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 اخلامسة والسادسة لصفوف اللغوّية الرتبية أهداف تطبيق يوم دراسّي ضمن: برنامج

 1023-1021 الدراسّي العام يف

 

 : االحتواء، برؤية ذاتّية وتطبيقّيةالورشة عنوان

 غوّية يف املدارس االبتدائّية معلمو الرتبية اللمركزو و :مجهور اهلدف

 دقيقة 250الزمن املخّصص للورشة: 

 تبّصرات يف وظيفة املعّلم يف سياق احتواء التالميذ كهدف هدف الورشة:

 : املهّمة املطلوبة

 مجع بيانات حول أداء املعّلم مع تالميذه املستصعبني  -1

 التلميذ املستصعب  الحتواءبناء خّطة عمل مساندة  -2
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  :سري اللقاء

 

 (دقائق 11توجيهات عاّمة ) -

 دقائق( 11عصف ذهيّن فردّي ) -

 (دقيقة 21ّعالّية: عرض فيلم )ف -

  دقيقة( 01تعبئة اجلدول املرفق ) -

 (دقيقة 21) ة عمل عالجّيةبناء خّط -

 دقيقة( 01العمل يف جمموعات ) -عرض املنتج، نقاش وحوار -

 دقيقة( 21ق ص. )ص النقاش يف جمموعات، وتقدميه يف النموذج املرفطرح ملّخ -

 دقيقة( 11) إمجال وتلخيص، عرض شرائح حموسبة -
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 سري الورشة:

 اخرت أحد تالميذك املستصعبني( أ. 1

 :1له احلقيقّيةصفه حبسب معرفتك  . أ

 ا:سلوكّي

 ا:عاطفّي

 ا:اجتماعّي

 ا:تعلمّي

 ا:حتصيلّي

 .ينطبق عليهومالئما له تراه  جبانب املقولة/ السلوك الذي  √ضع إشارة  . ب

 صف ردود فعلك إزاء صعوباته هذه . ت

 .مع هذه الصعوبات تعاملك صف طريقة  . ث

 ؟كيف كنت تتعامل معه اآلن يف سياق االحتواء . ج

 

                                                           
1
 من النشرة. 21تستطيع االستعانة باألمثلة الواردة صفحة  



 قسم التعليم االبتدائي -أعدت الورشة: جنان زعبي ولبنى حديد
 

 إشارة: املقولة/ األداء

 Xأو  √

مع  ردود فعلي احلقيقية، وتعاملي 

 التلميذ

إمكانيات أخرى بديلة للتعامل 

 والتواصل، يف سياق االحتواء

    امتدنًين  التحصيل األكادميي يكو .2

 يوجد فجوات يف املستوى التنفيذي .1

 .بني موضوعات دراسية خمتلفة 

 .من ساعة ألخرى ومن يوم آلخر 

  بنينيني أجنينيزاء وتفرعنينيات اختبنينيارات

 .تلميذتفحص قدرات ال

   

 صعوبات يف اإلصغاء. .3

 .صعوبة يف الرتكيز 

  ّمنينينين منينيني ريات  ت بسنينينيهولةيتشنينيت

 .ة حتيط بهة أو بصرّيمسعّي

 ةاط غري مهّمااللتفات إىل نق. 

    وقد يرتافق ذلك مع حركنية زائنيدة

 ة.و/أو اندفاعّي
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ة صعوبة يف فهم اللغة املكتوبة أو الشفوّي .4

 يف أوضاع مثل:

 .تنفيذ تعليمات 

 مركبة فهم أسئلة. 

 .إصغاء حملادثات 

 .متابعة قصص وأحداثها 

 نة "م ل األطنيرش  فهم عبارات معّي

 .يف الزفة"

 فهم لغة اجلسد وتعبريات الوجه.  

   

صعوبة استخدام اللغة يف اجملاالت  .5

 التالية:

 .تذكر كلمات وأمساء 

  .تسلسل أصوات وكلمات 

 .تسلسل كلمات يف مجل 

 .تسلسل مجل يف قصة 
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  .توسيع اجلمل واإلسهاب 

 ت يف األزمنة واألوقات.تشّت 

 وعي صوتي 

 ة مالئمة للجيلثروة لغوّي 

 شتقاق )مرفولوجية(تصريف وا 

 الكالمقواعد ومبنى اجلملة و 

ا يف جمال ّمأ –ة مهارات التذكر متدنّي .6

ة املدى و/أو الذاكرة وويلة الذاكرة قصري

 ات مثل:الّيوصعوبات يف فّع املدى

 ر أحداث.تذّك 

 ر أمساء أشخاص وأغراض.تذّك 

 كلمنينيات أو أرقنينيام ر سلسنينيلةتنينيذّك 

 .السمع وقت بنفس

 ر وتعلم قوانني حسابية بشكل تذّك

 .أوتوماتيكّي

   



 قسم التعليم االبتدائي -أعدت الورشة: جنان زعبي ولبنى حديد
 

 م أصنينينيوات بشنينينيكل  ر وتعّلنينينيتنينينيذّك

 .أوتوماتيكّي

  تذكر. اسرتاتيجياتاستخدام 

 جاهات.ر اّتتذّك 

 

تكون هناك ، متدّن حركّي حسّيتناسق  .7

يف السيطرة على  تلميذصعوبة لدى ال

العضالت الدقيقة أو الغليظة وتلك 

 ات مثل:الّييف فّعالصعوبات نراها 

 يد-تناسق عني 

 كتابة 

 رسم 

 ةألعاب حركّي 

 رياضة  
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 ات غري متجانسة مثل:وكّيسل .8

 ة كبريةاندفاعّي  

 ه وغري صحيح.مشّو حكم أخالقّي 

 صنيال منيع أبننياء    صعوبة يف خلق اّت

 اجليل.

 جتاوز احلدود 

  ّل اإلحباط.من حتّم مستوى متدن 

    قلنينيق منينين املدرسنينيةschool 

phobia .أو من االمتحانات 

 ب من املدرسةهروب وتسّر 

 ب يف املنينيزاج، عصنينيبية بكنينياء، تقّلنيني

 .. اخل. ضحك ..

 

   

    ي الثقة بالنفستدّن .9



 قسم التعليم االبتدائي -أعدت الورشة: جنان زعبي ولبنى حديد
 

 

 التلميذ املستصعب  الحتواءبناء خّطة عمل مساندة   (2

 الحتواء هذا التلميذ. ((holisticابن خّطة عمل/ خمططا شامال 

 استعن بالنموذج الذي بني يديك:

 

 

 

 اجملال

 

 

املهارات 

 واملضامني

 وضعية التعلم:

فردي/ جمموعة 

 صغرية/ صفّي

 موارد مساعدة ميّنجدول ز

معلمة دمج/ 

حصة تربية.../ 

فعالّية ال 

 منهجّية...

طرائق التدريس 

 والعالج

السلوك/ 

 التحصيل املتوّقع

       العاطفّي

       السلوكّي

       االجتماعّي
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 :التعلمّي

 قراءة 

 

 كتابة 

 

 فهم مقروء 

 

 استماع 

 

 تكّلم 

 

 حل مهاّم 

 ةة/ بيتّيصفّي

 

 مهاّم 

 ةتقييمّي-ةتنفيذّي
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