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  مقدمة

 ،، أضافت وزارة التربية والتعليم هدفا جديدا2102 -2102 لعام الدراسيضمن االستعدادات والتحضيرات ل

جاء الهدف  في المؤسسات التربوية. التالميذ الهدف بتوسيع قدرة احتواء كليتعلق هذا . 02هو الهدف رقم 

، والمستصعبين تحصيليا، سلوكيا، عاطفيا احتياجات التالميذ ذوي العسر التعلمي تلبيةجل أالجديد من 

 التشخيص )بعد تعليم الخاصلل واألولئك الذين لم ينضموالذين يواجهون صعوبات في التأقلم االجتماعي، و

تقليل عدد ، وبالتالي عندهم وتقليص الفجوات االجتماعية تهمتحسين تحصيالبهدف وذلك  (.الذي أجري لهم

 (.2102ספר ההכלה, משרד החינוך, ) تالميذ الملتحقين بالتعليم الخاصال

 يالئمبرنامج تدخل وتطبيق بناء كذلك في  التلميذ،ساسي في تحديد وتقييم صعوبات دور أ 1مربي الصفل 

في  ةوبالغ واضحةصعوبات  إظهارفي  تلميذذا استمر اله. إتقدممدى متابعة بالتالي و ،احتياجات هذا التلميذ

ائق تقييمه طرى لع وباألساس ة،التعلميله، يعتمد على أسسه  تشخيصإلجراء جب توجيهه أدائه التعلمي و

ו "תשנ ،لبرنامج العالجي )منشور المدير العامومدى استجابته لولردود فعله  ه،معلمالتي يجريها  يةولاأل

2112.)   

 تهدف هذه النشرة إلى كشف المعلم على األمور التالية:

 هدف االحتواء في المرحلة االبتدائية 

 ومضامينه االحتواء مبادئ هدف 

 التالميذ في الصفالتعرف على التمايز بين وفي ؛ االحتواء دور المعلم ومسؤوليته في تطبيق هدف 

 

( ستصدر 2103-2102العام الدراسي خالل نشرات  4-3سلسلة نشرات ) هذه النشرة هي واحدة من 

عند  الصعوبات التطورية لتعالج ،وتكون مترابطة مع بعضها البعض من حيث المضامين، يبشكل تتابع

 .لتعامل معهاة لاتخاذ خطوات إجرائيكيفية و التالميذ

ة من قسم جهود طواقم مهنيتضافر لحصيلة هو  ،وما سيتبعها ،إعداد هذه النشرة هنا أن ال بّد من اإلشارة

 21 هدفلتطبيق ال وتنسيق عمل دؤوب بينهم ،، قسم العسر التعلمي وقسم التعليم العربيالتعليم االبتدائي

 بصورة أنجع.


ألن حصة األسد تكون للتربية اللغوية في ساعات البرنامج التعليمي،  ،محبذ أن يتم اختيار معلم التربية اللغوية لمهمة تربية الصفمن ال 0

 في جميع مراحل العمل. تهموفي حالة لم يتسن ذلك، ينبغي على المربي التواصل مع الطاقم متعدد التخصصات ومشارك






  الفكري التصور

االعتراف بالفوارق الفردية بين التالميذ، وإدارة منظومة تعليمية داعمة عاطفيا يتوجب على طاقم المعلمين 

بهدف مساعدة التالميذ المستصعبين ودعمهم في تلبية  ،واجتماعيا، تراعي التجانس والتمايز داخل الصف

 متطلبات جهاز التربية والتعليم.

بيداغوغية وتنظيمية،  -دة؛ نفسية، تربويةإن النهوض بالتالميذ المستصعبين يتطلب من المدرسة تجهيزات ع

تتعلق ببناء طاقم متعدد التخصصات، يقوم على تحديد سياسة المدرسة تجاه التالميذ المستصعبين وكيفية 

 التعامل مع صعوباتهم بما يتماشى مع سياسات الوزارة.

ن أجل دعم به مشكل مصدر دعم للطاقم التربوي في المدرسة، وينهض هذا الطاقم متعدد التخصصات ي

ينبغي أن ترصد جميع الموارد المخصصة لخدمة التالميذ المستصعبين، ليتم جمعها التالميذ المستصعبين. 

  لشكل األفضل واألنجع.واستغاللها با

 

دمج المتعلمين ودفعهم قدما ضمن التعليم العادي، من خالل توسيع قدرة االحتواء 

 21الهدف رقم  -الحتياجاتهم المتنوعةواالستجابة 

 

 غاية

تسعى وزارة التربية والتعليم جاهدة إلى احتواء التالميذ المستصعبين، وتطوير أدائهم وتحصيلهم من خالل 

كما وتسعى وزارة التربية  ومراعاة الفوارق واالختالفات بينهم. ،تلبية احتياجاتهم المختلفة بشكل مهني

تقليص الفجوات  علىأيضا  حرصرفع تحصيالتهم وثقافتهم، وتدفع المتفوقين قدما، وى لإوالتعليم 

 (.2102ספר ההכלה, משרד החינוך, ) االجتماعية بينهم

 

 جمهور الهدف

سلوكية، يواجهون صعوبات في االندماج يعانون من صعوبات تعلمية وصعوبات )تالميذ مستصعبون 

، لم يحصل (االجتماعي، يعانون من صعوبات عاطفية، وكل تلميذ يواجه صعوبة نتيجة نقص أو عجز ما

 بعد على استحقاق من خدمات التعليم الخاص وتم الكشف عنه بحسب نتائج الفحوصات والمسوحات الصفية.

 

 عامة أهداف 

 بناء منظومة مدرسية داعمة، وإقامة طاقم داخلي متعدد التخصصات. 

 أدائه وعلى مدار يومه الدراسي، وسنوات  راعي التفاوت فيت ،بتقدم التلميذ المستصعب بناء برامج تدخل

 تعلمه مع رصد الموارد المختلفة وتجميعها.

 واالجتماعي إحراز تقدم في أداء التلميذ المستصعب؛ التعلمي، العاطفي، السلوكي. 






  رفع نسبة التالميذ الذين يقومون بتنفيذ المهام التعلمية المتوقعة بحسب معايير الوزارة )االمتحانات

 .الصعوبات التي يواجهونهاالخارجية( بالرغم من 

 الحد من نسبة التسرب، ورفع نسبة االنضباط/ المداومة. 

 والصعوبات عند التالميذ صعوبات التعلمحول إكساب المعلمين معرفة  ؛ومهنيتهم لمعلمينا تنجيع أداء ،

لمواجهة  معرضينطرائق عمل مالئمة لتالميذ وإكساب المعلمين  التي يعيشونها. العاطفية، االجتماعية

  .طر التسرباخم

 بيداغوغية: -تتطلب "المنظومة الداعمة" بنية تحتية تنظيمية ونفسية

 تخصيص ميزانيات .0

 يدخل في البرنامج الدراسي )جدول الحصص( ،تحديد جدول زمني لعمل المعلمين .2

 دول الحصص(يدخل في البرنامج الدراسي )ج ،تحديد جدول زمني للتطور المهني للطاقم التربوي .2

 المدرسة مدير بريادة التخصصات، متعدد طاقم إقامة .4

 

 العمل مبادئ

 مة التعليمية الداعمة"  في الرؤية التربوية، وعلى قيادة "المنظو مدير المدرسة هو المسؤول عن إيعاب

 ، بهدف تحقيق األهداف المتعلقة بتقدم التالميذ المستصعبين.المدرسة

  تعتمد ثقافة العمل في المدرسة على شراكة كاملة في العمل بين أعضاء الهيئة التدريسية، وعلى العالقة

 بين أصحاب الوظائف المختلفة.

 على إرشاد مكثف وثابت. وناقم المعلمين معرفة مالئمة، ويحصليكتسب ط 

تتضمن تلبية احتياجات التلميذ تطرقا لمجمل صعوباته في مجاالت عدة: تعليمية، عاطفية، سلوكية 

الحاجة لهذا. وذلك من خالل استنفاذ مراحل العمل جميعها، وكافة  اقتضتواجتماعية، وأيضا عائلية إذا 

 في خدمة المدرسة وتقدمها.المجندة  الموارد

  االعتبار الجوانب المختلفة يتم التخطيط للدروس بناء على احتياجات التالميذ المختلفة، مع األخذ بعين

الحصة؛ مبنى الدرس، مضامينه، الحوار القائم بين المعلم وتالميذه، التنوع في األدوات والمواد  منها:

 المساعدة لتنفيذ سيرورتي التعليم والتعلم.

 ذ هذا الدعم في إطار التعلم في مجموعات صغيرة )داخل الصف أو إضافي للتالميذ المحتاجين، وينف دعم

 أقل. ساعات أكثر لتالميذخارجه، أو بغاية العمل على الجانب العاطفي(، مع الحفاظ على المبدأ الموجه: 

 عقد جلسات عمل موثقة ومنظمة وفق جدول زمني محدد لطواقم العمل . 

 

 

 






 لجان متابعة

 تقييم المضامين من خالل اللجان المصادق عليها في منشور المدير العام، وهي: تجرى سيرورة العمل ويتم

هي اللجنة التي تركز برنامج الدمج في المدرسة،  يديرها  (:ועדה רב מקצועית)لجنة متعددة التخصصات 

دمج، اختصاصيا نفسيا، مشخصا لألداءات المربي الصف، مستشارا تربويا، معلم  :مدير المدرسة، وتضم

( وأصحاب وظائف أخرى שכבה، مركز الطبقة )(מאבחן דידקטי( أو مشخصا تربويا )ל"מתالتعليمية )

)منشور  (רכז הערכהأو مركز التقييم ) (רכז חינוך חברתיمثل: مركز التربية االجتماعية في المدرسة )

 (.0111 באפריל 8 ג/8 ט"נالعام  المدير

هي لجنة رسمية تبحث في حقوق التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  (:ועדת שילוב)لجنة الدمج المدرسية 

المتعلقة بسيرورة اندماجهم في برنامج الدمج )الفصل الرابع لقانون التربية الخاصة(. تتكون اللجنة من مدير 

المدرسة حيث يتولى رئاستها، باإلضافة إلى كل من مربي الصف الذي يتعلم فيه التلميذ، اختصاصي 

احتياجات الحالة المراد وفق ار تربوي، معلم تربية خاصة، صاحب تخصص آخر يتم دعوته نفسي/مستش

وال يستطيعون  ،بحثها. يتم دعوة أهل التلميذ إلى اللجنة لسماع رأيهم، لكنهم ليسوا أعضاء في اللجنة

ويجب التأكيد المشاركة في اتخاذ القرار. من المهم أن تضم اللجنة أشخاصا مهنيين يعرفون التلميذ جيدا، 

 (.0.2-23ד 2/ח"תשס المدير العام 1على ذلك )منشور

لجنة محلية للتربية الخاصة، تبحث في حقوق  (:ועדת השמה)لجنة التنسيب )اإللحاق( في السلطة المحلية  

التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بهدف إدراجهم في صفوف التربية الخاصة والمنفصلة في التعليم العادي 

ل هذه اللجنة من: مدير قسم المعارف في السلطة فال ومدارس التربية الخاصة. تتشكرياض األطأو في 

أحدهما مفتش التربية الخاصة أو  تعليم،الو التربية ن من وزارةي  من يمثله ويتولى رئاستها، مفتش المحلية أو

ثل عن لجنة من يمثلهما، اختصاصي نفسي، طبيب اختصاصي في طب األطفال، عامل اجتماعي، ومم

دعوة األهل أو   ين بأمور التلميذ، كذلك يتمباء القطرية للتعليم الخاص. يتم دعوة ممثلين عن المدرسة ملماآل

דברי  ،נוי)المسؤولين عن التلميذ، لكنهم ليسوا أعضاء في اللجنة وال يستطيعون المشاركة في اتخاذ القرار 

יולי  ،ירושלים ،משרד החינוך ،מחלקת הפרסומים ،השמה הסבר להורים אשר ילדיהם מופנים לוועדת

1002). 

، حيث التربية والتعليموهي لجنة لوائية مقرها في المكتب اللوائي في وزارة  (:ועדת ערר)لجنة االستئناف 

يوما من تاريخ استالم  20يحق ألهل الولد أو للمدرسة االعتراض أمامها على قرار لجنة التنسيب خالل 

أو من يمثله، ويتولى  التربية والتعليمللجنة من سبعة أعضاء وهم: مدير لواء في وزارة القرار. تتشكل ا

رئاستها، اختصاصي نفسي تعليمي، مفتش للتعليم الخاص، عامل اجتماعي، طبيب اختصاصي، ممثل عن 

درسة منظمة عمومية وممثل عن لجنة اآلباء القطرية. أيضا لهذه اللجنة يتم دعوة األهل وممثلين عن الم


לטיפול בתלמידים בעלי צרכים  -במסגרות החינוך הרגיל  השילוב תכנית 0.2-23ד 2/ח"ל תשס"חוזר מנכلمزيد من المعلومات :  1

  מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות

 

http://www.education.gov.il/edun_doc/sh3dk1_2_37.htm
http://www.education.gov.il/edun_doc/sh3dk1_2_37.htm





لكنهم ليسوا أعضاء في اللجنة وال يستطيعون المشاركة في اتخاذ القرار. يحق للجنة  ،إلسماع رأيهم

االستئناف قبول االعتراض وتغيير قرار لجنة التنسيب )اإللحاق(، تعديل قرار لجنة التنسيب )اإللحاق( أو 

 رد االعتراض.

مقرها في السلطة المحلية، تبحث حاالت التالميذ الذين يتغيبون كثيرا عن  (:ועדה יישובית)لجنة محلية 

المدرسة، أو حاالت تالميذ تركوا المدرسة بصورة كلية أو تالميذ يلزم نقلهم إلى أطر أخرى غير تلك 

تشكل المتواجدين فيها. الهدف من انعقاد اللجنة هو إيجاد اإلطار األكثر مالءمة الستيعاب هؤالء التالميذ. ت

، عامل التربية والتعليماللجنة من: مدير قسم التعليم في السلطة المحلية ويتولى رئاستها، مفتش من وزارة 

 ن عن المدرسة وأهل تالميذ. ي، ممثلالدوام المنتظماجتماعي، ضابط 

 

 






 المدرسة نطاقعلى  هدافلتطبيق األ إجرائيةخطوات 

 مالحظات موعد التنفيذ مراحل تنفيذها المسؤولية الخطوة 

 مسح عام لجميع التالميذ  0

السادس( والكشف  –)الثالث

عن التالميذ الذين يواجهون 

صعوبات في األداء التعليمي 

 العام

المربي وأصحاب المهام  

)الطاقم المهني متعدد 

 التخصصات(

 إجراء مسوحات وفحص   -

 نتائجها  

الكشف عن التالميذ  -

 المستصعبين

خالل حزيران، 

بحسب التوجيهات 

 المرافقة للمسح

 أدوات المسح في المرحلة االبتدائية: 

 فحص القراءة والكتابة -

 نتائج امتحانات النجاعة والنماء -

 مهام تنفيذية -

 المعتمدة آليات التقييم والمسح المدرسية -

تحضير ملف فردي لكل  2

 تلميذ مستصعب

المربي بمرافقة أصحاب 

المهام )الطاقم المهني 

 متعدد التخصصات( 

جمع معلومات إضافية من  -

مصادر داخل المدرسة 

يز على وخارجها مع الترك

ة، الجوانب التعليمية، الحسي

 السلوكية، االجتماعية والعائلية

فردي عملي  تحضير ملف -

ى شامل باالعتماد عل

المعلومات المتوفرة مع إظهار 

 نقاط القوة والصعوبات

في  )مرفق ملحق لملف تلميذ  

 (نهاية هذه النشرة

 أيلول

 حتى تشرين األول

لطاقم المعلمين  نوصي بإجراء جلسات -

جديد يتعلق بالمعلومات  على كل الطالعهم

 (تشرين األول –)أيلول الصفية

ولياء و الصفوف بإطالع التالميذ وأيقوم مرب -

أمورهم الذين تم الكشف عنهم كمستصعبين، 

وعلى المدرسة أن تكون جاهزة لتلبية 

 احتياجاتهم






 مالحظات موعد التنفيذ مراحل تنفيذها المسؤولية الخطوة 

 بناء خطة عمل 2

تعليمية أو  ؛االحتواء

تربوية للتالميذ  -نفسية

الذين تم الكشف عنهم 

، بحسب كمستصعبين

جدول زمني يوضح 

خطط عمل للمدى 

القريب وأخرى للمدى 

 ، RTIموديل الـ ) البعيد

 1(االستجابة للتدخل

مربو الصفوف 

معلمو المواضيع و

يعلمون في الذين 

الصفوف وفي 

بتوجيه  ،مجموعات

وإرشاد من أصحاب 

الذين لهم الوظائف 

صلة مع الطاقم 

 متعددالمهني 

 صاتالتخص

 مجموعات وأطر تعلمية تشكيل

 بيديالمعطيات المتوفرة بحسب 

ملف  ، باالعتماد علىالمربي

تم بناؤه العمل الشخصي الذي 

المعايير  مع األخذ بعين االعتبار

، مجموعةالتعليمية )تركيبة ال

مسؤولية تحت عدد أفرادها( 

الطاقم )صاحب الوظيفة 

بناء خطط عمل  ، بهدف(المهني

 متنوعة، فرديةجماعية، 

تشرين األول 

 تشرين الثاني

 الموارد المطلوبةتخصيص مدير المدرسة مسؤول عن  -

 وتوزيعها، وعلى كيفية تنفيذ الخطة وسيرورتها، وعلى اختيار

 سبوعيوتعيينهم في جدول الحصص األالمعلمين 

مع تالميذه  الفرديةزمني للقاءات  جدول يقوم مربي الصف ببناء -

 تهممتابعبهدف 

االعتبار الفوارق الفردية بين خطط العمل مع األخذ بعين تبنى  -

 تنوع األطر التعليميةمع  التالميذ داخل الصف وخارجه

 

 

 

 

 

 

 


 اعتمدته الوزارة في السنة الماضية، هذه اآللية لم يتم تطبيقها بشكل تام في المدارس 1
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 مالحظات موعد التنفيذ مراحل تنفيذها المسؤولية الخطوة 

 تطبيق 4

 -تدريسال

 تعلمال

، مربو الصفوف -

   مجاالت لمعلمون في الا

 ،ة المختلفةيالمعرف  

  حاب الوظائف أص - 

 الذين لهم صلة مع    

  د متعد الطاقم المهني  

 صاتالتخص  

 

 :في الصف وبأطر الدعم المختلفة

الوساطة  من خالل الثقة في نفوسهم غرسميذه للتعلم وتوجيه تال -

 عليميةالمواد الت هم وبينالجيدة بين

التعلم من األقران في ودعم التالميذ مع إدارة حوار تعليمي  -

 المجموعة داخل الصف و

ال استراتيجيات ميذ مع استعممالءمة التدريس لحاجات التال -

 لبيئة محوسبة ذكي ومن خالل استعمال التدريس المالئمة، 

على تحمل مسؤولية التعلم وتطوير مهارات  التالميذتحفيز  -

 كيرهم وروح المبادرة لديهمتف

 الذاتية،ة والمردودات شخصيال التقييماتع يجملإجراء مسح  -

 التالميذ كجزء من عملية التعلملدى تفاعل العمل على تطوير وال

 تالميذعند الاإلصغاء مهارة بناء بيئة تعليمية تعمل على تطوير  -

 هتمام، التعاطفاال، اإليمان بقدراتهم على التقدم والنجاحو

 واالحترام المتبادل.

التفاعل االجتماعي داخل المجموعة والصف، من خالل  تنمية -

 لى الحوار والمشاركةالتشجيع ع

 

تشرين األول 

حتى نهاية العام 

 الدراسي

طر األتعيين معلمين مختلفين في  -

 مجاالت المعرفة  حسبب ةعماالد

مشاركة بين أصحاب الوظائف  -

 المختلفة في المدرسة

حسب الحاجة من بإرشاد  صيخصت -

جي لدعم وتطوير الطاقم العالقبل 

 رفاهية التالميذ

عالجية مصادر مع يتم التعامل  -

بهدف بحسب الحاجة،  ،خارجية

 خلأطر التدضمن تطوير التالميذ 

 المختلفة
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 مالحظات موعد التنفيذ مراحل تنفيذها وليةالمسؤ الخطوة 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة وتقييم: 

جمع معطيات، 

، استخالص هاتحليل

عبر، إدخال 

تغييرات عند 

الحاجة، توثيق 

 ملف التلميذ ضمن

 الصف، مربو

أصحاب الوظائف 

لمهمة  من الطاقم ا

 ،متعدد التخصصات

مدير المدرسة 

بمشاركة الطاقم 

 متعدد التخصصات

جمع معلومات حول تقدم التالميذ  -

المـعالَجين ضمن األطر المختلفة، 

حسب من أجل متابعة العمل معهم 

 جدول زمني ثابت

البحث عن صعوبات لدى التالميذ،  -

ومن ثم إدخال تغييرات في خطة 

العمل في أعقاب ظهور هذه 

المعطيات الجديدة التي وصلت إلى 

استعانة ، المدرسة )تشخيصات

 من خارج المدرسة ...(  بمعالجين

على خطة العمل  نجاعةمتابعة مدى  -

المدرسة، تقييم النتائج من  نطاق

معطيات التي خالل االعتماد على ال

 حصلت عليها المدرسة 

مناقشة حاالت معينة تستدعي  -

توجيه التالميذ للجنة الدمج بعد 

 استنفاذ كل الوسائل السابقة

جراء مسح إ

ثان، كانون 

 شباط -الثاني

 

مرة  -متابعة

شهرين؛  كل

على مدار 

 الدراسي العام

 

 

في الثانوية بعد 

تنفيذ كل 

امتحان 

على  ؛بجروت

مدار العام 

 الدراسي

 

بتركيبات  عام الدراسي،خالل التعقد جلسات للطاقم التربوي،  -

تقييم، التركيز على التالميذ ال: متابعة التقدم، بهدفمختلفة 

يرات ومالءمات حسب تقدم ، إدخال تغيبعد الذين لم يتقدموا

 التالميذ

بحسب تقدم التلميذ، تعقد جلسات مع و ،العام الدراسيخالل  -

األهل، من أجل إشراكهم، وإعالمهم، وللحصول على 

 خارج المدرسةالذي يتلقاه معلومات إضافية حول الدعم 

لحصول على معلومات ألهمية االحاجة تؤكد  ،خالل الجلسة 

تشخيص، استشارة، مشاركة عوامل عالج  ؛مهنية إضافية

 خارجية الخ...

برئاسة مدير المدرسة  طاقم متعدد التخصصات؛عة للجنة موس -

وبمشاركة المفتش اإلداري، مدير قسم التربية والتعليم، مفتش 

وممثليه، مفتش االستشارة  "ماتيا"التربية الخاصة، مدير 

التربوية، عامل اجتماعي، ضابط الدوام المنتظم وممثلي 

 داعمة في المجتمع.إضافية مؤسسات تقدم خدمات 

من المهم إشراك التلميذ ووالديه بكل ما يتعلق باتخاذ القرارات  -

 وزارة التربية والتعليم تعليماتحسب 
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 مالحظات موعد التنفيذ مراحل تنفيذها بمسؤولية الخطوة 

االنتقال للجنة  6

 الدمج

مدير المدرسة، 

المفتش اإلداري، 

مربي الصف، طاقم 

 متعدد التخصصات

للمفتش اإلداري يقدم مدير المدرسة  -

تقييما لحاالت التالميذ الصعبة، مبينا 

من خالله سيرورة العمل معهم وعدم 

 دم تقدمهماستجابتهم للتدخل وبالتالي ع

تناقش حاالت التالميذ الذين يمكنهم االستفادة من مورد  - آذار -شباط 

التعليم الخاص، حسب تقدير وتقييم الطاقم متعدد 

 التخصصات

لجان الدمج حسب تعليمات وتوجيهات يتم التوجيه ل -

 منشور المدير العام

 ב/ 4 ד"תשס حسب تعليمات منشور المدير العام حتى أواسط أيار  مدير المدرسة تشكيل لجنة الدمج 3

جلسات لجان  8

الدمج  بهدف 

تحديد االستحقاق 

في مالءمة 

االمتحانات 

للتالميذ ذوي 

 العسر التعلمي

)في المدارس فوق 

 االبتدائية(

مدير المدرسة 

وبمشاركة طاقم متعدد 

التخصصات، مربي 

الصف ومعلمي 

 المواضيع التعليمية

مناقشة لبحث عمل التلميذ ذي العسر  -

التعلمي حسب المساعدة التعليمية التي 

 حصل عليها

مناقشة في ترتيب وتخصيص وسائل  -

الفحوصات واالمتحانات المطلوبة 

للتلميذ بسبب تأثير العسر التعلمي على 

 عمله

كانون  ـأيلول 

 الثاني

 ב/ 4 ד"תשס حسب تعليمات منشور المدير العام

تنشر سنويا )قسم  إجراءات قسم العسر التعلمي التي

 (.י"שפة، الخدمات النفسية االستشاري
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 مالحظات موعد التنفيذ مراحل تنفيذها بمسؤولية الخطوة 

التدخل والدعم في أعقاب  1

 جلسة لجنة الدمج

 مربي الصف، معلم الدمج

 

 

 

 

 

مدير المدرسة بمشاركة 

 الطاقم متعدد التخصصات

 بحسب مستوى التلميذ:

بناء برنامج تدخل في إطار االستحقاق  -

 للدمج في المواضيع التعليمية المختلفة

إطالع معلمي التلميذ على برنامج الدمج،  -

وإدخال مالءمات في تدريس المواضيع 

 المختلفة حسب الحاجة 

تطبيق البرنامج المخصص للتلميذ في  -

الصف وفي أطر مختلفة باإلضافة إلى 

 عمليات المتابعة والتقييم

 بحسب مستوى المدرسة:

  تقييم تقدم التالميذ المشتركين في  -

 البرنامج   

إدخال تغييرات في برنامج الدمج حسب  -

المعطيات والبيانات التي حصلت عليها  

 المدرسة جراء عمليات المتابعة والتقييم

للبحث من أجل  مستعصيةطرح حاالت  -

 االنتقال إلى لجنة الدمج

على امتداد العام 

 مقبلالدراسي ال

معلم الدمج يرشد طاقم المعلمين الذين 

 يعلمون التلميذ

 



1


 مالحظات موعد التنفيذ مراحل تنفيذها بمسؤولية الخطوة 

لجان إلى االنتقال  01

 التنسيب

مدير المدرسة بمشاركة الطاقم 

متعدد التخصصات، المفتش 

 اإلداري، مربي الصف

مناقشة وفحص العمليات التربوية  -

ين التي اتخذت بالنسبة للتالميذ الذ

 توجههم المدرسة للجنة التنسيب

 مع اللجنة المحليةالتشاور  -

تهيئة التلميذ وأهله تمهيدا لتوجيههم  -

إلى لجنة التنسيب، بموجب تعليمات 

 منشور المدير العام 

تجرى مشاورات حول الحاالت الصعبة  - آذار -شباط 

خاصة مع اللجنة المحلية برئاسة مدير 

قسم التربية والتعليم والمفتش اإلداري، 

وبمشاركة مدير المدرسة وطاقم 

 ،لمعلمين، وضابط الدوام المنتظما

لفة الذين تتم وأصحاب الوظائف المخت

 دعوتهم حسب الحاجة

إذا تقرر أن العمليات التربوية لم ُتستنفذ  -

بعد، تتم إعادة التلميذ للمؤسسة التربوية، 

مع بناء برنامج تدخل آخر بمساعدة 

الطاقم متعدد التخصصات الموسع، أو 

يمات ينقل لمدرسة أخرى حسب تعل

 وزارة التربية والتعليم

يجري االنتقال للجان التنسيب، بموجب  -

 تعليمات منشور المدير العام
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 مدور المعل

نية وعلمية، وهو المسؤول األول على أسس مهالمعلم هو المسؤول األول عن مهنة التدريس التي تقوم 

ا، فهو يلعب دورا هاما في حياة التالميذ، ويحتل مكان الصدارة في فيه مهنته أو فشله ه فيعن نجاح

يذ ومالءمة المواد التعليمية تحقيق أهداف التربية وبلوغه غايتها، خاصة في تلبية احتياجات كافة التالم

 .قدراتهم وفق

الذي يواكب  ،ير في أدواره والمتجددإن المعلم الذي نبحث عنه لتحقيق مبادئ االحتواء، هو المعلم المتغ

ن تتوفر فيه مجموعة من الكفايات والمهارات والقدرات ليتمكن من القيام ألكل جديد، لذلك فهو يحتاج 

 إلى دافعية وإصرار ليحقق أهدافه.و ،جوةبأدواره المر

 

 في المدرسة 21معلم اللغة العربية كوكيل ووسيط لتطبيق الهدف 

ء واالستجابة من خالل توسيع قدرة االحتوا ،التعليم العادي ضمنمين ودفعهم قدما "دمج المتعل

 عة"الحتياجاتهم المتنو

كلغة أم في المرحلة االبتدائية، لما لها  هتحتلمن الدور الهام الذي  وانطالقا ،لمكانة اللغة العربية انظر

من أهمية في تحقيق االتصال المباشر بين التلميذ وبيئته، ومن مكانة متميزة وبارزة في المواضيع 

من هذه المنطلقات فهي األداة األولى لكسب المعارف والخبرات المختلفة.  األخرى، والمواد التدريسية

األفضلية، فيخصص االهتمام  وأعطيتسلم األولويات،  اللغة العربية في أعلى جميعا ُوضعت

 واالستثمار األكبر من الوقت والجهد لتدريسها في المدرسة االبتدائية. 

محور حول سيرورة تعلم القراءة والكتابة للتمكن من لغة تالتعليم في المرحلة االبتدائية ت إن عملية

العربية اللغة لمعلم أن رأينا  هذا المنطلقومن  ."ليتعلمفيتعلم التلميذ ليقرأ ومن ثم يقرأ " التدريس،

وقع االختيار عليه كوكيل ووسيط في سيرورة تطبيق وتذويت ولذا األهمية الكبرى واألفضلية األولى، 

 مبادئ برنامج االحتواء. 

سابقا حول أهمية اللغة العربية في المرحلة االبتدائية، فإن معلم اللغة العربية خالل  ما ذكرإلى جانب 

األعوام الثالثة األخيرة حظي بتطوير مهني جعله مؤهال ليقوم بأدوار ريادية في مجال البيداغوغيا 

واء في والتي تناولت الكثير من مبادئ االحت ،التربوية اللغوية تمجاالالوضمن أهداف الوزارة في 

مع انطالق برنامج تطبيق األهداف التربوية في و 2101 -2111 برنامجها. فمنذ العام الدراسي

السعي إلتمام عملية اكتساب القراءة، في والفروق الفردية  التركيز على مراعاة الصفوف الثالثة تم

بعد من مهارات القراءة. وفي العام  يتمكنواالصفوف األولى حتى الثالثة، للتالميذ الذين لم 

احتياجات التالميذ  تلبيتم التركيز بصورة معمقة على بناء خطط عمل متباينة  2102-2100الدراسي

على اختالف قدراتهم وتحصيالتهم، وذلك من خالل تطبيق األهداف العشرة في مجال التربية اللغوية. 

ة في الصفوف ي لتطبيق أهداف التربية اللغوية العربيوقد جاءت التوجيهات في كراسة البرنامج التعليم

واحتوت على إرشادات مفصلة وآليات عملية  ،( جلية واضحة2102، حزيران)الخامسة والسادسة 
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مستويات متباينة، بحيث يتعامل المعلم مع كل فئة من التالميذ وفق  ةلتطبيق هذه األهداف في ثالث

 قدراتهم وخبراتهم. 

االستجابة ) RTIكشف معلمي اللغة العربية من خالل االستكماالت على موديل الـ إلى جانب ذلك تم 

للتدخل( لمتابعة أداء التالميذ وفحص مدى استجابتهم لتدخل المعلم من خالل خطط عمل عالجية 

 معتمدة على استراتيجيات مالئمة. وهذا الموديل يعتبر محورا أساسيا في تطبيق مبادئ االحتواء.
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 خريطة صفية
ف على تالميذه التعر علىم لالذي يساعد المع ياألساس العامل لىإأن نشير  سياقال انحاول في هذ

تمييز مصادر ذلك و ،ضعف التحصيل األكاديمي صدرفهم موفي  ،مختلفي القدرات واإلمكانيات

وبالتالي يتمكن من مساعدة التالميذ واختيار ، عن االنطباعات السطحية ابعيدو ،الضعف بصورة دقيقة

 وتطبيقها. لهم مةءستراتيجيات األكثر مالاألساليب واإل

فئتين: لى إفي الجوانب التعليمية، التعلمية، االجتماعية النفسية والصحية العادي ينقسم تالميذ الصف 

األسباب والعوامل المختلفة للصعوبات على  في ما يلي سنستعرض. نين وتالميذ مستصعبيتالميذ متمكن

 حسب الجدول التالي: ،أنواعها

 األسباب مجال الصعوبة

قدرات منخفضة في جميع المجاالت والمواد الدراسية على اختالف أنواعها  قدرة متدنية: . أ صعوبة تعلمية

)أكاديمية أو غير أكاديمية(، وتكون صعوبات تلك الفئة من التالميذ كبيرة في مهارات الفهم 

ما اكتسبه التلميذ؛ سواء كان عمليا، شفهيا أو كتابيا.  لكلواالستيعاب والتطبيق والتعبير، 

 وبين صعوبات أكثر تركيبا وتعقيدا. ،ة ما بين البطء في األداءوتتراوح درجة الصعوب

اكتساب واستعمال مهارات ة في مجال حاد: يمتاز بصعوبات (לקות למידהعسر تعلم ) . ب

 استعمال المصطلحات والتعابير و/قراءة، الكتابة، ال ،الكالمالزائدة،  الحركةالتركيز، اإلصغاء، 

 أو القدرات الحسابية.

تلميذا ذا عسر تعلمي، هو امتالكه لقدرات كامنة وعالية بالرغم من انخفاض، غير إن ما يميز 

 بعضفئته العمرية( في  في التحصيل المطلوب منه )بحسب التحصيالت المتوقعة من ،متوقع

المجاالت أو المواد. إذ أنه يبذل جهدا كبيرا لكنه يحصل على عالمات متدنية. ما يميزه أيضا أنه 

ر عن المعلومة بشكل شفهي أفضل بكثير من التعبير عنها كتابيا. هناك تفاوت يستطيع التعبي

 وتذبذب غير مبرر لنتائجه وعالماته بين مجاالت المادة الواحدة وبين المواد المختلفة.

ستراتيجيات ال اتباع المعلمينعدم توفر تعليم مالئم ومنتظم كما يجب، تغيير المعلمين باستمرار،  صعوبة تعليمية

 .مناسبة في الوقت المناسباستجابة عالجية وأساليب غير مالئمة، عدم توفر 

والمهام ر ادووال يقوم باأل تهاألهل، ال يهتم بدراسو أ/ و لتلميذسلم أولويات افي التعليم ليس  صعوبة اجتماعية

 ةالمناسب اءجوواألظروف ال في بيتهوفر تتعن المدرسة، ال ، يتغيب بشكل كبير ة منهالمتوقع

يهتم بأمور دراسته ومعيقا ل اسلبي لون عامالأصدقاؤه يشكتوفر له مستلزمات الدراسة، ت، ال للدراسة

 أخرى بعيدة عن التعليم.

بالعجز وعدم القدرة، تدني الثقة بالنفس، تدني الدافعية للتعلم، ثقة عمياء بمعرفة كل  تلميذشعور ال  صعوبة نفسية

 خوف.، قلق من االمتحانات، توتر زائد وو المواد التعليميةأألحد المعلمين  تلميذشيء، رفض ال

انقطاع عن الدراسة و ،نة، عالجات متكررة في المستشفياتمراض مزمأمشاكل في الحواس،  صعوبة صحية

 ...ألسباب صحية كحوادث السير
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الخطوط الفاصلة بين كل حالة وحالة هي خطوط متقطعة وهمية، مما يدل على أن لكل  نإ تنويه هام:

من أكثر من عامل، األكاديمي التلميذ تحصيل  تأثرقد ي ،حالة خصوصيتها ولكن في بعض األحيان

عند االستعانة بالجهات عالجية له، أو ي خطة أخذ ذلك بعين االعتبار عند وضع أ وبالتالي يجب

 لتدخل.مة لئالمال

 

 تعلمتعريفات عسر ال

 إلى نوعين:ينقسم عسر التعلم 

ساسية األمهارات البتطور تتعلق صعوبات  :(לקויי למידה התפתחותיים) 1ـ عسر التعلم التطوري1

الطفل تظهر في أداء و ،ما قبل المدرسةالطفولة، تظهر في جيل  .يحتاجها الفرد للتعلم والتطورالتي 

في اإلدراك، صعوبات في ، صعوبات والتركيز االنتباهفي صعوبات  وسلوكه في المجاالت التالية:

  حل المشكالت.في صعوبات تكوين المفاهيم وفي التذكر، صعوبات 

  :التعلم األكاديمي/غير األكاديمي في ـ عسر2

اب كتسواعملية تعلم تتعلق بصعوبات  (:מילוליים/ לקויי למידה אקדמיים)أ. عسر تعلم أكاديمي 

 القراءة والكتابة والحساب. ،مثل ،بداية المرحلة االبتدائية األساسية في المهارات

 صعوبات تتعلق بعملية :(לא מילוליים/ לא אקדמיים לקויי למידה) تعلم غير أكاديميفي عسر ب. 

صداقات، فهم مشاعر تعلم واكتساب مهارات اجتماعية ووجدانية مثل التأقلم االجتماعي، بناء 

 ... فهم اإليماءات واإلشارات )لغة الجسم(خرين واآل

 

 أعراض عسر التعلم

وشدة اضطرابه، ولكن هناك بعض المؤشرات  هتختلف أعراض عسر التعلم عند التلميذ وفقا لعمر

 تطوري وهي: العامة والتي قد تشير لوجود عسر تعلمي

 امتدنيالتحصيل األكاديمي يكون  .2

 فجوات في المستوى التنفيذيتوجد  .1

 دراسية مختلفة يعضابين مو 

 ألخرى ومن يوم آلخر حصة /من ساعة 

 التلميذرعات اختبارات تفحص قدرات بين أجزاء وتف 

 صعوبات في اإلصغاء .3

 صعوبة في التركيز 

  مثيرات سمعية أو بصرية تحيط به بسببيتشتت بسهولة 

 إلى نقاط غير مهمة يلتفت 


"احتواء تالميذ ذوي عسر تعلمي تطويري".ستخصص النشرة القادمة لهذا الموضوع  1
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  أو اندفاعية ذلك مع حركة زائدة و/قد يترافق 

  صعوبات في التنظيم .4

 تنظيم معلوماتي ضعيف 

  متابعة في صعوبة صعوبة في التخطيط،  ،صعوبة في التسلسل الزمنيتنظيم الوقت: صعوبة في

 ة(زمنيماذا يسبق ماذا من ناحية مثال؛ إتمام المهام، صعوبة في تقدير الوقت )العمل و

 كلمات،وصعوبة في تنظيم أغراض،  ،ضعيف زالحي -مكانالتنظيم  :صعوبة في اإلدراك المكاني 

 وصعوبة في تقدير المسافات كتب

 صعوبة في معرفة وتحديد االتجاهات 

 صعوبة في فهم اللغة المكتوبة أو الشفوية في أوضاع مثل: .5

 تنفيذ تعليمات 

 فهم أسئلة مركبة 

 ومحادثاتصغاء ومتابعة حوارات إ 

 متابعة قصص وأحداثها 

  بضمنها الطرائف والمفارقات ،معينةومواقف ة مجازيفهم عبارات 

 وتعبيرات الوجه فهم لغة الجسم 

 استخدام اللغة في المجاالت التالية:في صعوبة  .6

 تذكر كلمات وأسماء 

 تسلسل أصوات وكلمات 

  جمل ضمنتسلسل كلمات 

  قصة ضمنتسلسل جمل 

 فيها توسيع الجمل واإلسهاب 

 تشتت في األزمنة واألوقات 

 وعي صوتي 

 ثروة لغوية مالئمة للجيل 

  (ارفولوجيو)م واشتقاقتصريف 

 قواعد ومبنى الجملة والكالم 

، كليهما المدى أو الذاكرة طويلة المدى أوفي مجال الذاكرة قصيرة  –تذكر متدنيةمهارات  .7

 فعاليات مثل:أداء مهام ووصعوبات في 

 تذكر أحداث 

 أشخاص وأغراض تذكر أسماء 

  في أعقاب االستماع لها تذكر سلسلة أرقام أو كلمات 

 م قوانين حسابية بشكل أوتوماتيكيتذكر وتعل 
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 ذكر وتعلم أصوات بشكل أوتوماتيكيت 

 تذكر استخدام استراتيجيات 

 تذكر اتجاهات 

 في السيطرة على العضالت الدقيقة أو  التلميذتكون هناك صعوبة لدى  ،حركي متدن   -تناسق حسي

 مثل: ،فعالياتلحظها عند أدائه لمهام والغليظة وتلك الصعوبات ن

  (تآزر) واليد عينبين التناسق 

 كتابة 

 رسم 

 ألعاب حركية 

 رياضة 

 مثل: ،سلوكيات غير متجانسة 

 اندفاعية كبيرة  

 إدراك وحكم غير صحيحين لسلوكيات 

 قرانهالتواصل مع أ وبة في صع 

 تجاوز الحدودالتطاول و 

  وتحمله اإلحباط مواجهةخالل مستوى متدٍن 

  من المدرسة  فزع(school phobia) أو من االمتحانات 

 هروب وتسرب من المدرسة 

  ،بكاء، ضحك ... ،عصبيةتقلب في المزاج 

  تدني الثقة بالنفس 

 

ن تكون أال بد  وفحص التالميذ بناء عليها، السابقة عوامللى الإ ةنظرالمن الجدير ذكره أن  تنويه هام:

ل ال بد من النظر ، بفقط واحد مسبق وبناء على عاملاعتباطي تصدر أحكاما بشكل وأن ال  ،شمولية

لى األمور برؤية موسعة أكثر، باإلضافة إلى استثناء أمور أخرى قد تكون السبب وراء تلك المؤشرات إ

 . ردت سابقاو التي
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 أمثلة على ظواهر شائعة يمكن أن تشير إلى وجود عسر تعلمي

 استعمال جمل قصيرة، ثروة لغويه ركيكة، أخطاء في التشكيل وتركيب الجمل، صعوبة  وتفكير: لغة

في إدراك مفهوم الزمن، صعوبة في في التعبير الشفهي، بطء في اكتساب مهارات جديدة، صعوبة 

بين التفكير  فجوةو استغالل المعلومات وعدم االستعانة بالروابطفي ، صعوبة هاحلالمشكالت وتنظيم 

 ي.كالموالتفكير غير ال كالميال

 :األساسية وتذكرها )جمع و/ أو طرح حتى الرقم عشرة، كسور  مفاهيمصعوبة في اكتساب ال حساب

طرح الحسابية: جمع و(، صعوبة في كيفية إجراء العمليات والقسمة العشرة األولى وحقائق الضرب 

عدم فهم ماهية العمليات، صعوبة في حل مسائل  أفقي،وقسمة بشكل بالصورة األفقية، ضرب 

وصعوبة في فهم المبنى  المالئمة للفئة العمرية ةالحسابيالتوصل إلى المتواليات صعوبة في  ،يةكالم

 العشري للعدد.

 شرود ذهن، ميل سريع إلىتذكر المادة التعليمية،  أخطاء جراء صعوبة في إصغاء وتركيز: ،ذاكرة 

فوية وصعوبة في التخطيط من موضوع إلى آخر، ع واالنتقال لتحولفي اأو صعوبة  ت الذهنيالتشت

 نشاط زائد.والتنظيم، عدم هدوء و

 اإلمساك بالقلم بطريقة غير ثابتة، صعوبة في إعطاء الخط شكله  الحركي: -البصري المجال

خط يد اجبات الحركية الدقيقة والغليظة والضغط بشدة على أدوات الكتابة، بطء في تنفيذ الوالجمالي، 

 غير مقروء.

 في تدخل مفرط  ،انزواء اجتماعي، رفض اجتماعي ؛صعوبات اجتماعية اجتماعي: -مجال سلوكي

ردود فعل غير مناسبة األحوال والقوانين االجتماعية ووفهم صعوبة في فهم الرموز،  ،الخالفات

 لألوضاع والحاالت. 

  :صعوبة في فهم العالقة بين األحرف واألصوات، تأخر في اكتساب مهارة القراءة، قراءة وكتابة

تبديل األحرف أو حذفها، تبديل كلمات، تخمين حسب القالب مثال، قراءة بطيئة، أخطاء في القراءة 

، وتنفيذها اإلرشادات اتباعالمقروء، وصعوبات في صعوبة في فهم  ،العام للكلمة أو حسب المضمون

 بنوعيتها وكميتها. أخطاء إمالئيةعبير الكتابي وصعوبة في الت
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 جمالإ

يه، تسليط الضوء عل، من خالل 02 رقمهدف تعريف جمهور المعلمين بالحاولنا من خالل هذه النشرة 

تقليص الفجوات االجتماعية و ،احتواء التالميذ المستصعبين ودعمهم المنشودة فيإلبراز غايته وأهدافه 

. ولكي تكون هذه بينهم وبين سائر التالميذ، والتقليل من عدد المرشحين منهم للتعليم الخاص ةميوالتعل

التعرف و ات بينهم،االختالفالتالميذ المستصعبين وتحديد  لكشف عنتساعده في االنشرة أداة بيد المعلم 

 أو جماعية، واستغالل جميع الموارد ، بهدف بناء خطة عمل عالجية؛ فردية و/على قدراتهم المتباينة

 تلبية احتياجاتهم.في سبيل بصورة أنجع،  المتاحة

 

 وماذا بعد؟

زاتها مميمصادرها، ة عند التالميذ، بات التطوريالنشرة التالية الصعوفي ستعرض سن :ثانيةالنشرة ال 

 بهدف احتوائهم وتلبية احتياجاتهم بصورة أنجع. ،ة التعامل معهاوكيفي
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 ملحق

 

 ملف تلميذ

 آلية عمل
 

 

 

 

 

 

، يرافق التلميذ في مسيرته التعلمية، سنوات عدة، من الصف 1نرفق في ما يلي، ملحقا يحوي ملف تلميذ

اإلعدادية، المرحلة الثالث حتى السادس، حيث ينهي تعلمه في المرحلة االبتدائية، ويتابع مسيرته في 

 حتى الصف السابع.

  أو معلم يرافق التلميذ، في متابعة شؤونه على امتداد سنوات تعلمه. و/ هذه اآللية تساعد كل مربٍ 

 

 


قام بمالءمة هذا الملف من اللغة العبرية إلى اللغة العربية، جواد دويك، مرشد قطري في موضوع العسر التعلمي. 1
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 إسرائيلدولة
 والتعليم التربية وزارة

 
 السكرتارية التربوية       اإلدارة التربوية  اإلدارة التربوية       

عربيقسم التعليم ال        قسم العسر التعلمي قسم التعليم االبتدائي    

 

 1ملف تلميذ

 بحسب التسلسل العمري

 
 بـيـانـات بطاقة

 

 :_________________تاريخ فتح الملف
 

 ةبيانات شخصي

 

 رقم الهوية اسم العائلة االسم

   

 اسم األم اسم األب مكان الوالدة

   

  الوضع العائلي بين األبناء ترتيبه / عدد األبناء في العائلة

/  

 العنوان جوال األم جوال األب هاتف المنزل

    

 

 




 سواء حد ىعل موجهة إلى الجنسين وهي، بالمذكر وردت الصيغة 1



 وزارة المعارف
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 المعلمين لتقارير ووفقا المجاالت مختلف في التلميذ أداء وصف أ. 
 

 األداء الدراسي العام لتلميذ
 

 1األداء المجال

الصف 
 الثالث

الصف  
 الرابع

الصف  
 الخامس

الصف  
 السادس

الصف  
 2السابع

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 االستماع 
 

                     حسن اإلصغاء 

                     فهم النصوص والتفاعل معها

 التكلم
 

                     تنظيم المعلومات

                     ثروة لغوية مالئمة

قدرة على التكلم والتعبير 
 الشفهي

                    

 القراءة

                     الطالقة؛ سرعة و دقة

استخالص المعنى من 
 النصوص األدبية والوظيفية

                    

 اإلمالء

                     خط مقروء

                     تنظيم الصفحة

                     اإلمالء

 الكتابة
 

لغة سليمة وثروة لغوية 
 مالئمة

                    

                     المبنى والتنظيم

التعبير عن المضمون، 
 األفكار

                    

 مالحظات 

 ___________________________________________________  :وةق نقاط

_________________________________________________________

_______________________________________________________ __ 

 ___________________________________________  تقوية:نقاط تحتاج الى 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 مفتاح

 (233الى  85) جدا جيد: ج ج
 

 (69الى  55) مستصعب :م

 (84الى  73) جيد :ج
 

 وما دون( 54) متمكنغ م: غير 

 
 


 (200وفق المنهج التعليمي للتربية اللغوية ) 1
 في المرحلة اإلعدادية للمتابعة 2
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 األداء في مجاالت المعرفة األخرى
 

مجاالت 
 المعرفة

الصف 
 الثالث

الصف  
 الرابع

الصف  
 الخامس

الصف  
 السادس

الصف  
 السابع

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 ج
 ج

 غ م ج
 م

 الرياضيات
 

                    

اللغة 
 النجليزيةا

                    

اللغة 
 ريةالعب

                    

 العلوم
 

                    

 :مالحظات 

 ___________________________________________________ :قوة نقاط

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

   ___________________________________________  نقاط تحتاج الى تقوية:

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 
 
 

 مفتاح

 (233الى  85) جدا جيد: ج ج
 

 (69الى  55) مستصعب :م

 (84الى  73) جيد :ج
 

 وما دون( 54) غ م: غير متمكن
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 المميزات الشخصية .ب     
  

 

 مجاالت االهتمام

الصف 
 الثالث

الصف  
 الرابع

 الصف 
 لخامسا

الصف  
 السادس

الصف  
 السابع

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                     دوام منتظم

                     ةبيتيإعداد وظائف 

                     استعداد للفعاليات التعليمية

                     طاعة وحسن سلوك

                     دافعية للتعلم

 مثابرة وقدرة على 
 المواظبة في التعلم

                    

                     إدراك صعوباته

                     على طلب المساعدةمقدرة 

                     تكيف مع اإلحباط والفشل

                     تكيف مع ضغوطات

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 :السلوك

                     حركة زائدة

                     تقلب حاد في المزاج

                     تشتت ذهني

                     اندفاعية

                     نوبات غضب

                     عنف كالمي

                     عنف جسدي

 

 اتكالي، مسيطر، منقادمثل: ودود، متعاون، عدواني،  تفاعالت التلميذ مع أقرانه  الوضع االجتماعي ،

 ...غير ذلك، تواصل إيجابي متبادل و، سلبيناشط

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

   غير ذلكمنبوذ، محبوب و  ،قائد سلبي/ قائد إيجابي: مثل أبناء صفه ينبموقع التلميذ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ميزات أخرى 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 جب تسجيل العام الدراسي والصفيعند تعبئة النقاط أعاله، * 
 

 ـ صعوبات كثيرة1 ـ مناسب ...2
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 التشخيص والعالج .ت
 

 التشخيصات ووجهات النظر المرفقة بالملف .2

 ملخص نتائج التشخيص السنة نوع التشخيص

   تشخيص تعليمي

   تشخيص نفسي

   تشخيص نفسي تعليمي

   عصبي تشخيص

   لغوي تشخيص

   للعالج بالتشغيل تشخيص

   النمو  تشخيص

   رأي األخصائية النفسية للمدرسة

   ...آخر

 

 

 أو خارج المؤسسة التعليمية ،عالجات أعطيت في إطار المؤسسة التعليمية.2

 
 

 وفاعلية العالج (العمر) مدة العالج السنة مقدم العالج نوع العالج

    عالج بالنطق

    عالج بالفن

    عالج بالتشغيل

    عالج نفسي

    ار مستشجلسات 

    جلسات مربٍ 

    تعليم عالجي مصحح

    برامج تهذيب السلوك

    ساعات دمج

    ...آخر



2


 بطاقة مالءمات .ث
 : _______الصف

 1واالمتحانق التدريس ائركيز المالءمات لطرت

 المجال
إضافة 
 وقت

تجاهل 
األخطاء 
 اإلمالئية

 تكبير
الكلمات 

ورقة  في
 األسئلة

ملحق 
قوانين 
 موسع
أو 

استعمال 
اآللة 
 الحاسبة

)الحساب/ 
 العلوم(

إجابة 
شفوية 
وكتابتها 
عن طريق 
 ممتحن

قراءة 
أسئلة 
 االمتحان
بمساعدة 
قارئ 
 حيادي

اإلنجليزية
 /العبرية
  استعمال

قاموس  
 إلكتروني

اإلنجليزية
 / العبرية
قراءة 

اإلجابات 
على 
 مسجل

الءَ 
 م
ن
حا
مت
ا

ةم
 

ي
فه
ش
ن 
حا
مت
ا

 

اللغة 
 العربية
 

          

 العلوم
 
 

          

 الحساب
 
 

          

 اللغة
 العبرية
 

          

اللغة 
 االنجليزية

 

          

 
 مالءمات في طرق االمتحان ومدى فاعليتهاتفاصيل ال

 مالحظة:

  مة امتحانات عادية وامتحانات مع مالء  في المواضيع المذكورة أعاله؛ متحانات لاليجب إرفاق نماذج
 . بحسب الجدول أعاله

  التعلمية.، بخط يده، يوضح صعوباته لتلميذشخصي ل تقريريجب إرفاق 


 قبل تطبيقها في االمتحانات. مااتهإجراء مالءمات في طرائق التعليم/ التعلّم وإستراتيجيّ يجب  1

 المجال المعرفي
مة التي  المالء 

 فحصت
عالمة امتحان 
مة  بدون المالء 

عالمة امتحان 
مة  مع المالء 

توصيات معلم 
 الموضوع 

 العربية اللغة
 

    

 الحساب 
 

    

      اللغة اإلنجليزية
 

    

 اللغة العبرية
 

    

 العلوم
 

    



0


 وثائق

 ةريتنازل عن السنموذج أوال: 

 ......................: التاريخ                                                              
 
 
 : _____________________________ 1بالتلميذة المتعلقة يالتنازل عن السر 

 
  _____________ حامل هوية رقم    _________________ التلميذ ولي أمر

واستعراض  اءةبعد قرهذا، وذلك  الواردة في ملف التلميذنقل المعلومات نوافق على 

  ومحتوياته. مضامينه

 _ _________________: مدرسةللطاقم المعالج في  التلميذ ملف إحالةنوافق على 

 
 

 : توقيع
 

 __:_______التوقيع :__________هوية رقم:___________ التلميذ ولي أمر

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 سواء حد على موجهة إلى الجنسين وهي بالمذكر، وردت الصيغة 1



1


1لقاء مع والدي التلميذ نموذج توثيقثانيا: 
 (اإلعدادية المرحلةى لإ )عند االنتقال 

 

 :ل شخصيةتفاصي 

 __________________: الصف     __________________ :تلميذاسم ال

 ___________________________________________ :المشاركون

 صعوبات التلميذ

  التعلمية؟ مرة صعوباتهمتى ظهرت أول  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ما هي مشاعر ابنكم تجاه التعليم؟  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  في البيت؟هل هناك صعوبات تظهر 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

 ؟االجتماعية صف حالة ابنكم

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 


 سواء حد على موجهة إلى الجنسين بالمذكر، وهي وردت الصيغة 1
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 صعوبات عاطفية؟ )مثل: تقدير ذاتي متدن، إحباط، إنكار، نوبات بكاء، نوبات  هل يعاني ابنكم

  غضب(

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 نقاط القوة، الهوايات : 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ؟أي المجاالت األكثر صعوبة 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 اإلعدادية رحلةللمعلمين في الم ألهلتوصيات ا : 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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