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 مةمقد  

: حاالتها اختالف على اللغة إجادة على القدرة هو ،اللغويّ  رالتنوّ ب اليوم يعرف ما أو ،اللغويّ  رالتطوّ  إنّ 

 باتهامركّ  تحليل وكذلك عة،متنوّ و مختلفة سياقات في مالئما استعماال واستعمالها ،والمنطوقة المكتوبة

 هرتطوّ  في قفزة لدى الطفل تطرأ والكتابة القراءة اكتساب مع(. 3002 ،סגלוצור ،רום) واعيا تحليال

 . رهاتطوّ  في تساهمان وبالتالي اللغوّية للمعرفة نيأساسي طلبينم والكتابة القراءة كون ،ويّ اللغ

من جهة أخرى. في هذه النشرة  واألكاديميّ  ،من جهةالتعلّم التطّورّي إلى عسر  قنا في نشرتنا السابقةتطرّ 

 تدّخلال استراتيجّياتوما هي  ،ةوعالقته بالجوانب األكاديميّ التعلّم التطّورّي سوف نستعرض عسر 

حول  ،ولو قصيرة ،ن نعطي لمحةأ ولكن قبل هذا ال بدّ  .ةمن تأثيرها على الحياة التعليميّ  المالئمة للحدّ 

 الطفل رتطو   تعيق أن شأنها من التيعند الطفل، لنستطيع فهم وإدراك الفروق والصعوبات  اللغويّ ر التطوّ 

  .اونمائي   الغوي  

 

 التالية األمور على المعل م كشف إلى النشرة هذه تهدف

  عند األطفال اللغويّ ر والتطوّ  اللغوّيةالكفايات. 

  ّتساعد  استراتيجّياتطرائق و، واقتراح ميعسر تعلّ  إلىي رات ودالئل تشير إلى صعوبات قد تؤدّ مؤش

 فيدعم تالميذه المستصعبين. المعلّم

  ّلتطبيق أهداف االحتواء والتلميذ المعلّمف ة تحت تصرّ بشريّ  -ةموارد مادي. 
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 ر الفكري  التصو  

يحصل على سبيل المثال فنجده  ،العربّيةاللغة  فيواحد  موضوعفي  زذا أداء متمي  ا تلميذ كثيرا ما نواجه

 ،ية في اإلمالء المنقولعالمات متدنّ  لديه نا نجدأنّ  في حين ،في التعبير الشفويّ  اة جدّ جّيدعلى عالمات 

بذل لو ه أنّ على اعتبار ، ومهمال ارمقصّ  ونعتبره تلميذوقد نلقي اللوم على ال ،لدينا االستغرابا يثير ممّ 

غير مقروء" وغيرها  ك، "خطّ "كنكتب له "عليك تحسين خطوعادة ما  .أفضلن خطه الك مجهودا أكبر

 .ونقنع أنفسنا بهذا ،هو المذنب تلميذال أنّ لى إمن العبارات التي تشير 

م عوبات التعلّ ص ق واإلمعان فيعلينا التعمّ أعمق،  وبشكل ،حاولنا أن نفهم هذا التباين بمنظار آخر لكن إذا

تلك  ، يكون المسؤول عن كيفية تنفيذة أكاديمية مرتبطة بجهاز ذهني معينمهمّ  كلّ  أنّ ة كي ندرك ريّ التطوّ 

 تدّخل استراتيجّياتمن خالل وصعوباته بصورة أفضل،  تلميذوبالتالي نستطيع أن نحتوي ال ،المهمة

 .تلميذها الهة التي يواجريّ تتالءم والصعوبات التطوّ 

استرجاع المعلومة، والتعبير الشفوي يحتاج إلى ثروة لغوية، طالقة  أنّ نجد  ،عدنا إلى المثال السابق فإذا

فمن الطبيعي أن يكون أداؤه أفضل، بينما  ،التعبير الشفوي فية جّيديتمتع بقدرات  تلميذال أنّ وفي حال 

حركي ومجال التواجد في ال -)البصري( ة في المجال الحسيجّيدلى قدرات إعملية اإلمالء المنقول تحتاج 

ية صعوبة في هذا المجال سوف تلقي بظاللها على جميع المهمات التي تتطلب الكتابة وأ ي،الفراغز الحيّ 

الرياضة ومعرفة االتجاهات وكالكتابة  يالفراغز الحيّ تخطيط حركي وتواجد في  إلىي مهام تحتاج أو/أو 

)شرق، غرب، شمال، جنوب( والمفاهيم المكانية مثل )أمام، خلف، تحت، فوق، بجانب، بالقرب، ... الخ( 

ة على مجاالت معرفية أخرى، كالجغرافيا والهندسسلبّية ومن هنا ستكون لهذه األمور تأثيرات مستقبلية 

 وغيرها.

توجهنا وردود فعلنا من غير األمر الذي سيجعلنا ن، التي لم نكن نفهمهاات سلوكيّ بعض الهذا سيوّضح لنا و

 استراتيجّياتبواسطة ، ونستطيع احتواءهم على نحو أفضلف .ةأكثر فائدة وأكثر إيجابيّ  لنصبحتجاههم، 

 ح.ة من خالل التدريس المصحّ عالجيّ 

 

 موروثة؟ أمهل اللغة مكتسبة 

 فاكتساب .ز البشر عن الكائنات األخرى بشكل أساسيّ القدرة على اكتساب اللغة واستخدامها هو ما يميّ  إنّ 

 واستخدام إلنتاج وذلك ،اللغة وفهم معرفة على القدرة خاللها من اإلنسان يكتسب التي ةالعمليّ  وه اللغة

لغتهم  -لغتهم األماألطفال الرضع ل اكتساب اكتساب اللغة هو أساسا إنّ جل التواصل. والجمل من أ الكلمات

محيطين بهم. الشخاص ومن قبل األ كالم منطوق من همحاكاة وتقليد ما يسمعون تهم فيومحاول ،األولى

 .اكتساب لغة ثانية أو أكثر عنزه وهذا ما يميّ 

من قبل  ،هذه اللغوّيةط القدرات التقا من خاللها الطريقة التي يتمّ  هو اكتساب اللغةة عمليّ المهم في فهم و

س دون أن تدرّ  ،مة للغة األوفهم القواعد النحويّ  ،من الوالدة السنوات األولىطفال الرضع في غضون األ

 م التلميذ العادي في المدرسة.كما يتعلّ  ،بشكل واضحو في إطار رسميّ 
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ي سكينر م النفسوعلى رأسهم العال   ،ةالظاهرة هم أنصار الطريقة السلوكيّ ن حاول تفسير هذه ل م  أوّ  نّ إ

وهي عبارة عن مجموعة  ،نسانيّ اللغة شبيهة بالسلوك اإل أنّ ب النظرّيةحيث يرى أصحاب هذه  ،(7591)

ة البيئيّ ى العوامل عزون ذلك إل. ويه المختلفةويكتسبها أثناء مراحل نموّ  ،مها الفردمن العادات التي يتعلّ 

لغة  نّ وإ ،م الجديدم في اكتساب التعلّ ة التعلّ حول محور عمليّ  النظرّيةض لها الفرد. وتدور هذه التي يتعرّ 

رة لتقليد كبي أهّمّية وتعطي  ،نةمعيّ  تعليمّية جواءإيجاد ظروف وأعن طريق لفرد قابلة للتعديل أو التغيير ا

 ولردود فعل الكبار لكالم أوالدهم.  ،طفالكالم الكبار من قبل األ

إلى وصف اللغة  ،(7515عرضها من قبل حومسكي ) تي تمّ ة الّ التوليديّ  النظرّيةتهدف  ،وبالمقابل

هي وجود مجموعة من المبادئ والحاالت  النظرّيةة لهذه ساسيّ ة. الفكرة األة خاصّ باعتبارها ميزة إنسانيّ 

بغض النظر  اللغوّيةتهم ة. فجميع البشر يشتركون في جزء من معرفريّ اللغات البش كلّ ل تي تمثّ والقواعد الّ 

ض نسان. وعليه عند تعرّ والدتها مع اإل المشتركة حيث يتمّ  والقواعد العامة هي هذه السمة ،معن لغة األ

 وكشف الطفل للغته يستطيع اكتسابها بصورة سريعة جدا.

 كلّ و ،لكن يوجد بينهما مجاالت مشتركة كثيرة أو متشابهة ،يظهر وجود طريقتين مختلفتين ،ل وهلةوألوّ 

 .  هومراحلاكتساب اللغة ات عمليّ خرى في فهم منهما تكمل األ

 

 لدى الطفل اللغوي  ر التطو  

التعبير، تي تخدمهم في مجاالت التفكير، نة، والّ فق عليها لدى جماعة معيّ اللغة هي مجموعة رموز متّ 

ف على ال التعرّ للطفل علينا أوّ  اللغويّ ولكي نستطيع تقييم وفحص المستوى واألداء  .صالم واالتّ التعلّ 

 ؛ةأساسيّ  باتركّ ثالثة م ن منعند األطفال، وهي تتكوّ  اللغويّ ر بات التنوّ مركّ و ما يعرف بأ ،بات اللغةمركّ 

 .المحادثةو الصرف والنحو(، اللغوي  )القاموس  اللغوي ةالكفايات  ،لوعي الصوتي  ا

 

 لوعي الصوتي  ا .7

يصف مخزون ، وة إخراجهامن حيث مخارجها وكيفيّ  اللغوّية األصوات يبحث في مجال األصوات:علم 

 ة ربطها بتركيب كلمات.وكيفيّ  ةمحكيّ أصوات اللغة ال

إدراك المبنى الصوتي ، وةمحكيّ ال لكلمةل نولوجيوالف يقظة الجلية للمبنىوال ةلحساسيّ ا هو :الوعي الصوتي  

 طويلة أو قصيرة مقاطع (ة منفردة مثللكلمات اللغة والقدرة على تحليل هذا المبنى إلى وحدات صوتيّ 

وعن طريق مقارنة  ،1تقاس هذه القدرة عن طريق تقطيع الكلمات إلى مقاطع أو فونيمات ).وفونيمات

ج مز، ولكلمةا نع ألخيرةأو الى وألا نيمةولفل ازع طريق نع، ولها كلمات من حيث المبنى الصوتيّ 

 .جديدة كيب كلمةرلت مقاطعأو  نيماتوف

                                                           
ة دون معنىهي أصغر وحدة صوتيّ  :فونيمة.
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وف سلسمعي ا زلتمييا معليه بصعي ذينل، .فاألطفال ادلجيّالسمعي ا زالتمييبي وتلصاعي ولا قتعلّي

 اسليم ارال يضمن تطوّ  ملسليالسمعي ا زلتمييا نّ إف، كلذع متي. ولصا عيولا تطويرضا يأ معليه بصعي

ع مه تذا تقولافي رورة الضبر طو تتة ال ص اخالوعي الصوتي يتطلب قدرة ذهنية  أنّ للوعي الصوتي، إذ 

 للغة.اي نبام لحليتعلى  لفطلرة ادق، أي لغوّيةلميتا رة ادلق، وهي ايّ وللغر اطو لتا

 

  اللغوي ةالكفايات  .2

مة في ظ نمو لفطلا ذهنفي  الموجودةدراكها والمصطلحات وإالمفردات ون زخمهو  :ي  وللغس امولقاا

 .للغةكتساب اة الهمّمة دقاعهو و .ضبعبعضها بصلة تّمت فئا

ما كلّ ، وختلفةمت ياقاسفي  ر لهار تكم فكشانالهو نتيجة لكلمة فاكتساب ا ،ايّوفش يّ وللغس امولقاا بكتسي

 .ملمتكلاناال على م لهس، كانت أيماظنتوا بطاترت أكثر لكلماكانت ا

 ملفها نيبق رلفاضا يكر أذنأن نبغي ي .كلماتقليل من الد دعلى عالطفل  ىدل الذهنيّ يحتوي القاموس 

 التي مفرداتيختلف عن تلك اليع فهمها طستيو ،فها الطفلرعيلتي ا مجمل الكلمات نّ ألج؛ تانإلوا

 في كالمه.  خدمهايست

 ت:لكلماا من نعينو منس مولقاا فتألّي

 لشتمت. وقلم، وةجدرا لثم؛ للغةاي في موسلقاالمعنى ت ذات الكلمااوهي ؛ كلمات مضمونية ل:النوع األو  

ة. كما ويحتوي القاموس ء عامّ ماسوأة وسحسمء ماسس أاسألافي  التي تكون ءماسألا مند كبير دعلى ع

ت، لصفاا ضعبضا يأ لفطلس اموفي قاونجد اه. يانووه وحمطوغبته ر نع رعبت هذه األفعال ،أفعالعلى 

 .عالمهبصلة تّمة وسحسم ألمورت فاصة ص اخو

 ...أدوات االستفهاموة، ضمائر، األعداد، عبارات زمني  الكلمات ربط،  ؛ةوظيفيّ كلمات  النوع الثاني:

زال ا ممه ظعم أنّ  مغور ،كبير لشكب ،ةعيّولنواة لكميّا ثيح من ةضورلا سنفي  يّ وللغس امولقااسع تّي

 منة ص اخ، وةوبلمكتاللغة ا منمستقاة تكون فيه  يدازتتلتي ت الكلماا أن  إال ؛ ةلمحكيّاللغة ا من يُستمد

 .(,1991Robbins &Ehri) لفطلاسمعها يلتي ا صلقصا

 ليّخادلا لمبنىا ولتناي ،وبنائها للجما تركيبفي ة وجديداكتساب كلمات في الصرف  يساعد :فرـلصا

داري" "كلمة ؛ ثالم ،ةبكّ رلما تلكلماا نوكت لتيا 2"تفيمارمو" لمعنىة ذات ارلصغيا صرلعنات، واللكلما

 على لتد لتي؛ ا"و"ي ،ها كلمةحدو لشكّتأن يع طستت ةحر  فيمةرمو؛ وهي ""دار :رفيمتينمو من بةكّ مر

  .ةحر فيمةرومب لصتّتأن  بجيها كلمة، وحدو لشكتال  تصلةم فيمةرمو، وهي لملكيةا

 :المبنى الصرفيّ ة يمكن أن تظهر بشكلين من حيث ساسيّ الكلمات األ

 ،مكتب ،مثل: كتب ،من نفس الجذر نتاج كلمات جديدةي إلى إ، والتي تؤدّ اشتقاق مورفيمة ل:الشكل األو  

 .كتاب

                                                           
هي أصغر وحدة لغوية ذات معنى :مورفيمة 
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 ،(ملكية –مثل: طاولتي )ي  ،ة فقطبات قواعديّ مركّ  ةحيث نضيف للكلم ،مورفيمة صرف :الشكل الثاني

 ضمير المتكلم(. –أكتب )أ 

دة رجمفة رعمها ن إنها. م للجمء انابت ولكلماا نيب ربطلا منمكننا تة التي يّ وللغافة رلمعهو ا :ولنحا

 يةنومضم إلىالكلمات  فصنيتعلى  ولنحم اوقي با.ريقت كلبذ رشعنأن  رغي منها بف ر تصنا، جد بة كّ مرو

 مفه منة ويلنحافة رلمعانا مكنّتت وترتيبها في  الجملة. لكلماع انوعلى يعتمد لجملة ابنى م نّ أل، فيةيوظو

في  .فيه بكتنأو فيه ث د تحن تقو كلّ في ، ةجديدمال جضا يأ فلّنؤ، وأن طقأها رقنأو سمعها ن مل لمج

ن وفرعيال األطفال  أنّ إال  للفعات أو اذلا سما لثمدة، ر جمت لفئاخفي  فهمأ دبي لفطلل يّ للغواك ولسلا

 مه.في فهم ولكالافي  الهم لهاستعما مغ، رينلمباون هذه ارفسّيكيف 

في كيبات رلتهذه اتبلور تل فاطألة اياح منلثالثة السنة ل االخ، واللغويّ  سمولقاازاة اومب ولنحر اطو تيو

، ينهاب تربطلتي ايفة وظلن، وكلمات اولمضمكلمات افة رعمعلى ر طو لتهذا ا دعتمي، وةطسيب لمج

 ل قتو للجماة مالس ظمفتتعا ،اقيقيّحا عيّنوو اكميّ  ت ساعاا ولنحاسع تّية ضورلا سنفي وت. لكلماا ريفصتو

عا انوف األطفال أليؤ .فهاريصتأو  رلجوف احرر تياخافي ، ولجملةافي ت لكلماا بيترتفي ء اخطألا

ضا على يدرون أقاوهم .  ، ف...(ثم )و،  طفلعوف ابحرينها بون صلي، وةطلبسيا للجممن اختلفة م

والظروف  ،(أنّ  تفهم، أنّ ت دعتق)ا لثمر دلمصاعلى س اسألافي  لشتمتلتي بة، كتلك اكّ مر لمج فأليت

ء ماسألا مندا دعن وستعملي بلة(، ئزاجلي على ولحص رحت)ف لثم للتعلي، والة(واطلا تحت طقس) لثم

 جدملا على دعتمتة ويحنٍن بامل تعماسداد ايزة ضورلا سن أيضا في. اتذلء اماسأ فصتلتي الة وصولما

 .(رمللا منا رني قصبفسأ رلبحالى إي ونمخذت)اذا أ يّرطلشا لمبنىا لثمة، دراكيّ إلوا ةويللغا فةرلمعا نيب

 

 لمحادثةا .3

و ة أ)التداولّيةةةةةة ةيكيّتماجارلبالقةةةةةةدرة ا .عةةةةةةةو تنمة صاليّت ات ايللغة لغااتعمالنا ساقة طري فصي يذلا للمجاا

 مفهب، والشةةةةعوريّ  -عةةةةاطفيّ لوا تماعيّجالوا ،دراكةةةةيّ إلا رطو التب يقاثو ت صاااااالا لصتّت ةوي للغا ة(الذرائعّيةةةة

 ة.ختلفمة صاليّت اأوضاع 

 صاليةت اهم يمتلكون مهارات نّ أل تلباطلرادات وااإل، واياولنت واغبارلا نع رلتعبيالثالثة ء انابأيع طستي

 بل، اياولنرادات واإلا نع طفقل فاطألا ّبرعيال ، للغةاكتساب اع مو، ةيّمكاللغة  جوانتيأن  لقب رةطو تم

ت لصفاع، وااضوألاض، وارألغ، وارلبشن اوصفي مفه؛ امد قتأكثر ة صاليّت ا ئفاظوضا ين أوقحقّي

ة و قة، ورللنبة رلمتغيّا : االرتفاعاتةات الصوتيّ رللتغين سواسّح، وهم نوجيبيو نوسألي، وةطشنألوا

 م ...لكالع اقايت، وإولصا

 ،عمةطألالعاب، ألاض، ارألغل البيئة القريبة: احودة عار لصغال افاطألا حديثت عاموضوور تد

، هانّبوحيم فالوأ صقص نعر لصغال افاطألث اد  تحي كلكذ .ةثدلمحار ااطإفي  من حولهمس لنات وااناولحيا

ون ظرنيا دمعنأو ان، ولحياقة حديرة ايزث عن التحدّ  مثال:وقعت، ة ثداححدث أو لى ق إر  طلتن اويعطستيو

 .تاناويحر صوفيه كتاب وفي 
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 فيرهم عماأ سبنات صلى قصإغبة بر نلسهذه افي ل فاطألاصغي ي، القصصيّ وفي مجال النص 

 فأليت نلسهذه افي  لفط منلبنا طذا فإ .ةلقصّل اطووة وي للغابقة طلى اوستم، يّ ولنحها ابنام، ينهامضام

ها هو " :لألعماول اتناي، ورولصالى إ رشيي ن هإفوف، رعمكتاب ح صفّتل الخر أو صولسلة س منة قصّ

 ."نوختبئي مهنإ"، "تولتاب اشر

ال ن أوّ وستعملي مفه، لفاطألا دعنل صات الب وااطلخرات ادعلى قا جدم كبير د قتأ يطرة ضورلا سنفي و

 لتواصل معامون فيتعلّ  ،يحاولناميع ج منل فاطألى ادة لثدلمحارة ادقر طو تتو .ةوي للغا ئلاوسلاميع ج

ث، مع الحفاظ على موضوع الحديث.لمحاا  د 

 

 ر القرائي  أو التنو   الكتاب علىاإلقبال 

 من ةجماليّ ال تجربةالو ةشعوريّ ال متعةال ،عةمتنوّ  ةأدبيّ  أعمال ف علىالتعرّ يساهم اإلقبال على الكتاب في 

 القدرة األدب، في الخاّصة اللغوّية االستعماالت تمييز القراءة، دبع الحدسيات عن التعبير الكتب، قراءة

 .لكتابا تزايّ مم معرفة ة؛للقصّ  العام ىبنمال على المحافظةمع  ،ةقصّ  سرد على

 ي ةت هوباث ما فهنياحن أوستصعبير، صوفقا لسلسلة وة قصّوون ير ذينلاعة بارلء انابأ أنّ  ثلبحا رهيظ

أن  منر صوفقا لسلسلة وة لقصّوي ايرأن  لفطلا على لهسألاو ،رولصا لسلةس في رهتظ لتيا لشخصيةا

 ،سةملخاا سنفي  ،همأنّ إذ ة زقفث دحت بعد سن الرابعة ة.ياليّخة قصّ ربتكيأو أن ة يّتذاة قصّوي ير

ء نابأ صقص . أماةرة قصييّتذا صقص كلر، وكذصوفقا لسلسلة وبكة حذات ة قصّ يستطيعون سرد

 و...(. ...و...كلذ دعن...هاد)عناها بنم صحيحة فيغالبا  فتكونة سدلساا

كتاب، أو  من ةقصّ دةتعاسلدى ا اثحدألاو نامزالو نلمكات، ااشخصيّعرض ة يابد صلقصا لشمتكذلك 

 ....(أنّ حكى ي) بلكتاالغة بة ص اخ لغوّيةي نبامة سدلساواسة ملخاء انابم أدستخية، ربتكمة قصّ

 لثم، فةورعموفة وألمرا مور أكّ تذ صوصنعبارة عن هات، يوريناسضا يح أنجاب ةضورلا لفاطأ فلّيؤ

 .انظري ا صّن دعبفيما ن ويكسة لما يابدهو  يورلسينااو .ةليّئعاهة نزد، أو يالم دعيان، ولحياقة حديرة ايز

 

 الصفوف األولى -في المدرسة مرحلة اكتساب القراءة والكتابة

 ألنها الشرط األساسيّ  ،ةفي المؤسسات التربويّ  يّ األساس فهدال هياب القراءة والكتابة سيرورة اكتس إنّ 

أن  مارة؛ فالندماج الفرد في المجتمع في جميع المجاالت. تبدأ هذه السيرورة في جيل الطفولة المبكّ 

ة مليئة ة تنوريّ ى يندمج بسرعة لبيئة رسميّ ة حتّ ينكشف الطفل في سنواته األولى إلى اللغة المحكيّ 

سع معرفته وتنشأ لديه قاعدة لفهم تتّ ة فلغة معياريّ ب منه التعامل مع طلّ تتا ممّ بالمطبوعات والكتابات، 

 لديه. اللغويّ ر ، ويبدأ بتنمية التنوّ المقروء والتعبير الكتابيّ 

ر الطفل من خالل تقديم ين والمسؤولين عن تطوّ ب وساطة واعية ومكثفة من قبل المربّ هذه التنمية تتطلّ 

يكتسب اإللمام بالكتابة  لجعلهاالستطالع لدى الطفل  وإثارة حبّ  قة بفهم المبدأ الهجائيّ المهارات المتعلّ 

ة للقراءة والكتابة وإثراء لغته في سبيل دعم قدرة الفهم والتعبير والمهارات ، وتطوير الدافعيّ كمنظومة
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البسيط  بالمبنى المقطعيّ ز تتميّ  العربّيةا كون اللغة وتكون قدرة قراءة الكلمات سهلة نسبيّ  ة عامة.صاليّ االتّ 

ة على ترجمة الحروف ة قراءة مبنيّ ر التلميذ استراتيجيّ من خاللهما يطوّ . وافةالشفّ  3توغرافيارواألو ،انسبيّ 

ا لفهم المقروء، ولذلك يجب أن تعتبر هذه القدرة أساسا مهمّ  .إلى دالالتها ثمّ والحركات إلى أصواتها ومن 

 لقراءة أي كلمة.ة يستعملها التلميذ بعد ذلك ل إلى قدرة أوتوماتيكيّ تتحوّ 

 

 مهارات الفحصو فحص القراءة

نهم من وتمكّ  العربّيةمي اللغة ة عمل تم تطويرها لتساعد معلّ ل هو آليّ فحص القراءة والكتابة للصف األوّ 

صد تمكن تالميذ الصف األوّ  تطوير الفحص في  . تمّ العربّيةل من مهارات القراءة والكتابة في اللغة ر 

ة في اإلدارة التربويّ  االبتدائيّ ة للقياس والتقييم في التربية )راما( بالتعاون مع قسم التعليم السلطة القطريّ 

 ة.ة التربويّ ة في السكرتاريّ وقسم المعارف العربيّ 

إلصالح ( ولجنة التوجيه 1002 ،تطوير الفحص بناء على توصيات لجنة تدريس القراءة )لجنة شفيرا تمّ 

 كلّ يجب تقييم مستوى التحصيل ل على هذه التوصيات اء  . بنر القرائيّ التعليم في القراءة والتربية للتنوّ 

وذلك من أجل  ،تساب القراءة والكتابة بلغة األمل وخالل المراحل المختلفة الكاألوّ  تلميذ ابتداء من الصفّ 

مة ب صعوبة في اكتسابواجهون للتالميذ الذين ي ،قدر اإلمكان ،رالكشف المبكّ   رامجاللغة المكتوبة، مالء 

 ة طويلة.بعة تقدمهم على مدى فترة زمنيّ مناسبة لهم ومتا تعليمّية

بة في المراحل األولى ر مهارات القراءة والكتاات الحديثة في مجال تطوّ الفحص بحسب النظريّ  أُعدّ 

 العربّيةوتأثيراتها على اكتساب اللغة  بّيةالعرللغة  الخاّصةوذلك من خالل مراعاة المميزات  ،الكتسابها

 ،ةاالبتدائيّ للمرحلة  العربّية اللغوّيةتطوير الفحص بما يتالءم مع المنهج التعليمي للتربية  كلغة أم. كذلك تمّ 

  ل.األوّ  ى نهاية الصفّ ع أن يكتسبُه التلميذ من مهارات القراءة والكتابة حتّ ومع ما هو متوقّ 

ات تفحص جوانب مختلفة من مهارات وهو يحتوي على تسع مهمّ ، الفحص للتمرير بشكل فرديّ  أعدّ 

 القراءة والكتابة.

 

 محتويات حقيبة الفحص

فهم المقروء، واألقسام ب+ج من  –7ة ( )المهمّ 2،1،4،5،6،9ات )تشمل المهمّ   :اسة المهماتكر  

  ات تلميذ(.المسموع، تظهر في حقيبة المهمّ فهم  -8ة المهمّ 

وهي  ،ولتلخيص نتائج التنفيذ ،ات معدة لتسجيل ردود فعل التلميذحقيبة المهمّ  :ات للتلميذحقيبة مهم   

ة فهم المقروء واألقسام "ب" و "ج" من المهمّ  –7ة ات للتلميذ تشمل المهمّ تلميذ. حقيبة المهمّ  كلّ ة لشخصيّ 

 أيضا.فهم المسموع  – 8

                                                           
.أورتوغرافيا: هي الكتابة الصحيحة للكلمة 
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وجداول لتوثيق  في الفحصات واحدة من المهمّ  كلّ تعليمات مفصلة لتمرير  ات:تشمل حقيبة المهمّ  

 .إجابات التلميذ ولتلخيص النتائج

ا وتعليمات لتقييم األداء بتصوّ  ،ة لتمرير الفحصتشمل تعليمات عامّ  : ممرشد للمعل   ا فكري  من  واحدة كلّ ر 

 الفحص. مهامّ 

ة عند الطفل ف على سمات الصعوبات التطوري  للطفل، سنحاول التعر   اللغوي  ر على التطو  فنا بعد أن تعر  

في دعم  المعلّمتساعد  استراتيجّياتلنضع بعض الحلول من طرائق وبأشكالها وجوانبها المختلفة، 

 تالميذه المستصعبين.

 

 ي  تطورال مالتعل   عسر

 التفكير، اللغة، ؛مثل التعلم بهدف تلميذال يحتاجها التي ةليّ األوّ  والمهارات الوظائف في اضطراب هو

 متعلّ  في ةأساسيّ  المهارات هذه تعتبر حيث. ..حركيّ ال -الحسيّ  والتناسق الذاكرة اإلصغاء، ،اإلدراك

 تلك في والواضح الكبير الضطرابفا الحسابية، اتالعمليّ  وإجراء الخط ،الكتابة القراءة، التهجئة،

 تلميذال أنّ  على واضح دليل هو أخرى ووظائف مهارات خالل من تعويضها عن تلميذال وعجز المهارات

 (.3000 القاسم،) التطوريّ  مالتعلّ  عسر من يعاني

 

 تطوري   مي  تعل   عسر على تدل التي راتالمؤش  

 صعوبات في اإلدراك .1

 عليها يحصل التي المعلومات واستيعاب وفهم والبصريّ  السمعيّ  اإلدراك مجال في بالمشكالت ترتبط

 : التالي النحو على اإلدراكب صعوبات أنواع تفصيل وسيتم المختلفة، حواسهم خالل من تالميذال

 

 وتنظيم استقبال في تشويش به يقصد البصريّ  اإلدراك في تشويش :البصري   اإلدراك في صعوبات . أ

 .سليمة أيضا البصر وحاسة سليمة العين باتمركّ  أن مع البصريّ  المثير معنى وفهم

 واألساس ةالخلفيّ  أو –والجزء الكل بين التمييز صعوبة. 

 ق،-ف غ،-ع ض،-ص مثل ابصريّ  المتشابه الحروف بين التمييز صعوبة d-p-q-b ،ז-ג 

 بينهم تالفروقا على فوالتعرّ  المتشابهة الصور بين التمييز صعوبة. 

 (صلمتّ  وغير صلمتّ ) الكلمة نهاية -وسط -بداية في موقعها حسب الحروف تمييز في صعوبة. 

 الوجه تعابير تمييز في صعوبة. 

 كامل غير شكل أو/و صورة إكمال صعوبة –البصريّ  غالقاإل صعوبة. 
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 وفهم وتنظيم استقبال في تشويش به يقصد سمعيّ ال اإلدراك في تشويش :صعوبات في اإلدراك السمعي   . ب

 .سليمة أيضا   السمع ةوحاسّ  سليمة ذناأل باتمركّ  أنّ  مع سمعيّ ال المثير معنى

 الصوت نبرة خالل من األشخاص على والتعرف صوتية نبرات تمييز في صعوبة. 

 كلب -قلب سوط، -صوت مثل اسمعيّ  المتشابهة الكلمات بين التمييز صعوبة... 

 ك -ق ط، -ت ض، -د ص، -س مثل اسمعيّ  متشابه نغماتو أصوات تمييز صعوبة  ... 

 

 .األزمنة أو المسافات تقدير في اتشويشت :ةالزمني   أو ةالمكاني   مفاهيمال إدراك في صعوبات . ت

 الساعة عقارب قراءة في صعوبة. 

 التالي -السابق خلف، -أمام خارج، -داخل يسار، -يمين مثل ةمكانيّ  مصطلحات فهم في صعوبة... 

  ّصعوبة في التقدير الزمني. 

 والحروف الكلمات بين المسافات تقدير في صعوبة. 

 والحروف األرقام عكس في يسبب مما الكتابة جاهاتّ  تمييز في صعوبة. 

 الرسم الهندسة، الخريطة، استعمال في صعوبة. 

 

 ذاكرةصعوبات في ال .2

 المختلفة، حواسهم خالل من تالميذال عليها يحصل التي المعلومات تذكر مجال في بالمشكالت ترتبط

 : التالي النحو على ذاكرةال صعوبات أنواع تفصيل وسيتم

 

 .القصير المدى على مها التلميذتعل التي المعلومات رتذكّ  في صعوبة وهي :المدى قصيرة الذاكرة . أ

 أخفيت ثمّ أمامه  عرضت صور رتذكّ  في صعوبة. 

 أخفيت ثمّ عرضت أمامه  جمل أو/و كلمات رتذكّ  في صعوبة. 

 وجيزةقبل فترة  ى بهالتق قد ما شخص اسم نسيان. 

 ابهذهسبب  ما وينسى آخر مكان أو غرفته من شيء إلحضار تلميذال يذهب. 

 

 .البعيد المدى على تعلمها التلميذ التي المعلومات رتذكّ  في صعوبة وهي :المدى طويلة الذاكرة . ب

 ةالبيتيّ  الواجبات رتذكّ  في صعوبة. 

 قبل من يعرفهم الذين األشخاص وجوه أو أسماء رتذكّ  في صعوبة. 

 معلومات األناشيد، األشهر، األسبوع، أيام حفظ في صعوبة  ... 

 أغراضه بها يضع التي األماكن رتذكّ  في صعوبة. 

 اليوم خالل معه تمر التي األحداث رتذكّ  في صعوبة. 
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 معينة زمنية تواريخ رتذكّ  في صعوبة. 

 

 التفكير فيصعوبات  .3

 المطروح الموضوع مع تتالءم ال أفكار وتداعيات التفكير تتشت. 

 صعوبة في التفكير الممنهج. 

 تصلّب التفكير وعدم المرونة. 

 األفكار وتصنيف تنظيم في صعوبة. 

 يواجهونها التي لمواقفل المالئمة ستراتيجّياتالا توظيف في صعوبة. 

 البدائل وإيجاد المشكالت حل في صعوبة. 

 اتفكير طلبتت التي المهام وتجنب التفكير مقاومة. 

 ألخرى فكرة من االنتقال في صعوبة. 

 للنص الخفي المعنى فهم في صعوبة. 

 الفقرة/ النص من الرئيسية الفكرة فهم في صعوبة. 

 ةالثانويّ  والمعلومة ةالرئيسيّ  المعلومة بين التمييز في صعوبة. 

 

 ةاإلداري   وظائفال في صعوبات. 4

 التخطيط، الة،الفعّ  /العاملة الذاكرة ،الفعل رد كبح -:مثل تالمجاال من عددا يضم عام مصطلح وه

 آخر، إلى أمر من االنتقال النفس، ضبط المشكالت، حل ،(بدءال) التمهيد ،والرصد المراقبة ،التنظيم

 افتراض مفاهيم،ال وصياغة بلورة ،ةيّ التفكير /ةاإلدراكيّ  المرونة اإلبداع، ،ذاتيّ ال التنظيم المجرد، التفكير

 في هذا المجال باألمور التالية: تالميذتظهر صعوبات ال .فرضيات

 مدرسةال مستلزمات تجهيز في صعوبة. 

 هذاتيّ  تصحيح بعمليات والقيامه، تمييزو الخطأإدراك  في صعوبة. 

 ةمتسلسلذي خطوات  عمل متابعة في صعوبة. 

 الفعل رد كبح /تثبيط على القدرة في صعوبة. 

 المشاكل لحل ناجعة استراتيجّيات اختيار في صعوبات. 

  عالتوقّ  على القدرةصعوبة في. 

 الوقت ذاتوإدارته في  أمر من أكثرالتعامل مع  –الةالفعّ  /العاملة الذاكرة في صعوبات. 

 الذاتيّ  التنظيمو ذاتي  ال التخطيط في صعوبات. 
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 لغةال في صعوبات. 5

 دخول عند تظهر لغوية وصعوبات المبكرة الطفولة منذ ةأوليّ  صعوبات إلى اللغة صعوبات تقسيم يمكن

 .المدرسة إلى تلميذال

 

 ةصعوبات اللغة األولي   . أ

 جيله أبناء مع مقارنة اللغة اكتسابفي  وتأخر صعوبات . 

 الذي للشخص الكالم طريقة مالءمة ،صحيحة بطريقة ةاليوميّ  ، في الحياةاللغة استعمال في نقص 

 .للموقف أو عهم ثتحدي

 بأقرانه مقارنة الزمنيّ  عمره من أقلّ  لغوي لمستوى تلميذال استخدام. 

 قليلة اللغوّية تهثرو تكونو ،رةمتأخّ في مرحلة  األولى هكلمات تظهر . 

 اللغوّيةه وثروته مفردات ةمحدوديّ نفسها، نتيجة  الكلمات استخدامفي  تكرارال. 

 الكالم أثناء أحرف زيادة أو إنقاص. 

  ّلها ةشبيه أخرى بكلمات لهااستبداو التعبير عند بةالمركّ /الصعبة الكلمات بتجن. 

 منها دةالمجرّ  ةخاصّ  الكلمات ومعاني اللغة، فهم في صعوبات. 

 ةالشفويّ لطالقة صعوبة في ا. 

 الذاكرة من الكلمات واسترجاع اللغة إنتاج في صعوبات. 

 صعوبة في سرد القصص. 

 

 المدرسة إلى الدخول عند اللغة صعوبات . ب

 وشامل عموسّ  بشكل يريده الذي المضمون عن التعبير في صعوبة. 

 عند التعبير مناسبة ةلغويّ  صيغ استخدام في صعوبة. 

  (.اللغوّيةصعوبة  و/أو بطء في وتيرة الكالم )الطالقة 

 .صعوبات في استدعاء الكلمات وتسمية األشياء 

  إعطاء أوامر أو شرح أمر ما. في صعوبات 

  ذاتها بكلمات كثيرةاستعمال جمل قصيرة عند التعبير، أو العودة وتكرار الفكرة. 

  ّالجملة.  ها فير معناها حسب سياقتي يتغيّ ة قليلة، مما يسبب صعوبات في فهم الكلمات الّ ثروة لغوي 

 /ل،بالمشاعر، التخيّ ق دة مثل مصطلحات تتعلّ مجرّ  صعوبات في فهم مصطلحات غير محسوسة 

 .الزمن

  فهم كلمات الربط والمقارنة. في صعوبات 

  ّدة.ة والقليل من الكلمات المحدّ استعمال كلمات عام 
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  جمل مربوطة مع بعضها بواسطة "و".  الستعمباالتعبير 

  وضمائر في أماكن غير مناسبة لها. كلمات وأفعالاستخدام 

 مة الضمائر لألفعال واألزمنة.صعوبة في مالء 

 ر والمؤنث.المذكّ يز بين يمصعوبة في الت 

 بين االسم والفعل والحرف.يز يمصعوبة في الت 

 بين المفرد والمثنى والجمع.ز يميصعوبة في الت 

 دفتر.كلمة يستبدل كلمة كتاب ب كأن الحقل الداللي،ولكن من نفس  ،ل كلمة بأخرىاستبدا 

  ث بصورة واضحة(. المحافظة على قوانين الحديث )الحديث عن نفس الموضوع، التحدّ في صعوبات 

  ة في الكلمات التي يصعب لفظها و/أو كتابتها. م و/أو الكتابة خاصّ استبدال أحرف عند التكلّ  أوحذف 

  عديدة ةإمالئيّ أخطاء الكتابة مع. 

 

ل استراتيجي ات  التطوري   مالتعل   عسر نوع حسب تدخ 

 لصعوبات في اإلدراك البصري   استراتيجي ات .1

 ا.بينه والمقارنة األلوان ومطابقة مضاهاة 
 الحجم، الشكل...الطول بحسب معاييرأشياء  بين المقارنة ، 
 الحجم، الشكلالطول بحسب معاييرأشياء  ترتيب ،... 
 واألشكال واألرقام الحروف نماذج بين المطابقة. 
 صورتين بين االختالفات اكتشاف. 
 ألوان ةعدّ  بين من معين لون استخراج. 
 /كلمات. صور/ عدة رموز/ بين من نةكلمة معيّ  /صورة استخراج رمز 
 صورة من الناقص الجزء على التعرف. 
  ةقصّ / الرسمات في الصورتسلسل الترتيب. 

 (.معطاة )حروف، كلمات، أرقام، صور...بين مجموعة الشاذ من  عنصر المختلف/ستخراج الا 

 أو مشهد معطى. صور في تفاصيل عن تلميذال سؤال 
 (نكارتومصور ) فيلم في مشهد وصف. 
  ّمثل  استخدام ألعاب اإلغالق البصريpuzzle. 
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ات. 2  لصعوبات في اإلدراك السمعي   استراتيجي 

  النقل  وسائل، الحيوانات المفترسة، واحدة ) الحيوانات األليفةالمجموعة أعضاء الالتمييز بين أصوات

 (...والمواصالت
  باب يفتح، تصفق أيادٍ ، جرس يرن، مجموعات مختلفة ) تليفون يرنأفراد تنتمي لالتمييز بين أصوات ،

 (...سيارة تسير
 .تمييز صوت من مجموعة أصوات تحدث ضجيجا 
  معرفة مصدر الصوت محاولة ثمّ معين االستماع إلى صوت. 
  أثناء ع مثل تحديد الكلمات التي تبدأ بحرف ب امتسأثناء االتحديد الكلمات التي تبدأ بحروف واحدة

 (ة، ماما، بطاطس، قمر، ورد، بابا، كتاب، قلبطّ )ع  امتساال
 معطاةة صور من بين عدّ  ذلك الشيء صورةاختيار/ استخراج  ثمّ  ،نمعيّ صوت االستماع ل. 

 دياش)نب(/ أر ؛مثال ،/ المقطع الذي يغلق الكلمة المسموعةاختيار الحرف(..). 

  ذا كمسن( أو )ه -شاب -على تمييز نبرة الصوت حسب العمر أو حسب الشخص )طفل تلميذالتدريب

 ..( وهكذا.المعلّمصوت بابا، ماما، أخي، 

 فأس، كأس،  ؛مثل ،نةاستخدام الكلمات المسجوعة التي لها وزن معين وقافية معيّ  على تلميذتدريب ال (

 .رأس(

 

ات. 3  حركي  ال -لصعوبات في اإلدراك الحسي   استراتيجي 

  أو خلف  ،أمامجاه الذي يحدده )أن يمشي في االتّ  تلميذمن ال المعلّم حيث يطلب يالمشحركّية كأنشطة

أو يقلد مشي  .أو رافعا يديه بطريقة معينة أو يمشي حامال كتبه على رأسه دون أن تقع .جانب البابب

 ..ة.أو يمشي في خط مستقيم أو يمشي على خطوط ملون .الحصان( ،األرنب ،الفيلك) الحيوانات
 أو  ،مسافة معينةى لعأن يرمي الكرة من التلميذ  المعلّمحيث يطلب  ،أنشطة الركل والرمي والمسك

 .أو يحمل الماء في أوعية مسطحة بحيث ال يقع منه،يلتقط كرة في الهواء
  ة في الدقّ  ، شرط أن يراعينةتلوين أجزاء معيّ  ميذتلمن ال المعلّميطلب  أنشطة الرسم حيثاستخدام

 .(لحدلمساحة المطلوبة )االتلوين وال يخرج عن ا
 .ألعاب المتاهات 
  ّن.ان معصوبتيالعينبحيث تكون  هاملمسف على األشياء من خالل التعر 
  الرسم بالهواء. أسلوباستخدام 
  التمثيل الجسدي لألشياء و/أو الحروف. أسلوباستخدام 
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ات. 4  لصعوبات في الذاكرة استراتيجي 

  ّهبز من قيمة االحتفاظ لسابق يعزّ في ا تلميذمه الما تعلّ  إعادةم: إن التعلّ  ةتكرار عملي. 

  م أن يستفيد من فكرة قواعد البيانات من خالل محاولة ربط لمعرفة: يمكن للمتعلّ ا ظمتنبناء قواعد

نت ما تحسن التنظيم وربط الجديد بالقديم تحسّ كلّ  أن إذ، المفاهيم الجديدة مع المفاهيم والحقائق القديمة

 .الذاكرة

 وذلك من النص أو  تلميذة ذات معنى ومغزى للقوم على أساس محاولة بناء قصّ يالتوليد القصصي: و

 مجموعة المفردات المراد تذكرها.

  بيان أو تخطيط ذهنيتحويل أي نص يراد تذكره إلى  تلميذيمكن لل ة: تخطيطيّ  -ةبيانات ذهنيّ استخدام 

 .مة وذات داللة واضحةربط بين مفاهيم النص وفق عالقات منظّ ي

  لتلميذلتوفر ل ،شكل مختصربتدوين المالحظات بصورة مستمرة: وذلك من خالل إعادة كتابة النص 

أصبحت ممكنة أكثر اآلن مع  هذه الطريقة .ة المطلوبة كاملةن النص أو المادّ ر تغني عدالالت للتذكّ 

 .ةالخلويّ اتف وتوفر أجهزة الحاسوب المحمولة الصغيرة أو اله

 ؛ة المساعدة على التذكر والبعيدة عن تشتيت االنتباهيعوامل البيئة: يجب البحث عن الظروف البيئ 

 .وغيرها من عوامل البيئة التي تؤثر في التذكر ، التهويةاإلضاءة، مكان الدراسة ،طريقة الجلوس
  ّنقصها  ريؤثّ  والتي ،من غذاء وفيتامينات هأخذ ما يحتاج تلميذة: يجب على العوامل التغذية الصحي

ا  على الحفظ والتذكر. تلميذعلى قدرة ال سلب 
 تلميذاستخدام بطاقات التوجيه عند تعليم ال. 

 

ات. 5  لصعوبات في التفكير استراتيجي 

 اتتحليل المهمّ  في استراتيجّيات تلميذتعليم ال. 
 على ألعاب التفكير وتنمية اإلبداع. تلميذتدريب ال 
 المشكالت. في حلّ  تدّخلبرامج  تلميذتعليم ال 
 تلميذاستخدام بطاقات التوجيه عند تعليم ال. 
 .استخدام جداول المقارنة ما بين األشياء 

 

ات. 6  ةلصعوبات في الوظائف اإلداري   استراتيجي 

 على الطاولة األسبوعيّ ق البرنامج الصإ. 

 وبشكل منظم. اتعلى تجميع أوراقه في ملفّ  تلميذتعويد ال 

 في دفتر أو يوميات. ةاألسبوعيّ على الكتابة  التلميذ تحفيز 

 دفتر مفكرة( ع البيتمصال دفتر اتّ  إعداد(. 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-11-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


18 
 

  ّاأللوانة والدفاتر حسب تصنيف الكتب المدرسي. 

  ّليسّهل عليه التواجد في النص عند  ،ن أو قلم رصاص لتحديد مواضيع في النصاستخدام قلم تحديد ملو

 .بهدف التلخيص أواألسئلة  نع اإلجابة

 الئحة إعداد– check listنجزة.ق من المهام المالتحقّ ، تحديد األولويات و 

  ّاألخرى واألعمال ترفيهلل ،ثابت، تعيين المدة الزمنية المخصصة للدراسة بناء جدول زمني. 

  ّة.اختيار وقت ثابت لحل الوظائف البيتي 

  ةالمالبس، والمواد التعليميّ  ؛لليوم التالي مساءالتحضير... 

  ع؟على اللوح حول سير الدرس، الصفحة التي نتواجد بها، وما هو المتوقّ إجراء تعيينات واضحة 
 ة والقرطاسية. والذي يساهم في الحفاظ على الترتيب، مكان ثابت ووحيد للمواد التعليميّ  تعيين

 واستغالل أفضل للوقت خالل الحصص.
 استخدام بطاقات التوجيه. 

 

ات. 7  لصعوبات في اللغة استراتيجي 

  القاموس من ف من الممكن أن يتألّ  ة.عن طريق بناء قاموس يحوي كلمات شائع اللغوّيةتوسيع الثروة

بطاقات عليها الكلمة من جهة ومن الجهة األخرى صورة مالئمة للكلمة. بهذه الطريقة نتغلب على 

 على التغلب على مشاكل استدعاء الكلمات. التلميذ الصورة تساعد ف ،مشاكل القراءة
  ّتعة حدثت تجربة ممث عن التحدّ  تلميذة من الالمعلّمتطلب  .ةيّ محادثات شفو إجراءعلى  تلميذال حث

ما حدث خالل اليوم. التطرق ليستطيع األهل  .اء/العشاءدوجبة الغتناول في عطلة الشتاء، عند معه 

 يستطيع له، كلماتمخزن  وتخصيص ،همحول درس تعلّ ة مسرحيّ  إعدادالطلب من التلميذ ممكن 

 ة. استعماله خالل المسرحيّ 
 ة، هذه األسئلة قراءأثناء الة أن يسأل أسئلة عن القصّ  المعلّم، حيث يستطيع تالميذسرد القصص على ال

 .(اللغوّيةعلى فهمها )ممكن االستفادة أيضا من القصة لتوسيع الثروة تساعد 
 ر، كلمة وعكسها، استخراج كلمات على نفس الوزن... من ألعاب اللغة، مثل لعبة مؤنث مذكّ  اإلكثار 
  ّومن بعدها تلميذعلى فهم قصد ال المعلّمتساعد  أسئلة م بشكل واضح، مثال طرحكلّ على الت تلميذال حث ،

ألعاب إجراء . ممكن أيضا هلفهم نوعية المعلومات التي كانت تنقص المعلّمتحليل األسئلة التي طرحها 

 اآلخر معرفة هذا الشيء.  تلميذعلى وصف شيء معين وعلى ال تلميذال تحثّ 
 أن  عليه ، مثال،من تصله الكرة كلّ و ،صوت معين: اختيار وتمييزها لألصوات وعيلتطوير ال ألعاب

 . ذاته / تنتهي بالصوتتبدأيقول كلمة 
  على من الكرتون، نكتب الكلمات  اقطارا أو نبني أصوات/ مقاطع، نرسم قطار إلىتحليل كلمات

 ،مقاطع/ أصوات إلىكلمة ونطلب منه تحليها  تلميذتكون البطاقة مخفية، نسمع لل بطاقات، في البداية
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ويضع كل مقطع/  ،ها حسبما حللهاعيا، نعرض علية البطاقة ونطلب منه قصّ الها سموبعد أن يحلّ 

 رمز مكتوب.  إلىتقوي أيضا قدرة تحويل الصوت  الفّعالّيةصوت في قاطرة. هذه 
 

 على احتواء تالميذه المستصعبين المعل مة تساعد موارد إضافي  

 ةموارد بشري  

 تاماها استخداما استخدام ىعل زن تركّ درسة أإدارة الم ىعللذا ، غير كافيةدرسة ة في المالموارد البشريّ 

 ،المتاحة وما يمكن تحريكه من طاقات كامنةة طاقات البشريّ للكامل  استغاللمن خالل وصحيحا، وذلك 

ة في هداف التربويّ في تحقيق األالنجاح  وبالتالي ،المورد لهذا األمثل االستخدام قوامه محور حول وتدور

 المدرسة.

 هي: ،ي تحقيق هدف االحتواء في المدرسةل محورا مهما فة التي تشكّ ة المهمّ ومن الموارد البشريّ 

 

 ة في المدرسةاالستشارة التربوي  . 0

هو "معلم  تربويّ مستشار للشخص الذي يعمل بوظيفة  تربية والتعليمالتعريف الرسمي لوزارة ال

قسم ) على تعريف قسم الخدمات النفسية االستشارية غيله وتبعيته المهنية، تكون بناء  شروط تشمستشار". 

 7/ ה"מ، 7/ א"מ)  تربية والتعليملوزارة ال ( ومثبتة في منشور المدير العامالخدمات النفسّية االستشارّية

 (. 7/  ח"נ،( א) 1/  ב"ס،

 ة تربوي  توجه االستشارة ال

لى دف إيصالهم للعمل بجودة عالية، وإسة اجتماعية تنظيمية، بهكفرد والمدرسة كمؤسّ  تلميذمساعدة ال

رتكاز على حقوق االداعم متقبل، ب ن وجه، في جوّ على أحسوستغالل األقصى للطاقات الكامنة بهم اال

 . تلميذال

واألمين على مراحل التطور لدى سة، ة في المؤسّ ة النفسيّ ل مجال الصحّ ، الذي يمثّ تربويّ المستشار ال

ة، من أجل العمل التدريسيّ  يضع قدراته المهنية تحت تصرف إدارة المدرسة والهيئة الفرد والمؤسسة،

 : ة التاليةتربويّ المتواصل والمشترك للوصول إلى األهداف ال

  ّتساعد على  ذات جودة عالية تعليمّية –ةتربويّ تطوير بيئة ى لعة في المدرسة مساعدة الهيئة التدريسي

ْيشخصي، و الشخصيّ  –عاطفيّ ر الالتطوّ  من ر تعطي الشعور بالثقة، واالنتماء والمقدرة، وتطوّ والب 

 ين واألهل. المعلّم ة عندستقالليّ اال

 ة واالنتباه للتباين بين ة الحتياجات الفرد، من خالل الحساسيّ تربويّ تطوير الوعي في المؤسسة ال

 .ذاتيّ نهم من التعبير المكّ ين، وذلك بإتاحة ظروف تمالمعلّ وجمهور ال

  ّمعرفة ذاته ومعرفة قدراته، ميوله وطموحاته إلى  ة يصل فيها الفردسيرورة( استشاريّ ة )تطوير عملي

 . ذاتيّ وتوجيه  مستقلّ م كّ من خالل تح
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  ّمع أوضاع حياتية  ،الةة، تكسب أدوات وقدرة مواجهة فعّ الت( ضروريّ تطوير وتعزيز مهارات )مؤه

ة وذكاء يّ مهارات حيات)حياة مستقل وأسلوب  ذاتيّ بهدف الوصول لتطوير  ،تلميذمن عالم ال ،مختلفة

 (. عاطفيّ 

 عة، كذلك ر واألزمات غير المتوقّ سة لمواجهة سيرورات التطوّ ة لدى الفرد والمؤسّ حصانتطوير ال

 . ةا من الحياة اليوميّ ي تعتبر جزءاألوضاع الضاغطة الت

 كمتعلم مستقل يتحمل مسؤولية تعليمه، من خالل زيادة وعي الهيئة  تلميذمساعدة في تطوير ال

 ها . تالميذلسيرورات التعلم لديها ولدى  التدريسية

  تنمية الوعي، دقة الشعور والتعاطف الوجداني، والمسؤولية تجاه اآلخرين، من خالل التأكيد على قيمة

 العطاء والمساعدة .

  عالية.ل والمدرسة، كأساس لوجود مناخ بجودة في تطوير عالقة تداخل وتعاون بين األهالمساعدة 

 

 مجاالت عمل المستشار

وأهداف وزارة التربية، وما  من أهداف قسم الخدمات النفسّية االستشارّية نبثقم ،مجال عمل المستشار

 تؤكده األلوية المختلفة وسياسة المدرسة التي يعمل فيها. 

مع األخذ ، الوقوع في ضائقة عالماتالمجاالت التالية: تشخيص ستشار هو مورد إرشاد للطواقم في فالم

 صحاب الوظائف في المدرسة. كفرد وأدوات توجيه للمربي وأ تلميذباالعتبار تصرف ال

 ابرنامج عمل المستشار من معطيات التخطيط المدرسي وُيبنى بالتنسيق مع المدير ويكون مالئمُيشتق 

حتياجات الفرد ، من خالل رؤيا المع أهداف قسم الخدمات النفسّية االستشارّية تماشيالسياسة المدرسة وم

 واحتياجات المؤسسة . 

حسب الموارد الموجودة التي توضع تحت تصرف المستشار والمدرسة، حسب ترتيب  الفّعالّيةتقرر 

 تدّخلتطوير وإدخال برامج تطوير،  سية،تطوير هيئة مدراألولويات، بحيث تحوي المجاالت التالية: 

 .4تلميذلل الفردّيةاالستشارة ووقاية، و

 

 المكملة( بيةتخصصات بارا طبية )التخصصات الط. 2

العالج الوظيفي هو وسيلة من وسائل العالج يستخدم  ריפוי בעיסוק(:) الوظيفي /العالج بالتشغيل. أ

االجتماعي. والهدف الرئيسي للعالج الوظيفي هو تطوير وأنشطة معينة لتحسين األداء الجسماني والذهني 

 ة.ة والمهنيّ ة واالجتماعيّ ة الفرد الشخصيّ استقالليّ 

ف ة الدقيقة التي تساعد التالميذ المستصعبين على التكيّ يعمل على تأهيل القدرات والمهارات الحركيّ 

ز في مجال تحسين قوة ات تتركّ اليّ الفعّ  ات هادفة. هذهاليّ وذلك من خالل فعّ  ،والسلوكيّ  والحركيّ  الوظيفيّ 

                                                           
4

 יעוצי(שירות פסיכולוגי י –)שפ"י  قسم الخدمات النفسّية االستشارّيةموقع  ع،للتوس  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/yeutz/Tafkidim/YoetzArabic.htm 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/yeutz/Tafkidim/YoetzArabic.htm
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 ةهي مهن مهنة العالج الوظيفيّ  .يدويّ ال -العمل المشترك بين اليدين والتآزر البصريّ  ،العضالت الدقيقة

أدوات ومهارات من شأنها تمكينه من مواجهة  ُمعال جعطاء الإلى إة، تهدف تعليميّ  -ةتأهيليّ  -ةعالجيّ 

 / الوظائفعة من المهنعلى مجموعة متنوّ عمله  ز العالج الوظيفيّ . يركّ والتعامل معها بات الحياةمتطلّ 

هّية بالرفاهم شعورتطوير أدائهم لتنمية  ته، وأهميّ ّيةعمروعلى اختالف مراحلهم التي يقوم بها الناس الّ 

 .واالنتماء االجتماعيّ 

 ،ةتنمية البراعة اليدويّ  ،األعلى من الجسمتقويم الحركات الدقيقة في القسم  هي أهداف العالج الوظيفيّ 

 ،تنمية قدرة الطفل على التحكم بعضالته ،ةالحياة اليوميّ  تنمية مهارات ،يّ ركحال -سيّ تنمية التآزر الح

تنمية و توظيف أوقات الفراغ واستغاللها ،الحركة -لاستخدام األجهزة المساعدة على التنقّ  التدريب على

 .مهارات العناية بالنفس

 

قة بالنواحي ج في مجاالت متعلّ هو عال (:ושמיעה ריפוי בדיבור) والسمع العالج بالنطق ب.

دراك التالميذ المستصعبين في مجال اإل ة. يتم ذلك من خالل تدريبة والسمعيّ واللفظيّ  اللغوّيةة ودراكيّ اإل

 ،اضطرابات بطالقة الكالم )التأتأة( ،ضافة حروفحذف أو إ ،أو لفظ خاطئ للحروف ،اللغويّ والتعبير 

 وغير واضح.أكالم غير مفهوم 

 :ةأربعة أقسام رئيسيّ  إلى تشخيصها وعالجها اختصاصي النطق يمكن تصنيف االضطرابات التي يتولى

وهي تحدث  ،بشكل خاطئ وهي نطق أحد أو مجموعة من األصوات اضطرابات النطق، :الأو  

 .ارهثيّ  -ارة سيّ  مكان صوت آخر مثل لون صوتااألطفال عندما يبدّ  د بعضكما يحدث عنوظيفية  ألسباب

كما يحدث عندما يجد المريض صعوبة في نطق بعض األصوات  ةعضويّ  سبابأل أو

 .عضالت اللسان ضعف بسبب

عالج التخاطب  أخصائيّ حيث يقوم  ،هانفقد في الصوت أوير يتغ اضطرابات الصوت، هي وجود :ثانيا

 .ة وعالجهاالصوت التي تحدث نتيجة أسباب وظيفيّ اضطرابات  بتشخيص

ما يعرف ر على سالمة الكالم وأشهرها اضطرابات سالسة الكالم، وهي االضطرابات التي تؤثّ  :ثالثا

ف، وا وردة، أو التوقّ  وا وا وا مثل ،الذي يكون على شكل تكرار لمقطع أو كلمة(Stuttering) بالتلعثم 

------سس أو اإلطالة، مثل (كامل ثمّ  -فراغ -ف الصوت أو الهواء أثناء إصدار هذا الصوت، مثلكأي توقّ 

 .يارة(-

عندما تحدث  اللغة ر نموّ تأخّ  ىاضطرابات اللغة، وهي تحدث عند األطفال وعند الكبار وتسمّ  :رابعا

ويتلخص . اللغة بسبب تعرض المريض لحادث أو جلطة في المخ وقد تحدث بعد اكتمال نموّ  لألطفال،

واللغة واضطرابات البلع عن  أمراض النطق تقييم وتشخيص وعالج النطق والتخاطب في أخصائيّ دور 

ية ومعرفة األسباب المؤدّ  وتحليلها للكشف عن بعض االضطرابات اختبارات قياسية وذلك إجراء طريق

 .لها
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إلى عادة الحركة إلى تقديم خدمات لألفراد من أجل تطوير وإيهدف פיזיותרפיה(: ) العالج الطبيعي  . 3

في الحاالت التي تكون بها  العالج الطبيعيّ  أهّمّية ة في جميع مراحل الحياة.قصى والقدرة الوظيفيّ األ الحدّ 

 صابات أو أمراض أو بسبب الشيخوخة.إبسبب والتقيد  باإلساءةدة الحركة مهدّ 

عظام والمفاصل والغضاريف على تشخيص ومعالجة المشاكل واالضطرابات وال الطبيعيّ  العالجيعمل 

بواسطة تمارين  ،ة عند التالميذ المستصعبين في الحركة واالنتقال والمشي والركضوتار الحركيّ واأل

دور في تأهيل  الطبيعيّ للعالج  ،الى ذلك باإلضافة. مالئمة ةووسائل فيزيائيّ  هادفة ةعالجيّ ونشاطات 

 .ةتأهيل ما بعد تركيب المفاصل االصطناعيّ  ،ةات الجراحيّ تأهيل قبل وبعد العمليّ  ،الكسور

 

 لخدمة التالميذ المستصعبين ة، وتنجيع استغاللهاالحصص الفردي  

 ةتوجيهات وطرائق عمل مركزي  

 حول الفرد. وذلك لتحقيق الهدف المركزيّ فرصة تفعيل التعليم الذي يتمركز  الفردّيةالساعات  منحت. 7

 جتماعيّ اال عاطفيّ إلى جانب احتوائهم في المجال ال عند التالميذ وهو رفع المستوى التحصيليّ 

ة تعليميّ ة لتنفيذ األهداف الجّيدة هي أن التعليم الذي يتمركز حول الفرد يمنح فرصة الفرضيّ . والسلوكيّ 

 العام  تنفيذ اإلجراءات.  لى التحصيالت المرجوة. يتابع طاقم التفتيشالوصول بجميع التالميذ إو

م، تلميذ، مجموعة صغيرة مع ة، معلّ )الصف، فرديّ  أساليب التعليمأُطر الحاجة لتنويع مع تحديد . 2

 . (المعلّم

ب من ساعات تدريس في تتركّ  ةساسيّ األ المعلّموظيفة  اإلصالح "األفق الجديد" فإنّ  وفق برنامج. 3

مع  الفردّيةن يعمل ضمن الساعات م ملزم أمعلّ  كلّ عات مكوث. ة وساوساعات فرديّ  الصفّ 

يجب  الفردّية( تالميذ. في الساعات 9-2ى )أفراد أو في مجموعات ال تتعدّ مع مجموعات تالميذ، 

 للفرد. وّجه التدقيق على تعليم مُ 

 هي:ُموّجه للفرد ة في التعليم ساسيّ ات األالفرضيّ 

 متعلم هو واحد ووحيد وخاص. كلّ . أ  

 داخل عالقات متبادلة ، واالجتماعيّ  هاسياقفي ومفهومة  ،ة مدركةة التعليم هي سيرورة شخصيّ عمليّ ب. 

 ومع أفراد المجموعة المتساويين. مع الكبار     

 .ةعاطفيّ ة واجتماعيّ ة، للتدريب في المجموعة يوجد أهداف أكاديميّ ت. 

 

 بالفرد محورزات التدريس الذي يتمي  م

  ّم من تلميذ أن يتقدّ  كلّ تتيح ل ،سواء مثيرة وداعمة على حدّ  ،ةغنيّ  تعليمّية بيئة تنظيم التدريس في إن

أو المعابر بين مراحل  ،خرإلى آ من صفّ  في الصف أو في المعابر تربويّ ال خالل التتابع التعليمي

ومن اإلعدادّي إلى  عداديّ إلى اإل االبتدائيّ ومن  ،االبتدائيّ لى إ االبتدائيّ لتعليم )من مرحلة قبل ا

 (.الثانويّ 
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 ين والتالميذ.المعلّملفة بين تعميق األ 

  ّةالمجاالت المختلفة: العقليّ في ر م للتالميذ بحيث يستطيعون التطوّ ة التدريس والتعلّ مالءمة عملي، 

لى التحصيالت والوصول إ ،التواجد المكانيّ  ،الحركيّ  -الحسيّ  ،ةجتماعيّ القيم اال ،ةعاطفيّ ال ،ةالذهنيّ 

 المطلوبة.

  م.من أجل التطوير والتقدّ  م التالميذ وإعطاء مردود كيفيّ ة لتقدّ جّيدمتابعة 

  طار وأيضا بين التالميذ في إ ،والتلميذ المعلّمتطوير عالقات متبادلة قريبة وذات جودة عالية بين

 المجموعة. 

 االنتماء والتقدير والقبول.ب ر عن ذاته ويشعرتلميذ أن يعبّ  كلّ ة لمكانيّ إتاحة اإل 

 

 قعةالنتائج المتو  

  وبين التالميذ وأنفسهم. ،والتالميذ المعلّمعقد لقاء مثمر وبناء عالقة وطيدة بين 

 إلى التحصيالت جميع البحيث يصل  ،ةالجودة الحياتيّ  ،داءاأل ،تحسين التحصيالت بين التالميذ

 ة.ة التعليم القطريّ في خطّ  قرّ ة حسب ما أالمطلوب

 تقوية العالقة بين  ،في مستوى العنف في المدرسة انخفاض ،تغيير في البيئة الداعمة في المدرسة

 ين.المعلّمالتالميذ و

 نحوها.ة يجابيّ والتعامل بصورة إ ،حساس االنتماء عند التالميذ لمدرستهمتدعيم وتقوية إ 

 

ةقواعد تفعيل الساعات   :الفردي 

  الفردّيةطار الساعات موا في إن يتعلّ الحق أ كلّ للتالميذ. 

  س لتطوير التحصيالت عند التالميذ.تكرّ  الفردّيةالساعات 

 3 م.س للتعلّ تكرّ  فردّيةساعات  9 من 

  ّيّ والقيم االجتماعيّ ة في المجال ة أو جماعيّ س لمعالجة فرديّ تكرّ ساعات  9تان من ساعتان إضافي 

 ي الصفوف.مربّ  ، وتحت إشرافعاطفيّ وال

  ّون لذين يستحقّ وا ،فقط الفردّيةفي الساعات  الخاّصةمو الدمج التالميذ ذوي االحتياجات معلّ م يعل

 برنامج الدمج.

  الفردّيةة من خالل الساعات ة والتعليميّ ة التفعيل التدريسيّ مي المدرسة في بناء خطّ معلّ يشارك جميع. 

 م والتفكير.مهارات التعلّ  ينمي ،يومثير للتحدّ  بمستوى عالٍ  تفعيل برنامج تعليميّ  يجب 

  ّمنع مضار يى حتّ  ،ةة واالجتماعيّ عة العناصر التعليميّ كون بتشكيلة متنوّ م في المجموعة الصغيرة يالتعل

 م مع الزمالء.صة التعلّ تاحة فرالتصنيف. وإ
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  تن تقسيم الساعات على راج تالميذ المجموعة المختلفة وتحدإ نةمعيّ ة ة زمنيّ مدّ  كلّ بعد تختبر المدرسة

 .ضوء التقييم البنائيّ 

  ين.المعلّموكذلك تقسيمها على  الفردّيةيشمل برنامج المدرسة على الساعات 

 

 :ةة عام  لي  معطيات أو   الفردي ةالساعات عمل من خالله  المعل مق ملف يوث ضامينمقترح لم

  ّمسح صفي. 

  فرديّ تشخيص. 

  ةشخصيّ مقابالت. 

  ّةات بيتيّ ة: اختبارات، مهمّ يميّ ي، نماذج مهام تقة بحسب معاييرتقييمات مبني. 

 قوائم متابعة لمهارات التفكير. 

  ّتوثيق اللقاءات بشكل يومي. 

  ّالتلميذ على امتداد اللقاءات أداءن نماذج تبي. 

 ةفحوصات غير الرسميّ اختبارات و. 

 م للتلميذات تعلّ دفتر يوميّ ، تلميذ –م: معلّ لقاء فرديّ مع التلميذ خالل  اتمحادث. 

 تقارير، عةات متنوّ حلول مسائل/قضايا وإشكاليّ ، ةذاتيّ  اتاليّ فعّ ة، ض محوسبوعر ،أوراق عمل 

 .أنشطةو

 

 جمالإ

ة من خالل فهم األكاديميّ وعالقته بالجوانب التعلّم التطّورّي استعراض عسر  النشرة هذه خالل من حاولنا

ا. كذلك حاولنا ا ونمائيّ ره لغويّ والصعوبات التي تعيق تطوّ  اتعند الطفل، وإدراك الفروق اللغويّ التطور 

االنكشاف  ملمعلّ ة. وكي يتسّنى لمن تأثيرها على الحياة التعليميّ  المالئمة للحدّ  تدّخلال استراتيجّياتتقديم 

ن طرائق صعوبات لدى تالميذه، واقتراح حلول أمامه تتضمّ رات ودالئل تشير إلى مؤشّ  على

 المعلّم تي تخدمالّ ة بشريّ ال -ةماديّ الوارد وتأكيد الم تساعده في دعم تالميذه المستصعبين. استراتيجّياتو

 .ف االحتواءلتطبيق هد والتلميذ

 

 بعد؟ وماذا

 ،القراءة وفهم المقروء، الكتابة والتعبير الكتابيّ  إلى موضوعة التالية النشرة فيق تطرّ سن :الثةالث النشرة

 .تدّخل استراتيجّياتصعوبات و
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