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        ماتيا ام الفحم

  

مالئمات تربوية  

الصعوبات التعلمية 



  

  

  أنا إنسان ال أعاين وال ذو صعوبة 

  أنا إنسان يستحق املالئمة 

  أحببت اإلجابات القصرية

  وأختار ما يالئمين 

  رات املسجلة والبارزةأفضل النصوص واحملاض

  كما إنين أكتب ملخصايت

  إذا ما منحت الوقت الكايف فإنين بال شك أنفذ كل مهامي

  وأبدع من خالل دروس مساعدايت ،أدوا بدفاتر يوميايت 

  وتراجع كل مذكرايت  ،تدربين  ،أوراق العمل 

  تقليل املهام عندي اجنع

  فهي ال بد ذاكرة حسابايت  ،أما آليت احلاسبة 

  وأفهم لغة اإلشارات ،أجلس حيث ميكنين 

  والروتني خينقين وحيد من قدرايت أفضل وترية استراحات جيدة

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  وعسر تعلمي ،ذو الصعوبات التعلمية تعليمية للطالب  ،مالئمات تربوية 

  :مقدمة

وتعني مازال جهاز التربية والتعليم يبحث بإستمرار عن الطرق واألساليب املتنوعة اليت تساعد 

  .على التفكري واحتواء وفهم اإلحتياجات العينية لكل طالب ،الطواقم التربوية يف املدرسة 

دف هذه الكراسة اىل توجيه املربني واملعلمني املهنيني يف تطوير ودمج الطالب ذو الصعوبة والعسر 

أشكال  ،مساعدة  مواد ،كما اا حتوي اإلمكانيات املتنوعة للمالئمات التعلمي داخل غرفة الصف 

  .وطرق متنوعة للقياس والتنقيح والتغذية املرتدة 

ميكنكم استعمال هذه الكراسة كدليل وخطوط أوىل لعمل جلان الدمج املدرسية وبأإلضافة لذلك 

  .ميكن استعماهلا كأداة لبناء العمل خطة الفردية للطالب 

الصعوبة التعلمية يف / عسر التعلمي وبذلك نأمل ان تكون مساعدين ومعنيني على دمج الطالب ذو ال

  .أقصى حد من الكفايات املوجودة لديهداخل الصف مع تفعيل 

ترمجت بتصرف عن كراسة قسم التربية يف ) كراسة املالءمات للمدارس اإلبتدائية ( الكراسة " هذه 

علمية ملركز وكراسة املالئمات التربوية الت. دالس يف والية تكساس بالواليات املتحدة األمريكية 

  .الدعم يف معلي أدوميم 

  :باحترام

  سلمى قعدان 

  مشخصه تعليمية

  



  

  

  : املالئمات للطالب  .1

هي املالئمات واملساعدات اخلاصة الداعمة للطالب اليت مت حتديدها من خالل جلنة الدمج املدرسية   

الئمات يف املواد وجيب ان تكون امل ،من أجل منح الفرصة املالئمة للتنسيق اجليد بني املعلمني 

  : الدراسية التالية 

  ).غ( _______وغريها ) ي ،ر ( تربية البدنية ال ،) أ.ت(التاريخ  ،) غ.ل( اللغة العربية 

  

  :الوظائف البيتية / التغريات احلاصلة املهام 

  

/ التغيريات احلاصلة يف املهام 

  الوظائف البيتية

  أخ  ري  تا  لع  جغ  عل  دي  حس  لغ

جغرا  لومع  دين  حساب  لغة

  فيا

  آخر  رياضة  تاريخ  اجنليزي 

                    تقليل كمية املهام

( استعمال آالت التسجيل 

  )مسجل

                  

                    إضافة الوقت

                    إمكانية اإلجابة شفويا

                    التركيز على نقاط اساسية

                    حتليل املهمة اىل عناصرها

اعطاء مهمة أخرى بدل 

  ملعطاةاملهمة ا

                  

                    اسئلة معرفة وفهم فقط

  

  

  



  

  تغيري طريقة التدريس

  

  أخ  ري  تا  لع  جغ  عل  دي  حس  لغ  تغيري طريقة التدريس

جغرا  علوم  دين  حساب  لغة

  فيا

  آخر  رياضة  تاريخ  اجنليزي 

                    مراحل) 2- 1(تعليمات بسيطة 

                    امكانية تكرارالتعليمات  

                    املراحلتعزيز النطق 

                    امكانية كتابة التعليمية 

                    دفتر للمهام والوظائف البيتية 

بطاقات  ،صور( معينات بصرية 

  )الكائن 

                  

                    )مسجل( معينات مسعية 

                    اضافة الوقت لإلجابة اللفظية 

                    إضافة وقت لإلجابة املكتوبة 

                    قصريةإمتحانات 

                    "دفتر مفتوح"امتحان مع 

                    عالية בתדירותالتغذية املرتدة 

                    تغذية مرتدة فورية

                    تقليل احملفزات السمعية املشوشة 

                    تعزيز املشاركة

                    العمل بأزواج

امكانية امالء األجوبة بواسطة 

  املسجل وغريها

                  

  

  



  

  تغيري طرق احلساب النص

  تغيري طرق احلساب النص

  

  أخ  ري  تا  لع  جغ  عل  دي  حس  لغ

  آخر  رياضة  تاريخ  اجنليزي   جغرافيا  علوم  دين  حساب  لغة

                    يقرأ النصطالب آخر 

                    نص مسجل 

                    )تكبري النص ( 

                    تغيري مبىن النص

كتابة النص بلغة بسيطة 

  :روغريهااكث

                  

  التأثري على السلوك

  أخ  ري  تا  لع  جغ  عل  دي  حس  لغ  التأثري على السلوك

جغرا  علوم  دين  حساب  لغة

  فيا

  آخر  رياضة  تاريخ  اجنليزي 

                    تعريف واضح للحدود

تكرار قواعد السلوك بأوقات 

  متقاربة

                  

                    تعزيزات اجيابية 

                    ات متقاربة التواصل بالعني بأوق

                    حمادثة خاصة للسلوك

 time-outوقت استراحة 

  داخل الصف

                  

                    امكانية مساعدة املعلم

                    مراقبة مراحل اإلنتقال

                    التطبيق وفقا مليثاق السلوك 

                    وغريها

  



  

  املالئمة

      خارج الصف/ معلمة دمج يف الصف  .1

 شفوية= حانات امت .2

 امتحانات تتطلب إجابات قصرية .3

 مالئمة اإلمتحان  .4

 مساعية/ مواد مسجلة  .5

 مواد بارزة .6

 تسجيل احملاضرات .7

 املساعدة يف كتابة ملخصة .8

 إضافة وقت إلكمال املهمة .2

 مهام مقصرة .3

 دفتر مهام .4

 ) مساعدة من طالب آخر( العمل بأزواج  .5

 تلخيصات معدة سلفا ملراجعة املواد .6

 ريناتمت .7

 مال أقل للمهام اليت حتتاج للورقة والقلم استع .8

 آلة حاسبة  .9

 مكان اجللوس .10

 وساط للطالب ذو الصعوبات السماعية .11

 استراحات يف اوقات متقاربة  .12

 حدود واضحة  .13

 وقت للتهدئة .14

 تعزيزات حمددة وجذابة .15

 تعزيزات اجيابية .16

 ذيب السلوك .17

 وسائل معينة خاصة .18



  

 اضافة وقت لإلجابات الشفوية .19

 باشكال متنوعةاعطاء تعليمات  .20

 مواد مالئمة .21

 :غريها  .22

 :غريها .23

 

  :اإلمتحانات الشفوية

او اثناء اإلمتحان ختفف على الطالب ذو  ،قراءة اإلمتحان للطالب بصورة جهرية قبل  .1

  .الصعوبات او العسر التعلمي

يستطيع الطالب اإلصغاء للمسجل اثناء قراءة النص  ،) مسجل( تسجيل اإلمتحان مساعيا  .2

 .العملوفقا لوترية 

 .متكني طالب آخر من قراءة اإلمتحان للطالب ذوي املهارات الفردية .3

 .جيب التأكد انالطالب يستطيع ان يقرأ السؤال : وقت اإلمتحان  .4

  .قراءة الكلمات او طرح السؤال بكلمات أخرى وفقا للحاجة

  .ميكن الطالب من اإلجابة الشفوية للممتحن او للمسجل  ،مترين امتحان شفوي قصري  .5

طلحات اليت هلا عالقة متكني الطالب من اإلشتراك يف لعبة الوظائف اليت تركز على املص .6

 .باإلمتحان  قبل يوم اإلمتحان

 

  امتحانات مع اجوبة قصرية

متكني الطالب من اعطاء اإلجابات القصرية مع تقليل عدد املصطلحات املطلوبة من اجل  .1

  .احلصول على نقاط كاملة للسؤال

 .ال/اجابات نعم  ،إكمال كلمات امتحان امريكي  مالئمة : ل مشل تفاصيل مث .2

كان حتضري الئحة مصطلحات بدل من كتابة نص كامل اذا  ،افساح اال امام الطالب  .3

 ).اجابة انشائية( املطلوب اجابة طويلة 



  

تعيني التفاصيل اليت جيب ان جييب عنها الطالب مسبقا وعندها يكمل هذه التفاصيل يستطيع  .4

وذا يستطيع احلصول على نقاط وفقا إلهداف  ،تفاصيل اخرى بتحديد الزمن . مال اإلك

 .معينة دون ان يعاقب على الوترية البطيئة

 :تقسيم اإلمتحانات اىل جزئيني  .5

وذلك دف اعطاء تغذية  ،اجلزء األول يعطى يف اليوم األول واجلزء الثاين يف اليوم التايل  .6

 .لك حرصا على مصلحة الطالب يف التعلموذ ،مرتدة بعد اجلزء األول 

  . ב.נ

اجابة قصرية  ،القوائم واللوائح  ،اعداد اجلداول  ،بصورة عامة فان املهام مثل اكمال الكلمات 

واسئلة املالئمة ) امريكي( تؤدي اىل املزيد من خيبة األمل اكثر منها يف اإلختبار متعدد اإلجابات 

  .ال /واإلجابات نعم 

الطالب يف اإلمتحان فإن هذا اإلخفاق تنبع عن عدم املعرفة وليس من الصعوبة إذا ما اخفق 

  .وعدم القدرة على جماة شكل السؤال

  

  :اإلعتبارات لبناء اإلمتحان

  .ان وجود الكثري من املهام ممكن ان تؤدي اىل البلبلة والتشتت )مظهر اإلمتحان ( شكل  -

  .ل تأكيد تفاصيل معينة حيب يف الفصل بني مهام مع خطوط واضحة من اج

  .الفصل بني اإلسئلة مع اخلطوط  ،جتميع املواد يف جمموعات صغرية  .1

 .األبتعاد عن اإلكتظاظ بالورقة .2

 ). 4-3( حتديد عدد اإلمكانيات من  ،يف اإلمتحان األمريكي  .3

 ). من حيث النسخ( اإلهتمام بأن يكون اإلختبار واضحا  .4

 .إلهتمام ان اإلكمال يكون يف اية اجلملة يف التفاصيل اليت حتتاج اىل اكمال ا .5

  "ث  ،ت  ،ب ،أ " يرمز لإلمكانيات دائما  ،مثال يف اإلمتحان األمريكي  ،موحد  اإلهتمام  .6

تسبب له  ،ان عدد األسئلة او األوراق الكثرية تسبب للطالب ذو اخلوف من اإلمتحانات :  الطول

  .خيبة األمل قبل بداية اإلمتحان 

ولكنه من الطول ميكن من فحص  ،ن طول اإلمتحان جيب ان يكون احلد األدىن اإلهتمام بأ .1

 .املصطلحات األساسية 



  

 ،بعد اكمال التفاصيل املعينة  ،التلميذ مسبقا جيب حتديد التفاصيل اليت جيب ان جييب عنها .2

 . حياول اإلجابة عن اسئلة إضافية 

  :العالمة تكون وفقا للمعادلة التالية 

  = %  100× يل الصحيحة عدد التفاص* 

  عدد احملاوالت*      

  .اتاحة الفرصة إلضافة وقت . 3

  .يف البند الواحد  ،حتديد سؤال املالئمة ل عشرة تفاصيل فقط . 4

 

  :متفرقات

أو قراءة  ،جيب حتضري آلة التسجيل . اذا كان الطفل يعاين من مستوى قراءة منخفض  .1

  .اإلمتحان له

اعطائه األمكانية لإلجابة الشفوية للمتحن  ،يف التعبري الكتايب  إذا كان لدى الطالب صعوبة .2

 .أو أللة التسجيل 

 .متكني الطالب من اإلجابة بلغته  .3

  اختيار التاريخ: مثال 

  

  :جيب مالئمة اإلمتحان للطالب يف حالة 

  .لديه صعوبة يف تفعيل كمية كبرية من املعلومات يف ذات الوقت  .1

 .د لديه صعوبة يف تنظيم املوا .2

 .لديه صعوبة يف التعبري عن املعرفة كتابيا  .3

 

  :مميزات الفحص األويل 

  .حيتاج لإلصغاء  .1

 .ال توجد إجابات بديله  .2

 .סובריקטיביתمبىن من اسئلة  .3

 



  

  :اإلختبار املالئم 

  اختبار امريكي  .1

 .يستطيع الطالب االختيار بني إجابتني بديلتني  .2

 .من كتابتها يستطيع الطالب حتديد اإلجابة الصحيحة بدال  .3

  اإلختبار األصلي

  __________كتابة اربعة عوامل اساسية حلرب  .1

 _______________عني مخسة احداث من سلسلة احداث اليت ادت اىل  .2

 ______________:عني سببان ل .3

 

  :اإلختبار املالئم

  .معطاة الئحة لستة عوامل....( حدد اربعة عوامل اساسية حلرب  .1

 ).الئحة لربعة اسباب ممكنة معطاة....( حدد سببان ل  .2

 .اجابات معطاة 6من  4سؤال اضايف آخر حيتاج حتديد  .3

  :امتحان مالئم 

  .اتاحة اال امام الطالب إلضافة الوقت من اجل امتام اإلختبار العادي .1

متكني الطالب من اإلجابة على احلد األعلى من األسئلة يف وقت معني واعطاء النقاط وفقا  .2

 :للمعادلة التالية

  = % 100× عدد اإلجابات الصحيحة 

  عدد احملاوالت

  :اعطاء مواد مساعدة لوترية العمل  .3

  .ميكن للطالب ان يرى السؤال فقط من خالهلا  ،حتضري بطاقة مع نافذة . أ 

  . اإلبتعاد عن األوراق املكتظة اليت تؤدي اىل اخلوف . ب

  .استعمال خط مكرب للطالب ذوي مشاكل الرؤية . ت 

وذلك لتمكني الطالب من  ،تسجيل املراحل  ،ل التعليمات املركبة اىل مراحل صغرية تفصي. 4

  .أخذها بعني اإلعتبار من خالل عمله 



  

او حتضري عناوين رئيسية قبل ان تبدأ يف اإلجابة عن  ،تشجيع الطالب تسجيل املصطلحات . 5

  .األسئلة املفتوحة 

  .بات القرائية عرض األسئلة بصورة مبسطة للطالب ذوي الصعو. 6

  .متكني الطالب ذوي الصعوبات القرائية من اإلصغاء واإلستماع لنصوص مسجلة على آلة. 7

  امتحان تاريخ:  مثال

  

  :جيب مالئمة اإلمتحان يف هذه الورقة يف حالة

  .لديه بلبلة يف الورقة املكتظة  .1

 .يستصعب يف التعامل مع معلومات كثرية يف نفس الوقت .2

 .جاباتيستصعب يف اعطاء ا .3

 .يقرأ وفقا لعمره الزمين  .4

  

  مميزات اإلمتحان العادي

  .ال توجد ابعاد بني اإلجابات . 1

  .هناك اسئلة كثرية يف كل بند .2

  .يتطلب نقل إجابات . 3

  

  :اإلمتحان املالئم

  .هناك تباعد بني اإلجابات  .1

 .اإلجابات منظمة يف بنود قصرية  .2

 .ال توجد اجابات اضافية يف كل بند  .3

 .تسجيل رقم اإلجابة جبانب السؤالميكن  .4

 

  : نصوص مسجلة  .5

  .يستطيعون قراءة النصوص للطالب ذوي الصعوبات القرائية " مساعدون" اختيار طالب  .1

 .ان نطلب من طالب الصف قراءة بنود مهمة لكل صف  .2



  

جيب تسجيل التعليمات لكي يتمكن الطالب من  ،عندما توجد تعليمات مركبة حبث  .3

 .دث أي ازعاج للصف اإلصغاء دون ان حي

 

  :النصوص البارزة . 6

  .يف اوراق العمل او النصوص  מדגיש استعمال قلم

  .ابراز كلمات املفتاح  .1

 .ابراز األفكار األسياسية  .2

 .الثروة اللغوية وغريها ،األماكن  ،التواريخ  ،ابراز األمساء املهمة  .3

 .التحديد بالنجوم لألمر األهم  .4

  

  :تسجيل احملاضرات . 7

ة /ة من املفضل ان يتحكم املعلم /ابقاء آلة التسجيل مع املعلم . يل احملاضرات املهمة تسج .1

  .بآلة التسجيل وذلك لتوجه التسجيل الزائد 

 .ومعلومات أخرى تتطلب مترين ،ثروة لغوية  ،للتمرينات تسجيل اسئلة  .2

ة تتطلب هذه العملي. تسجيل اإلجابات ألسئلة التدريب املهمة  ،أن تطلب من الطالب  .3

تنظيم املعرفة وتدريب التعبري قبل ان حيتاج لإلجابة عن األسئلة وهذا كذلك ميكن من 

 .التدريب السريع قبل اإلمتحان 

 .متكن الطالب من اإلصغاء وكتابة اإلجابات بوتريته هو  ،تسجيل اإلمالءات  .4

ن العودة للمسجل هذا ميكن الطالب م ،تسجيل التعليمات الوظائف البيتية او املهام املطولة  .5

 .وفقا للحاجة) للتعليمات ( 

 .اإلهتمام بتنظيم السؤال والعودة للمسجل  .6

 

  :املساعدة يف كتابة ملخصات .  8

التحضري املسبق ألوراق تشمل تلخيصات بعناوين رئيسية واماكن فارغة للكتابة للطالب . 1

  .ذوي وترية الكتابة البطيئة 



  

ميكن اعطاء هذه  ،حتضري ملخصات مع نسخ  ،اجليدة  ان نطلب من الطالب ذوي القدرات. 2

  .النسخ للطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة باإلضافة اىل ملخصام الذاتية 

  .اية احلصة ميكن الطالب من مقارنة ملخصام مع ملخصات الطالب اآلخرون يف . 3

  . تلخيصه او ورقة يراها الطالب قبل ان يكمل  ،حتضري منوذج مللخص على شرحية . 4

ومتمرس يف متكني الطالب ذو األحتياجات اخلاصة من اجللوس جبانب طالب متمكن . 5

  .تشجيع املشاركة فيما بينهما ،التلخيص 

  :اإلهتمام بابقاء بعض الوقت يف اية احلصة ملراجعة التلخيصات . 6

  . عرض منوذج للتلخيص املشترك : ة /بتوجيه من املعلم  . أ

    قراءة  ،منح الطالب بعض الوقت من اجل تصحيح امللخصات : طالب بتوجيه من ال. ب

  .واملقارنة  ،لطالب آخر  تلخيص       

  . مساعدة الطالب بواسطة ابراز مقاطع هامة يف التلخيص .  7

    وفهم . وذلك لتحسني مهارات كتابة امللخصات . متكني الطالب التلخيص من نصوص بارزة . 8

  .املواد 

  . للطالب وملن ساعده على املشاركة يف كتابة امللخص  ) משום( اعطاء . 9

  .ومشس اخلواطر  זרימה תרשיםتعليم الطالب مهارات التخليص بواسطة رسم .  10

  

  : اضافة الوقت إلكمال املهام . 9

فعندما يظهر الطالب  ،متكني الطالب من إضافة الوقت خالل احلصة وذلك للتمرين املوجهة . 1

  .رات واملصطلحات ميكن اعطائه تدريب اضايف كوظيفة بيتية فهم للمها

متكينه من البدء مبكرا اكثر  ،حتضري جدول زمين إلكمال الوظائف  ،مساعدة الطالب . 2

أو الكتابية تشري اىل احلاجة يف إضافة / إذا كانت مهاراته القرائية و  ،واإلنتهاء متأخر جدا 

  . الوقت 

تعزيز جهوده مع إضافة الوقت إذا كان . اربة يف فقرات متقفحص جهود وتقدم الطالب . 3

  .ذلك ما حيتاجه من أجل حتضري عمل جيدا أكثر 

  .احلفاظ على توقعات واقعية بالنسبة لقدرة الطالب على اكمال املهام . 4

  



  

  مهام خمتصرة  10

  . على الطالب إكماهلا أوال  ،تعيني مصطلحات ومهارات مهمة اكثر. 1

على التفاصيل اإلضافية اليت  ، בונוסاعطاء نقاط  ،) بنجمه ( تفاصيل األساسية حتديد ال. 2

  .يكملها الطالب 

  . تقليل عدد األسئلة اليت جيب ان جييب الطالب يف ذات الوقت اثناء مهام التدريب . 3

منحه الفرصة  ،جيب تقليل املهمة  ،إذا كانت لدى الطالب صعوبات يف التعبري الكتايب . 4

  .أو إمالء إجاباته لزميله  ،يل اإلصابات لتسج

من القراءة ملادة خمتصرة او تقليص يتعلق  ،إتاحة الفرصة للطالب ذوي وترية القراءة البطيئة . 5

  .بنفس املصطلحات 

جيب جتزئة ورقة  ،وهناك طالب يستصعبون من اكماهلا  ،عندما تكون املهمة طويلة او مركبة . 6

وعند ااء املقطع حتصيله مقطع إضايف حىت ااء  ،لطالب مقطع واحد واعطاء ا ،العمل ملقاطع 

  . مجيع املقاطع 

حتضري قائمة مدونة للثروة اللغوية قبل أية حصة وهذا يسهل على كل طالب مع صعوبات  .7

 .كتابية 

  

  ) الوظائف البيتية( دفتر يوميات املهام . 11

الزام األهل  ،حتديد املهام التامة . ل منظم جيب ان نطلب من الطالب تدوين مجيع املهام بشك. 1

  .بالتوقيع كل يوم 

  . متكني الطالب كتابة الوظائف البيتية يف بداية احلصة او ايتها. 2

جيب  ،اعطاء وقت اكثر لنسخ الدروس  ،كتابة الوظائف البيتية يف مكان ثابت على اللوح . 3

  . مي الوظائف كتابة الوظائف البيتية بصورة واضحة مع تاريخ تقد

مساعدة الطالب  ،اما بالنسبة للوظائف طويلة األمد  ،من املهم ان نذكر املهام بشكل لفظي . 4

  .فحص  اذا كان يعمل وفقا جلدول زمين ،يف حتضري اجلدول الزمين 

  .كأداة للتنظيم والتعلم ) اجلدول السنوي( تعليم الطالب استعمال الروزنامة . 5

  .) بدال منه( ة اذا كانت هناك حاجة للكتابة مكانه تسجيل الوظائف البيتي

  



  

  :دروس مساعدة من طالب آخر. 12

  .اختيار طالب آخر يساعد الطالب يف التدريب املوجه. 1

  .يستطيع املريب اعطاء منوذج حلاجية هو للمساعدة من زميل . 2

  

  :اوراق عمل للتمرين. 13

  .ين رئيسية للمهام املهمة اكثر اعطاء الطالب اوراق عمل تشمل تلخيصات وعناو. 1

متكن من حمورة اهتمام الطالب لألفكار ) 10- 5( اعطاء عدد حمدد من األسئلة للمراجعة . 2

  .األساسية 

  .حقائق هامكة وافكار رئيشية) باللون ( اإلبراز . 3

  .اعطاء ملخصات بصفحة واحدة ألهم احلقائق. 4

  .بصورة واضحة) مصطلحات  ،احداث  ،تواريخ ( اعطاء تلخيص للحقائق املهمة . 5

  .اعطاء قائمة للثروة اللغوية وفقا لنظام ظهورها يف النص. 6

  . وليست تعريفات من القاموس _ اعطاء تعريفات بلغة بسيطة . 7

  .זרימה שימיتوزيع  ،اعطاء تلخيصات بواسطة رسوم بيانية او سلم افضليات . 8

  .للغوية لكل فصلميكن للطالب من حتضري بطاقات للثروة ا. 9

  

  :تدريبات ومراجعات . 14

  .او مهام خاصة بدرجة صعوبة اكثر  ،اعطاء اوراق عمل اضافية لتطوير مهارات جديدة . 1

  .اعطاء وقت لتمكني الطالب من فحص الزواحد لآلخر . 2

 ،واحلاجة اىل التدريب اإلضايف  ،ان نكون باتصال مع معلمة الدمج يف حالة حصل تراجع . 3

  .اجل ان يستوعب الطالب ويذوت املعرفة من 

  .ومراجعة متارين احلساب ،استغالل مساعدة متطوعني يف تدريب القراءة واإلمالء . 4

  

  

  



  

  :التقليل من كمية املهام اليت حتتاج للورقة والقلم.  15

  .اإللزام لكتابة تفاصيل اساسية فقط . 1

الصعوبات يف تآزر العني واليد ( من اللوح  التقليل من كمية املواد اليت على الطالب نسخها. 2

  .تثقل على هذه املهمة

املسجل  ،متكني الطالب من اعطاء اجابات شفهية اإلستعانة باملتطوعني  ،يف فعاليات التدريب . 3

  .وغريها

  .استعمال برامج احلاسوب . 4

  .متكني الطالب من  حتضري وظيفة بديلة بدال من الوظيفة املكتوبة . 5

  .كني الطالب من تصوير تلخيصات لطالب آخر مت. 6

  ):وظيفة تلخيص كتاب( تقرير كتايب ) book report( بدال من . 7

  .عرض تلخيص شفوي . أ 

  .كتابة القسم األهم يف الكتاب . ب

  .مل يعجبك يف جزء من شخصيات القصة / وصف ماذا اعجبك . ت

  .انتاج تلخيص آخر للكتاب. ث

  .سيةرسم الشخصيات األسا. ج 

  .حتضري كوالج. ح 

  .حتضري الفتة لتسويق الكتاب . خ

  .استعمال اخلارطة من اجل عرض كيف حدثت القصة. د 

  .كتابة سرية ذاتية للكاتب . ذ

  .او حتضري احجية عن الكتاب / كتابة قصيدة شعرية . ر 

  .حتضري صور لوصف تسلسل القصة. ز 

  

  

  

  

  



  

  :استعمال اآللة احلاسبة. 16

  .او مستقيم األعداد وفقا للحاجة ،الب من استعمال اآللة احلاسبة متكني الط. 1

( متكني الطالب من استعمال اآللة احلاسبة حىت يف املواضيع اليت تتطلب تتطبيق احلساب . 2

  ).األميار ،العلوم والتكنولوجيا 

  .متكني الطالب من استعمال اآللة احلاسبة لفحص إجاباته. 3

اذا ميكن امتام اخلمسة متارين  ،متارين مبفرده  5تطاع الطالب اكمال اذا اس ،كدافع ومعزز . 4

  .املقبلة باستعمال اآللة احلاسبة 

  .الطالب مع الصعوبات باحلديث ميكن ان حيتاج اىل لوحة اتصال . 5

  

  :املقعد املفضل –مكان اجللوس املفضل . 17

  .جيب مالئمة مكان جلوس الطالب وفقا إلحتياجاته . 1

  .وذلك لتعزيز املبىن والنظام ،املشتتني اإلنتباه د اماكن جلوس الطالب حتدي. 2

  .ان يعمل بشكل افضل ،ان يرى  ،يستطيع ان يسمع / ة من اين تسطيع /ان نسال الطالب . 3

  .للتركيز. عها /ة وذلك إلرجاعه /ة الغري مركز /ان نربت بلكطف على كتف الطالب . 4

  :ة للطالب ذوي الصعوبات السمعي. 5

ة اجللوس قريبا من احملاضر او العرض /على الطالب  ،العرض واألفالم  ،وقت احملاضرات . أ

ها يف املكان الذي يستطيع منه رؤية / جيب اجالسه  ،اذا ينجح الطالب يف قراءة الشفاة . ب.

  .وجه احملاضر 

ستطيعون من جيب اجالسهم يف مكان ي ،الطالب الذين يستعينون مبترجم للغة واإلشارات . ت

  .خالله رؤية وجه احملاضر ووجه املترجم

املكيفات من أجل تقليل  ،لونات صاال ،مكان اجللوس جيب ان يكون مبتعدا عن املداخل . ث

  .الضوضاء والضجيج اخلارجي

  

  

  

  



  

  :الطالب ذوي اإلعاقات اجلسدية . 6

  .الرفوف وغريها ،مكان اجللوس جيب ان يكون قربيا من الباب . ا

  .هتمام بأن تكون الطاولة بإرتفاع مالئم اإل. ب

  .وترتيبات األمن واألمان ،اإلهتمام مبخرج الطواريء . ج

  

  :الطالب ذوي املشاكل البصرية. 7

  .مكان اجللوس جيب ان يكون قريبا من اللوح . ا

  .مكان اجللوس جيب ان يكون يف مكان فيه درجة الضوء قوية بدون ظل . ب

  

  :ات مترجم للغة اإلشار.  18

  .اإلستعانة باملرشد إلستعمال مترجم للغة اإلشارات . ا

  .استشارة املترجم بالنسبة ملكان جلوس املالئم لكل نوع من التعلم . ب

  .التأكد من الطالب يفهم وظيفة املترجم ،املترجم والطالب  ،توضيح مسؤولية املعلم . ج

  

  :اإلستراحات يف فترات متقاربة.  19

ة اجللوس /ستراحات يف اوقات متقاربة اثناء احلصص عندما يستصعب الطالباحلفاظ على اإل. 1

  .تفقد اإلصغاء نتيجة من مواجهته ملواد صعبة/او عندما يفقد.دوء

  .ة ترك جمموعة التعلم لفترات قصرية من اجل ان دأ/افساح اال امام الطالب. 2

تنظيم  ،توزيع مهام  ، حتتاج اىل احلركة متكني الطالب الفعال من التعامل مع الفعاليات النيت. 3

  .مترير مكاتيب وغريها ،الصف 

استشارة معاجلة بالتشغيل او احلركة بالنسبة للطالب ذوي اإلعاقات اجلسدية اذا كان . 4

  .اجللوس غري مريح هلم

ن ان تؤدي اىل دقيقة ميك 10-15 לاربعة فعاليات  ،تغيري الفعاليات يف فترات متقاربة . 5

  .دقيقة  55-45التعلم اجليد اكثر من فعالية واحدة متواصلة ملدة 

  

  



  

  :حدود واضحة .  20

  .قواعد سلوكية متوقعة من مجيع الطالب  4-6حتديد . 1

تسجيلها  ،ة تفهم ما هو متوقع منها /إثارة نقاش حول القواعد السلوكية حبيث ان كل طالب. 2

  .وتعليقها يف الصف 

  .اعطاء مردود اجيايب .  بصورة واضحة ما هي النتائج اإلجابية للحفاظ على قواعد السلوك تعيني. 3

التعيني بصورة واضحة ماذا حيدث اذا نقضنا قواعد السلوك الرد املباشر على السلوكيات الغري . 4

  .مقبولة

  .صي جيب صياغة نص ميثاق شخ ،للطالب الذين خيالفون قواعد السلوك بفترات متقاربة . 5

التأكد ان األهايل يفهمون توقعات املدرسة تشجيعهم على ج نفس السلوكيات  ،ألهايل اشراك ا. 6

  .يف البيت

  

  ). time out( فترة دئة  21

جيب توجيهه ملكان معني للتهدئة من أجل منع  ،عندما يبدو الطالب متوترا أو بدون حتكم .  1

  .جدية  سلوكيات متوترة

معروف ( جيب ان نطلب من الطالب ترك املكان والتوجه ملكان التهدئة  ، توترةالسلوكيات املبعد 

  . قبل ان نواجه السلوكيات وردود الفعل فسح اال للتهدئة ) . مسبقا

  .الطالب ال يقدر على اإلصغاء او التفكري عندما يكون يف وضع نفسي متوتر   . أ

ندما يكون الصف مرتب يستطيع املعلم ان جيابه التلميذ املزعج بشكل أفضل ع  . ب

 .ويرجع للعمل 

او مكتب للتالميذ الذين حيتاجون لألنزواء من اجل ان ) كرسي تفكري ( جيب اإلهتمام بوجود  .2

 .ينتظم 

اذا كان الطالب اليستطيع التحكم يف نفسه . للعودة للعمل " يستعدون " خلق مكان الصف فيه .3

  .لب الذي خيل بالنظام وجيب ان يكون رد الفعل وفقا له جيب اإلشارة اىل القانون الذي يعاقب الطا ،

اذا اعطاء . افساح الوقت الكايف من أجل ان يستوعب الطالب التعليمات ويتخذ القرارات  .4

التعليمات بصورة سريعة وفورية من املمكن ان يؤثر هذا سلبا حيث يستصعب الطالب برد الفعل او 

  .اإلنسان البالغ بتغيري سلوكه بالوترية املتوقعة من 



  

  . ابتعد عن اإلستهزاء واإلستهانة به  ،حافظ على احترام الطالب عند عودته للصف  .5

  

  :احملفزات العينية . 22

التأكد  . فإن احملفزات العينية جيب ان تكون ذات قيمة للطالب  ،من أجل ان يكون األمر فعال . 1

  . ماذا  حيب الطالب وماذا يكره

  ..اي غرض آخريهم الطالباوجنوم  ،قطع نقدية  ،طوابع  ،مأكوالت :  احملفزات تشمل. 2

جيب مالئمة حمفزات وطرق  ،ميكن استعمال التعزيزات واحملفزات من صف البستان حىت الثانوية . 3

  .املناسب للجيل وااالت اإلهتمام لدى الطالب 

  .بعة سلوكه اليومي حدد التوظيف التعلمي والسلوكي للطالب على الئحة من أجل متا. 4

  . ارسل للبيت شهادات ورسائل  تؤكد عمل غري مألوف . 5

  .اعرض األعمال اجليدة على اللوح  ،اكتب مالحظات اجيابية على األعمال . 6

اكتب بطاقة للطالب فيها شرح واضح ماهر السلوك الغري  ،من أجل تصحيح سلوك غري جيد . 7

  .وما هو السلوك الذي نتوقعه  ،جيد 

جيب ان يكون . جيب التحديد وبصورة واضحة ما هي ردود الفعل السلبية للسلوك الغري مقبول . 8

  .مثل اإلنفراد او ترك اموعة ،رد الفعل الفوري 

  

  احملفزات اإلجيابية.  23

  افحص ما هو املهم للطالب. 1

نعمل بصورة  ،لة عندما نسلك بصورة مجي ،حضر الئحة حقوق او فعاليات صفية ميكن الفوز ا . 2

  . دقيقة او اإلستمرار باملهمة 

" طالب متميز " " طالب ممتاز " ،مدح كالمي  ،ابتسامات : استعمل احملفزات اخلاصة مثل . 3

  .مالحظات امام الصف ،مالحظات اجيابية على األعمال  ،هاتف للوالدين  ،تواصل بالعني 

ل ومستوى الطالب اذا كان باإلمكان ان وفقا للحب" جيدا جدا " جد طرق واساليب للقول . 4

  ...انت متميز ب)." لديك ذاكرة جيدة( مثل نكون حمددين 
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  اإلختبار يف مالئمات بطرق

  امتحانات البجروت للممتحنني

  ذوي الصعوبات التعلمية 

  وفقا ملنشور املدير العام

  

  

  

  



  

  

  ما هي املالئمات يف طرق اإلختبارات

 ساس املالئمات معدة للتالميذ الذين يعانون من صعوبات يف التوظيف التعليمي على ا .1

عدم انتظام يف : بيئي  ،نقص تالبوي  ،وال تنبع من اسباب أخرى مثل . الصعوبة يف التعلم

 .نقص يف امليل والتوجه الذايت للتعلم تعليم غري مالئم  ،احلضور 

املالئمات يف طرق التعلم واإلختبارات تساعد الطالب ذو العسر التعلمي على ختطي صعوباته  .2

 . ملعلومات املكتسبة دون صعوبة وتعطيه الفرصة يف اظهار ا

  

  ماذا نعين مبالءمة طرق اإلمتحان

املالءمة معدة للطالب الذين يعانون من صعوبات تعليمية على اساس عسر تعلمي وليست  .1

نقص يف الدافعية التعلمية واساليب  ،نابعة من اسباب اخرى مثل نقص حضاري اجتماعي 

  .تعليم غري مالئمة

حان تعطي الطالب ذوي العسر التعلمي الفرصة إلجتياز الصعوبات اليت املالءمة يف طرق اإلمت .2

 .يعاين منها وحيقق النجاح على اساس املعرفة اليت اكتسبها 

املالءمة يف امتحانات البجروت هي تغري شروط اإلمتحانات واليت تساعد الطالب ذوي  .3

 .العسر التعلمي ختطى جماالت الصعوبة اليت يعانون منها

تقرر حسب الصعوبة اليت يعاين منها الطالب واليت تعيق بقدرات الطالب بان جيتاز املالءمة  .4

 .جيتاز امتحاناته 

املالئمات يف طرق اإلمتحانات تستوجب تقييم وذلك لفحص اذا كانت تساعد يف حتسني  .5

 .التحصيل الدراسي للطالب ذوي العسر التعلمي ام ال 

  

  

  

  

  

  



  

  :انواع املالءمات 

  :متحانات تكون يف عدة جماالت املالءمات يف األ

  .تغري يف طريقة عرض اإلمتحان للطالب .1

 . تغيري يف طريقة اعطاء اإلجابات من قبل الطالب  .2

 .تغيري يف مدة اإلمتحان  .3

 .تغيري يف ماهية  .4

 

  :املالءمات مقسمة لثالثة مستويات

  ى األول املستو .1

 ،ات ال تؤثر على الطالب العاديني وهذه املالءم. وهي املالءمات اليت ال متس جبوهر اإلمتحان 

ولكن  ،أي ان اعطاء هذه املالئمة للطالب الذين ال يعانون من عسر تعلمي ال حتسن من نتائجهم 

  . اذا اعطيت لطالب ذوي عسر تعلمي من املمكن ان حتسن من نتائجهم 

( تعلمي باألعتماد على تشخيص العسر ال) مالءمات مستوى واحد (  الذي يقر هذه املالئمة 

  .) דידקטי אבחון

  

  :انواع املالئمات للمستوى األول 

  من وقت اإلمتحان % 25إضافة وقت اإلمتحان حىت  .1

 جتاهل األخطاء اإلمالئية  .2

 .امالء األجوبة ملمتحن حيادي  .3

 . تكبري حجم اخلط يف منوذج األمتحان  .4

 .ورقة قوانني مفصلة  .5

 

 

 

 

 

 



  

  املستوى الثاين

ملمكن ان متس بشكل جزئي يف ماهية املهارة اليت نقيسها بواسطة مالءمة من هذا النوع من ا

  . األمتحان وهي تنسب يف األساس للتغريات يف شروط اإلمتحان ولكن ليس يف داخلها 

  ) 2(اجلهة اليت تصادق على هذه املالءمة يف مستوى 

( باإلعتماد على تشخيص العسر التعلمي وعلى امتحان مدمج  ،هو الس التربوي 

  .) פסיכודידקטי

  .)تشخيص للعسر التعلمي+ تشخيص لدى اخصائي نفسي 

  

  انواع املالءمات

  .استنساخ اإلمتحان .1

اسئلة اإلمتحان مبساعدة قاريء حيادي اما يف اإلجنليزية فتسميع اسئلة اإلمتحانات قراءة .2

 .ويتم بواسطة شريط تسجيل 

 .استعمال قاموس الكتروين باللغة اإلجنليزية .3

ل ( جيب ارفاق نتاج مكتوب بيد املمتحن  ،تسجيل اجابات املمتحن على شريط تسجيل .4

 ).فان املصادقة تعطي من قبل جلنة املالئمات اللوائية  ،وحدات تعليمية  5_ 

  

  املستوى الثالث 

بواسطة اإلمتحان وتكون  הנמדדת המהותاملالءمات من هذه النوعية يكون بواسطة تغيري يف 

  .ط ومضمون اإلمتحانبتغيري بشرو

  .على يد جلنة املالءمات القطرية ) 3(تصدق املالئمة يف مستوى 

  

  نوع املالءمات 

ال يكون فيه قراءة ( منوذج امتحان مالئم والذي يكون مأخوذ من منوذج اإلمتحان العادي .1

  .نسخ اإلمتحان من قبل ممتحن حيادي /جتاهل األخطاء اإلمالئية / منوذج األسئلة 

 .متحان شفهي ا .2



  

) 3(مبستوى ) فيزياء/ كيمياء / بيولوجيا ( استبدال امتحان الرياضيات مبوضوع علمي .3

 .وحدات تعليمية

  

  الس التربوي 

  .هو اجلهة املسؤولة عن إقرار وحتديد طرق اإلمتحانات املالئمة للطالب ذوي العسر التعليمي 

  :وتضمن اصحاب الوظائف التالية  ،رسة اعضاء اللجنة التربوية يعينوا من قبل مدير املد -

 .مدير املدرسة أو نائبه -

 .مريب الصف  -

ممكن ان نضمن معلمي مواضيع الذين يعلمون الطالب املواضيع اليت تدعو احلاجة اىل إجراء 

  .خالل فترة التعلم وعند امتحانات البجروت  ،مالءمة يف طرق اإلمتحانات 

  ).ذه الوظائف يف املدرسة ان حتققت ه( مستشار الشرحية ومركزها  -

 ליקויי( الس التربوي يعتمد يف قراراته على تشخيصات ذوي الصعوبات التعلمية  -

 .وعلى توصيات املشخصني وعلى حتصيالت الطالب يف املدرسة  ،)  למידה

 . صالحية التشخيص من الصف السابع فما فوق  -

  .حاصل يف حتصيالت الطالب للمدرسة حق طلب جتديد التشخيص اذا كان هناك أي تغيري 

  

  ) דידקטי אבחון( تشخيص للعسر التعلمي 

هدف هذا التشخيص متييز وتصنيف نقاط القوى ونقاط الضعف التعليمية يف جمال املهارات 

واألجهزة اليت تشكل  –حساب ولغة أجنبية  ،تعبري كتايب وشفوي  ،كتابة  ،قراءة  –األساسية 

  .مناجل بناء خطة عالجية األساس التعلمي هلذه املهارات 

بناء على  –يوصي الس التربوي بإجراء تشخيص تعلمي عندما يكون هناك أساس للفرضية 

بإعتبار  –معرفة الطالب ومعرفة عمله الوظيفي او على اساس تشخيص سابق لعسر تعلمي 

أسباب الفشل يف التعليم أنه قائم على أساس عسر تعلمي كمصدر أويل وليس هناك حاجة لنفي 

  .من حيث كوا عامال مركزيا للخلل) يتم شرحها فيما يلي ( إضافية 

  

  



  

  ) פסיכולוגית בדיקה(  تشخيص نفسي

هدف التشخيص النفسي املتمركز يف العسر التعلمي تقييم وتصنيف مراكز القوى ومراكز 

 ،لشخصي ا ،الذهين  ،الضعف يف جمال املهارات األساسية وربطها مع األداء الوظيفي العقلي 

وذلك لتقييم وتقدير وزن تلك األسباب ومدى تأثريها على عمل التلميذ . العاطف والسلوكي 

  .يف جماالت التعليم املختلفة هلدف ختطيط العالج 

يوصي الس التربوي بإجراء تشخيص نفسي عندما يكون هناك أساس للفرضية اليت ترى أن 

أو عندما يكون هناك شك ان هذا الفشل  ،أويل  الفشل التعليمي هو نتيجة لعسر تعلمي كعامل

اسباب  ،دافعية متدنية  ،صعوبات عاطفية  ،نابع من أسباب إضافية أخرى مثل قدرات متدنية 

  .إخل ...بيئية سلوكية 

  

  ) מקצועי רב אבחון(  تشخيص متعدد ااالت

التربوي على إجراء يوصي الس  ،التشخيص املتعدد ااالت يشمل نفسيا وتشخيصا تعليميا 

على ومن أجل املوافقة  ،تشخيص متعدد ااالت عندما تظهر صعوبات أساسية توجب ذلك 

واستبدال امتحان الرياضيات ) داخلي ( امتحان مدرسي  ،امتحان شفهي : املالءمات التالية 

  .مبوضوع علمي آ خر 

  

  ) حسب احلاجة ( تشخيصات اضافية 

تشخيص  ،)  בדיבור מרפא( تشخيص معاجل بالكالم  ،)  נוירולוגי( تشخيص عصيب 

  ) .בעיסוק מרפא( معاجل بالتشغيل 

  املهام امللقاة على عاتق املدرسة

يكون مسؤول عن تركيز  ،يوصى بأن يكون يف كل مدرسة شخص من اعضاء الطاقم  -

 ووظيفته ان يركز اعمال الس التربويومتابعة شؤون الطالب يف ،موضوع العسر التعلمي 

  .املدرسة 

حيول مدير املدرسة لقسم اإلمتحانات بواسطة مركز اإلمتحانات قائمة بأمساء الطالب الذين  -

صدق الس التربوي على منحهم احلق يف اجراء اإلمتحانات بطرق خاصة ونوع املالءمات 



  

وذلك حسب برنامج وتواريخ  9539هذه القائمة تقدم حسب منوذج . اليت صدق عليها

 .قسم اإلمتحاناتيعلن عنها 

تستطيع املدارس أن تتوجه بطلب دعم متويل ومصاريف تشخيصات العسر التعلمي للطالب  -

للسيدة  ،وذلك بالتنسيق مع األهايل ومبوافقتهم  ،ابناء العائالت اليت تعاين من ضائقة مالية

 مديرة وحدة العسر التعلمي بقسم اخلدمات النفسية واإلستشارية وزارة_ مايل دانينو 

 .  02/5603245: القدس اورشليم  2شارع دفورا هنبيئة  ،املعارف 

الطالب يف املرحلة العليا الذين حيتاجون للتشخيص ومن الذين تسلموا موافقة بتمويلهم ألنه  -

فهؤالء يوجهون ملراكز التشخيصات املوجودة حتت إشراف وزارة  ،تتوفر لديهم الشروط 

بأمساء مراكز التشخيصات اليت حتت تصرف الطالب وذلك قائمة .( املعارف يف احناء البالد 

 ).التايل  ، 4حسب امللحق رقم 

اىل مراكز التشخيص املذكورة الطالب الذين مل يتم التصديق على متويلهم يستطيعون التوجه  -

 .اعاله أو ملراكز أخرى حسب اختيارهم 

ميكروفون يف  ،ل املسجل مث( على املدرسة ان تعلم الطالب بأن يتزود بالوسائل املطلوبة  -

جيب على املدرسة ان تعمل قدر املستطاع وعلى احسن وجه ) . حالة تلقني لشريط تسجيل 

كذلك فإن مهمة املدرسة  ،وذلك حسب اإلمكانيات املتوفرة لديها حىت تساعد الطالب 

 .ومسؤوليتها حتضري الطالب لطرق اإلمتحان اخلاصة 

  تقييم املراقبة 

وذلك  ،يف وزارة املعارف جيب ان تقيم جهازا للتقييم خاصا للتقييم واملراقبة  اإلدارة التربوية -

لكي يفحص بطريقة منظمة ومنهجية مراحل اختاذ القرارات وتطبيق التوجيهات لطرق 

  .اإلمتحانات يف املدارس ما فوق اإلبتدائية 

النظر يف مل تقم باملطلوب منها حسب هذا املنشور فإنه يعاد  ،إذا وجدت مدرسة ما  -

صالحيات الس التربوي للمدرسة من جديد ويف حقه يف إقرار طرق امتحانات خاصة 

 . للطالب ذوي العسر التعلمي 

  

  

  



  

  

  :برنامج التقييم واملراقبة يعمل كما يلي 

من الطالب احملتاجني % 10املدارس اليت حتتوي على اكثر من ) اإلهتداء اىل( استدالل . أ 

  . ملالءمة طرق امتحان

  .مراقبة وتقييم املدارس بطريقة عرضية . ب

إصدار تقارير عن الطالب ذوي العسر التعلمي باإلستعانة باملعلومات املوجودة يف دائرة . ج 

  .اإلمتحانات 

  .تقدير تقوميي هدفه تدعيم وحتسني اإلجراءات املدرسية . د

تطوير العناية بالطالب يف قسم اخلدمات النفسية واإلستشارية تعمل وحدة خاصة وظيفتها  -

  .ذوي العسر التعلمي يف جهاز التعليم 

  



  

  :ملحق 

  مالءمة طرق اإلمتحان يف امتحانات البجروت لذوي العسر التعلمي

فيما يلي قائمة املالءمات لطرق اإلمتحان يف امتحانات البجروت اليت صادقت عليها الوزارة 

  :تعلمي ونوع املالءمة املوصى االعسر ال وكذلك أنزاع ،للطالب الذين يعانون من عسر تعلمي 

  مالحظات  نوع العسر  نوع املالءمة

متديد وقت اإلمتحان اخلطي . 1

  على األكثر% 25بنسبة 

بطء يف القراءة أو الكتابة على 

  خلفية عسر تعليمي 

  

كثرة األخطاء اإلمالئية على   جتاهل األخطاء اإلمالئية . 2

  خلفية العسر التعلمي 

  

مستوى متدين لقراءة خط اليد   نساخ اإلمتحاناست. 3

  على خلفية العسر التعلمي

يكتب الطالب اإلمتحان بأكمله 

ويقرأ لشخص يكتب ما يقرأه  ،

كال . الطالب كلمة بكلمة 

الدفترين يرسالن للفحص يف 

  .مراكز الفحص 

قراءة اسئلة اإلمتحان . 4

اما  ،مبساعدة قارىء حيادي 

سئلة يف اإلجنليزية فتسميع أ

اإلمتحان يتم بواسطة شريط 

  .تسجيل 

قراءة بطيئة بشكل خاص أو 

قراءة مشوشة على خلفية عسر 

   .تعلمي

كل يف اللغة اإلجنليزية يسمع 

  طالب شريط تسجيل شخصي 

 –يف اللغة اإلجنليزية . 5

تسجيل أجوبة اإلمتحان على 

  .شريط

صعوبات يف الكتابة على خلفية 

  عسر تعلمي

  

كبري حجم اخلط إمكانية لت. 6

  يف منوذج اإلمتحان

مشاكل قراءة على خلفية عسر 

  تعلمي خاص

  

  

  



  

  

 

  مالحظات  نوع العسر  نوع املالءمة

صعوبة بتخزين أو بإدالء   ورقة قوانني وقواعد مفصلة. 7

املعلومات على خلفية عسر 

  تعلمي

ورقة القوانني املفصلة يصادق 

  عليها املفتش املركز للموضوع

واميس إلكترونية استعمال ق. 8

  باللغة اإلجنليزية 

صعوبة يف استعمال القاموس 

  على خلفية عسر تعلمي

  

إمالء األجوبة على ممتحن . 9

  حيادي

فجوة كبرية وذات امهية بني * 

القدرة على التعبري الشفهي 

وبني القدرة على التعبري اخلطي 

  .على خلفية عسر تعلمي 

خط يد غري مقروء بشكل ال * 

  .طالب تفسريه يستطيع ال

اإلمتحان يكون على منوذج 

جيوز . اإلسئلة العادي بأكمله 

إعطاء الطالب زيادة وقت 

وإمكانية لترتيب األجوبة مسبقا 

  .قبل تقدميها للممتحن 

يف امتحان اإلنشاء ميكن  

املوافقة على إمالء ذلك على 

ممتحن حيادي مبوافقة املفتش 

  .املركز للموضوع

استبدال إمتحان . 10

( الرياضيات مبوضوع علمي 

) فيزياء  ،كيمياء  ،بيولوجيا 

وحدات  3مبستوى وحدتني أو 

  .تعليمية 

املالئمة تعطى فقط بناء على   عسر شديد يف جمال احلساب

جيب . تشخيص متعدد ااالت 

التوجه للحصول على موافقة 

جيب إعالم . جلنة اإلستثناءات 

املمتحن عن حتديدات شهادة 

حالة توجهه البجروت يف 

للقبول يف مؤسسات التعليم 

  .العايل 

  

  



  

  

 

  مالحظات  نوع العسر  نوع املالءمة

صعوبات معينة متنع إمكانية   امتحان مدرسي . 11

اإلجابة على أقسام من اإلمتحان 

  :مثال  ،كما يرد 

عسر لغوي ميس بإمكانية .1

تفسري وحتليل مبىن مجلة أو 

فعل يف اللغة العربية أو بلغة 

  .ية أجنب

 –حميطي  –عيب بصري .2

حركي ال ميكن من التعامل 

مع التخطيطات 

  أخل...والرسومات البيانية 

املالءمة تعطى بناء على 

. تشخيص متعدد ااالت 

اإلمتحان مبىن باإلعتماد على 

اسئلة امتحان البجروت وال 

حتذف او . يكتبه معلمو املدرسة 

تبدل يف اإلمتحان املواضيع اليت 

طالب عسرهم التعلمي مينع ال

هذا بشرط أال . منافمتحان ا 

يتعدى اجلزء احملذوف أو 

من % 30املستبدل بنسبة 

. مقدار اإلمتحان العادي 

اإلمتحان مشروط مبوافقة 

 ،املفتش املركز للموضوع 

الذي جيب اجياده بأقرب وقت 

من خالل الطلب الذي . ممكن 

يقدم للمفتش املركز للموضوع  

بني العسر وبني  تشرح العالقة

املواضيع اليت ال ميتحن ا 

اإلمتحان املدرسي . الطالب 

معد ملوضوعات اللغة 

  .الرياضيات واإلجنليزية فقط 

  

  

  



  

 

  مالحظات  نوع العسر  نوع املالءمة

الطالب الذين يستصعبون *   امتحان شفهي. 12

لكتابة على خلفية القراءة وا

  .العسر التعلمي

ية بني فجوة كبرية وذات أمه* 

القدرة على التعبري الشفهي 

والكتايب على خلفية العسر 

التعلمي وعدم القدرة على 

( التعامل مع اإلمالء للمتحن 

املالءمة تعطى فقط يف احلاالت 

  ).اخلاصة 

عدم القدرة على التعامل مع 

مشاكل تقنية بتشغيل مسجل 

  . صوت 

املالءمة تعطى فقط بناء على 

تشخيص متعدد ااالت 

وصية مفسرة ومنقحه وت

يعتمد اإلمتحان . للتشخيص 

على اإلمتحان العادي ويشمل 

  .مجيع األجزاء

املمتحن يكون معلما بنفس 

اال من خارج أو داخل 

مبوافقة املفتش املركز ( املدرسة 

وال حيق له طرح ) للموضوع 

  .أسئلة موجه

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  


