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زمالؤنا األعزاء ،،،
إن هذا الدليل التعليمي الذي نضعه بني أيديكم هو عمل مجموعة من األخصائيني واخلبراء يف مجال عسر التعلم،
وهو يعكس اجلانب النظري والتطبيقي للتجربة يف برنامج التعليم يف املركز .ويهدف الدليل إلى توسيع وتعميم املعرفة
والتجربة ،إذ من خالله نستطيع الوصول إلى جمهور أكبر من املعنيني باالضطالع واالستفادة من التجربة.
إن فكرة تطوير دليل تطرح دائم ًا السؤال احملير ،وهو هل سيسهل الدليل االبداع بكونه مجرد “ملهم” ويعطي املساحة
للشخص أن يطور أسلوبه/ها اخلاص؟ أم أنه بالنهاية يشجع الكسل إذ أن املستخدم يستطيع أن “ينسخ” و”يلصق” ما
طوره غيره ويوفر على نفسه/ها عناء التطوير؟
نحن يف املركز نؤمن بأن التعلم والتطور يأتي من خالل سيرورة من التحدي والدعم ،وأن اإلبداع ُيحفز من خالل إيجاد
اطار عام يعمل االنسان من خالله .فلو ُترك كل واحد منا ليبدع يف فراغ بدون وسائل أو أدوات أو مساحة فقد يحبط،

بناء
لكن إذا توفرت بعض اإلرشادات فقد تعتبر مثل عتبة انطالق يستطيع االنسان أن يحلق بها إلفاق واسعة يضعها ً
على حاجته وإمكاناته .وهنا نأمل بأن يقوم املستخدم لهذا الدليل باالستعانة ،االستعارة والتفحص ال الترديد ،وأن
يكون املستخدم ناقد ومنتقي وقادر أن يقولب املعارف إلى حاجته وبيئته التعلمية.
هذا هو الدليل الثاني لبرنامج عسر التعلم ،وبخالف األول الذي يصف “الصعوبات التعلمية” ،فإن هذا الدليل يركز
على السياسات واإلجراءات يف التعامل مع األطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصة يف العملية التعلمية .وملا كانت
العملية التعليمية الرسمية ومناهج التعليم وبرامجه تركز بشكل كبير على “الطالب املتوسط” ،فإن هناك حاجة
كبيرة لتطوير أدوات مساعدة للمعلمني/ات والعاملني/ات مع األطفال ذوي صعوبات التعلم ،وهذا الدليل املرشد أحد
هذه األدوات.
إننا يف املركز نؤمن بأهمية نشر اإلفادة ألكبر عدد ممكن من املعنيني ،فكثيرة هي اخلبرات واملعارف التي نواجهها
بحياتنا ،وقلة منها لألسف ،هي التي نفكر أن نتناقلها لتصبح يف متناول اجلميع ،لذلك فإنه من اهتمامنا ودواعي
سعادتنا أن نشارككم ونضع خبراتنا بني أيديكم وكلنا أمل أن تكون مفيدة وممتعة.
نرجو منكم أن تقرأوا هذا الدليل بتمعن ،ونأمل أن يفيدكم وتستخدموه ،ونطمح من املستخدم النشط أن يوافينا
باملالحظات القيمة ،وال نريد أن نعزز ما قاله أعداؤنا يف آواخر الستينيات من القرن العشرين ،إذ قال زعيم إسرائيلي
عند اجتماعه مع أعوانه“ :ما دام العرب ال يقرأون فما من خطر حقيقي يهدد دولة إسرائيل” ،وأضاف آخر “وإذا قرأ
العرب فال يفهمون وإذا فهموا فال يفعلون وعليه فسنبقى نحن املسيطرين املهيمنني يف املنطقة رغم قلة عددنا” .لنضحض
نظريتهم!!
وأخيراً ،أود أن أشكر جميع األخصائيني واألخصائيات الذين كان لهم الدور الفعال يف يف بناء وتطوير هذا املجال
بشكل عام ،وبرنامجنا بشكل خاص من داخل اللمركز وخارجه ،وجميع من ساهم يف إعداد هذا الدليل ،كذلك
فإننا نتقدم بالشكر ملؤسسة دروسوس ( )Drosos Foundationعلى دعمه الكبير بتطوير هذا البرنامج.
رنا النشاشيبي
املديرة العامة
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المقدمة
سئل أحد السياسيني عن رأيه يف مستقبل أمة ما ،فقال( :ضعوا أمامي منهجها يف الدراسة ،أنبئكم مبستقبلها).
لقد كان اإلنسان يف املجتمع البدائي يأمل دائم ًا بنقل ما عرفه عن بيئته التي يعيش فيها ،وحياته التي ميارسها،
ألبنائه وبناته ،ومع تقدم اإلنسان ورقيه يف سلم احلضارة ،أخذت مناهج التربية تزداد أهمية يف نظر املجتمعات،
وبتزايد االهتمام باملناهج التربوية ،ركز كثير من املفكرين عبر التاريخ جهودهم على توفير مناهج تؤمن اخلير
والسعادة لناشئي وطنهم .وبنمو وجهات النظر بني البشر كثرت االجتهادات ،وتشعبت املنابت الفلسفية يف التربية،
وتباينت نظراتهم يف صياغة البرامج واملناهج التي قد ترفع حضارات أممهم والعالم أجمع الى أعلى القمم .وبالرغم من
االختالفات يف تلك املنابت ،فإن الوظيفة األساسية ألي منهج تربوي تتمحور حول تنمية األفراد ضمن إطار قدراتهم
واستعداداتهم يف املجاالت :العقلية ،واملعرفية ،واجلسمية ،والنفسية ،واالجتماعية ،لكي يكونوا فاعلني ومشاركني
يف اتخاذ قرارات تخدمهم وتخدم املجتمع الذي ينتمون إليه.
لقد سعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،ومديرية التربية يف القدس ،يف السنوات األخيرة ،وبالتعاون مع منظمات
دولية ومؤسسات محلية ،إلى توفير خدمات تربوية عالجية للطلبة من ذوي الصعوبات يف املدارس التابعة لها ،ولكن
بسبب الوضع السياسي واالجتماعي ،كانت اخلدمات املقدمة لهؤالء الطلبة ولذويهم دائم ًا متواضعة ،وال تلبي االحتياج
احلقيقي ،وما عملناه يف املركز ليس إال رغبة منا يف أن نكون مساندين لتلك اجلهود ،ضمن تدخل علمي ممنهج قدر
اإلمكان.
خالل سنوات عديدة ،قمنا يف املركز الفلسطيني لإلرشاد بتطوير برامج ومناهج تربوية وقائية خاصة ،وتقدمي خدمة
التعليم املساند ،والتعليم العالجي الحقا ،ملن يواجهون تأخر ًا وعسر ًا يف تعلمهم .ومن خالل فحص احتياجات األطفال
املتوجهني للمركز ،بينت النتائج ارتفاع نسبة األطفال الذين يتوجهون لطلب خدمة اإلرشاد النفسي والعالج ،وبينت
أيضا أن االعراض التي يشكون منها مرتبطة يف كثير من األحيان بتحصيلهم الدراسي .وكاستجابة لهذه احلاجة،
فقد مت تضمني العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف اخلطة االستراتيجية للمركز للعام  ،2010-2014حيث
قام املركز الفلسطيني لإلرشاد يف السنوات األخيرة بتنفيذ برنامج عالجي يستهدف األطفال الذين يعانون من عسر
التعلم ،وذلك ضمن منهجية التجاوب مع التدخل  ،Response to Interventionوتوفير دعم نفسي وتربوي لهؤالء
األطفال؛ إلمياننا يف املركز بأن الصحة النفسية هي أساس التكيف الدراسي ،والتدخل الشمولي هو أساس أي تدخل
ناجح.
تبلورت فكرة العمل مع أطفال عسر التعلم ضمن منهجية التجاوب مع التدخل منذ نهاية عام  ،2010حيث عمل املركز
على تطوير األدوات والسياسات الالزمة للعمل بهذا النهج ،وذلك ملا له من إيجابيات كبيرة ،أهمها تقليص الوصمة
لهذه الفئة من األطفال ،من خالل التقييم التتابعي لتحصيلهم النفسي التربوي ،خالل التدخل معهم ،وتوفير اخلدمة
الالزمة لهم قدر اإلمكان يف بيئتهم الطبيعية.

5

دليل التجاوب مع التدخل مركز المصادر

المنهجية التي يعمل بها المركز الفلسطيني لإلرشاد في مجال التعليم ،تتمحور في اتجاهين:
•تدخل مباشر مع الطلبة يف املدارس احلكومية الفلسطينية ،وذلك من خالل توفير الدعم اخلاص لفئة األطفال من
الصف الثاني إلى الصف السادس من ذوي عسر التعلم ،من خالل تطوير املعلمني ،وغرفة املصادر املوجودة يف
تلك املدارس.
•العمل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف مركز املصادر التابع للمركز الفلسطيني لإلرشاد خارج نطاق
املدرسة .حيث يتم استقبال جميع األطفال الذين يعانون من احتياجات خاصة بشكل عام ،وتوجيههم للجهات
املختصة ،الستكمال الفحوصات( :سمع ،بصر ،نطق ،توحد) ،واملتابعة العالجية ،باستثناء الطلبة من ذوي
عسر التعلم ،حيث يتم العمل معهم داخل إطار املركز بشكل فردي ،أو يف مجموعات صغيرة ،وضمن خطط
فردية ،مبشاركة وتواصل تام ومستمر مع األهل .
يعتبر الدليل الذي بني أيدينا أداة تثقيف وتوعية للمعلمني والتربويني ،والعاملني يف مجال التربية اخلاصة .وما محتويات
الدليل إال وليدة املعرفة العملية ،واخلبرة املتراكمة ،للعمل مع أطفال عسر التعلم يف املدارس ،ومركز املصادر يف
السنوات األخيرة.
يتكون الدليل من أربعة أجزاء ،متمثلة بأهداف الدليل ،واألساس النظري ،وسياسات التدخل ،وأخير ًا املالحق
والنماذج املساندة لنهج التجاوب مع التدخل.
وأخيراً ،نأمل أن يستطيع املدرسون وأخصائيو التربية اخلاصة ،وكذلك مديرو ومديرات املدارس وغيرهم ،االستفادة
سواء على املستوى
من مضامني هذا الدليل ،واستخدام النهج املقترح يف التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف،
ً
الدراسي ،أو على املستوى املشاعري واحلياتي ،بشكل منهجي وعلمي ،شاكرين كل من ساهم يف بناء هذا الدليل،
وإخراجه إلى النور.
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لمن موجه هذا الدليل؟
األساس النظري للدليل

هذا الدليل موجه إلى:
•صانعي القرار يف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني.
•الدوائر املختصة بتنفيذ برامج عسر التعلم يف وزارة التربية والتعليم الفلسطيني ،ومديريات التربية والتعليم.
•مديري املدارس ،واملرشدين التربويني ،ومعلمي التعليم اجلامع.
•املؤسسات الدولية الداعمة للتعليم
•املؤسسات املتخصصة يف مجال عسر التعلم.
•املؤسسات ذات العالقة بصعوبات التعلم والتعليم.
•ألعاملني يف مجال عسر التعلم.
•أجلامعات التي تقوم بتدريس مساقات عسر التعلم ،أو التي بها تخصصات تربوية خاصة.

أهداف الدليل
1 .1أهداف معرفية
•توفير منوذج متخصص للتعامل مع الطالب الذين يعانون من مشاكل عسر التعلم ،مبني على احتياجات الطالب.
•تطوير املعارف من العاملني يف مجال عسر التعلم حول توجهات التدخل املمكنة.
2 .2أهداف سلوكية
•تطوير التدخالت مع قبل العاملني يف مجال عسر التعلم.
•تطوير التنسيق والتشبيك بني كافة اجلهات العاملة يف مجال عسر التعلم.
•تقدمي منوذج تدخل قابل للتطبيق من قبل املدرسة ،اواملؤسسات املتخصصة يف مجال عسر التعلم.
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األساس النظري للدليل

 1.1نهج التجاوب مع التدخل
أ .تعريف نهج التجاوب مع التدخل:
ألتجاوب مع التدخل هو نهج عمل تربوي وقائي ،يتمحور حول املالءمات الفردية واجلماعية للطالب ،الذين يجدون صعوبة
يف اكتساب واستعمال املهارات التعلمية املطلوبة ،األمر الذي قد يسبب تدني ًا يف حتصيلهم الدراسي ،ويتكون هذا النهج
من خمس مراحل:
مرحلة الكشف ،ومرحلة التخطيط ،ومرحلة التدخل ،ومرحلة املالحظة (مراقبة التدخل) ،ومن ثم مرحلة التقييم.
إن توجه التجاوب مع التدخل ،هو توجه يتماشى مع النموذج النظري حلل املشاكل  ،Problem Solving Modelوهو منوذج
يستعمل فيه الفرد نهج ًا علمي ًا يف فهم مشكلة أو ظاهرة ما ،والتعامل معها بشكل منهجي ،يف سبيل حلها يف نهاية املطاف.

ب .التصور الفكري:
يؤمن هذا النهج بضرورة الكشف املبكر عن الصعوبات يف سن مبكرة ،قبل دخول الطفل إلى املدرسة ،وضرورة التدخل
املبكر .كذلك يعتمد هذا النهج على مبدأ التدخل يف البيئة العادية الطبيعية للطالب ،ومحاولة عدم القيام بإجراء تغييرات
فيها بشكل جذري قدر اإلمكان .فالتغييرات املقترحة بروح هذا النهج تكون ضرورة قصوى للعمل مع بعض الطلبة من
ذوي احلاجات اخلاصة الصعبة :إعاقاتات حسية ،أو حركية ،أو عقلية ،أو إضطرابات سلوكية وعاطفية ،أومشاكل
اتصال ولغة ،باإلضافة لعسر التعلم.
وبكلمات أخرى يحاول هذا النهج التدخل يف الصف العادي ،وفقط يف حاالت خاصة أخرى ينقل الطالب للعمل معه ضمن
مجموعة صغيرة لبعض الوقت ،أو يف حاالت أخرى لفترة أطول.
هذا النهج مبني على التقييم البحثي املتكرر لتقدم الطالب يف املجال التعلمي والسلوكي االجتماعي ،حيث تعتمد خطة
العمل الفردية أو اجلماعية على تقييم مرحلي ملالءمة التدخل لألهداف املوضوعة.
تتوافق فلسفة التجاوب مع التدخل مع فلسفة المركز الفلسطيني لإلرشاد ،حول مبادئه وإمكانية تطبيقه:
أو ً
ال :يؤمن املركز بضرورة التدخل املبكر؛ منع ًا لتفاقم الوضع.
ثانياً :محاولة مالءمة التدخل للبيئة الطبيعية للطفل قدر اإلمكان.
ثالثاً :ضرورة عملية التقييم يف توجيه التدخل املستقبلي مع الطالب ،ويف تقييم فاعلية التدخل التي نقوم بها.
رابعاً :يقترح هذا النهج  -نظر ًا لقلة املهنيني من ذوي القدرة  -تشخيص الصعوبات التعلمية ،والتعامل معها ،بأن يقوم
الطاقم املتوفر يف املدرسة بالتدخل التربوي املطلوب ،بدعم وإرشاد يحصل عليهما من قبل مهنيني يف هذا املجال.
خامساً :مع شح املوارد املادية والتربوية يف املدارس الفلسطينية ،ومع ارتفاع املتطلبات من الطلبة ،فإن هنالك حاجة ملالءمة
طرق التدريس وظروفه حلاجات الطلبة املتنوعة.
أثبتت األبحاث العملية أن التدخل من نفس املعلم مع طالب عسر التعلم ،يؤدي إلى فائدة وتقدم أكبر.
8

مسار التدخل حسب هذا النهج يتطلب عالقة يومية مع الطالب ،ويجب أن ينفذ داخل الصف ،وعلى يد املعلم ،فعندما يقوم
املعلم بقيادة عملية التغيير ،يشعر بالتمكن  ،empoweredواألهل يشعرون بالثقة ،والطالب يشعرون بالتفوق والنجاح»
ولذا ،أقر املركز الفلسطيني لإلرشاد اعتماد هذا التوجه يف التدخل مع الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة ،والذين يواجهون
صعوبات يف التحصيل الدراسي ،ملا فيه من احترام حق الطالب يف احلصول على تعليم مالئم ،ولسهولة تطبيقه يف األطر
		
التعليمية الفلسطينية ،التي تتميز بشح املوارد.

ج .إجراءات العمل:
المسح الصفي :وهو تقييم تكويني ،يقوم على مبدأ التقييم من أجل التعلم ،حيث تقوم املدرسة خالل األسابيع األولى
من السنة الدراسية مبسح صيف لكل واحدة من طبقات الصفوف .وعملية املسح هي عملية شمولية حتاول كشف نقاط
الضعف والقوة لدى األطفال( ،أنظر الخارطة الصفية :ملحق رقم  .)1ووفقا لهذا املسح ،يتم تعيني الطلبة الذين هم
بحاجة إلى عناية خاصة ،ثم يتم نقاش اخلريطة الصفية يف جلنة التحويل املدرسية،على مستوى كل طالب ،وعلى مستوى
الصف ككل ،ووضع توصيات عملية ،وخطة املواءمات الضرورية على مستوى األفراد ومستوى الصفBirenbaum, .
.)Kimron, Shilton & Shahaf Barzilay 2009
التحويل :يقوم أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية ،أو من أهل الطفل نفسه ،الذي يشك بوجود طالب يقع ضمن الفئة
املستهدفة ،بطلب نقاش حالته ،يف إطار جلنة التحويل ،وتقوم اللجنة بإدراج اسمه وفق أحد مستويات التدخل التالية:
المستوى األول :تدخل على مستوى الصف ،وذلك بوساطة مواءمات يف عملية التدريس.
المستوى الثاني :توفير دعم إضايف ،من خالل العمل يف مجموعات صغيرة خارج أو داخل الصف ،باإلضافة ملا يتلقاه
الطلبة يف هذا املستوى من مواءمات يف املستوى األول ،حيث يتم تطوير اخلطط ضمن املنهاج املتعلَّم بالتنسيق مع معلمي
املواد.
يف حال عدم جتاوب الطالب مع التدخل يف املستوى الثاني ،يتم عرض احلالة على جلنة التحويل ،التخاذ قرار ،وعمل
تشخيص تربوي ،أو نفسي تربوي ،والقيام بتشخيص أعمق لوضع الطالب الدراسي ،ومن ثم اقتراح اخلدمات املالئمة
اإلضافية.
المستوى الثالث :هناك مجموعة من الطلبة حتتاج إلى تدخل إضايف خاص خارج إطار الصف األم ،بناء على تشخيص
يتم عمله يف هذا املستوى ،واقتراح تنفيذ هذا التدخل ،إما يف صفوف صغيرة ميكن العمل فيها بصورة فردية ،أو يف إطار
عالجي للتربية اخلاصة ،وذلك لتوفر عالجات إضافية ومكملة فيه ،مثل :عالج وظييف ،أو عالج طبيعي ،أو عالج نطق.
ويف كثير من احلاالت ،ال يعني وجود الطالب يف املستوى الثالث عدم استمرار العمل معه يف املستوى األول والثاني،
فحصوله على عالجات مكملة لبعض الوقت ال يعني عدم حصوله على املواءمات داخل الصف ،والعمل معه يف مجموعات
صغيرة أيضا ،إذا كان ذلك ضمن برنامج عمله الفردي أثناء وجوده يف صفه األم.
يحتاج املدرس لكي يعمل مع الطالب حسب األهداف املوضوعة ،ملدة ثمانية أسابيع على األقل ،ومبعدل ثالثة لقاءات
أسبوعية ،قبل أن يفحص مدى جناعة تدخله ،وهل استطاع حتقيق أهدافه املرحلية يف املستوى األول والثاني ،ومدى
استجابة الطالب للتدخل الذي مت وضعه.
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وبناء
إعادة التصنيف بناء على التقييمات :تقوم جلنة التحويل ،وبناء على املعطيات املتوفرة لديها من تقارير طبية وتربويةً ،
مستوى الى آخر ،بعد
على تدخل سابق مع الطالب ،بتحديد املستوى الذي ينتسب اليه الطالب ،وتقوم اللجنة برفع الطالب من
ً
فشل املستوى األدنى يف تطوير مهارات الطالب ،أو إعادة الطالب إلى مستوى أدنى ،إذا أظهر تقدم ًا يتكافأ واملستوى األدنى.

د .المعايير التي تتبعها اللجنة في التصنيف:

1

* الفجوة التحصيلية :من خالل مقارنة عمر الطالب باملتوقع منه يف هذا العمر ،وفق املنهاج املتبع يف املدرسة ،فإن فجوة
تفوق السنة تتطلب مستوى تدخل  ،2وإذا كانت الفجوة أكثر من ثالث سنوات ،فالطالب يكون بحاجة إلى تشخيص،
إلمكانية مالءمته للمستوى الثالث.
* نوع الصعوبة التعليمية (إن وجدت) :يجب حتديد مدى قدرة الطالب على تطوير قدرات تعويضية2؛ لتفادي تبعيات
الصعوبة ،وعند وجود قدرات تعويضية ،يفضل البقاء يف املستوى  .1أما إذا كان التعويض جزئياً ،فمن املفضل وضع
الطالب ضمن املستوى  ،2وإذا لم تكن هناك قدرات تعويضية ،فيجب التفكير بوضع الطالب ضمن املستوى .3
* فرص التعلم :يجب فحص جودة التعليم الذي حصل عليه الطالب يف السنوات السابقة ،واألخذ بعني االعتبار الفترات
التي تلقى فيها تعليم ًا مالئماً ،ونوع ودرجة الصعوبة التي يواجهها .فإذا لم يحصل الطالب سابق ًا على تعليم مالئم ،ولم
تتوفر له شبكة دعم تربوي مالئمة ،فيجب البدء بالعمل معه ضمن املستوى  ،1ولكن إذا كان الطالب قد تلقى مالءمات
سابقة ،فيمكن التفكير بوضعه ضمن املستوى  2أو .3
* الفجوات األدائية عند الطالب :عند وجود فجوات أدائية لدى الطالب ،والتي تعتبر مؤشر ًا لقدرات كامنة لديه،
عندها يفضل وضع الطالب ضمن مستويات تدخل أقرب للبيئة الطبيعية .فمثالً ،إذا كان الطالب يعاني من صعوبات يف
القراءة ،ولديه قدرات حسابية عالية ،فمن املفضل اختيار مستوى  1أو  ،2وعدم البدء باملستوى.3
* التكيف النفسي االجتماعي :أحلصانة النفسية االجتماعية ،وتصور الطالب لذاته ،هما من أهم املصادر النفسية
األساسية الداعمة للطالب يف حياته ،ولذا علينا احلفاظ عليها؛ حتى لو كان ذلك على حساب تقدمه الدراسي .ويؤخذ األداء
النفسي االجتماعي اجليد بعني االعتبار ،عند اتخاذ قرار لوضع الطالب يف املستويات املختلفة ،ونقلة كهذه يجب أن ال تؤثر
سلب ًا على وضعه النفسي االجتماعي.
* قدرة األهل على دعم الطالب تعليميًا :تفاعل األهل من شأنه أن يجسر فجوات تعلمية كبيرة ،إما عن طريق
التدريس ،أو عن طريق توفير العالجات ،أو التعليم “ املصحح” ،ويف حال توفر هذا املصدر الداعم ،وكان األهل متعاونني
يف عملية التدخل ،فيمكن أن يوضع الطالب يف املستويات األولى.

ه .وصف التدخل في المستويات الثالثة:
سواء ضمن املنهاج الدراسي أو ضمن االختبارات
المستوى االول :تقوم اللجنة بإقرار مواءمات يستحقها الطالب،
ً
التقييمية يف املواد املختلفة .ويستمر الطالب يف التعلم داخل الصف ،واحلصول على املواءمات التي من شأنها أن تساعده

على جسر الفجوة ،ويف اكتساب املهارات التعلمية املطلوبة ضمن مرحلته العمرية ،وتكون هذه املواءمات مبثابة
استحقاق يلتزم جميع أعضاء الهيئة التدريسية يف توفيرها.
 1على اللجنة اخذ صورة عامة ،وعدم االعتماد على معيار واحد فقط.
 2القدرات التعويضية ،هي قدرة الطالب على استعمال قدرة بديلة ،بد ًال من تلك املتضررة نتيجة الصعوبة.
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المستوى الثالث :ينقسم هذا المستوى إلى قسمين:
األول :وهو غير متوفر حاليا يف املدارس التي نعمل بها ،حيث ينتقل الطالب للتعلم يف إطار خاص يف املدرسة ملعظم
ساعات اليوم ،تتعلم فيه مجموعة صغيرة من الطلبة ،أو بعض املجموعات ،ويكون التدخل التربوي فيه مكثفاً .وهذا
التدخل ال يلتزم باملنهاج كأساس يف التدريس ،وإمنا يتم تطوير منهاج خاص بالطلبة ،يراعي مضامني املنهاج العام،
ولكن ليس بالضرورة مطابق ًا له .ويعمل مدرس التربية اخلاصة يف هذا اإلطار مع طلبته على تطوير مهاراتهم احلياتية
املهمة ،إضافة الى إكسابهم استراتيجيات التعلم الذاتي .ويحدد التوازن بني املهارات احلياتية والتعليم وفق خطة فردية،
تراعي نوع اإلعاقة ،والقدرات الكامنة للطالب .وهذا املستوى يعطى لطالب ال يستطيعون االندماج يف نظام التعليم
العادي ،بسبب نوع اإلعاقة وشدتها .وهناك أنواع مختلفة من الصفوف أو األطر اخلاصة ،لن يتم التوسع بها ،بسبب عدم
توفرها حاليا.
الثاني :عالجات مكملة للطالب ،باإلضافة إلى التدخل يف املستوى األول والثاني.

و .فترة التدخل والتقييم:
باإلضافة ملعرفة معلم غرفة املصادر بوضع الطالب ،ومدى مالءمته للمستوى الذي يتلقاه ،وإمكانية إعادة نقاش وضعه يف
جلنة التحويل يف أي حلظة من السنة ،يعتمد البرنامج إجراء تقييم نصف سنوي لتقدم الطلبة الذين صنفوا يف جلان التحويل
،يف املستويني الثاني والثالث بوساطة أدوات مالئمة (أنظر التقييم الدوري :ملحق رقم  ،)2ومبعدل مرتني سنوياً:
وبناء على هذا التقييم يتم من خالل النقاش مع األهل وجلنة
األولى يف شهر كانون الثاني ،والثانية يف شهر أيار من كل عام.
ً
التحويل حسب احلاجة ،إقرار تغيير يف برنامج التدخل ،أو استكمال العمل ضمن مستوى التدخل احلالي .كذلك يسنح هذا
التقييم فرصة للنظر مجدد ًا يف توصيات اللجنة واخلطة الفردية.
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المستوى الثاني :تقوم اللجنة بتحديد نقاط صعوبة محددة يف املواضيع املختلفة (عربي ،حساب ،تعبير ،)...ثم يقوم معلم
بناء على تقييم تعليمي مهاراتي ،وعملية جمع معوملة وافية وشاملة ،للسيرورة التعليمية
غرفة املصادر بتحضير خطة فرديةً ،
التي مر بها الطالب من قبل ،ويتم العمل مع الطالب يف حصص محددة مسبقة ،ضمن وحدات زمنية محددة ،تتماشى
وبرنامج الصف ،حيث يقوم معلم غرفة املصادر بالعمل مع الطلبة يف مجموعات صغيرة؛ لتحقيق أهداف اخلطة الفردية.

 2.1توجه تربوي جديد:
يف السنوات األخيرة ،بدا ظاهر ًا للعاملني يف املجال التربوي ،وخصوص ًا بعد تسليط الضوء على أنواع أخرى من الذكاءات،
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واكتشاف حقيقة أن االختالف يف القدرات التعلمية ال مييز طالب ًا معينني باإلسم ،وإمنا تلك ظاهرة متيز جميع األطفال بدون استثناء.
إن هذه الرؤية للفرد ليست حديثة ،وليست وليدة الساعة ،فخالل سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر،
وقبل ذلك بكثير ،بدأ احلديث عن ضرورة بناء مناذج عمل تربوية ،وفلسفة ،ورؤى مدرسية تربوية ،تراعي حقوق الطفل،
وتأخذ بعني االعتبار قدراته و ميوله ،والفروقات الفردية بني الطلبة ،وهذه النماذج طاملا اقترحت ضرورة فحص النظام
الدراسي ،ومدى أخذه بعني االعتبار مستوى كل طالب ،وأداءه االجتماعي والنفسي ،إضافة إلى حتصيله الدراسي ،وهذا
التوجه التربوي يفسر ضرورة معرفة املدرس طالبه جميع ًا يف املجاالت املختلفة ،وما املسح الصيف (اخلريطة الصفية) الذي
يقوم به ضمن نهج االستجابة للتدخل ،إال أداة تساعده على ذلك.
كما أوضحت سابق ًا فإن هذا التوجه ليس نتاج الساعة ،فيف كتاباته نادى ديوي ( ،)Dewey, 1966وقبله بقرنني من الزمان
نادى روسو بضرورة رؤية الطالب ككل متكامل ،وما دورنا كمدرسني إ ّال اكتشاف مواطن قواه ،ومواطن ضعفه،
ومساعدته على إظهار قدراته ( .)Suleimani, 2006وهذا التوجه يجعلنا نتساءل ما إذا كان النمط التقليدي يف التدريس
ميكن املعلم من لعب مثل هذا الدور؟ واإلجابة هنا هي :ال .فاملدرس ضمن هذا النهج يحتاج الى تعلم مهارات إضافية،
ّ

تساعده يف بناء الدروس مبا يالئم املستويات والقدرات املختلفة لطلبته ،والعمل معهم بشكل صيف ،يف مجموعات صغيرة،
بناء على األهداف التي
وبصورة فردية ،إذا لزم األمر ،وأن تكون لديه قدرة ومعرفة على تقييم أدائهم على مدار العامً ،
وضعها لهم.

ولكي نستطيع خلق حيز يسمح للتطور الشخصي للطلبة ،بغض النظر عن مستواهم األكادميي ،علينا أن نفكر يف جانبني
متكاملني يف التدخل املقترح ضمن هذا النهج ،وعلينا يف نفس الوقت أن نتعمق قدر اإلمكان يف كل جانب وجانب:
الجانب النفسي التربوي االجتماعي :والذي يعتمد على ضرورة وجود عالقة تربوية شخصية بني الطالب واملعلم.
عالقة قرب تسمح باملشاركة ،ومالءمة ما يتعلمه الطالب لقدراته وإمكاناته.
الجانب الذهني المعرفي :والذي يرى بأن األساليب التدريسية ،واملصادر املساعدة املختارة ،عليها أن حتقق يف النهاية
إكساب الطالب املعارف من جهة ،وتطوير قدرات ميتا ذهنية من اجلهة األخرى ،كالتحليل ،والتقييم ،والتنظيم ،وما إلى ذلك.
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 3.1ألتدخل النفسي التربوي االجتماعي كأساس للتدخل:
بحسب التوجه النفسي التربوي االجتماعي ،فإن دور املعلم هنا هو التعامل مع االحتياجات النفسية والتربوية واالجتماعية
ويرى هذا التوجه الطلبة ضعفاء التحصيل ،ويف ضائقة محتملة ،قد تعمل على هز ركائز الصحة النفسية واألكادميية
املستقبلية لدى الطالب ،إذا لم يجد من يحتويه ويسانده يف تخطي تلك الضائقة .ومثل هؤالء الطالب ال يجدون يف كثير
من األحيان من يحتويهم بصورة جادة ،وبالتالي فإن الدراسات تظهر بأن طاقات هؤالء الطلبة املعرفية والنفسية األساسية،
وقدرتهم على بناء عالقات اجتماعية صحيحة تتضرر ،ألن البيئات التي يعيشون فيها ليست باحلاضنة اجليدة لهم (& More
 .)Louri, 2006وميتاز التوجه النفسي التربوي االجتماعي بالتالي:
•هذا التوجه مبني على أساس العالقة اإلنسانية األساسية بني املرشد والفئة املستهدفة (الطفل واألسرة).
•يستطيع هذا التوجه الربط بني مباديء اإلرشاد النفسي والتدخل التربوي.
•هذا التوجه مبني على أساس التفرد يف العمل.
•هذا التوجه يأخذ بعني االعتبار تداخل متغيرات ومعطيات واقعية عدة تؤثر يف ظهور السلوكيات ،وعلينا أخذها
بعني االعتبار عند التدخل.
•هذا التوجه هو توجه ديالكتيكي ،يتغير ويتطور مع تقدم الطفل.
•هذا التوجه هو توجه فعال وعملي.
يكون دور املعلم يف هذا التوجه ،التقليل من وطأة الضائقة التي يشعر بها الطالب ،من خالل رفع ثقته بنفسه دائماً،
ومساعدته يف خوض جتارب ناجحة ،من خالل خطة التدخل ،إضافة إلى توفير مجال تطور ذاتي آمن قدر اإلمكان،
واألخذ بعني االعتبار اخللفية التي أتى منها هذا الطالب .وبكلمات أخرى ،فمن املهم ضمن نهج االستجابة للتدخل ،صياغة
أهداف اجتماعية وتربوية ،يتم العمل عليها خالل العام ،إضافة الى األهداف الدراسية.
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لطالبه يف آن واحد ،والعمل على االستجابة لها ،وذلك يف بيئة الطالب الطبيعية ،وهي الصف.

 4.1األهل جزء أساسي في أي برنامج تدخل
هذا اجلزء من الدليل موجه للمرشدين التربويني العاملني مع أهالي الطلبة ،وهو مكون من توجيهات ومباديء عامة ،متكن
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األهل من العمل مع أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم.
إن اجللسات اجلماعية ال تغني وال بأي شكل من األشكال عن اللقاءات واجللسات الفردية بني معلم غرفة املصادر ،أو مربي
الصف ،أو مرشد مركز املصادر ،وبني أهالي الطلبة ،ملتابعة تقدم أبنائهم ،ودورهم يف إجناح البرامج املوضوعة لتحسني
مستوى أبنائهم على املستوى الدراسي ،واالجتماعي السلوكي.
إن جميع األطفال بحاجة إلى احلب والرعاية والدعم والتقبل ،وفئة طلبة عسر التعلم خاصة ،متثل لهم هذه املشاعر تعزيز ًا
إيجابيا يرفع من تقديرهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم .ويف السعي املتواصل من األهل ملساعدة األطفال الذين يعانون من عسر
التعلم ،يجب تذكير الوالدين بأهمية دورهما ،وبأن دورهما ليس دور ًا عالجياً ،وإمنا هو دور داعم ،يتمثل يف إعطاء أبنائهم
األدوات االجتماعية والنفسية ،التي من املفترض أن تساعدهم يف النمو بصورة منسجمة ،كما وتساعدهم أيض ًا يف مواجهة
التحديات التي تواجههم.
سواء كانوا يعانون من عسر تعلمي أو ال ،لديهم طرق فريدة يف التعلم .فبعض الناس يتعلمون بشكل
إن جميع األفراد،
ً

أفضل ،مستعينني بحاسة البصر والقراءة ،وبعضهم عن طريق االستماع ،والبعض اآلخر عن طريق التطبيق العملي .وعليه
يجب على املرشد التربوي توضيح دور األهل هنا ،يف معرفة األسلوب الذي يحب ابنهم أن يتعلم به األشياء ،وطرق تدريسه،
مبا يالئم أسلوب تعلمه ،بالتعاون مع معلمي الصف.
نصائح يمكن أن يوجهها المرشد التربوي لألهل؛ للتعامل األفضل مع طفل عسر التعلم:
•على األهل توفير األدوات التي تساعد أطفالهم على التعلم بصورة أفضل ،وذلك من خالل توفير قرطاسية ،وجو
هاديء ،وغير ذلك.
•على األهل توفير قناة اتصال واضحة بينهم وبني املدرسة ،كونهم أكثر من يعرف الطفل ،بحيث ميكنهم أن يكونوا
شركاء فاعلني ،إذا أرادوا بناء أفضل برنامج ،للتخفيف من صعوباته ،وأن يأخذوا دور ًا حقيقي ًا يف تطبيقه.
•على األهل توفير بيئة شخصية آمنة وداعمة عند العمل مع الطفل ،بأن يصغوا له ،ويعوا صعوباته ،ويكونوا صبورين
يف التعامل معها .فعدم قدرة الطفل على الفهم أحيان ًا ال يعني بالضرورة أننا آباء سيئون ،أو أننا ال نستطيع تفهيم أبنائنا
املادة املتعلمة ،فأحيان ًا كثيرة تكون الصعوبات موضوعية.
•على األهل أن يحافظوا على عالقة إيجابية وغير تنافسية بني طفلهم وبقية أخوته ،ومساعدة بقية أطفالهم على فهم
صعوباته ،ومحاولة إشراكهم يف مساعدته إن أمكن.
•على األهل أن يشاركوا طفلهم يف الفعاليات األسرية ،وعدم الشعور باخلجل من مرافقته ،أو الشعور باحلاجة إلى احلفاظ
على الصعوبة التي يواجهها أبناؤهم ،وكأنها سر ال يجب البوح به ،أو مشاركة اآلخرين فيه.
•على األهل أن يعرفوا بأن النجاح يف احلياة ال يعتمد على اجلانب الدراسي فقط ،فتعلم الطفل مهارات حياتية تساعده
على التكيف االجتماعي والنفسي يف بيئته ،هو جناح بحد ذاته ،يضاهي أو يزيد يف نظرنا عن تفوق الطفل يف دراسته.
ولذا على األهل ،إضافة إلى دورهم يف تدريس أبنائهم:
	-أن يساعدوا إبنهم يف رفع تقديره ووعيه لذاته.
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	-أن يساعدوه يف التعامل مع اإلشكاليات اليومية ،وخصوص ًا تلك التي يواجهها داخل الصف ،وعلى إيجاد احللول
لها ،كأن يقترح على املعلم مكان جلوسه ،أو أن يتعامل مع تعليقات زمالئه بإيجابية.

	-أن يعززوا قدرته على املثابرة والعناد يف الوصول إلى تلك األهداف وحتقيقها.
	-أن يعززوا قدرته من خالل النقاش واحلديث ،ولعب األدوار ،وتنفيذ بعض املهمات ،وما إلى ذلك من التعامل مع
الضغوطات احلياتية بصورة إيجابية.
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	-أن يساعدوا إبنهم يف وضع أهداف يريد حتقيقها يف املدى القريب ،وأهداف يريد حتقيقها يف املدى البعيد.
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يحتوي هذا القسم على مراحل التحويل يف األطر املختلفة ،وعلى النماذج التي نحتاجها ضمن كل إطار.
سياسات التحويل الداخلي واخلارجي من قبل املدرسة.

مسميات:
مرشد/ة المصادر :هو الشخص الذي يعمل يف مركز املصادر التابع للمركز الفلسطيني لإلرشاد.
المرشد/ة التربوي/ة :هو الشخص املسؤول عن الصحة النفسية واالجتماعية يف املدرسة.
معلم/ة غرفة المصادر :هو أخصائي التربية اخلاصة ،العامل يف املدرسة ،لدعم الطلبة من ذوي صعوبات التعلم يف غرفة
خاصة باملدرسة أعدت لذلك.
معلم/ة التعليم الجامع :هو معلم يف املدرسة ،أنيطت به مهمة تنسيق قضايا االحتياجات اخلاصة يف املدرسة إدارياً.
يقصد بالتحويل الداخلي هنا ،حتويل طالب من صفه إلى جلنة التحويل املدرسية ،والتي تتكون من مدير املدرسة ،املربي،
ومعلم التعليم اجلامع ،واملرشد التربوي ،ومعلم غرفة املصادر إن وجد.
مــالحـظـة:

عملية التحويل تأتي بعد أن يكون مربي الصف ،وبالتعاون مع أخصائيي التربية اخلاصة يف املدرسة (معلم غرفة
املصادر ،ومعلم التعليم اجلامع ) ،قد بنوا خارطة صفية ،وقاموا بتحديد املالءمات للطلبة (انظر الخارطة
الصفية :ملحق رقم  ،)1فإذا لم يظهر الطالب تقدم ًا بعد فترة من التدخل ،فإنه يحول إلى جلنة التحويل
املدرسية .أما بالنسبة للطلبة املعرفني على أنهم مع فجوات كبيرة ،فمن املهم تشخيصهم بشكل أعمق يف املواد
واملهارات املختلفة ،وحتديد مستوى أدائهم.

على كل معلم أو مربي صف يرغب يف حتويل طالب من الصف العادي إلى جلنة التحويل ،أن يظهر ما قام به من مالءمات
وجهد خاص ،يف سبيل مساعدة هذا الطالب ،وذلك بكتابتها يف منوذج التحويل الداخلي ،وعلى مدير احلالة -معلم التعليم
اجلامع أو معلم غرفة املصادر -أن يهتم بأن كل األطراف املعنية :املربي ،واملرشد التربوي ،ومدير املدرسة ،ومعلم املادة ،قد
قاموا بتعبئة البيانات الضرورية ،قبل إحضار احلالة للنقاش يف لقاء جلنة التحويل( .أنظر منوذج حتويل طالب إلى جلنة التحويل
املدرسية :ملحق رقم .)3
على معلم غرفة املصادر ،ومربي الصف ،التأكد من أن معلمي املادة قاموا بإجراءات تربوية ،ومالءمات أساسية ،يف
تدريس الطالب ،قبل حتويل الطالب إلى جلنة التحويل.
يقوم معلم غرفة املصادر ،ومربي الصف ،بدعوة جلنة التحويل املدرسية لالنعقاد ،واملكونة من مربي الصف ،واملرشد
التربوي ،ومعلم التعليم اجلامع ،ومدير املدرسة ،ومعلم غرفة املصادر ،وتعبئة منوذج قرار جلنة التحويل( .أنظر منوذج قرار جلنة
التحويل :ملحق رقم .)4
يتخذ أعضاء لجنة التحويل المدرسي أحد القرارات التالية:
•إذا اتضح أن هناك إشكالية يف أساليب التدريس ،أو مشكلة اجتماعية تؤثر على حتصيل الطالب الدراسي ،وال
توجد أي إشكالية تعلمية بحسب تقديرهم للحالة ،فمن األفضل تبني اقتراح تدخل داخل املدرسة ،أو الصف ،يقوم
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به معلم التعليم اجلامع ،ومربي الصف ،واملرشد التربوي.

•إذا اتضح أن هناك إشكالية لها أساس تعلمي ،يقترح أعضاء اللجنة حتويل الطالب الى غرفة املصادر يف املدرسة
إن وجدت ،أو إلى مركز املصادر ،لتشخيصه ،واقتراح برنامج تربوي مبني على التشخيص( .أنظر برنامج العمل
•األهل والطفل يجب ان يكونوا جزء ًا من اللجنة ،وشركاء يف اجللسة ،وال تناقش حالة ابنهم بدون وجودهم ،حيث
يقوم مدير املدرسة باستدعاء أهل الطالب ،ومشاركتهم يف قرار جلنة التحويل املدرسية ،ويطلب من األهل التوقيع
على وثيقة موافقة( أنظر منوذج حتويل إلى مركز املصادر :ملحق رقم  .)5وعلى األهل إبداء املوافقة أو عدمها على
قرار جلنة التحويل ،ويف حال كانت هناك حاجة لتحويل احلالة ،وذلك لعدم وجود غرفة للمصادر ،أو احتاجت احلالة
الى فحوصات خاصة ،واستكمال التشخيص خارج املركز ،ووافق األهل على قرار جلنة التحويل املدرسية ،يقوم
األهل بالتوجه إلى مركز املصادر لتعبئة انتيك( .أنظر منوذج االنتيك الذي يعبأ يف مركز املصادر التابع للمركز
الفلسطيني لإلرشاد :ملحق رقم .)8

ألتعاون بين مركز المصادر والمدرسة
ألحالة األولى :تحويل طالب من المدرسة إلى مركز المصادر
 يقوم األهل بإحضار الوثائق املطلوبة وهي :تقرير جلنة التحويل ،وقرارها املوقع من قبل جلنة التحويل ،واملوافق عليه
من قبل األهل).
 يتم اتباع مراحل التشخيص ،وبناء برنامج التدخل.
 تقوم جلنة االنتيك باتخاذ قراراتها بالنسبة للطالب املتوجه.
 فيما يتعلق بالتدخل املدرسي ،يقوم مرشد مركز املصادر بكتابة توصياته ،ويهتم بالتواصل مع معلم التعليم اجلامع
يف املدرسة ،أو معلم غرفة املصادر ،أو املرشد التربوي ،حسب احلاجة.
 عند االجتماع مع معلم التعليم اجلامع ومربي الصف ،يقوم مرشد املصادر ،واملرشد التربوي ،ومعلم التعليم اجلامع،
ومربي الصف ،باملشاركة يف صياغة برنامج العمل الفردي السنوي ،مبا يف ذلك أهداف التدخل واملواءمات الالزمة.
(أنظر برنامج العمل الفردي :ملحق رقم .)6
 يقوم مدير املدرسة بقراءة برنامج العمل الفردي ،وإبداء مالحظاته عليه ،ومن ثم املصادقة عليه.
 إذا كانت هناك بعض اجلوانب األخرى (نفسية أو اجتماعية) ،يقوم مركز املصادر بالعمل عليها بالتعاون مع املرشد
التربوي يف املدرسة ،ويتم ذكر ذلك باختصار يف برنامج العمل الفردي.
 يتم اقتراح حتويل الطفل إلى تلقي العالج يف الدائرة العالجية يف املركز ،إذا ارتأى مرشد املصادر ذلك.
 إذا ارتأى مرشد مركز املصادر حاجة الستكمال التشخيص املتعمق يف مجاالت مختلفة ،فيمكن توجيه األهل
للقيام بذلك( .أنظر قائمة مختصرة باألخصائيني :ملحق رقم .)9
 يقوم مرشد املصادر مبتابعة الطلبة ،من خالل لقاءات التقييم الدورية يف منتصف السنة ويف آخرها ،أو عند الضرورة
يف احلاالت الطارئة.
 إذا كانت هناك حاجة لتواصل املدرسة مع مركز املصادر ،يكون مرشد املصادر املسؤول عن الطالب ،هو العنوان
الوحيد لذلك.
 معلم غرفة املصادر هو من يقوم بإدارة احلالة ،أو من يقوم مدير املدرسة بتكليفه بهذه املهمة.
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الفردي :ملحق رقم .)6

الحالة الثانية :بناء برنامج تدخل لطالب من مركز المصادر ،لم يتم توجيهه من قبل المدرسة:
 يتم اتباع سياسات االستقبال ،واتخاذ قرار بشأن الطالب من قبل جلنة االنتيك.
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 إذا كانت هناك ضرورة للتواصل مع املدرسة ،لبناء برنامج عمل فردي ،يقوم مرشد املصادر بالتوجه الى معلم
التعليم اجلامع يف املدرسة ،أو معلم غرفة املصادر ،أو املرشد التربوي ،حسب احلاجة ،وحتديد جلسة معه ،طبع ًا بناء
على موافقة خطية من قبل ولي أمر الطالب.
 على معلم غرفة املصادر  ،أو مربي الصف الدعوة الجتماع جلنة التحويل ،وعرض احلالة.
 يتم اتباع اإلجراءات السابقة كما يف احلالة األولى (حتويل طالب من املدرسة الى مركز املصادر) ،حيث يتم نقاش
حالة الطالب ،وبناء برنامج تدخل له.
 إذا لم يكن هناك معلم للتعليم اجلامع يف املدرسة ،ولم يكن هناك جلنة حتويل مدرسية ،يهتم مرشد املصادر
بالتواصل مع مربي الصف ،مبوافقة أهل الطالب طبعاً ،وحتديد جلسة ملشاركته يف توصيات العمل املبنية على
التشخيصات التي قاموا بها يف مركز املصادر.
 على مرشد املصادر تقييم وضع املدرسة :مدى جاهزيتها ،ومدى جدية العاملني فيها ،كون معلميها هم من سيقومون
بتحويل اخلطة الى واقع.
 على مرشد املصادر متابعة التقدم ،وتوثيقه يف ملف الطالب.
 مرشد املصادر هو من يقوم بإدارة احلالة.
مـالحـظـة:

يف حال عدم التعاون بني املدرسة ومرشد املصادر ،يتم نقاش املوضوع مع األهل ،وإرشادهم إلى الطرق الالزمة
لتحصيل حقوقهم يف هذا املجال ،ويقوم مرشد املصادر بكتابة تقرير بذلك حلاجة األهل .وإذا رغب األهل يف
االستمرار بالعمل مع مركز املصادر ،يقوم املرشد ببناء برنامج تدخل مبشاركتهم.

الحالة الثالثة :بناء برنامج تدخل خارجي لطالب تم توجيهه من قبل المدرسة:
تقيم جلنة االنتيك وضعه.
بعد استقبال الطالب يف مركز املصادر ،وإجراء عمليات االنتيكّ ،
 إذا كان الطالب بحسب توصيات جلنة االنتيك يحتاج إلى عالج نفسي ،أو عالجات داعمة متخصصة ،أو عالجات
طبية ،يتم كتابة تقرير مدرسة (جلنة التحويل) ،وإعالمها بذلك ،ويقوم املرشد بالتواصل مع املرشد التربوي كتابياً.
 مرشد املصادر هو من يقوم بإدارة احلالة.
 إذا كانت املدرسة ال تريد التعاون يف هذا املجال يكتيف مرشد املصادر بكتابة تقرير ،لتحديد وضع الطالب
واحتياجاته ،وإرساله إلى املرشد التربوي يف املدرسة.
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سياسات عامة:
•املدرسة هي املسؤولة عن عمل التشخيص األولي ،ونقاش حالة الطلبة يف جلان التحويل ،قبل حتويلهم إلى مركز
املصادر (ملحق )5
•مدير املدرسة يختار من يدير احلالة مقابل مركز املصادر (معلم غرفة املصادر ،أو املرشد التربوي).
•مدير احلالة يف املدرسة يسهل على مرشد مركز املصادر الدخول إلى املدرسة ،واملشاركة يف بناء اخلطة الفردية.
•إذا لم يتم التعاون من قبل املدرسة ألي سبب من األسباب ،مثل عدم رغبة املدرسة يف التعاون ،أو عدم وجود شخص
ملتابعة احلالة يف املدرسة ،وما إلى ذلك ،فعلى األهل أتخاذ القرار يف متابعة املوضوع .وهنا يستطيع األهل االكتفاء
بخدمات مركز املصادر .ومن املهم التأكيد على أن لألهل احلق يف متابعة احلصول على حقوق أبنائهم يف احلصول على
تعليم مناسب ،والتوجه إلى مديري األقسام ،ورفع حالة أبنائهم للنقاش ،وتوفير ما ميكن توفيره يف املدرسة.
•مدير التعليم اجلامع يف املديرية هو املرجعية العليا لنقاش تطوير اخلدمات واحلاالت اخلاصة ،إذا لزم األمر.
•ال ميكن أن يكون هناك أي تدخل أو متابعة دون وجود موافقة خطية من ولي أمر الطالب على قرار جلنة التحويل،
وموافقة على متابعة التدخل يف املدرسة الحقاً ،وعلى برنامج اخلطة الفردية.

 1.2سياسات وإجراءات االستقبال في مركز المصادر
	الفئة المستهدفة:
شروط القبول لتلقي اخلدمة من مركز املصادر:
أطفال من عمر  5وحتى  12عاماً ،يتعلمون يف الصفوف من األول وحتى السادس.
يستطيعون الوصول إلى مركز املصادر.
موافقة األهل على تدخل املركز مع طفلهم ،ويف حالة عدم وجود أهلية لألهل ،يجب أخذ موافقة املوكل باملسؤولية
عن الطفل.
عدم وجود مانع من قبل املركز ،إلعطاء اخلدمة ،وفقا لتجربة سابقة سلبية ،حدث فيها تعدٍ على ممتلكات أو
موظيف املركز ،أو دعوة قضائية ضد املركز ،أو استعمال املخدرات ،أو أي سبب موضوعي آخر ،يتم أخذ املوافقة
عليه من ادارة املركز.

	إستقبال طلب الخدمة:
يتم استقبال التحويالت بإحدى الطرق التالية:
حضور مباشر للمركز ،يتم من خالله تعبئة استمارة أولية قصيرة ،تضم تفاصيل االتصال.
إرسال استمارة حتويل على الفاكس (أو اإلمييل) من قبل األهل ،وإذا كان هناك منوذج محوسب ميكن أن يقوم
األهل بتعبئته.
إرسال إستمارة حتويل على الفاكس (أو اإلمييل) من جهة مهنية ،أو من املدرسة ،موقعة من األهل على التوجه إلى
املركز.
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املصادر ،وتقوم بالتالي بتعبئة منوذج حتويل من املدرسة إلى مركز املصادر ( .أنظر منوذج حتويل من املدرسة ملركز

	االتصال األولي:
يقوم مرشد مركز املصادر باالتصال مبرسل طلب اخلدمة أولاً ؛ الستيضاح املشكلة ،وللتأكد من موافقة األهل

سياسات التدخل

على التدخل.
ينسق مع األهل ،أو من ينوب عنهم لعقد جلسة  ،ألخذ املعلومات األولية (أنتيك).
من خالل نفس االتصال ،ينسق عملية إرسال منوذج املدرسة بإحدى الطرق التالية:
أ .إعطاؤها لألهل ،وهم يقومون بإيصالها إلى املدرسة للتعبئة.
ب .إرسالها للمدرسة بعد موافقة األهل ،وذلك بعد التأكد من وجود شخص يف املدرسة يقوم بتعبئتها
يتم التأكيد على األهل على ضرورة القيام بإحضار جميع التقارير املتوفرة لديهم إلى جلسة األنتيك ،مبا فيها تقارير
تربوية من املدرسة ،أو الشهادات األخيرة للطالب.
يطلب من األهل احلضور للجلسة األولى بدون الطفل ،ويقوم بإعالمهم بإحضار الطفل يف اجللسة الثانية ،وميكن
تنسيق جلسة مطولة يحضر فيها كل من األهل والطفل ،شرط أن نتأكد من قدرة الطفل أن يكون خارج الغرفة
لفترة معينة ،بوجود بالغ آخر ،أو كون الطفل كبير ًا مبا فيه الكفاية للبقاء وحده.

	جلسة االنتيك األولى:
ويضم إليها الطفل إذا حضر معهم.
تبدأ جلسة األنتيك مع األهلَ ،
يقوم املرشد بشرح الهدف من لقاء اليوم ،وهو :التعرف على مشكلة الطفل ،وإعطاء توصيات أولية .وكذلك
نخبرهم بأننا سنقوم بالتواصل مع كل جانب على حدة.
يطلب من الطفل االنتظار.
نطلب من الطفل اخلروج ،ونقوم بتعبئة استمارة األنتيك مع األهل ،ويحبذ عدم إدارة اجللسة بشكل سؤال وجواب،
بل عن طريق حوار حر ،يأخذ من خالله املرشد املعلومات املطلوبة.
يف اجلوانب الطبية ،يطلب تقارير محددة حول كل ادعاء طبي ،خاصة ما يخص احلواس أو األعصاب .وعندما يقوم
األهل بإحضار التقرير ،نقوم بتصويره وضمه للملف .وإذا لم يتم إحضار التقرير ،نطلب إحضاره.
نقوم باستالم استمارة املدرسة ،أو التذكير بها ،والتنسيق الستالمها إذا لم يتم إحضارها.
يف نهاية اجللسة يقوم املرشد بإعطاء ورقة لألهل ،تضم كل املهام املطلوبة منهم حتى اللقاء القادم ،ويكتب عليها
تاريخ اجللسة القادمة ،إذا رأى املرشد أن بإمكانه االستمرار يف األنتيك.

	جلسة األنتيك الثانية:
تهدف هذه اجللسة إلى التعرف على الطفل بشكل مباشر ،ويف حاالت خاصة ميكن عقدها مباشرة بعد اجللسة األولى مع
األهل ،عندما يكون حضور األهل والطفل صعب ًا جدا ،بسبب احلاجة لتصاريح ،أو بعد خاص ،أو عندما تكون احلالة
حرجة ،وبحاجة إلى قرار سريع ال يتحمل املماطلة.
بناء على اجللسة األولى ،على املرشد أن يأتي للجلسة مع الطفل ،مع فرضيات حول صعوباته ،ويقوم بفحص مدى
ً 

صوابها عند لقاء الطفل .لذا تتمحور هذه اجللسة يف فحص الفرضيات ،وليس لها مبنى موحد ،فهدفها هو جمع
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أكبر عدد من املعلومات املبنية على املشاهدة ،يف تأكيد أو نقض الفرضيات.

يف حال وصول املرشد إلى قناعة بأن حتصيل الطالب متدنٍ جدا ،وهناك حاجة لتقييم أدائه ،يدمج” جلسة
التشخيص”يف نفس اجللسة
بناء على نص من قصة موجودة يف
تلك املعبر عنها يف تقرير املدرسة ،يقوم املرشد بعقد تشخيص فوري وقصيرً ،
املركز ،تتالءم وعمره الزمني ،شريطة أن يكون خطها واضح ًا وكبيراً.

يكون تصور ًا عام ًا ،حول قدرات الطفل العقلية ،والعاطفية ،وعالقاته مع احمليط،
على املرشد يف نهاية اجللسة أن
ّ
من أهل وطاقم وزمالء.

	جلسة التشخيص:
تهدف هذه اجللسة إلى تشخيص املهارات األكادميية ،كاللغة العربية واحلساب ،وذلك حسب احلاجة( ،تشخيص ًا تربوي ًا
معمقاً ( .أنظر ملحق رقم .)10
نبدأ اجللسة بشرح يتناسب وقدرات الطفل العقلية عن هدف اجللسة ،وما هو دور املرشد.
نتأكد من شعور الطفل باألمان يف اجللسة ،وإذا احتاج األمر ،ميكن إبقاء األهل يف الغرفة.
إذا شعر املرشد أن الطفل ال يزال غير متعاون ،نبادر باللعب أو باحلوار احلر ،حتى نشعر بأن األجواء متكن من بدء
التشخيص .وإذا لم يتطور شعور األمان لدى الطفل ،مبا ميكنه من اإلجابة على أسئلة التشخيص ،يجب إنهاء اجللسة
دون تشخيص ،وتأجيلها إلى جلسة أخرى.
ميرر املرشد التشخيص بوتيرة تتماشى وقدرة الطفل يف التركيز ،واملواظبة يف املهام ،بحيث يعطى استراحات
بحسب حاجته.
من األفضل استكمال التشخيص يف جلسة أخرى ،وذلك ملقارنة أداء الطفل يف أوقات مختلفة.
باإلضافة للتشخيص الرسمي ،يكتب املرشد كل مالحظة حول أداء الطفل ،مثل :التركيز ،واحلركة ،واألسئلة
 ...الخ .وتكتب هذه املالحظات بشكل حر وفوري خالل التشخيص ،وحسب ترتيب زمني ،أي ماذا فعل خالل كل
مهمة؟

	اجتماع االنتيك:
يحدد اجتماع األنتيك إسبوعيا ،وملدة ساعة واحدة على األقل ،ويشترك فيه كل املرشدين العاملني يف مركز
املصادر على اختالف تخصصاتهم :معلمون ،واخصائيون نفسيون ،ومعاجلون وظيفيون ،ونطق ،وتشخيص تربوي.
يف البداية يتم طرح التوجهات اجلديدة وتوزيعها بني املرشدين يف مركز املصادر ،وذلك كي يقوم املرشد بالتواصل
معهم ،لبدء عملية االستقبال.
يقوم املرشدون ،وفقا لتاريخ جلسة األنتيك ،بعرض جلساتهم عن طريق طرح املعلومات األساسية اخلاصة باملشكلة،
والتوصيات املقترحة ،وخالل هذا الطرح ،يقوم املرشد بطرح تساؤالت قد راودته خالل جمع املعلومات ،طالب ًا من
الطاقم توجيهات ومساعدة.
يقوم باقي املرشدين بطرح أسئلة واقتراحات اضافية.
يتم توكيل مهمة االستمرار ألحد أفراد الطاقم ،بحيث يكون مسؤو ًال عن امللف ،من حلظة استالمه من املرشد
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إذا كان أداء الطالب األكادميي غير واضح ،أو كان لدى املرشد شك بأن قدراته األكادميية الكامنة أعلى من

الذي قام باألنتيك .ويف عملية توكيل امللف للمرشد ،يتم األخذ بعني االعتبار املعايير التالية:
	-تفرغ املرشد.

سياسات التدخل

	-تخصصه يف جتارب سابقة ،أو رغبته يف العمل مع هذا النوع من احلاالت.
	-القرب اجلغرايف ،واحلاجة للتنقل ،والوصول إلى املدرسة.
يتم توثيق القرارات اخلاصة بالتحويل يف الصفحة األولى الستمارة األنتيك ،وفق النموذج املرفق :نوع التحويل ،واجلهة
احملول إليها.
يوثق القرار يف دفتر األنتيك.
يقوم املرشد آخذ األنتيك بإخبار األهل بالقرارات والتوصيات هاتفياً ،أو بدعوتهم للمركز إذا احتاج األمر

	استكمال االنتيك:
يقوم املرشد املوكل بأخذ األنتيك ،مبتابعة التوصيات مع األهل ،وذلك يتطلب إعطاء عناوين للتحويل إذا لزم األمر.
إذا كان التشخيص عسر ًا تعلمياً ،يتم حتويل الطفل الى تشخيص قدرات جزئي أو كلي ،وذلك حسب سياسات
تشخيص القدرات.
إذا كانت إحدى التوصيات تخص عالج ًا فردياً ،يقوم املرشد بتحويله ،ومتابعة العالج يف الدائرة العالجية.

	االتصال بالمدرسة بعد االنتيك:
أو ًال يجب التأكد من موافقة األهل على التواصل مع املدرسة.
يتم التواصل مع معلم غرفة املصادر ،أو املرشد التربوي ،أو مرشد التعليم اجلامع ،أو مربي الصف ،أو أي مدرس آخر،
حسب الترتيب ومدى التعاون معنا ،كي منرر لهم التوصيات اخلاصة مبالءمات ظروف التعلم واالختبار يف املدرسة.
يفضل تنفيذ البند السابق ،من خالل املشاركة يف جلنة حتويل مدرسية ،حيث يجتمع جميع األطراف مبن فيهم األهل.
يف حال قبول املدرسة ،يحبذ ترتيب جلسة يف املدرسة بحضور املدير لتوضيح التوصيات ،مع استعمال آليات ملموسة ومحددة.
يتم ترتيب آلية اتصال واضحة بني الطرفني ،مبا يناسب حاجات املنتفع ،واملرشد ،واملدرسة.
يف حال مواجهة صعوبات يف التواصل مع املدرسة ،يتم التواصل مع املديرية ،وذلك بالتنسيق مع منسق البرنامج.

سياسات التشخيص
يستعمل البرنامج نوعين من التشخيص :األكاديمي والنمائي.
وإمالء،
فاألكادميي يتعلق مبهارات القراءة والكتابة واحلساب على اختالفها ،من حيث قراءتها ،وفهمها ،كتابةً،
ً

وتعبيراً .كذلك احلساب ،فهو مكون من الفهم احلسابي ،وأداء الطالب لعمليات احلساب ،واحلقائق احلسابية( .تشخيص
تربوي معمق :أنظر ملحق رقم .)10
أما النمائي ،فهو اختبارات لفحص قدرات ،وليس مهارات ،ما ميكننا من الكشف عن القدرات الكامنة يف الطفل،
ونحاول من خاللها أن نعرف منبع املشاكل األكادميية.
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كل طفل يتم حتويله لبرنامج عسر التعلم ،يتم تشخيصه أكادميياً ،ووفق ًا للتشخيص األكادميي ،يختار املرشد
التشخيصات النمائية ،كي يكمل الصورة العيادية لصعوباته.
نفسي ،لفحص مبكر للقدرات العقلية ،ومن املهم اإلشارة إلى أن اختبار  ،KABCهو اختبار تربوي ،وليس نفسياً.
يقوم املرشد باستعمال اختبارات مت تدريبه عليها ،أو بتمرير اختبار مبرافقة مشرف يسيطر على استعمال االختبار.
يتم استعمال االختبارات ،بهدف دعم أو نقض فرضيات يقوم املرشد ببنائها من خالل تعامله مع الطالب.
من املهم أن يقوم املرشد باحلفاظ على معيارية االختبار ،وفق التعليمات اخلاصة به ،وهذا ال مينع عملية فحص احلدود
( ،) testing the limitsشريطة أ ّال يضر مبعياريته.
يقوم المركز حاليًا باستعمال االختبارات والنمائية ،وفق األهداف المنوطة بها:
 بندر أو بيري ،لفحص القدرات اجلرافوموتورية. إختبارات الشطب ،لفحص سرعة املعاجلة واألداء واالنتباه. إختبار األداء املتواصل (( )CPT IIاحملوسب) ،لفحص التركيز بشكل دقيق. إختبار راي افلت ،لفعالية الذاكرة الطويلة والقصيرة. أجزاء من اختبار  KABCحسب القدرة املطلوبة ،للمعاجلة البصرية ،أو التفكير املتدفق ،أو املعلومات املتبلورة. -إختبار الوعي الصوتي ،لفحص املعاجلة السمعية.
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سياسات التدخل

يتم استعمال اختبار  KABCكامالً ،يف حاالت الشك حول القدرات العقلية العامة ،وميكن حتويل الطالب ألخصائي

 6.1تخطيط الدروس ،وبرنامج العمل الفردي
سياسات التدخل

تعريف المصطلح:
برنامج العمل الفردي ،هو برنامج يصف مستوى أداء الطالب الذي نرغب بدمجه يف األطار التربوي العام وقت كتابته ،يف
املجاالت التي سيتم العمل عليها وعالجها ،وفيه يتم حتديد األهداف العامة واخلاصة للتدخل التربوي ،والفترة الزمنية الالزمة
لتحقيق تلك األهداف ،والوسائل ،واالستراتيجيات الالزمة يف العمل ،ومعايير جناح الطالب يف حتقيق تلك األهداف ،وباختصار،
فإن اخلطة الفردية هي خطة الطريق املقترحة وامللزمة للتدخل مع الطفل (.أنظر منوذج برنامج العمل الفردي :ملحق )6
مــالحـظة:

هذا النموذج ميكن استخدامه كما هو ،يف حالة توجيه طالب من قبل املدرسة ،ويف حال توجيه طالب من مركز
املصادر إلى املدرسة ،إذا رغبت املدرسة بالتعاون مع مركز املصادر يف احلالة الثانية .أما يف حال عدم رغبة املدرسة
بناء على التشخيص الذي قام به املركز ،وعلى أساس موافقة األهل على
بالتعاون ،فيتم بناء برنامج عمل فرديً ،

التدخل.

األسس التي توجه بناء البرنامج التربوي الفردي:
من تسميته ،فإن البرنامج التربوي ،هو عملٌ
فردي لكل طفل ،حتى لو استخدم املدرس أو املرشد يف املصادر العمل يف
ٌ

مجموعات ،كإستراتيجية تدريسية عالجية أساسية يف عمله.

برنامج العمل التربوي الفردي ،هو برنامج قصير املدى ،محدد األهداف ،وقابل للتطبيق يف اإلطار التربوي ،سواء يف
املدرسة ،أو يف مركز املصادر.
بناء على تشخيص احتياجات الطالب الفردية ،وذلك ملساعدته يف االندماج
توضع أهداف البرنامج التربوي الفرديً ،
بالفعاليات ،واألنشطة الفردية ،والصفية ،واألطر االجتماعية املختلفة.
يكمل البرنامج التربوي الفردي المنهاج التعليمي الصفي ،وال يستبدله ،أي على واضع الخطة أن ينسق عمله مع المعلمين
المختلفين ،ويعتمد المنهاج الدراسي في بناء الخطة ،آخذ ًا بعين االعتبار الحاجات والقدرات الخاصة ،والمادة التي على
الطالب دراستها.
يتطرق البرنامج التربوي الفردي إلى مجاالت عدة ،باإلضافة إلى املجال التعليمي ،كاملجال اإلدراكي ،واملجال النفسي
االجتماعي ،واملجال السلوكي العاطيف ،واملهارات احلياتية ،واستخدام مصادر املعرفة ،وتطوير استراتيجيات تعلم ذاتية،
وما إلى ذلك.
ال يظهر البرنامج التربوي الفردي نقاط الضعف لدى الطالب فقط ،وإمنا يتطرق إلى نقاط القوة لديه أيضاً ،وإلى كيفية
االستفادة من نقاط القوة يف تعزيز النقاط الضعيفة لديه.
يقوم معلم غرفة املصادر بتركيز اخلطة الفردية ،ويتابع تطبيقها ،ويتابع تقييمها مع املرشد التربوي ،ومرشد مركز املصادر.
األهل والطالب هم شركاء فاعلون يف وضع البرنامج ،واملوافقة عليه ،وتنفيذه ،ومن ثم املشاركة يف تقييمه.
للمرشد التربوي دور أساسي يف العمل مع الطفل ،يف بعض اجلوانب النفسية التربوية االجتماعية ،والتواصل مع األهل حسب اخلطة.
بناء على تقييم األداء الوظييف ،واملعلومات التي مت جمعها من املقابالت مع األهل ،ومدرسي املواد.
يتم بناءً برنامج العمل الفرديً ،
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المــــالحق

المالحق

ملحق : 1
المسح الصفي
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ملحق :2
المالحق

التقييم الدوري للطلبة
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ملحق :3
المالحق

نموذج تحويل طالب للجنة التحويل المدرسية
خاص بطاقم املتابعة (مربي/ة الصف أو املدرس الذي حول الطالب -املرشد/ة التربوي/ة -مدير املدرسة)
تاريخ التحويل..............................................................:

أجلهة احملولة..............................................................:

(هذه املعلومات تعبأ من قبل املرشد/ة)
إسم الطالب/ة:

ألصف:

إسم املربي/ة:

ألتاريخ:

إسم األب:

إسم األم:

ألوضع االجتماعي لألسرة:

رقم الهاتف:

(يف حال كان الوالدان منفصلني /يجب التنويه مع من يعيش
الطالب/ة):
قسم أ :تقرير مربي الصف /المعلم الذي قام بتحويل الطالب/ة
الفترة الزمنية التي يعرف فيها املربي الطالب/ة:
عدد احلصص األسبوعية التي تعلمها للطالب/ة:
هل سبق وأن قمت بنقاش أو طرح وضع الطالب/ة مع املرشد/ة التربوي/ة:
هل سبق وقمت باستدعاء األهل ،أو التحدث معهم ،ونقاش وضع ابنهم:
أشر الى المجاالت التي يظهر فيها الطالب مهارات وقدرات في المجال التعليمي (قدرات لغوية ،تعبير ،قدرة
حسابية...،إلخ).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

أشر الى المجاالت التي يظهر فيها الطالب مهارات وقدرات في المجال الشخصي االجتماعي (قدرة على بناء
عالقات ،قيادة ،التفاعل والمشاركة ،دافعية للتقدم)...
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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أشر إلى مجاالت خاصة وهوايات ،يظهر فيها الطالب مهارات وقدرات (الرياضة ،الفنون الخ )...وإذا ما كان
يشارك في النشاطات الال منهجية:

المالحق

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

قسم ب :تقرير المرشد/ة التربوي/ة
هل كان هناك تدخل مسبق مع الطالب من قبل المرشد/ة (لقاءات ،استشارات)...
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

إذا كان هناك تدخل مسبق ،أشر إلى التالي:
نقاط القوة في المجاالت التعليمية ،والشخصية ،واالجتماعية ،والسلوكية:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

نقاط الضعف في المجاالت التعليمية ،والشخصية ،واالجتماعية ،والسلوكية:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ألمتابعة التي أجراها المرشد التربوي مع األهل:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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وجهة نظر المرشد لوضع الطالب ،واقتراحات للتدخل:
___________________________________________________________________

المالحق

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

قسم ج :تقرير المدير/ة
هل سبق وأن تعرفت على الطالب من خالل محادثة شخصية ،أو محادثة مع األهل؟ أذكر الحدث ووقت
حدوثه.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ما هي انطباعاتك عن الطالب وعن وضعه:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ما هي الخطوات التي نفذت في التعامل مع وضع الطالب (تدخل مع مؤسسات خارجية ،خطة تطوير عالجية... ،إلخ)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

وجهة نظرك في التدخل المرجو (إقتراحات)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ملحق :4
المالحق

نموذج قرار نهائي للجنة التحويل
تاريخ اجللسة_________________ :
قرار لجنة التحويل ،وإجراءات التدخل
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

إسم مدير املدرسة (رئيس جلنة التحويل)_________________:
إسم مربي الصف____________________________ :
إسم املرشد/ة التربوي/ة________________________ :
موافقة األهل على قرار جلنة التحويل___________________:
إسم ولي األمر_______________________________:

أوافق  /ال أوافق

مالحظات:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ملحق رقم : 5
إسم الطالب________________________________________________________:
إسم املدرسة________________________________________________________ :
ألصف___________________________________________________________:
تاريخ امليالد________________________________________________________ :
تاريخ جلسة جلنة التحويل__________________________________________________ :
تلخيص حلالة الطالب (سبب التحويل للجنة التحوبل)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

قرار جلنة التحويل وإجراءات التدخل
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

إسم مدير املدرسة (رئيس جلنة التحويل):
ختم املدرسة____________________________ :
موافقة األهل على قرار جلنة التحويل________________ :
إسم ولي األمر____________________________ :

أوافق  /ال أوافق

مالحظات:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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المالحق

نموذج تحويل من المدرسة إلى مركز المصادر

ملحق :6
المالحق

نموذج برنامج العمل الفردي
إسم الطالب ____________________ :رقم الهوية______________________ :
تاريخ امليالد _____________________:أملدرسة_______________________:
ألصف___________________________________________________ :
إسم مربي الصف ______________________ :إسم معلم غرفة املصادر__________________ :
إسم مركز مشروع التعليم اجلامع يف املدرسة  /مرشد مركز املصادر______________________________ :
الطاقم العالجي والتربوي ،والهيئة التدريسية التي قامت بوضع اخلطة التربوية التعليمية ،والذين سيقومون بتطبيقها ،مبن
فيهم مرشد مركز املصادر املتابع للحالة.
الوظيفة

اإلسم

____________

____________

____________

توقيع املربي/ة

 /مرشد مركز املصادر

توقيع ولي األمر

أليوم والتاريخ ____________________
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اإلسم

الوظيفة

بروفيل الطالب (يتم تعبئة النموذج بناء على التقييم األدائي في المجاالت المختلفة)
اسم الطالب/ة:

نقاط التميز

نقاط بحاجة الى تحسين

المالحق

ألجانب اإلدراكي

ألجانب اللغوي

ألمجال الحسابي

ألمجال النفسي
االجتماعي

ألمجال السلوكي
العاطفي

ألمهارات الحياتية
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تلخيص جلسة المربي ،ومعلم المصادر في المدرسة ،مع مدرسي ومدرسات المواد والمواضيع المختلفة
إسم الطالب/ة ________________________ :تاريخ اجللسة________________________:

المالحق

ألموضوع
(إسم المعلم)

ألمالءمات الخاصة بالطالب في
الحصص (يتم نقاشها مع المعلمين)

ألمالءمات الخاصة بالطالب في
االمتحانات (يتم نقاشها مع المعلمين)

اللغات

الرياضيات

المواد األخرى

برنامج العمل الفردي
مــالحـظة:

توضع خطة تفصيلية يف كل املجاآلت :اإلدراكي ،واللغوي ،واحلسابية ،والنفس اجتماعية ،والسلوكية
العاطفية ،واملهارات احلياتية.

		
إسم الطالب/ة___________________________________ :
أملجال (

) __________________________________ :التاريخ________________ :

أهداف المجال العامة
.1
.2
.3
34

ألهدف األول:

المالحق

ألغايات (اخلاصة)

الوقت

ألوسائل واالستراتيجيات املستخدمة لتحقيق الغايات

أملطلوب من األهل:
م ـ ـ ـ ــالحـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــات
ألهدف الثاني:
ألغايات (اخلاصة)

الوقت

ألوسائل واالستراتيجيات املستخدمة لتحقيق الغايات

أملطلوب من األهل:
م ـ ـ ـ ــالحـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــات:
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ألهدف الثالث:
ألغايات (اخلاصة)

ألوسائل واالستراتيجيات املستخدمة لتحقيق الغايات

الوقت

المالحق
أملطلوب من األهل:
مالحظات:

ألتقييمات الدورية
المجال
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ألتاريخ__________________ :
األهداف الخاصة

وصف األداء

توصيات للتطوير

ملحق :7
ألنموذج التالي موجه ملعلمي غرف املصادر /مرشدين مركز املصادر ،والعاملني مع مجموعات طالب صغيرة العدد.
من املهم أن يحافظ معلم/ة غرف املصادر  /مرشدين مركز املصادر على تسلسل األوراق ،وتسجيل رقم احلصة التسلسلي.
ألنموذج مقسوم إلى جزئين:
جزء جماعي:
سواء كانت األهداف تعليمية أو
ويشمل أهداف ًا مشتركة جلميع طالب املجموعة ،واملشتق من اخلطة اجلماعية للمجموعة،
ً

غير تعليمية ،واألهداف التعليمية املشتركة يتم تسجيلها حتت بند  D1وما يتبع.

مثال يف أن الهدف املنوي العمل عليه هو ضبط النفس ،والتعبير عن املشاعر ،ويتم تسجيله حتت البند .B
مثال يف أن الهدف املنوي العمل عليه هو حتليل وتركيب كلمات ،وحل مسائل كالمية ،يتم تسجيلها حتت البند D1
وما يتبع.
جزء فردي:
وهنا من املهم ذكر إسم الطالب داخل املجموعة ،ورقم الهدف املنوي العمل عليه يف اللقاء ،مبا يتناسب مع اخلطة الفردية
احملددة له.
عملية تسجيل أرقام األهداف هي آلية هامة ملتابعة تسلسل وتقدم الطالب.
عملية إضافة أو حذف ،أو تعديل أهداف اخلطة ،تتطلب تنسيق ًا مسبقاً ،واستناد ًا لتقييم سابق ،ومبصادقة املسؤول او املتابع
للمعلم او املرشد.
ألتقييم هو لتحقيق األهداف ،ويسجل فيه :هل الطالب يستجيب للتدخل؟ وهل هناك بوادر تظهر أن الطالب يتقدم يف حتقيق
أو إجناز الهدف؟ وهل أجنز الهدف بشكل كلي ،أو جزئي ،أو لم يتحقق.
مدرسة __________________________________

نموذج تحضير حصة
أملادة ________________________ رقم احلصة (التسلسلي)_______________________ :
إسم املعلم/ة-------------- :ألتاريخ-------------- :أليوم ------------- :أحلصة الفعلية------------- :
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المالحق

نموذج األهداف الفردية ،والعمل في مجموعات مهاراتية.

رقم الهدف

أالستراتيجيات والوسائل المستخدمة

التقييم

المالحق

العام حسب الخطة
الجماعية

رقم الهدف

إسم الطالب

أالستراتيجيات والوسائل المستخدمة

التقييم

الخاص بالطالب حسب
الخطة

يف حال لم َ
تعط احلصة ،ضع دائرة حول السبب ،واكتب السبب:
		
* غياب جميع الطالب

		
* غياب املعلم

		
*إضراب

*عطلة رسمية

-----------------------------------------------------------------------------مالحظات للمتابعة---------------------------------------------------------------- :
ألتاريخ ________ :توقيع مسؤول املتابعة_________ :
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ملحق :8
نموذج استقبال الحالة ()Intake

المالحق

إستمارة معلومات أولية “ مركز المصادر”
الستخدام الطاقم----------------------------------------------------:
تاريخ االستمارة/ :

/

2م

/

/

2م

تاريخ النقاش:

املقر_____________ :

معبيء\ة االستمارة______________________ :

تقارير إضافية أحضرها المنتفع/ة :
* طبي

* نفسي

* تربوي

* آخر _________________________:

قرار اجتماع األنتيك:
•تحويل خارجي:
حتويل لطبيب أعصاب_____________________________________________ :
حتويل لطبيب مختص :العيون/السمع_____________________________________:
حتويل ألخصائي/ة عالج نطق ولغة_____________________________________ :
حتويل ألخصائي \ة وظييف___________________________________________ :
•تحويل داخلي:
.1

1ألدائرة العالجية

 .2برنامج احلماية

 .3حتويل لبرنامج عسر التعلم

 .4آخر

ألتوصيات:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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معلومات الطالب/ة العامة:
صلة معبيء االستمارة بالطالب/ة______________________________________________:

المالحق

تفاصيل الطالب/ة
أإلسم الرباعي:
تاريخ امليالد:

رقم الهوية:
/

/

العمر:
مكان امليالد:
ألصف:
املدرسة:
تفاصيل األهل
إسم األم:

ألعمر:

أملهنة:

ألتحصيل األكادميي

إسم األب

ألعمر:

أملهنة:

ألتحصيل األكادميي

الهاتف:
احملمول:
ألبريد األلكتروني لألهل:
وضع الوالدين:

متزوجان

مطلقان

منفصالن

األب متوفي

األم متوفية

الوالدان
متوفيان

أحد الوالدين
سجني

أحد الوالدين غائب

العنوان:
مكان اإلقامة:

مدينة

تسكن مع:

عدد املقيمني يف نفس السكن:
عدد اإلخوة:
عدد األخوات:
ترتيب الطفل/ة بني إخوته:
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بلدة

قرية

مخيم

بادية

عائلة نووية

عائلة ممتدة

عائلة نووية بالقرب من
عائلة ممتدة

مع آخرين يف سكن

منفرد

غير ذلك :

جهة التحويل:

مرشد/ة املدرسة:

برامج املركز الفلسطيني(حتويل داخلي)

آخر:

المالحق

املدرسة :مربي/ة الصف

غرفة املصادر:

طبيب أعصاب:

تاريخ تطور املشكلة __________:
أملشكلة املعروضة:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

أو ً
ال :مرحلة الروضة :هل اكتشفت مشـــاكل أثناء الروضة؟
ألسن عند دخول الروضة____________________:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ثانياً :مرحلة المدرسة  :من حيث تفاصيل التقدم التعليمي للطفل/ة ،من الصف األول ،وحتى السنة الدراسية
الحالية.
(فصل)_____________:
ألسن عند دخول الصف األول ________:ألتراجع مبرحلة معينة ّ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ثالثاً :من يقوم بتدريسه:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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رابعاً :إعادة صف دراسي متى ؟ ولماذا؟
___________________________________________________________________

المالحق

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

خامساً :االنتقال من مدرسة إلى أخرى ،إذا نعم ،لماذا؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

سادساً :ماذا عملت لمساعدة الطفل/ة على التعامل مع مشكلته/ا؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

سابعاً :هل تحب/ين االشتراك في األنشطة المدرسية :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ثامناً :كيف تؤثر المشكلة المعروضة على حياة الطفل/ة؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

تاسعاً :كيف تؤثر المشكلة بالمحيطين؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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عاشراً :صف/ي أداء الطفل/ة المدرسي؟
أهل  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المالحق

من وجهه نظر (معلمني /معلمات) :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أحد عشر :كيف يقضي الطفل وقته في المدرسة( ألفرصة  ،أو االستراحة) ؟
بحسب رأي األهل:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
كما يراه املعلمون/املعلمات :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
إثنا عشر :كيف يقضي الطفل وقته في البيت ؟ (األهل)
مباذا يهتم /تهتم الطفل/ة من حيث امليول واملواهب) :الرياضة ،الفنون ،التلفزيون ،األلعاب التركيبية ،القص ،اللصق،
االستماع للقصص... ،الخ.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ألفحوصات والتشخيصات السابقة:
ألفحص

إسم الطبيب

ألتشخيص

تاريخ التشخيص

سمع

هل استمرت المتابعة؟
نعم أم ال ،مع التوضيح
لماذا؟

نظر
ألنطق واللغة
مجال األعصاب
ألمجال النفسي
ألحركة الزائدة
والتشتت
ألجانب التطوري للطفل/ة (كيف كان تطور الطفل/ة) من النواحي التالية:
ألحمل :مرغوب فيه :نعم  //ال
ألوالدة :طبيعية ،قيصرية ،مبكرة.
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هل كان هناك مشكلة خالل فترة احلمل؟ _________________________________________
ألتطور احلركي_______________________________________________________:

المالحق

أجللوس ،أملشي ،إستعمال اليدين ...الخ
هل يعاني الطفل/ة من صعوبات يف احلفاظ على التوازن؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

هل يعاني \ت الطفل/ة من صعوبات يف االنسياب احلركي؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ألتطور الكالمي (النطق واللغة والتعبير).
متى بدأ يلفظ كلماته األولى؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

هل لديه/ا القدرة على توصيل معلومة معينة؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ألجانب والتفاعل االجتماعي:
هل لديه تفاعل يف األنشطة االجتماعية؟ __________________________________________
أللعب مع أطفال احلارة____________________________________________________:
ألزيارات العائلية______________________________________________________ :
أملناسبات__________________________________________________________ :
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أالستقاللية يف الطعام ،واللباس ،واستخدام احلمام ،والنظافة الشخصية.
___________________________________________________________________

المالحق

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ألسلوك العام للطفل/ة
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

الصحية:
(صحية ) عن العائلة والطفل/ة يشمل كافة التفاصيل
طبية
ّ
ّ
خلفية ّ
هل يعاني الطفل/ة من مشاكل جسدية؟ نعم/ال
إن كان نعم ،وضح:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

هل هنالك أي إعاقات أو تشوهات لدى أفراد األسرة؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

معلومات إضافية:
		
هل لديه\ اصعوبة يف التواجد املكاني والزماني؟

نعم

ال

				
هل يـميز الليل من النهار؟

نعم

ال

				
هل يـميز األشكال الهندسية؟

نعم

ال

هل يـميز األلوان؟ 					

نعم

ال
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مالحظات:
___________________________________________________________________

المالحق

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

وصف عام للصعوبات األكادميية التي يعاني/تعاني منها الطفل/ة من قبل األهل:
أو ً
ال :مهارات القراءة:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ثانياً :مهارات الكتابة
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ثالثاً :مهارات الحساب
الرقم

ألعبارة

-1

صعوبة يف تقدير الوقت.

-2

صعوبة يف حفظ وتذكر حقائق رياضية.

-3

صعوبة يف حفظ وتذكر قوانني رياضية.

-4

صعوبة يف التعامل مع اجلداول.

-5

صعوبة يف التعامل مع أمور حتتاج إلى تسلسل اخلطوات.

-6

صعوبة يف متييز االجتاهات.

-7

صعوبة يف التفريق بني األرقام .8 ،7 ،2\6

-8

صعوبة بني الترتيب التصاعدي والتنازلي.

-9

صعوبة يف متييز األعداد األكبر واألصغر.

-10

صعوبة يف العد التسلسلي.

-11

صعوبة يف حل أبسط املسائل الرياضية (جمع وطرح

46

نعم

ال

مالحظات

-13

يستخدم األصابع يف العد.

-14

صعوبة يف حتويل املسألة الكالمية.

-15

ضعف يف االنتباه إلى اإلشارات احلسابية ÷× + -

-16

أخطاء شائعة يف الكتابة :إضافة رقم ،حذف ،تبديل،
عكس رقم...الخ.

المالحق

-12

إستغراق وقت طويل يف الكتابة.

جانب الصفات والتصرفات لدى الطفل/ة :
الرقم الصفة  /التصرف
-1

يشعر باإلحباط بسهولة.

-2

يحتاج/حتتاج جلذب االنتباه من
اآلخرين.

-3

سريع الغضب.

-4

ال ينصاع إلى األوامر املطلوبة منه.

-5

ينفذ األمور املناطة به بنشاط.

-6

يحب أن يكون يف الصدارة.

-7

يفقد التركيز بسهولة ( يتشتت).

-8

يحمر وجهه عند احلديث معه.

-9

يتسرب من املدرسة.

-10

يتحرك طوال الوقت.

-11

ال يستطيع اجللوس بهدوء.

-12

هاديء جداً.

-13

خجول ومنز ٍو.

-14

يتذمر طوال الوقت.

-15

يحب املساعدة.

-16

يتغيب عن املدرسة.

-17

يسب اآلخرين.

-18

يتشاجر مع أقرانه.

-19

يعاقب من قبل املدرسة.

-20

تبول أو تبرز ال إرادي.

-21

آخر .

دائمًا

أحيانًا

نادراً

مالحظات
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صف/ي عالقة األهل بالطفل/ة:
___________________________________________________________________

المالحق

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

عالقة الوالدين معاً:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

عالقة األبناء مع الطفل/ة:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

دور األب واألم جتاه الطفل/ة:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

عالقة الطفل/ة بأقرانه:
يف املدرسة :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مع األقارب :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يف احمليط الذي يعيش فيه :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وجه االنطباع حول الطفل/ة :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
هل جتدين أثر ًا بني البيت وعالقته باملدرسة؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ألوضع االقتصادي للطفل/ة أو ذويه:

المالحق

ممتاز

جيد جدا ً

جيد

فوق املتوسط متوسط

حتت املتوسط

متدنٍ

فصل:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

أالنطباع العام للمرشد/ة عن األهل والطفل/ة
أالنطباع حول الطفل/ة  ،البالغ/ة من حيث :مظهره اخلارجي  //درجة الدافعية للعالج  //معلومات إضافية من وجهه نظر
املرشدة حول لغة الطالب/ة ،ثروته اللغوية ،ألتعبير ،أالستقاللية... ،الخ.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

إستعدادية األهل للتعاون مع التوصيات
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

توقيع املرشد/ة-------------------------- :
ألتاريخ-------------------------------- :
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ملحق :9
قائمة مختصرة باألخصائيين

المالحق

قائمة مختصرة باألخصائيني الذين علينا استشارتهم ،أو التحويل اليهم ،إذا قررنا استشارة أخصائيني ،أو حتويل األهل
الستكمال التشخيصات
شك بوجود

الجهة المخولة بإعطاء التقرير

 -تخلف عقلي حدودي.

 -أخصائي نفسي تربوي.

1

 -أخصائي نفسي تطوري.

2

 تخلف عقلي بسيط حتى  -أخصائي نفسي تربوي.متوسط.
 -أخصائي نفسي تطوري.

3

 -إضطرابات سلوكية.

 -قبل التحويل على املرشد/ة التربوي/ة العمل مع احلالة.

 -إضطرابات عاطفية.

 أخصائي نفسي تربوي /تطوري. أخصائي نفسي كليني. طبيب نفسي يف حالة االضطرابات اجلدية (محاوالت االنتحار ،اضطراباتالشخصية ،االكتئاب العميق ،شك يف الفصام .)...

  .ADHDمشاكل يف اإلصغاء4

والتركيز.

 أخصائي نفسي تربوي  +طبيب أعصاب أطفال. أخصائي نفسي تربوي +طبيب أطفال ذو خبرة يف تطور ومنو األطفال. -طبيب نفسي.

 -صعوبات تعلمية.

 أخصائي نفسي تربوي. -أخصائي نفسي مختص يف الصعوبات التعلمية.

5

 أخصائي نفسي وفاحص تعليمي تربوي يف تقريرواحد ،أو يف تقريرين منفصلني.
 -طبيب نفسي لألطفال.

6

 -أوتيزم.

7

 -إضطرابات نفسية.

 -طبيب نفسي لألطفال.

8

 -صعوبات تعلميه.

 أخصائي نفسي تربوي ،أو معلم تربية خاصة ،املتخصص يف الفحصالتعليمي التربوي.

 -مدير مركز لتطور الطفل املعترف به من قبل وزارة الصحة.
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 -طبيب أعصاب أطفال/طبيب أطفال ذو خبرة يف منو الطفل.

9

 -شلل دماغي/إعاقة جسدية.

10

 -إعاقة سمعية/صمم.

 -أخصائي سمع متخصص.

11

 -مشاكل نظر /كفيف.

 -طبيب عيون.

12

 -تأخر يف النمو*.

 أخصائي نفسي تربوي. -أخصائي نفسي تطوري.

13

 -تأخر يف النطق واللغة*.

 -متابعة احلالة مع برنامج التعليم اجلامع.

المالحق

 طبيب أعصاب أطفال. طبيب أطفال ذو خبرة يف منو األطفال. أخصائي نطق ،وأخصائي نفسي تربوي. أخصائي نطق ،وأخصائي نفسي تطوري. -طبيب أطفال ذو خبرة يف منو األطفال ،وأخصائي نطق.

* ميكن حتديد هذا التأخر حتى نهاية الصف الثالث االبتدائي.
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ملحق :10
ألتشخيص التربوي

المالحق

هذه االستمارة يجب تعبئتها من خالل طاقم املدرسة يف حال مت حتويل طلبة ملركز املصادر ،بحيث يتم تعبئة املجال األول
والثاني من قبل مربي الصف أو معلم غرفة املصادر أو املرشد التربوي إن وجد.
المجال االول :مجال الفهم واالستيعاب
ألعبارة

دائم ًا

أحيان ًا

أبد ًا

شارك الطالب يف معظم مجريات الدرس.
يستطيع الطالب أن يعبر عن مضمون الدرس شفويا.
أشعر بأن الطالب يفهم الدرس.
يستطيع الطالب إعطاء إجابات لألسئلة الصفية املطروحة عليه
شفويا.
يذكر الطالب بعض املفاهيم الواردة يف الدرس.
يستطيع الطالب أن يعدد أهم النقاط الرئيسة التي ذكرت يف الدرس.
يستطيع الطالب سرد معلومات عن موضوع مت شرحه يف احلصة.
يفهم الطالب التعليمات املطلوبة منه.
ظروف متيحة للتعلم
 1األداء العام:
ألعبارة
يواظب الطالب على حل الواجبات املنزلية.
يتغيب الطالب باستمرار عن املدرسة ،ألسباب غير مقنعة.
يتسرب الطالب من املدرسة.
يتهرب الطالب من الصف إلى ساحة املدرسة.
يهتم الطالب بتحضير دروسه.
أشعر بأن الطالب يحاول أن يتعلم.
.2أجلانب الوجداني الشعوري:
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دائم ًا

أحيان ًا

أبد ًا

ألعبارة

دائم ًا

أحيان ًا

أبد ًا

المالحق

يبادر الطالب بالنشاطات الصفية.
يدخل الطالب يف الكثير من املشاجرات الصفية.
يستخدم الطالب أسلوب الكذب.
يوجد لدى الطالب مشاكل صحية بدون سبب طبي معروف.
ألطالب كثير القلق.
ألطالب يكره احلضور إلى املدرسة.
يتذمر الطالب كثيراً.
يبادر الطالب بالنشاطات الالمنهجية ،رياضة ،دبكة ،رسم ،عمل
تعاوني.
يشارك الطالب يف النشاطات الصفية.
يتحمل الطالب املسؤولية إذا وكلت إليه بعض املهام.
يستطيع الطالب التعبير عن رأيه.
الطالب لديه أصدقاء.
يشعر الطالب بأنه مرفوض.
الطالب منعزل ومنط ٍو أغلب وقته.
يقضم الطالب أظافره أثناء تأدية الواجبات املطلوبة منه.
يوجد لدى الطالب دافعية إلجناز املهمات األكادميية املطلوبة منه.
لدى الطالب ثقة بذاته.
يتحمل الطالب اإلحباط.
تبدو تصرفات الطالب أصغر من سنة.
الطالب حزين أغلب وقته.
الطالب يبكي كثيراً.
يجد الطالب صعوبة يف التعامل مع األطفال /طالب صفه أو طالب جيله.
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المجال الثاني :جانب اإلصغاء والتركيز
العبارة

دائم ًا

أحيان ًا

أبد ًا

المالحق

ال يعطي اهتمام ًا للتفاصيل ،مهمل أو قليل االنتباه بالتعليم ،أو
بفعاليات أخرى.
من الصعب عليه احملافظة على إصغاء متواصل ،أثناء قيامه مبهام
معينة أو ألعاب.
مصغ عندما نتحدث إليه.
يبدو عليه وكأنه غير
ٍ
من الصعب عليه اتباع التعليمات ،ويصعب عليه تكملة املهام التي
بدأ بها ،مثل الوظائف املدرسية ،والسبب ليس رغبة يف التمرد ،أو
عدم فهم املطلوب.
عبارات مكملة جلانب اإلصغاء والتركيز
ألعبارة
يصعب عليه تنظيم املهام ،أو الفعاليات املطلوبه منه.
ميتنع ،أو يتجنب ،أو ال يعنيه القيام بفعاليات تتطلب مجهود ًا فكري ًا
متواصالً ،مثل التعليم يف املدرسة ،أو الوظائف البيتية.
يفقد ،أو ال يحضر القرطاسية اخلاصة به ،مثل أقالم احلبر والدفاتر.
يتشتت من مثيرات خارجية.
ينسى فعاليات يجب أن يقوم بها بشكل يومي.
يحرك يديه ورجليه ،أو يقفز عن الكرسي.
يترك كرسيه يف الصف ،أو يف أوضاع أخرى يكون املتوقع منه ان
يبقى يف مكانه .أي ال يستطيع البقاء جالس ًا لفترات طويلة.
يركض أو يتسلق بشكل مبالغ فيه ،وهذا السلوك ال يتالءم مع
املوقف لدى املراهقني والبالغني ،وهو الشعور بقلة الهدوء.
يجد صعوبة يف القيام مبهام يف أوقات الفراغ ،أي عدم القدرة على
اشغال وقت الفراغ.
جنده يف حركة مستمرة ومتواصلة.
يتحدث بدون توقف.
تصدر منه إجابات قبل انتهاء السؤال ،أو يتحدث يف منتصف جمل
وعبارات اآلخرين.
يصعب عليه االنتظار يف دوره.
يزعج ويضايق االّخرين ،مثل ملس اآلخرين ،والتدخل يف ألعابهم دون
اذن ....الخ.
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دائم ًا

أحيان ًا

أبد ًا

المجال الثالث :الجانب التعليمي

زمالئي االعزائي امامكم عبارات لتقييم وضع الطالب من وجهة نظركم وخبرتكم معه اذ ان الرقم واحد ميثل ادنى درجة
ألقسم الخاص بمعلم اللغة العربية:
إسم املعلم/ة
ألعبارة
يستطيع الطالب أن يعبر شفويا بشكل واضح من حيث املضمون.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب أن يعبر عن فكرة واضحة من خالل الكتابة.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب القراءة بشكل سليم.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب تهجئة الكلمات بشكل صحيح.

5

4

3

2

1

يروي الطالب القصة بتسلسل منطقي.

5

4

3

2

1

يرتب الطالب الصور بتسلسل احداثها.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب تفسير مادة مكتوبة ،واستخالص العبر منها.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب أن يسرد قصة من خياله.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب الكتابة بدون أخطاء.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب الكتابة بشكل واضح ومقروء.

5

4

3

2

1

يكتب الطالب بترتيب عندما يحل التمارين (على السطر ،بجانب 5
الهامش.)......,

4

3

2

1

لدى الطالب ثروة لغوية تناسب أفراد جيله.

5

4

3

2

1

يعرف الطالب القواعد البسيطة.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب النسخ بشكل سليم ،وبخط واضح.

5

4

3

2

1
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المالحق

يشترك يف االجابة عليه معلم اللغة العربية االجنليزية الرياضيات اواحد املعلمني التالية :دين،تاريخ،جغرافيا،اجتماعيات.

ألقسم الخاص بمعلم الرياضيات:

المالحق

إسم املعلم/ة:
ألعبارة
دافعية متدنية (يظهر ال مباالة للتعليم) بالرغم من القدرة الكامنة.

5

4

3

2

1

دافعيته متذبذبة بني املواد الدراسية.

5

4

3

2

1

حتصيله يف املواد متأثر من حبه أو رفضه للمعلم ،أو للمادة املعطاة.

5

4

3

2

1

مخاوف غير مبررة من املواد الدراسية ،أو من االمتحانات.

5

4

3

2

1

بشكل
خوف شديد من الوقوع يف اخلطأ ،وبالتالي ال يظهر معرفته
ٍ
ٍ
كاف.

5

4

3

2

1

توتر زائد عن احلد ،ما يؤثر على إظهار قدراته احلقيقية.

5

4

3

2

1

إرتباك عند االمتحانات الشفوية أو الكتابية ،ما يؤثر على التحصيل
النهائي.

5

4

3

2

1

ثقة متدنية بالنفس ،متنع إظهار قدراته احلقيقية.

5

4

3

2

1

غرور مينعه من تعلم مواد جديدة ،أو تقبل النقد ،أو التحسني من
أدائه.

5

4

3

2

1

خجل شديد مينع مشاركته يف احلصص ،والتعبير عن معرفته.

5

4

3

2

1

يحتاج الى مصا دقة املعلم يف كل عمل ،كي يتقدم باملهام املطلوبة.

5

4

3

2

2

عناد شديد مينع الطالب من تغيير عادات تعلم لديه ،أو طرق دراسية.

5

4

3

2

2

56

ألقسم الخاص بمعلم اللغة االنجليزية:

المالحق

إسم املعلم /ة:
ألعبارة
يستطيع الطالب أن يعبر شفويا بشكل واضح من حيث املضمون.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب أن يعبر عن فكرة واضحة من خالل الكتابة.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب القراءة بشكل سليم.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب تهجئة الكلمات بشكل صحيح.

5

4

3

2

1

يروي الطالب القصة بتسلسل منطقي.

5

4

3

2

1

يرتب الطالب الصور بتسلسل أحداثها.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب تفسير مادة مكتوبة ،واستخالص العبر منها.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب أن يسرد قصة من خياله.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب الكتابة بدون أخطاء.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب الكتابة بشكل واضح ومقروء.

5

4

3

2

1

يكتب الطالب بانتظام عندما يحل التمارين (على السطر ،بجانب
الهامش... ،الخ).

5

4

3

2

1

لدى الطالب ثروة لغوية تتناسب مع أفراد جيله.

5

4

3

2

1

يعرف الطالب القواعد البسيطة.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب النسخ بشكل سليم ،و بخط واضح.

5

4

3

2

1

ألقسم الخاص بمعلم (التربية االسالمية أو االجتماعيات أو التاريخ أو الجغرافيا):
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إسم املعلم______________:

إسم املادة________________________:

المالحق

ألعبارة
يستطيع الطالب أن يعبر شفويا بشكل واضح من حيث املضمون.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب أن يعبر عن فكرة واضحة من خالل الكتابة.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب القراءة بشكل سليم.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب تهجئة الكلمات بشكل صحيح.

5

4

3

2

1

يروي الطالب القصة بتسلسل منطقي.

5

4

3

2

1

يرتب الطالب الصور بتسلسل أحداثها.

5

4

3

3

1

يستطيع الطالب تفسير مادة مكتوبة ،واستخالص العبر منها.

5

4

3

3

1

تكملة العبارات للقسم السابق
يستطيع الطالب أن يسرد قصة من خياله.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب الكتابة بدون أخطاء.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب الكتابة بشكل واضح ومقروء.

5

4

3

2

1

يكتب الطالب بانتظام عندما يحل التمارين (على السطر ,بجانب
الهامش.... ،إلخ)

5

4

3

2

1

لدى الطالب ثروة لغوية تتناسب مع أفراد جيله.

5

4

3

2

1

يعرف الطالب القواعد البسيطة.

5

4

3

2

1

يستطيع الطالب النسخ بشكل سليم ،و بخط واضح.

5

4

3

2

1
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برأي املربي ومعلمي الطالب ما هي االمور التي ميكن ان تساعد الطالب يف تساعدالطالب يف تخطي صعوباته؟

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ما هي التدخالت التي قامت بها املدرسة ملساعدة الطالب؟ وما هي استجابة الطالب لتلك التدخالت؟
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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المالحق

___________________________________________________________________

ملحق رقم : 11
قائمة بموارد مركز مصادر

المالحق

أوال :الوسائل التربوية :
الرقم

الوسيلة

أهدافها

الصفوف التي
بإمكانها
استخدامها

مقترح االستخدام

أن مييز الطالب بني ح��روف املد امل��������رح��������ل��������ة يتم يف هذه الوسيلة عرض حروف املد
(األلف ،الواو ،الياء).
األس������اس������ي������ة الثالثة ،من خالل شخصيات تغير
أن يالئم الطالب بني حروف املد الدنيا
حركة فمها بالتناسب مع حرف املد،
وحركة الشفاه.
ونقوم بعرض حرف مثل حرف امليم،
يكون الطالب كلمات من
أن
ّ
ونطلب من الطالب أن يضعه مع حرف
مقاطع طويلة.
املد الصحيح ،عندما يكون لفظه:
أن يقرأ الطالب كلمات مكونة
«م ــا» «م ــو» «مــي».
من مقاطع طويلة.

-1

حروف املد

-2

أشكال احلرف أن يحلل ال��ط��ال��ب الكلمة الى امل��������رح��������ل��������ة يتم ع��رض كلمات ناقصة ح��رف واح��د
حروفها بالشكل الصحيح.
األس������اس������ي������ة أم���ام ال��ط��ال��ب ،ل��ي��ق��وم ه��و ب��اخ��ت��ي��ار أح��د
الدنيا
أشكال احلرف الناقص حسب موقعه من
أن ي��ك��م��ل ال���ط���ال���ب ال��ك��ل��م��ة
ال����ن����اق����ص����ة ب���ش���ك���ل احل������رف
الكلمة ،ومن ثم يقوم بقراءة الكلمة بعد
ال��ص��ح��ي��ح ،ح��س��ب م��وق��ع��ه يف
إكمالها وكتابتها؛ لنعززه عند جناحه أو
الكلمة املعروضة.
لنساعده يف التصحيح عند خطئه.

-3

كلمات
متقاطعة

أن يركب الطالب كلمات من امل��������رح��������ل��������ة نعرض على الطالب لوحة ذات مربعات،
عدة حروف بالشكل الصحيح .األس������اس������ي������ة وعليها بعض احلروف ،ويف أسفلها كلمات
الدنيا
متثل الشيء املفقود أ فقي ًا وعمودياً ،ليقوم
أن ي���ق���رأ ال���ط���ال���ب ال��ك��ل��م��ات
املكونة قراءة صحيحة.
هو مبلء الفراغات بالكلمة الصحيحة،
من خالل وضع احل��روف املقطعة املكونة
لها ،ومن ثم قراءتها .

-4

قبل وبعد

أن ي���رت���ب ال���ط���ال���ب األح������داث امل��������رح��������ل��������ة ب��ط��اق��ات ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ع���ب���ارات تصف
بناء على حدث معني .مثال:
بالتسلسل الزمني (قبل وبعد) األس������اس������ي������ة موقفاًً ،
الدنيا
ترتيب ًا صحيحاً.
أذهب للنوم بعد دخول الليل.
أغسل وجهي بعد استيقاظي من النوم.
أغسل يدي قبل تناولي الفطور.
لوحان من البوليجال ،كتب على األول قبل
وعلى الثاني بعد ،بحيث يقوم الطفل بوضع
ليكون جمل ًة مفيدة.
العبارات
ّ
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الرقم

أهدافها

الوسيلة

-5

قصة (السلحفاة أن يعطي الطالب صفة
لشخصيات النص(.فهم مقروء)
واألرنب)

امل����������رح����������ل����������ة قراءة الطالب للقصة ،ومن ثم الطلب
األساسية الدنيا منه حت��دي��د شخصياتها ،وإع��ط��اؤه��ا
صفات تتالءم مع دورها يف القصة.

-6

قصة
(نادر وأعماله
اليومية)

أن يذكر الطالب ثالثة أحداث
متتابعة سمعها.

امل����������رح����������ل����������ة رواي��ة قصة ن��ادر وأعماله اليومية على
األساسية الدنيا مسمع الطالب ،وتكليفه بإعادة ذكر
ثالثة أحداث متتابعة.

-7

ألفصول األربعة أن يرتب الطالب ما يسمع من
أفكار وعبارات ترتيبا صحيحا

امل��������رح��������ل��������ة عرض عبارات بشكل غير مرتب عن
األس�����اس�����ي�����ة مظاهر الفصول االربعة ،يقوم املرشد
بقراءتها على مسمع الطفل كي يرتبها
الدنيا
األخير ترتيبا صحيحا ،مثال:

-8

أنا أعرف معنى أن مييز الطالب بني الكلمة
املسموعة ومعناها.
الكلمة

مظاهر فصل الشتاء هي:
سقوط املطر.
هبوب الرياح.
تلبد الغيوم.
تدني درجات احلرارة.
وعلى الطفل أن يعيدها مرتبة.

-9

امل����������رح����������ل����������ة يقوم املرشد بذكر كلمات على مسمع
األساسية الدنيا الطفل ،ويطلب منه اختيار الصورة التي
تفسر معنى الكلمة من بني مجموعة
صور معروضة أمامه.

قصص كليلة

أن مييز الطالب بني الواقع وبني

امل����������رح����������ل����������ة

يقوم امل��رش��د بعد س��رد القصة بطرح

ودمنة

اخليال يف النص املسموع.

األساسية الدنيا

أسئلة على منط :هل هذه القصة خيالية

ش�����ف�����اف�����ي�����ات

أن ي��ك��ت��ب ال���ط���ال���ب احل����روف

امل����������رح����������ل����������ة

ت��ع��ط��ى ال��ش��ف��اف��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب ،وت��وض��ع

احلروف

ب��أش��ك��ال��ه��ا م���ن���ف���ردة ب��اجت��اه

األساسية الدنيا

عليها النقاط املمثلة للحرف ،ليقوم هو

أم ال؟ وملاذا؟
-10

باالعادة عليها وكتابة احلرف.

صحيح.
-11

علبة رمل

أن ي��ك��ت��ب ال���ط���ال���ب احل����رف

امل����������رح����������ل����������ة

باستخدام اصبعه على الرمل

األساسية الدنيا

الرطب بالطريقة الصحيحة.
12-

بطاقات جمل

ت��وض��ع علبة ال��رم��ل ال��رط��ب أم���ام الطالب،
ونطبق أمامه منوذجاً ،من خالل كتابة بعض
احلروف عليها ،ومن ثم محوها ،والطلب منه
كتابة احلرف لوحده على الرمل.

ال مكونة امل����������رح����������ل����������ة ع����رض ب���ط���اق���ات ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا جمل
أن يكتب الطالب جم ً
األساسية الدنيا مختلفة ،مكونة من عدة كلمات ،يتم
من عدة كلمات غيبا.
قراءتها أمام الطالب ،ليعيد هو قراءتها،
ومن ثم حتجب اجلملة من أمامه ،ليقوم هو
بإعادة كتابتها غيبا.
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المالحق

الصفوف التي
بإمكانها
استخدامها

مقترح االستخدام

المالحق

الرقم

الوسيلة

أهدافها

الصفوف التي
بإمكانها
استخدامها

مقترح االستخدام
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بطاقات التنوين

أن يلفظ الطالب اس��م التنوين

امل��������رح��������ل��������ة

تعرض على الطالب بطاقات كتبت

بأنواعه الثالثة لفظا صحيحاً.

األس�����اس�����ي�����ة

عليها كلمات ب��دون حركة التنوين

الدنيا

ليقرأها ،ومن ثم يطلب منه املرشد أن

-14

أن يلفظ الطالب صوت التنوين

يدخل عليها التنوين بأنواعه الثالثة،

بأنواعه الثالثة لفظا صحيحا.

ليعيد قراءتها وكتابتها ،وذلك بعد أن

أن يعيد الطالب كتابة كلمات

يعرض املرشد عليه مثاال.

بإدخال التنوين بأنواعه الثالثة
عليها.
أن يقرأ الطاب الكلمات التي
أعاد كتابتها مع التنوين قراءة
سليمة.
ب��������ط��������اق��������ات

أن ي��ك��ت��ب ال���ط���ال���ب احل����رف

امل��������رح��������ل��������ة

ب���ط���اق���ات ك���ت���ب���ت ع��ل��ي��ه��ا احل�����روف

احل�����������������������روف

منفردا م��ع حركته بالطريقة

األس�����اس�����ي�����ة

الهجائية ،ويقوم الطفل بوضع احلركة

الهجائية

الصحيحة.

الدنيا

بناء على ما ميليه املرشد
بقلم لوح أبيض ً

-15

بطاقة الشدة

الشدة امل��������رح��������ل��������ة
أن يضع الطالب حركة
ّ
على احل��رف املشدد يف الكلمة األس������اس������ي������ة
الدنيا
املعروضة.

-16

قسم اجلملة
ُأ ِّ

أن ي��ح��ل��ل ال���ط���ال���ب اجل��م��ل��ة ال��ى امل��������رح��������ل��������ة
األس������اس������ي������ة
كلمات منفصلة.
الدنيا
أن يقرأ الطالب الكلمات الناجتة
عن حتليل اجلملة قراءة سليمة.

-17

قسم الكلمة
ُأ ِّ

أن يحلل ال��ط��ال��ب الكلمة الى امل��������رح��������ل��������ة
األس������اس������ي������ة
مقاطع منفصلة.
الدنيا
أن يقرأ الطالب املقاطع الناجتة
عن حتليل الكلمة قراءة سليمة.

عليه.

عرض كلمات على الطالب ،ليقوم هو
الشدة على احلرف املشدد
بوضع بطاقة
ّ

ف��ي��ه��ا ،وذل���ك ب��ع��د أن ي��ق��رأه��ا أم��ام��ه
املرشد.

62

ع���رض ب��ط��اق��ات كتبت عليها جمل،
والطلب من الطفل قصها ،لتكون كل
كلمة لوحدها ،وإعطاء عدد الكلمات
يف كل جملة ،ومن ثم قراءتها.
طباعة ب��ط��اق��ات بخط كبير ،وتلوين
امل��ق��اط��ع ب��أل��وان مختلفة ،وال��ط��ل��ب من
الطفل أن يقص كل مقطع صوتي ،وعد
املقاطع يف كل كلمة ،ومن ثم قراءتها.
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كلمة وصورة

أن يحلل الطالب الكلمة إلى
أصواتها.

امل�������رح�������ل�������ة
األس����اس����ي����ة
الدنيا

يتم ع��رض بطاقات ص��ور ألشياء ،و

-19

بطاقات
األعداد

أن يقرأ الطالب األعداد من 0
–  99قراءة صحيحة.

امل�������رح�������ل�������ة
األس����اس����ي����ة
الدنيا

يتم الطلب من الطفل نطق األصوات
اللغوية املكونة للكلمة مثال :صورة
كأس ،ينطق الطفل.
أص��وات��ه��ا امل��ك��ون��ة ،أو ُي��ط��ل��ب منه

نطق الصوت األول ،أو األخ��ي��ر ،أو
كليهما من الكلمة.

أن ي��ق��رأ ال��ط��ال��ب األع����داد من
 999 – 100قراءة صحيحة.
أن ي��ق��رأ ال��ط��ال��ب األع����داد من
 9999 – 1000قراءة صحيحة.
أن يرتب الطالب األع���داد من
 0-99تصاعدياً.

عرض البطاقات على الطالب ،وعليه
أن يحدد األع��داد املذكورة أمامه،
أو يقرأ من العدد احملدد له ،ليكمل
حتى العدد الذي يحدد له كنهاية.
يتم عرض بطاقات األعداد عشوائيا
على الطالب؛ ليقوم بترتيبها تصاعديا
أو تنازليا حسب ما يطلبه املرشد.

أن يرتب الطالب األع���داد من
 100-999تصاعديا.
أن يرتب الطالب األع���داد من
 1000-9999تصاعدياً.
أن يرتب الطالب األعداد من99
–  0تنازلياً.
أن يرتب الطالب األع���داد من
 100 - 999تنازلياً.
أن يرتب الطالب األع���داد من
 1000 – 9999تنازليا.
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المالحق

الرقم

الوسيلة

أهدافها

الصفوف التي
بإمكانها
استخدامها

مقترح االستخدام

الرقم

المالحق
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الوسيلة

أهدافها

الصفوف التي
بإمكانها
استخدامها

ل���وح ال��ك��رت��ون أن يكتب الطالب األعداد من – امل��������رح��������ل��������ة
األس������اس������ي������ة
املغلف حراريا . 99
الدنيا
أن يكتب الطالب األع���داد من
. 999 – 100

مقترح االستخدام

يعطى الطالب ل��وح ال��ك��رت��ون ،وقلم
اللوح األبيض ،ويطلب منه كتابة بعض
األعداد املعروضة أمامه وقراءتها.

أن يكتب الطالب األع���داد من
. 9999 – 1000
-21

لوحة املنازل
أن يجمع الطالب األع���داد دون امل��������رح��������ل��������ة
األس������اس������ي������ة
حمل ضمن .99
الدنيا
أن يجمع الطالب األع���داد دون
(إلج���راء عملية
حمل ضمن .999
اجلمع)
أن يجمع الطالب األع���داد دون
حمل ضمن .9999

-22

ل������وح������ة ج���م���ع أن يجمع الطالب األع���داد دون امل��������رح��������ل��������ة
األعداد
األس������اس������ي������ة
حمل ضمن .99
الدنيا
أن يجمع الطالب األع���داد دون
حمل ضمن .999
أن يجمع الطالب األع���داد دون
حمل ضمن .9999
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لوحة املنازل
أن يطرح الطالب األع���داد دون امل��������رح��������ل��������ة
األس������اس������ي������ة
استالف ضمن .99
الدنيا
أن يطرح الطالب األع���داد دون
(إلج���راء عملية
استالف ضمن .999
الطرح )
أن يطرح الطالب األع���داد دون
استالف ضمن .9999
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ل������وح������ة ط�����رح أن يطرح الطالب األع���داد دون امل��������رح��������ل��������ة
األعداد
األس������اس������ي������ة
استالف ضمن .99
الدنيا
أن يطرح الطالب األع���داد دون
استالف ضمن .999
أن يطرح الطالب األع���داد دون
استالف ضمن .9999

64

ت���رت���ي���ب األع��������داد ب��ح��س��ب امل����ن����ازل،
واس���ت���خ���دام احمل���س���وس���ات ك��ع��ي��دان
البوظة يف كاسات البالستيك ،جلمع
األعداد بشكل عمودي.

لوح من البويجال عليه مخطط أسهم،
بحيث يقوم الطفل بكتابة العددين
املراد جمعهما ،و يتبع األسهم إلجراء
عملية اجلمع.

ت���رت���ي���ب األع��������داد ب��ح��س��ب امل����ن����ازل،
واس���ت���خ���دام احمل���س���وس���ات ك��ع��ي��دان
البوظة يف كاسات البالستيك ،لطرح
األع�����داد ب��ش��ك��ل ع���م���ودي ،ومي��ك��ن
استخدام املعداد.
لوح من البوليجال عليه مخطط أسهم،
بحيث يقوم الطفل بكتابة العددين
املراد طرحهما ،ويتبع األسهم إلجراء
عملية الطرح.

الرقم

أهدافها

الوسيلة
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تقومي األسبوع.

-26

ت���ق���ومي األش���ه���ر أن ي���ذك���ر ال���ط���ال���ب األش���ه���ر امل��������رح��������ل��������ة
األس������اس������ي������ة
امل��������ي����ل���ادي��������ة امليالدية والهجرية مرتبة.
الدنيا
والهجرية.

-27

ه�����ي�����ا ن���ت���ع���ل���م أن يضرب الطالب عدد ًا من رقم امل��������رح��������ل��������ة
األس������اس������ي������ة
يف عدد من رقمني.
الضرب.
الدنيا

-28

ه�����ي�����ا ن���ت���ع���ل���م
القسمة.

ع���رض ب��ط��اق��ات ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا أي���ام
األسبوع ،ليقوم الطالب بترتيبها ترتيبا
صحيحا.
عرض بطاقتني كتبت عليهما األشهر
امليالدية والهجرية ،بحيث يقوم الطفل
بترتيبها بشكل صحيح.
ع���رض ط��ري��ق��ة ض���رب ع���دد م���ن رق��م
م��ع ع��دد م��ن رق��م�ين ،و وض��ع مخطط
سهمي لكيفية االن��ت��ق��ال يف املراحل
حتى إيجاد الناجت ،ويكون ذلك على
لوح مجلنت عليه مخطط سهمي.

أن مييز الطالب إش��ارة القسمة

امل��������رح��������ل��������ة

عرض طريقة قسمة من خالل مخطط

من بني باقي إش��ارات العمليات

األس�����اس�����ي�����ة

سهمي لكيفية االن��ت��ق��ال يف املراحل

احلسابية.

الدنيا

حتى إيجاد الناجت ،ويكون ذلك على
لوح مجلنت عليه مخطط سهمي.

أن يعطي ال��ط��ال��ب ن���اجت عملية
القسمة بالشكل الصحيح.

ثانيا :األلعاب التربوية:
الرقم

-1

اسم اللعبة

بازل
« حكاية القط
مشمش»

أهدافها

الصفوف التي
ميكن لها
استخدامها

مقترح االستخدام

أن ي��رك��ب ال��ط��ال��ب اجل��م��ل

املرحلة األساسية

ت��ع��ط��ى ق��ط��ع ال����ب����ازل ل��ل��ط��ال��ب

م��ع ص���ور ال��ق��ص��ة بالشكل

الدنيا

ليقوم بترتيبها بناء على تسلسل

الصحيح.
أن ي��ق��رأ ال��ط��ال��ب جملة من

األح������داث ،وت��ط��اب��ق اجل��م��ل مع
أحداث الصورة .

عدة كلمات قراءة سليمة.

65

المالحق

الصفوف التي
بإمكانها
استخدامها

أن يذكر الطالب أيام األسبوع امل��������رح��������ل��������ة
األس������اس������ي������ة
بالترتيب.
الدنيا

مقترح االستخدام

أن ي���ذك���ر ال���ط���ال���ب أس���م���اء املرحلة األساسية
الدنيا
أصحاب املهن.

ص���ورة أص��ح��اب امل��ه��ن ،ونطلب

أن يعدد الطالب أس��م��اء بعض

م���ن ال���ط���ال���ب أن ي��ت��ح��دث عن

-3

بازل
(سفاري األبجدية )

-4

بازل
(الكلمة وعكسها)

وعكسها.

-5

(أحرف ،كلمات،
صور)

أن يوفق الطالب بني الكلمة املرحلة األساسية
الدنيا
وحروفها وصورتها.

-6

ذيل احلصان

المالحق

-2

بازل «مهنتي وأدواتي»

نقوم بعرض األجزاء التي عليها

ص��اح��ب ك���ل م��ه��ن��ة ،وم����ن ثم

أدوات املهنة املعروضة أمامه.

نقوم بعرض األجزاء التي عليها

أن يطابق الطالب بني صاحب

األدوات ،ونترك املجال للطالب

املهنة وأدواته.

للحديث عنها ،ومالءمتها مع

أن ي��ق��رأ ال��ط��ال��ب أس��م��اء املهن

صاحبها.

املعروضة أمامه قراءة صحيحة.

أن مييز الطالب أشكال احلرف املرحلة األساسية تعرض قطع البازل أمام الطالب،
املختلفة.

الدنيا

ليقوم مبالءمة احلرف مع صورته،
ومن ثم قراءته قراءة سليمة.

أن يقرأ الطالب احل��رف قراءة
سليمة.

من املمكن أن نطلب منه أن يقوم
ب��رس��م ش��ك��ل احل����رف ،أو رس��م
الصورة املعروضة ،وتلوينها.

أن يوفق الطالب بني الكلمة املرحلة األساسية تعرض قطع البازل أمام الطالب؛
الدنيا

ل��ي��ق��وم ب���ق���راءة ال��ن��ص��ف األول،
وه���و ال��ك��ل��م��ة ،وم���ن ث���م ع��رض
البطاقات األخرى ،ليالئم ما بني
النصف األول (الكلمة) والنصف
الثاني (عكسها).

أن يقرأ الطالب الكلمة قراءة
سليمة.

ع����رض ك��ل��م��ات أم�����ام ال��ط��ال��ب
ضمن ب��ط��اق��ات وق��راءت��ه��ا ،ومن
ث��م ع��رض ص���ورة ليقوم الطالب
ب��ال��ت��وف��ي��ق ب��ي��ن��ه��ا وب�ي�ن الكلمة
ال��دال��ة عليها ،وك��ذل��ك حتديد
حروف الكلمة ،من خالل إخراج
بطاقات احلروف املكونة لها.

أن ي��ع��ط��ي ال��ط��ال��ب تعليمات املرحلة األساسية عرض ص��ورة حصان ب��دون ذيل،
أو إرش���ادات لزميله معصوب الدنيا

واخ��ت��ي��ار ط��ال��ب ليكون املرشد

العينني بالترتيب الصحيح،

ل��ط��ال��ب آخ����ر ي���ك���ون م��ع��ص��وب

ب��اس��ت��خ��دام أس���ل���وب ال��ط��ل��ب

العينني ،مهمته إرشاده بتعليمات

والروابط.

م���ح���ددة وواض���ح���ة ،ح��ت��ى يضع
الذيل يف مكانه.
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الرقم

اسم اللعبة

-8

فم السمكة

-9

املبتكر الصغير

-10

صندوق احلواس

-11

اللعب مع الكسور

أن يقرأ الطالب األع��داد من

املرحلة األساسية

ع���رض ب��ط��اق��ات األرق������ام على

 1-12قراءة سليمة.

الدنيا

الطالب ،ليطابقها مع معدودها.

أن يطابق الطالب األعداد من
 1-12مع املعدود.
أن يقارن الطالب بني األعداد املرحلة األساسية
من  99 – 0بوضع اإلش��ارات الدنيا

املعداد ،أو استخدام مكعبات

(< .)= ، > ،

دينيز ،ومن ثم فتح فم السمكة

أن يقارن الطالب بني األعداد

باجتاه األكبر.

وض�����ع أع�������داد و مت��ث��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى

م�����ن  999 – 100ب���وض���ع
اإلشارات (< .)= ، > ،
أن يقارن الطالب بني األعداد
م���ن  9999 – 1000ب��وض��ع
اإلشارات (< .) = ،> ،
أن مييز الطالب بني املجسمات املرحلة األساسية
واألش�������ك�������ال ال���ه���ن���دس���ي���ة الدنيا

األشكال الهندسية ،واألحجام

بأحجامها وألوانها.

واأللوان.

ل���ع���ب���ة ت���رب���وي���ة ل���ل���ت���ع���رف ع��ل��ى

أن مييز الطالب بني املجسمات

املرحلة األساسية

يقوم امل��رش��د بوضع األشكال

واألش�������ك�������ال ال���ه���ن���دس���ي���ة

الدنيا

امل��س��ت��وي��ة وامل���ج���س���م���ات داخ���ل

بأحجامها وألوانها.

صندوق مفتوح من جهة ،بحيث
يتمكن الطفل من إدخال يديه،
وحت���س���س ال��ش��ك��ل ،وم��ع��رف��ة
اسمه من خصائصه.

أن ي��ح��دد ال��ط��ال��ب ك��س��ور املرحلة األساسية
ال��وح��دة ال��ت��ي مقاماتها أقل الدنيا
من .10
أن ي��ق��رأ ال��ط��ال��ب الكسور
قراءة صحيحة.

عرض الكسور ،واملقارنة بينها
من خالل األشكال اجلاهزة يف
اللعبة التربوية.

أن يكتب الطالب الكسور
كتابة صحيحة.

67

المالحق

-7

سفاري األرقام

أهدافها

الصفوف التي
ميكن لها
استخدامها

مقترح االستخدام

ثالثا :أوراق العمل:
تتنوع أوراق العمل حسب األهداف واملهارات التي يقوم املرشد بالعمل على تنميتها لدى الطالب ومنها:

المالحق

•احلروف :التمييز بني احلروف قراءة وكتابة ،والوصل بني النقاط لكتابة احلرف ،ثم وضع احلرف بشكله
املناسب يف الكلمات املعروضة.
•التحليل :مثل حتليل الكلمات إلى حروفها ،وحتليل الكلمات إلى مقاطعها ،وحتليل اجلمل إلى كلمات.
•حتليل النص :وضع عنوان للنص ،وإعادة سرد النص بلغة معيارية ،وتكون النهاية مغلقة أو مفتوحة .الربط بني
الكلمة ومعناها الصحيح .
•حتديد الكلمة الشاذة من بني مجموعة كلمات.
•ملء الفراغ بالكلمة املناسبة.
•اإلجابة عن أسئلة نصوص مقروءة (فهم مقروء).
•إستخراج معلومات من النص ،وتعبئتها يف جدول.
•وضع الكلمة املعروضة يف جملة مفيدة.
•كتابة كلمات تتكون من مقاطع حروف املد الطويلة.
•كتابة كلمات حتتوي على التنوين بأنواعه الثالثة.
•ألتمييز كتابة بني احلروف الشمسية والقمرية ،بإدخال احلركة املناسبة عليها.
•ألتمييز كتابة بني التاء املفتوحة واملربوطة والهاء.
الشدة على احلرف املناسب يف الكلمة.
•وضع
ّ
•قراءة األعداد.
•أكمل السلسلة العددية.
•رتب األعداد من (  ) 99 – 0و(  ) 999 – 100تصاعديا.
•رتب األعداد من (  ) 99 – 0و(  ) 999 – 100تنازليا.
•قارن بني العددين التاليني ،بوضع إحدى اإلشارات التالية.) = ، < ، > ( :
•جد ناجت جمع العددين التاليني.
•جد ناجت طرح العددين التاليني.
لون األشكال املتشابهة بنفس اللون (األشكال الهندسية واملجسمات).
• ّ
•صل الشكل يف العمود األول مع اسمه يف العمود الثاني (األشكال الهندسية واملجسمات).
لون املسألة مع ناجتها بنفس اللون( .مسائل على عملية الضرب).
• ّ
•ظلل قيمة الكسر.
•ما ناجت ضرب ما يلي؟
•ما ناجت قسمة ما يلي؟
ملحوظة :من اجلدير بالذكر أن تعليمات كل ورقة عمل تكون معروضة للطالب يف أعلى الورقة ،أو يف أسفلها.
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رابعا :الفيديو والبوربوينت:
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الرقم

عنوان البوربوينت /
ملف فيديو

أهداف البوربوينت

-1

أحل������روف ال��ش��م��س��ي��ة
والقمرية.

أن مييز ال��ط��ال��ب بني امل����������رح����������ل����������ة
احل������روف ال��ش��م��س��ي��ة األساسية الدنيا
وال��ق��م��ري��ة بالشكل
الصحيح.

-2

أغاني احلروف

أن مييز الطالب أشكال امل����������رح����������ل����������ة
األساسية الدنيا
احلرف املختلفة.

ليشاهدها ،ومن ثم يقوم بالغناء معها بعد

أن ي��ق��رأ ال��ط��ال��ب احل��رف

سماعها وتكرارها ،والرقص على نغمتها

قراءة سليمة.

مع باقي أفراد املجموعة.

-3

أص����������وات احل�������روف أن مييز الطالب أثناء امل����������رح����������ل����������ة
املتشابهة
القراءة بني األصوات األساسية الدنيا
املتشابهة ،وإخراجها
م����������ن م�����خ�����ارج�����ه�����ا
الصحيحة .

-4

كرتون (حكايات
عاملية )

تعرض مادة البوربوينت كتقدمي للفعالية،
وتشتمل على بعض األسئلة ليتفاعل الطالب
معها.
تعرض مادة الفيديو ( يوتيوب ) أمام الطالب

أن يكتب الطالب احلرف
بأشكاله املتعددة.

أن ي���س���رد ال��ط��ال��ب امل����������رح����������ل����������ة
ق��ص��ة س��م��ع��ه��ا بلغة األساسية الدنيا

ملف بوربوينت يعرض كل مجموعة من
األصوات املتشابهة ،ويضم ثالث كلمات
على األق��ل لكل ص��وت ،وي��وض��ح طريقة
نطق احلرف يف كل كلمة ،مع إرفاق ملف
صوتي؛ ليقوم الطالب بالتكرار من ورائه.
عرض حكايات عاملية من خالل اليوتيوب،
ثم الطلب من الطالب أن يعيد سرد القصة

معيارية .
(فهم مسموع)

بلغة معيارية .

-5

أفالم قصيرة

أن ي���ص���ف ال��ط��ال��ب امل����������رح����������ل����������ة
م���وق���ف���ا رآه وص���ف���ا األساسية الدنيا
ش���ف���وي���ا ،م��س��ت��ع��ي��ن��ا
بالروابط الشفوية.

ع��رض فيلم قصير ح��ول احلياة البرية ،أو

-6

كرتون

أن ي��ك��م��ل ال��ط��ال��ب امل����������رح����������ل����������ة
ق����ص����ة ذات ن���ه���اي���ة األساسية الدنيا
مفتوحة.

(حكايات عاملية)

بعض الظواهر الطبيعية ،ليقوم الطالب
بعد ذلك بوصف األح��داث وصفا شفوياً،
مستعين ًا بالروابط اللغوية.
عرض قصة مصورة ( فيديو ) ،كحكايات
ال تنسى ،أمام الطالب ،ويتم قطع املشاهدة
قبل انتهاء القصة ،ليطلب املرشد من الطالب
إعطاء نهاية ذات صلة بالقصة .

-7

أحل������روف ال��ش��م��س��ي��ة أن ي��ف��رق ال��ط��ال��ب بني امل����������رح����������ل����������ة ق��ص��ة م���ص���ورة ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ف��ري��ق يف
والقمرية
احل����������روف ال��ش��م��س��ي��ة األساسية الدنيا الكتابة بني احلروف القمرية والشمسية.
والقمرية.
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الرقم

عنوان البوربوينت /
ملف فيديو

-8

بوربوينت  :احلروف أن ي��ك��ت��ب ال��ط��ال��ب امل����������رح����������ل����������ة عرض بوربوينت للطريقة الصحيحة لكتابة
الهجائية بحركاتها احل�����رف م���ن���ف���رد ًا مع األساسية الدنيا احلروف الهجائية.
ح��رك��ت��ه ب��ال��ط��ري��ق��ة
الثالث
الصحيحة.

-9

ألتاء املفتوحة
واملربوطة

أن يفرق الطالب بني امل����������رح����������ل����������ة عرض اجلزء املتعلق بالتاء املفتوحة واملربوطة
كتابة التاء املفتوحة األساسية الدنيا يف مسلسل املناهل ،وافتح يا سمسم.
واملربوطة والهاء.

-10

بوربوينت:
أن ي���رب���ط ال��ط��ال��ب امل����������رح����������ل����������ة ع��رض صوتني لغويني أم��ام الطفل ،ليقوم
بني احل��روف املنفصلة األساسية الدنيا مبزجهما ،مكون ًا كلمة ،مثال :د -ب =
امل������������زج ال����ص����وت����ي
دب
وامل����ع����روض����ة أم���ام���ه
للحروف
ص���وت���ي���ا ،م���ن خ�لال
ومن ثم نتدرج لثالثة أصوات لغوية ،وصو ًال
مزجها معا.
الى ستة أصوات أو أكثر.

-11

جدول الضرب

أن مييز الطالب إشارة امل����������رح����������ل����������ة ع����رض ب��ورب��وي��ن��ت ي��وض��ح م��ف��ه��وم عملية
الضرب من بني باقي األساسية الدنيا الضرب ،وأنه جمع متكرر.
إش�������ارات ال��ع��م��ل��ي��ات
احلسابية.
أن ي��ف��س��ر ال��ط��ال��ب
مفهوم ال��ض��رب بأنه
جمع متكرر.
أن ي��ط��ب��ق ال��ط��ال��ب
ح�����ق�����ائ�����ق ال�����ض�����رب
لألعداد من .5 – 1

70

الصفوف التي
ميكن لها
استخدامها

مقترح االستخدام

