا م تتع اآلخت ترين

والش تتكل رق تتم (َّ )2
يوضت تز أه تتم العناص تتر التربوي تتة واإلنس تتانية الت تتي نس تتتخدمها ف تتي حياتن تتا
اليومية سواء في الميدان التربوي أو في الحياة العامة .ويمكن الربط بتين بعتض العناصتر
في "دائرة أولويتاتي فتي تعتامالتي" وبتين بعتض القصتص واألمثلتة التتي ستتأتي بعتد الشتكل
رقم(.)2
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اململكة العربية السعودية

(منوذج )6

وزارة التعليـــــم

منع ج علصإلجبكةم تجص عبم جلف ل جج"ف س ئنمس" ج
لس جلفطمفباجخمف ج...

فهللهاج/5ا

لس جلف لئكاجحمة ج...

ع ص هجبمفطمفباج ل جص عبم ج ل

لس جلي لراجب رج ...ج

ع ص هجبمفطمفباج ل جفهلإل ج

مرا جلف علصإلجج19ج/جج4ج/ججج1436هد ج

لحلهلباج 4ج

جججةعلجلف علصإلاج ج
ج امرةجفغكفبجليهلمارججج امرةجفل هلإلججج فأمجلجالخإلجلي رسبججج ل هلمسجهم إلججاخك ج.........

جه فجلف علصإلاج ج
ج لفعصعفجعل،ج س ع جلفطمفبجلف لإلجالخإلجلفهلعجج ليط لجعل،جلخلطبجلف كاابججججج ج
ج نمصشبج س ع جلفطمفبجخ سجفرتل جلف أعا جليس ةكجججليس ماةج جطكقجلف را جدجلفهلع .اوجغكفبجليهلمارجججججج ج
ج نمصشبجاوضملجلفط

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

جاسثم جع وجأضعرجلفطمفبجفغكفبجليهلمارججججججججج
اخك  ........................................................................................... ..................................................................ج

لفن مئتج(جلياكدم )اج

ج

ججلفطمفبجا أ وجدج س علهجلف لأةإلجوهللجلحلة ججججججججججججججج لس ةكلرجلفطمفبجدجغكفبجليهلمارجججج ج
ج لفرتلأ جالثكجعل،جلفطمفبجخ سجفرتل جلف أعا جليس ةكججججج لف لأ جعل،جاورجلين سجو فنج امطثبجوفإلجل كجججججج ج
ج ثماسجلخلالل جوليس ماةج جلفعسمئإلجلف لأةأبجججج
ج ل مببجايج أظم ج جصثإلجلي ل جوةرسم مجفلالةم تجج

 ليس ماةج جلي أظم جعل،جلخلطبجو

ال مجججج ج

 لف لأ جعل،ج ث اجلف مونجب ج ل جلفهلعجولفالةم ت

 لف رابجولف ش أ جعل،ج ةأ جلي مرةج ج
جج ل عفبجاجدجأمسجليس ماةج جلسرتل أ أبج أنبجا ج ع أأ مجلم لبج جصثإلج ل جص عبم جلف ل

عصأ جلف لئدكا ج

عصأ جلفد ُة لرا
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لف علصإل جلزةأ ج
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عصعجلف را جعن جأضعرجليشكفجج

لثكةج
لف امرل ج
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الشكل ر.م  2أولويَّاتي يف تعامالتي
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معبرة
قصص ِّ

سنوات الخدمة والخبرة

هنتتال فتترق بتتين ستتنوات الخدمتتة وستتنوات الخبترةم فهنتتال أشتتخاص لتتديهم عشتتر ستتنوات
تكررت عشر مراتو والبعض لديه ستت ستنوات جمتع فيهتا
من الخدمة ولكنها خبرة سنة واحدة َّ
بين الخدمة والخبرةو كل سنة يضيف لها الجديد.

فت تالخبرة :ه تتي مجم تتوع األخط تتاء الت تتي نق تتع فيه تتا وي تتتم إص تتالحها والتغل تتب عليه تتاو واذا ل تتم ي تتتم
إصالحها سنعتاد عليها ونكررهاو انمر الشكل رقم (.)3
يقول دينيس ويتلي :تسلمنا األخطاء حين نقتع فيهتاو لكتن بعتدها بستنواتو مجمتوع أخطائتل هتو
ما نسميه بالخبرة.

الشكل رقم ()3
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المتابعة
العاملتتة المنزليتتة عنتتد قتتدومها تقتتوم ربتتة المن تزل بتوجيههتتا بتتااللتزام بتعليمتتات كثي ترة تختتص
نمافة المنزلو والعاملة بصدر رحب تتقبل تلل التعليمات قوًال! وبعد عدة أشهر م َّترت لتم تتقيتد
تلتتل العاملتتة َّإال بجتتزء بستتيط متتن تلتتل التعليمتتاتو والتتتي َّ
ركتتزت فيهتتا علتتى نمافتتة غرفتتة رَّبتتة
المنتتزل ومقتنياتهتتا الشخصتتية! فأصتتبز المنتتزل عبتارة عتتن مستتتودع كبيتتر لكتتل شتتيء ال يستتتخدم
بتتل أصتتبز المنتتزل َّ
تور لستتنوات عتتدة! والستتبب عنتتدما خطَّطنتتا وباشترنا فتتي التنفيتتذ لتتم
وكأنتته مهجت ًا
نقتتم بعمليتتة المتابعتتة التتتي تعتبتتر عنصتتر أستتاس فتتي نجتتاح كتتل مشتتروع نوكتتل تنفيتتذ ألشتتخاص
آخرين .وقس على ذلل جميع ما نخطط له في حياتنا العملية.

المقارنة الظالمة

النج تتاح ل تتيس مفت تتاح الس تتعادة ب تتل الس تتعادة ه تتي مفت تتاح النج تتاح! فت تالبعض يق تتارن عمل تته

بتتاآلخرين وهتتذا خطتتأ! فأنتتت تملتتل قتتدراتل الخاصتتة وينبغتتي أن تقتنتتع َّأنتتل مختلتتف عتتنهمو لتتذا
عليل منافسة نفسل ال منافسة الغير وتقليدهم .ال مانع أن يكونوا قدوة للم ولكتن ال تحتزن إذا
لتتم تصتتل لمتتا وصتتلوا إليتته .فلتتيس كتتل مالبتتس جميلتتة علتتى زميتتل تكتتون مالئمتتة علتتى أجستتادنا
وليس كتل صتبغة شتعر علتى رأس ستيدة تصتبز جميلتة علتى رأس ستيدة أخترى! نعتم االستشتارة
مطلوبة ولكن المقارنة المالمة غيتر مجديتة .فمقارنتتل بتاآلخرين باستتمرار لتن تحقتق أي نجتاح
شخصي لل وستمل ذلل الشخص الذي يريد أن يكون مثتل فتالن ومقومتات التحقتق ال تتتوافر
لديه ولكن بدمكانل أن تكون ذلل الشخص المختلف عن اآلخرين في لبسه وتعامله وعمله.

فورا :تسويف العمل
ابدأ ً

 تأكد َّالمهمة يمنع اإلنتاجية.
أن تأجيل األعمال
َّ

 غير صحيز َّأننا نخطط للفشل ولكن الصحيز أَّننا نفشل في التخطيط. ينبغي علينا العمل في بيئة نميفة ومرتبة.فيال؟ نقسم مشاريعنا إلى أجزاء.
 علينا العمل بالتدريجو كيف نأكل ً -لنخطط لمنع المقاطعات أثناء العمل.

َّ
سيتأجل لما بعد الغد!
المهمة وال نسجل للغد فما نسجله للغد
 لنبدأ باألعمالَّ
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الجدال
الجدال المحمود :هتو متا كتان بقصتد إمهتار الحتق والتدفاع عنته بالتدليل والحجتة والبرهتان
َّ
أه َل م
كما دل عليه قوله تعالى" :وال تُ م
أح َس ُن".
جادلُوا ْ
الكتا مب إمال بالَّتمي مه َي ْ
َ
ومن أمثلة هذا حوار الخليل إبراهيم عليه السالم مع النمرود.
الجدال المذموم :هتو متا كتان بقصتد التدفاع عتن الباطتل وامهتار قتوة التنفس والتكبتر علتى
وممتتا جتتاء فتتي النهتتي عنتته متتا روا
الخصتتوم وال حجتتة وال دليتتل لصتتاحبه ستتوى المتتن والهتتوىو َّ

أبو داود عن أبتي أمامتة رضتي اهلل عنته عتن النبتي صتلى اهلل عليته وستلم قتال ":أنتا زعتيم بيتت

في ربض َّ
الجنةو لمن ترل المراء وان كان محقًا " ....

قيم ذاتك
انصف ذاتكِّ :

دختتل فتًتى صتتغير إلتتى محتتل تست ُّتوق و جتتذب صتتندوقًا إلتتى أستتفل مقصتتورة الهتتاتف .وقتتف
الفتتتى فتتوق الصتتندوق ليصتتل إلتتى أزرار الهتتاتف وبتتدأ باتصتتال هتتاتفيو انتبتته صتتاحب المحتتل
للموقتتف و ب تتدأ باالس تتتماع إل تتى المحادثتتة الت تتي يجريه تتا الفت تتى .قتتال الفت تتى" :س تتيدتي :أيمكنن تتي
العمل لتديل فتي تهتذيب عشتب حتديقتل" ؟ أجابتت الستيدة " :لتدي متن يقتوم بهتذا العمتل " .قتال

الفت تتى " :س تتأقوم بالعم تتل بنص تتف األجت ترة الت تتي يأخ تتذها ه تتذا الش تتخص"  .أجاب تتت الس تتيدة َّ
بأنه تتا
إلحاحتتا و قتتال" :ستتأنمف
ارضتتية بعمتتل ذلتتل الشتتخص وال تريتتد استتتبداله .أصتتبز الفتتتى أكثتتر
ً
أيضتتا ممتتر المشتتاة والرصتتيف أمتتام منزلتتلو وستتتكون حتتديقتل أجمتتل حديقتتة فتتي المدينتتة" وم ترة
ً
أخرى أجابته السيدة َّ
في...تبسم الفتى وأقفل الهاتف .تقدم صاحب المحل الذي كان يستتمع
بالن
َّ
همتتل العاليتةو وأحتترم هتذ المعنويتات
إلى المحادثتة متن جانتب الفتتى وقتال لته" :لقتد أعجبتنتي َّ

تكر
اإليجابية فيل وأعرض عليل فرصة للعمل لدي في المحل" .أجاب الفتتى الصتغير" :ال! ش ًا
لعرضلو إني فقتط كنتت َّ
حاليتاَّ .إننتي أعمتل لهتذ الستيدة
أتأكتد متن أدائتي للعمتل التذي أقتوم بته ً
التي كنت َّ
أتحدث إليها"( .بتصرف من الشبكة العنكبوتية).

طور أداءك

ُيت تروى َّ
تيادا ك تتان الس تتمل يعل تتق بص تتنارته بكثت ترة .وك تتان موض تتع حس تتد ب تتين زمالئ تته
أن ص ت ً
غضبا عنتدما الحمتوا َّ
أن الصتياد المحمتوم يحتتفم بالستمكة
الصيادين .وذات يومو استشاطوا
ً
المرشد في صعوبات التعلم 1437 – 36هـ

99
ويرجتع الستمكة الكبيترة إلتى البحترو عنتدها صترخوا فيته "متاذا تفعتل؟ هتل أنتت مجنتون
الصغيرة ُ
لماذا ترمي السمكات الكبيرة"؟
عندها أجابهم الصياد "ألني أملل مقالة صغيرة ".
نحتتن نرمتتي باألفكتتار الكبي ترة وستتبل نجاحنتتا خلتتف مهورنتتا بحجتتة كونهتتا أكبتتر متتن عقولنتتا
تماما كما هي مقالة ذلل الصياد( .بتصرف من الشبكة العنكبوتية).
وقدراتناً ...

ازرع تحصد

كتتان هنتتال رجتتل َّبنتتاء يعمتتل فتتي إحتتدى الشتتركات لستتنوات طويلتتة فبلت بتته العمتتر وأراد أن
تر"
يقدم استقالته ليتفرم لعائلته فقال لته رئيسته" :ستوف أقبتل استتقالتل بشترط أن تبنتي منت ًزال أخي ًا
فقبل َّ
البناء العرض وأسرع في تخليص المنتزل دون تركيتز واتقتان منته ث َّتم ستلَّم مفاتيحته لرئيسته
فابتستتم رئيستته وقتتال لتته" :هتتذا المنتتزل هديتتة نهايتتة ختتدمتل للشتتركة طتتول الستتنوات الماضتتية"
ص مد َم رجل البناء( .بتصرف من الشبكة العنكبوتية).
فَ ُ

االندفاعية :تهذيب الذات

غض تتب مت تزارع عل تتى ص تتديقه ونعت تته بكلم تتة جارح تتةو وم تتا إن ه تتدأت أعص تتابه ب تتدأ يفك تتر
بموضتتوعية :كيتتف خرجتتت هتتذ الكلمتتة متتن فمتتي؟ ستتأعتذر لصتتديقي وبالفعتتل ذهتتب إليتتهو وهتو
خجل وقال له" :أعتذر لل لقتد خرجتت هتذ الكلمتة متن غيتر قصتد منتيو فاصتفز عنتي؟" تقبتل
الصديق اعتذار و لكن المتزارع أختذ يفكتر بضتمير :كيتف خرجتت هتذ الكلمتة متن فمتي؟ لتم يتنم
تلتتل الليلتتةو فتتذهب لشتتيخ القريتتة واعتتترف بذنبتته وقتتال لتته" :أريتتد أن أنتتام مرتتتاح الضتتميرو فتتدني
غيتتر مصتتدق َّ
أن هتتذ الكلمتتة خرجتتت م تتن فمتتي" ق تال لتته الشتتيخ" :إن أردت أن تستتتريز ام تتأل

جعبتتتل ب تريش الطيتتورو وامتترر علتتى جميتتع بيتتوت القريتتةو وضتتع ريشتتة أمتتام كتتل منتتزل" فنفتتذ
المزارع ما قيل لهو ثم عاد إلى شيخه متتهل ًالو فقتال لته الشتيخ" :اآلن اذهتب واجمتع التريش متن

أمتتام األبتواب" فعتتاد المتزارع ليجمتتع التريش فوجتتد الريتتاح قتتد حملتتت التريشو ولتتم يجتتد إال القليتتل
جدا أمام األبوابو فعاد حز ًينا عندئذ قال له الشيخ" :كل كلمة تنطق بهتا أشتبه بريشتة تضتعها
ً
أمام بيت أخيلو فمتا أستهل أن تفعتل هتذا؟! لكتن متا أصتعب أن تترد الكلمتات إلتى فمتل فتاختر
بين جمع ريش الطيور أو أن تُمسل لسانل"( .بتصرف من الشبكة العنكبوتية).
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التوازن في الشخصية
استيقم ضمير الثعبان فجتأة وأراد أن يكفتر عتن ذنوبته الستابقة ويكتف عتن إيتذاء اآلخترين
فسعى إلى حكتيم يستتفتيه فتي أمتر فنصتحه الحكتيم بتأن يتتوارى عتن األرض فتي مكتان معتزول

تر عتن جرائمته ففعتل ذلتل َّ
لكنته لتم يستترح َّ
ألن مجموعتة متن
وأن يكتفي باليسير من القتوت تكفي ًا
الصبيان جاءوا إليه فقذفو بالحجارة فلم يرد عليهمو َّ
فشجعهم ذلل على أن يتذهبوا إليته فتي كتل

ي تتوم ويق تتذفو بالحج تتارة حت تتى ك تتادوا يقتل تتو فع تتاد الثعب تتان م تتر أخ تترى إل تتى الحك تتيم يس تتألهو فق تتال

الحكتتيم" :انفتتث فتتي اله تواء نفث تة كتتل أستتبوع لتتيعلم ه تسالء الصتتبية َّأنتتل تستتتطيع رد العتتدوان إذا

أردت" .فعم تتل الثعب تتان بنص تتيحة الحك تتيم فابتع تتد الص تتبية عن تته واس تتتراح .ال تك تتن مفرطً تتا فت تتي
طيبتا ال يعنتي أن تكتون
استتخدامل للطيبتة حتتى ال يعتبرهتا اآلخترون ضتعفًا ومهانتة! أن تكتون ً
ضعيفًا( .بتصرف من الشبكة العنكبوتية).

التفكير والتخطيط :األهداف الصغيرة تمهد للكبيرة

كتتان هنتتال ستتائق ستتيارة لألجترةو يعمتتل طتوال الليتتل وفتتى النهايتتة يجتتد النقتتود قليلتتة بعتتد أن
يخصتم تكلفتتة البنتزين ويعطتتى لمالتتل الستيارة نصتتيبهو فتي يتتوم متتن األيتام جتتاءت لته فكترة وقت َّترر
تطبيقهتتاو وهتتي َّأنتته لتتن يقبتتل َّإال المستتافات الطويلتتة حتتتى يستتتطيع أن يحصتتل علتتى إيتراد أكبتتر
بعتتد خصتتم نصتتيب مالتتل الستتيارة وثمتتن البنتزينو فبتتدأ يومتته وكلمتتا جتتاء لتته مشتوار قصتتير كتتان
يرفضتته علتتى أمتتل أن يتتأتي لتته مش توار طويتتل يحقتتق لتته مكستتب أكبتتر فتتي م ترة واحتتدةو وتمتتر
الساعات ويتمنى أن يتأتي لته ذلتل المشتوار الطويتل ليحقتق لته مكستبو َّ
ولكنته لتم يتأت واستتمر

بونتا طلتتب منتته أن يوصتله وبستتعر مغتترى
هتذا الحتتال حتتى منتصتتف الليتتل وعنتدها أخيت ًا
تر وجتتد ز ً
بسبب تأخر الوقتو َّ
ولكنه عندما أدار محرل الستيارة لينطلتق اكتشتف نفتاد الوقتود .ولتيس معته
نقود ليمأل السيارة بالوقودو وال نقود يعطيها لمالل السيارة( .بتصرف من الشبكة العنكبوتية).

االبتسامة :أثر االبتسامة

مرت على ستيدة
فتاة صغيرة ال يتجاوز عمرها الست سنوات تعمل بائعة للمناديل الورقية َّ

تبكي فتوقفت أمامهتا تتأملهتا فرفعتت الستيدة بصترها للفتتاة والتدموع تُغترق وجههتا! فمتا كتان متن
هتتذ الطفلتتة َّإال أن أعطتتت للستتيدة مناديتتل ومعهتتا ابتستتامة متتن أعمتتاق قلبهتتا وانصتترفت عنهتتا!
وبعتتد خطتوات استتتدارت الصتتغيرة ملوحتتة للستتيدة بيتتدها وما ازلتتت ابتستتامتها الرائعتتة تتجلَّتى علتتى
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محياهتتا .عتتادت الستتيدة الباكيتتة إلتتى مكانهتتا ثتتم أخرجتتت هاتفهتتا الج توال وأرستتلت رسالة(آستتفة
سامحني!) وصلت هذ الرسالة إلى زوجها الجالس في المطعم مهموم حزين فلمتا ق أرهتا ابتستم

وما كان منه إال َّأنه أعطى النادل ( )50جنيهًا مع َّ
أن حساب فاتورته خمتس جنيهتات فقتط !
عنتتدها فتترح هتتذا العامتتل البستتيط بهتتذا التترزق فختترج متتن المطعتتم وذهتتب إلتتى ستتيدة فقيترة تفتتترش
ناصية الشارع تبيع حلوى فاشترى منها بجنيه وترل لها ( )10جنيهتات صتدقة وانصترف عنهتا

فرحتا
سعيدا
مبتسما! َّ
ً
تجمدت نمرات العجوز على الجنيهات فقامت بوجه مشرق وقلب يترقص ً
ً
طعامتتا لحفيتتدتها!
قطعتتا متتن اللحتتم ورجعتتت إلتتى بيتهتتا لكتتي تطتتبخ
و ذهبتتت للجتزار تشتتتري منتته ً
ً

جهتتزت الطعتتام وعلتتى وجههتتا نفتتس االبتستتامة التتتي كانتتت الستتبب فتتي َّأنهتتا ستتتتناول (اللحتتم)

لحمات وانفتز الباب ودخلت البنت الصغيرة بائعة المناديل متهللة الوجته وابتستامة رائعتة تنيتر
وجهها الجميل الطفولي( .بتصرف من الشبكة العنكبوتية).

المشورة :الفرق بين االستشارة والفضفضة

الكثيتتر َّ
منتتا يحتترص علتتى الفضفضتتة (إفشتتاء األسترار) ال عالقتتة لالستشتتارة بتتذلل! فتجتتد
يفضفض لكل من يصادفه :ألم أخبرل عن فالن؟ سأقول لل حادثة لكن ال تخبر أح ًتداو ويجتد
من سيخبر هتو العاشترو واذا وصتل لبيتته يقتول :متاذا صتنعت؟ يتا ليتنتي وليتنتي وليتنتي! بينمتا
يتجاهل استشارة زميله العتبارات كثيرة ال تجهلنتا! فينبغتي أال نفضتفض همومنتا َّإال ألشتخاص

مقت تربين ج ت ًتداو ال أش تتخاص يس تتخرون َّ
من تتا أو أش تتخاص ال عالق تتة له تتم بهمومن تتا! فالعاق تتل م تتن
تذياعا ينشتتر أس ترار  .وعلينتتا أن نختتتار متتن هتتم ثقتتة الستشتتارتهم فتتي أمتتور
استشتتار
حكيمتتا ال مت ً
ً
حياتنتتاو فمتتن غيتتر المعقتتول إعطتتاء أس ترارل لشتتخص متتا بحجتتة طلتتب أريتته وأنتتت تعلتتم َّأنتته ال
يستطيع مساعدتل! ال تستشر َّإال من تعلم َّأنه سيفيدل.

القناعة كنز
استتتيقمت ونمتترت فتتي الم ترآة لتجتتد ثتتالث شتتعرات فقتتط فتتي أرستتها! فابتستتمت قائلتتة :ال
ائعتتا! وفتتي اليتتوم التتتاليو استتتيقمت ونمتترت فتتي
يومتتا ر ً
بتتأس! سأصتتب شتتعري اليتتوم! وقضتتت ً
المترآةو فوجتتدت شتتعرتين فقتتط! قالتتت :متتدهش! ستتأغير تستريحة شتتعري اليتتومو ستتأوزعه نصتتفين
يومتتا مده ًشتتا! وفتتي اليتتوم الثالتتثو استتتيقمت
وأصتتنع مفرقًتتا فتتي منتصتتفه! فعملتتت ذلتتل وقضتتت ً
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لتجتتد شتتعرة واحتتدة فقتتط فتتي أرستتها! وهنتتا قالتتت :ممتتتاز! سأستترح شتتعري للخلتتف! ففعلتتت ذلتتل
خاليتتا
مرحتا وس ً
تعيدا! وفتتي اليتوم التتالي استتيقمت ونمترت فتتي المترآة لتجتد أرستها ً
يومتا ً
وقضتت ً
تماما! فهتفت بسعادة بالغة( :يا للروعة! لن اضطر لتصفيف شعري اليوم)!
من الشعر ً

طاو أو
أفضل وقت لتكون فيه
تباحا عنتدما تكتون نشتي ً
سعيدا ليس ً
ً
غنياو أو ص ً
غدا عندما تكون ً
بعد سنة عندما تكتون كبي ًتراو َّ
مهمتا فقتط متا يحتدث لنتا
إن أفضتل وقتت للستعادة هتو اآلنو لتيس ً
األهم كيف نستجيب له! (بتصرف من الشبكة العنكبوتية).

التذمر :غير نظرتك لألمور

يحكتتى َّ
أن امترأة مستتنةً كانتتت تبكتتي طتوال الوقتتتو فابنتهتتا الكبتترى متزوجتتة متتن رجتتل يبيتتع

الممتتالتو والصتتغرى متزوجتتة متتن رجتتل يصتتنع المعكرونتتة ويبيعهتتا .فكانتتت كلمتتا كتتان الجتتو

تر تواصتل البكتاء
صحوا تبدأ بالبكاء خوفًا على كساد تجارة ابنتها الكبرىو واذا كتان الجتو ممط ًا
ً
خوفًتتا علتتى ابنتهتتا الصتتغرى بتتأال تستتتطيع تجفيتتف المعكرونتتة التتتي تصتتنعهاو ومتتن ثت َّتم لتتن يكتتون
هنتتال متتا تبيعتته .هكتتذا عاشتتت بطلتتة قصتتتنا تبكتتي ط توال العتتامو وتنتتدب حتتم ابنتيهتتاو وستتوء
األحوال الجويتة .فتي أحتد األيتام التقاهتا رجتل حكتيمو وستألها عتن ستبب البكتاء؟ وحينمتا أخبرتته
بقصتتتهاو ابتستتم الحكتتيم وقتتال :عليتتل بتغييتتر نمرتتتل إلتتى األمتتورو فتتال طاقتتة لتتديل كتتي تغيتتري
الطقتتسو حينمتتا تستتطع الشتتمسو عليتتل التفكيتتر بابنتتتل الصتتغرىو ومتتدى ستتعادتها وهتتي تقتتوم

بتجفيتتف المعكرونتتة التتتي أعت َّتدتها .وحينمتتا يهطتتل المطتتر فكتتري بابنتتتل الكبتترى وفرحتهتتا بتترواج
تجارتها .فرحتت المترأة المستنة بهتذ النصتيحة وقامتت بتطبيقهتا ولتم تعتد بعتدها إلتى البكتاء .إذا
كنتتت ال تستتتطيع تغييتتر المتتروفو غي تر متتن موقفتتل تجاههتتاو انمتتر لألمتتور بطريقتتة مختلفتتةو

والحياة سوف تتدفَّق في االتجا األخر( .بتصرف من الشبكة العنكبوتية).

المرشد في صعوبات التعلم 1437 – 36هـ

103

الفصل الحادي عشر
 تغريدات تربوية وفنية للمؤلف -تعاميم هامة لبرامج صعوبات التعلم
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تغريدات تربوية وفنية للمؤلف
 االطتتالع علتتى أدلتة صتتعوبات التتتعلم اإلجرائيتتة وتطبيتتق متتا ورد فيهتتا والبحتتث واالطتتالع
يساهم بشكل كبير في تحقيق األهداف المنشودة.
امتا وجتود معلمتين متسهلين وقتادرين
 من المهم أن ُيبنى المعلم قبل المتعلمو لتذا أصتبز لز ً
يقومون بدورهم بصورة كاملة في برامج صعوبات التعلم.
 ال يعني وجود مشكلة دراسية لدى الطالتب َّأنته يعتاني متن صتعوبات فتي التتعلمم فهنتال
أستتباب أختترى لتلتتل المشتتاكل قتتد تكتتون بتتطء فتتي التتتعلم أو التتتأخر الد ارستتي أو إعاقتتات
أخ تترىم فعل تتى معل تتم ص تتعوبات ال تتتعلم توعي تتة المجتم تتع بتع تتدد مس تتتوياته الثقافي تتة بتل تتل
الفئات.
 متتن أهتتم أستتباب التتتأخر الد ارستتي :إهمتتال األس ترةو التتتدليل ال ازئتتدو االعتمتتاد فتتي التربيتتة
علتتى العتتامالتو المشتتاكل األسترية كتتالطالق والعنتتفو غيتتاب الطالتتب أو غيتتاب المعلتتم
المتكتررو الفقترو المتروف البيئيتة كتوقتف الد ارستة بستبب البتراكين والتزالزل والفيضتتانات
المش ت تتاكل الص ت تتحيةو اخ ت تتتالف اللهج ت تتات واللغ ت تتات ب ت تتين المعل ت تتم والط ت تتالبو الم ت تتروف
االجتماعيةو تراكم الصعوبة في المراحلو زحمة الفصلو شخصية المعلم وقدراته.
 أس تتباب ب تتطء ال تتتعلم :ض تتعف ع تتام ف تتي الق تتدرة العقلي تتة ال يص تتل إل تتى التخل تتف العقل تتي
وأسباب وراثية لما قبل الوالدة وما بعدها.
 أس تتباب ص تتعوبات ال تتتعلم :قص تتور خف تتي (مس تتتتر) ينش تتأ داخ تتل الف تترد عب تتارة ع تتن خل تتل
وميفتتي فتتي أداء الجهتتاز العصتتبي المركتتزيم فتتاألداء ال يتتتم بالطريقتتة الطبيعيتتةو وهتتذا
القصور ال يعالج واَّنما يتم الحد من آثار فقط.
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 حقيقتتة :معمتتم الطتتالب فتتي بترامج صتتعوبات التتتعلم ُشخصتوا علتتى َّأنهتتم طتتالب يعتتانون
من صعوبات التعلمم والحقيقة َّ
أن أغلبهم طالب بطء تعلم أو تأخر دراسي أُدرجوا في

قائمتتة البترامج لضتتعف التشتتخيصو ولعتتدم تتوافر مقتتاييس مقننتتة خاصتتة بالبيئتتة المحليتة
ولندرة المعلومات حول مشكلة الطالب.
 غيتتر صتتحيز :الكثيتتر متتن المعلمتتين يقتتوم بدقفتتال خطتتة الطالتتب بحجتتة انتهتتاء مشتتكلته
والحقيقت تتة يجت تتب أن تست تتتمر الخدمت تتة لطالت تتب صت تتعوبات الت تتتعلم س ت تواء فت تتي البرنت تتامج أو
تر ألن الص تتعوبة س تتتبقى
المتابع تتة بع تتد انته تتاء األه تتداف طالم تتا ال يت تزال بالمدرس تتةم نم ت ًا
مالزمة للطالب.
 لكتتي نقتتف علتتى متتدى استتتفادة الطتتالب متتن ب ترامج صتتعوبات التتتعلمم علينتتا أن نشتتاهد
المنمتتق) لتتيس المعيتتار واَّنمتتا أداء المعلتتم وقدرتتته
إدارة جلستتة تدريستتية كاملتتةو فالفصتتل ( َّ

على اإلبداع أثناء الجلسة.

 فتتي ب ترامج صتتعوبات التتتعلم نهتتتم باإلحالتتة والموافقتتة والتشتتخيص والخطتتط والتحضتتير
واألنشتتطة والتوعيتتة لطالتتب صتتعوبات التتتعلمم ونهملتته أثنتتاء التتتدريس! وتستتتمر الحيتتاة
وتستمر المعاناة.
 في برامج صعوبات التتعلم النتتائج ال تتماشتى متع الختدماتم لتذا ال بتد أن يركتز المعلتم
على إدارة التدريس وليس على تدريس اإلدارة.
ويشتتفق عليتته اآلن
ُ يحتَ ترم المعلتتم فتتي الماضتتي لهيبتتته التتتي اكتستتبها بخبرتتته ومكانتتتهم ُ
لحالهم فهو الحلقة األضعف في المجتمع وعليه السعي الستعادة مكانته السابقة.
 و ازرة التعلتتيم أعتتدت المنتتاهج الد ارستتية وقتتدمتها للطتتالب فمهتترت العيتتوبم وفتتي ب ترامج
صعوبات التعلم يتتم اكتشتاف مشتاكل الطتالب ثتم تُعتد لهتم المنتاهج حستب احتياجتاتهمم
فاختفت العيوب.
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مادي تتا دع تته يخت تتار ن تتوع
 قب تتل إع تتداد الوس تتيلة التعليمي تتة استش تتر الطال تتبو وقب تتل تعزي تتز ً
َّ
المحبتتب إليتتهو وعنتتد القيتتام برحلتتة خارجيتتة شتتاور فتتي المكتتانو واألهتتم عنتتدما
التعزيتتز
يتحدث الطالب أنصت إليهم فالبرنامج افتتز للطالب وليس للمعلم.
تويا يمكتتن الشتتفاء منتته بالتتدواءو فالصتتحيز هتتو َّ
أن
 صتتعوبات التتتعلم ليستتت
مرضتتا عضت ً
ً
برامج صتعوبات التتعلم هتدفها مستاعدة هتسالء الطتالب علتى اجتيتاز مشتاكلهم واكتستاب
المهتتارة بتتالطرق التتتي تناستتبهم ومعالجتتة آثتتار الصتتعوبة لتتديهمو متتع العلتتم أن الصتتعوبة
واهلل أعلتتم  -ربمتتا تالزمهتتم طتوال حيتتاتهمو لتتذلل علتتى إدارة المدرستتة وأوليتتاء األمتتور أن
يتفهموا هذ الحقيقة وال تتم مطالبة معلمي صعوبات التعلم بمتا هتو فتوق طتاقتهمو وفتي
نفس الوقت على المعلم بتذل الجهتد متع تلتل الفئتة حتتى نستتطيع أن نصتل إلتى الهتدف
المنشود.
 إذا فقد الطالب ثقتتهم فتي قتدرات المعلتم التعليميتة والقياديتة فقتدوا حماستهم ورغبتتهم فتي
اإلبتتداع وتخطتتي مشتتاكلهمو فتتاحرص أيهتتا المعلتتم علتتى تطتتوير قتتدراتل واألهتتم أن تمتلتتل
القدرات المناسبة.
 بعض المعلمين يفتقدون الستراتيجيات إدارة الجلسة التدريستية وذلتل لضتعف إمكانتاتهم
أثناء الشرح كاعتمادهم على أسلوب السرد والتلقين دون مشاركة الطالبم لذا على كل
معلتم تطتوير قد ارتته والتعتديل متتن أستاليبه التدريستيةو فالطالتب ال يمكتن أن يتجتتاوب إال
مع المعلم المتمكن.
 عزيتتزي المعلتتم :ال تكتترر الكلمتتات والجمتتل التتتي قُتتدمت للطالتتب أثنتتاء الشتترح وتجعلهتتا
ض تتمن أس تتئلة التقي تتيم لله تتدفم ب تتل يج تتب أن تك تتون مختلف تتة ومناس تتبة للمرحل تتة العمري تتة
للطالب.
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 يحتترص المعلتتم علتتى اقتنتتاء التحضتتيرات المطروحتتة فتتي المنتتتديات المتخصصتتة دون
التأكتتد متتن صتتحة المتتادة العلميتتة فتتي ثناياهتتام لتتذا قبتتل االعتمتتاد عليهتتا يجتتب مراجعتهتتا
باالطالع على صحة المعلومات المرفقة بالرجوع للمراجع المعتمدة في نفس المهارة.
 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 تمثل القاعدة في جميع التعتامالت ستواء فتي التعلتيم
أو في الحياة العامة.
 قتتد يخفتتى علتتى متتدير المدرستتة عمليتتة إحضتتارل للطالتتب والستتماح لتته بالمغتتادرة ختتالل
( )20دقيقتتة بشتتكل روتينتتي يتتوميم ولكتتن تأكتتد لتتن تمتتر علتتى الطالتتب نفستته وستتيحكم
على عملل من خالل ما تقدمه له ال من خالل ما تقوله من مبررات لهم وقبل ذلتل ال
يخفى ذلل على اهلل سبحانه.
 بعتض التزمالء المعلمتين يعتقتد َّ
أن حضتور المشتترف التربتوي للبرنتامج أهتم متن حضتتور
الطالب فيطلب من الطالب الحضتور الحقًتام والصتحيز عكتس ذلتلم فالمشترف الخبيتر
يقيم عملل من خالل متا تقدمته للطالتب ولتيس فقتط متن ختالل ملفتات غصَّتت بتاألوراق
وجدران ملئت بالصحف في غرفة المصادر.
ُ
 يعتقد بعض المعلمين َّ
أن توثيق النشترات والمعلومتات التتي يحصتلون عليهتا متن زمتالء
له تتم س تتتقلل م تتن جه تتدهم أم تتام إدارة المدرس تتة أو المش تترفين فيتعم تتدون طم تتس المرج تتع
األستتاس ووضتتع أستتمائهمم وهتتذا تجتتاوز للحقتتوق األدبيتتة فتتي النشتترم لتتذا متتن الواجتتب
كتابة المصدر فالهدف نشر المادة واالستفادة منها وليس إعدادها.
 يفتق تتر شت تريحة كبيت ترة م تتن معلم تتي ص تتعوبات ال تتتعلم إل تتى ملك تتة القت تراءة واالط تتالع ف تتي
المصت تتادر والم ارجت تتع وحضت تتور النت تتدوات والب ت ترامج التدريبيت تتةم وبالتت تتالي تجت تتدهم يملكت تتون
سنوات عديدة من الخدمةم في المقابل ال يملكون إال سنوات محدودة من الخبرة.
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 بعتض المعلمتين يعتد خطتة تدريستية ألحتد طالبته تحتتوي علتى أهتداف خاصتة بتتاإلمالء

وتفاجأ َّ
بأن المعلم نفسه لديه مشكلة في نفس األهتداف! المشتكلة حتدثت وقضتي األمتر

ذاتيا.
ولكن فداحة المشكلة االستمرار ببقائها لدى المعلم دون تصحيحها ً
 تعريتتف الخبت ترة :مجموع تة األخط تتاء التتتي تم تتر بنتتا وي تتتم إصتتالحها وع تتدم تكرارهتتا ع تتن
طريق التجارب الشخصية أو العامة.
 من أخطاء التشخيص :إجراء التَّشتخيص األكتاديمي قبتل تنفيتذ مرحلتة جمتع المعلومتات
فالبعض يقوم بوضع ُخطة الطَّالب كاملة واغفال مرحلة جمع المعلومات(التَّقييم بهتدف
الخطة ودقتها.
التَّشخيص) وهذا ُيضعف عناصر ُ
يقوم تتون بتش تتخيص بع تتض ح تتاالت االنتم تتار وتم ُك تتث الح تتاالت ُم تتدة
المعلم تتين ُ
 بع تتض ُ
طويلة تصل إلى فصل دراسي أو أكثر دون تقديم الخدمة لهاو وعند استتبعاد حالتة يتتم
تر ألن
إدراجهاو واعداد ُخطة لها بنتاء علتى التَّشتخيص القتديمو وهتذا خلتل كبيتر ج ًتدا نم ًا
نقاط االحتياج القديمة ربما بشكل كبير قد َّ
تغيرت والواقع ُيسكد ذلل.

 كثير متن الطتالب تكتون لديته مهتارة احتيتاج بدايتة العتام الد ارستي وتكتون ضتمن الخطتة

ولكتتن ضتتمن أهتتداف متتتأخرةو فيحصتتل َّ
أن الطالتتب يكتستتب المهتتارة فتتي الفصتتل قبتتل أن

يحتتين موعتتدها فتتي الخطتتةم لتتذا علتتى معلتتم صتتعوبات التتتعلم االنتبتتا لتتذلل وعمتتل تقيتتيم
دوري للخطة واستبعاد األهداف من الخطة والتي اكتسبها الطالب في الفصل.
 وأمتترهم شتتورى بيتتنهمو متتا هتتو الفتتارق بتتين المستتألتين؟  3 = 2 + 1و 3 = 1 + 2؟
فتتي المستتألة األولتتى  3 = 2 + 1الواح تتد انمتتم لالثنتتين لرجاح تتة رأيهتتم! وفتتي المس تتألة
الثانيتتة  3 = 1 + 2االثن تتان انممت تا للواحت تد لرجاحتتة أري تته! وف تتي المس تتألتين الن تتاتج ()3
بناء على المصلحة العامة ال على الكثرة أو المركز.
لنقرر ً
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أقرت التدريس الجماعي وبخطة واحدة ألكثر من طالتبم فمتن بتاب أولتى
 طالما الو ازرة َّ
الحد من األعمال الكتابية باالعتماد على التحضتير للمهتارة ولتيس للطالتب وعلتى نفتس

تثال نم تتوذج تحض تتير مه تتارة ت تتدريس ال تتالم الشمس تتية والقمري تتة
النم تتوذج
َّ
المخص تتصم فم ت ً

يخصَّص لكل طالب لديته مشتكلة فتي تلتل المهتارة والمعلتم ي ارعتي الفتروق الفرديتة أثنتاء
التدريس.
 متتن أهتتم قنتوات جمتتع المعلومتتات حتتول الطالتتب المقابلتتة الشخصتتية والغتترض منهتتا بنتتاء
جستتر متتن الثقتتة واأللفتتة متتع الطالتتب وحصتتر المعلومتتات حتتول المشتتكالت االجتماعيتتة
واألكاديميتتة والنمائيتتة والصتتحية التتتي يعتتاني منهتتا مشتتفوعة بتحليتتل عينتتات متتن أعمال ته
وأسئلة توجه إليه حول مهارات اللغة العربية والرياضيات بصورة مبستطة للوقتوف علتى
مشكلة الطالب األكاديمية.
أيضتتا تعلتتيم
 ال يقتصتتر برنتتامج صتتعوبات التتتعلم علتتى تعلتتيم المهتتارات األكاديميتتةم بتتل ً
المه تتارات االجتماعي تتة كدلق تتاء التحي تتة وال تترد عليه تتا والش تتكر والثن تتاء والتع تتاون واإليث تتار
وغيرهتتاو لتتذا علتتى المعلتتم أختتذها بعتتين االعتبتتار أثنتتاء تقتتديم الخدمتتة للطالتتبو بغتتض
النمر عن إدخالها ضمن الخطة من عدمه.
 فتتي بترامج صتتعوبات التتتعلم االختصتتار شتتعار العمتتلم فتتاحرص أختتي المعلتتم بتتأن تكتتون
الصياغة بأقل الحروف والكلماتم فهذا أقرب للفهم وأسرع لالسترجاع.
 معلومةَّ :
يقيم الهدف قصير المدى بنهايته في حصة مستقلةو وال يرقَّم ضتمن األهتداف
التدريستتية فتتي نمتتوذج الخطتتةو وال يقت َّتيم فتتي آختتر هتتدف تدريستتي ُدرسو بتتل ال بتتد متتن
فاصل زمني ال يقل عن يومو ولكن يحسب ضمن توزيع الخطة زمنيا.
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 1436 1435ا

تقرير أنصح باالطالع عليه

تقرير عن:

تجارب من الميدان
إيجابيات ومالحظات على إدارة الجلسة التدريسية
إيجابيات موثقة بالصور ومالحظات عامة
إهداء للزمالء المعلمين في الميدان لالستئناس بها

إعداد

سليمان بن عبد العزيز العبد اللطيف
مشرف برامج صعوبات التعلم
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1

تطبيق املهارات واألهد اف بعيدة املدى وقصرية املدى واألهداف

36209100

1436/1/24هـ

351156602

1435/6/16هـ

35667117

1435/4/10هـ

331903526

1434/3/23هـ

31/4/2

1429/3/7هـ

3638637

1436/2/19هـ

7

املرشد ملعلمي صعوبات التعلم 1424هـ.

27/1910

1424/8/11هـ

8

توصيات ال دوة العلمية لفئة بطي التعلم.

13/723

1418/10/13هـ

9

ضوابط نقل املعلمني واملعلمات ذوي الظروف اخلاصة.

352105947

1435/12/1هـ

341914099

1434/11/19هـ

361406502

1436/7/17هـ

361272137

1436/6/30هـ

361333823

1436/7/8هـ

7/2127

1419/7/27هـ

6/166

1419/2/23هـ

2
3

التدريسية واملؤشرات لذوي صعوبات التعلم.
التقرير اخلتامي لربامج صعوبات التعلم.
مشــروا ا ــد مــا األلبــاي ال تابيــة و بــرامج صــعوبات الــتعلم
باملرحلة االبتدائية.

4

دليل معلم ذوي صعوبات التعلم.

5

تقويم األداي الوظيفي ملعلمي برامج صعوبات التعلم.

6

10

املــذةرة التفســريية والقوالــد الت فيذيــة ليئ ــة تقــويم الطال ـ
1435هـ.

اآلليــة املوحــدة لتســديد لفــمل الصــن املدرمــي مــا املعلمــني
واملعلمات.

 11ت ظيم إج ازات شاغلي الوظائن التعليمية.
12
13

لدم تغيري برنامج صعوبات التعلم باملدرمة إال بعد الت سيق مع
إدارة الرتبية اخلاصة باإلدارة.
اطيا شاغلي الوظائن التعليمية للى درجات األداي الوظيفي
بعد التماده واإلجرايات ال ظامية للتظلم.

 14لدم أخذ ملفات طيب غرفة املصادر مع املعلم امل قول
15

اليئ ة الت ظيميـة لوـوابط تـرخيد مـدارر ومراةـمل وبـرامج
الرتبية اخلاصة األهلية
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الفصل الثاني عشر
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