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مادة
الفيزياء

المشرف العام
د .فيصل بن عبداهلل آل مشاري آل سعود
المشرف العلمي
د .عبداهلل بن علي القاطعي
مدير المشروع
د .عبداهلل بن صالح السعدوي
إعداد
د .فهد مبارك القحطاني
صالح بن عبدالعزيز المعدي
عبدالعزيز بن إبراهيم البدر
محمد بن سالم الشبيب
تحكيم
د .إبراهيم بن سعد أبونيان
ياسر بن أحمد بخاري
أحمد بن عيسى مجرشي
مراجعة فنية
د .أحمد بن زيد المسعد
د .سعيد بن محمد الشمراني
د .سعود بن عبدالعزيز الخنين
د .مشعان بن زبن الحربي
د .فهد بن مبارك القحطاني
مراجعة لغوية
د .عبداهلل بن علي الشالل

مقدمة :
يفرض التغري االقتصادي والتقين على املؤسسات التربوية االعتن�اء بإكساب الطالب معارف ومهارات تتلاءم مع
احتي�اجات سوق العمل ومتطلبات العصر ،وتسهم يف إعدادهم لألدوار اإلجيابي�ة الفاعلة يف مجتمعاتهم ،وتطلب ذلك
ً
قاصرا على تلقني املعلومات واملعارف لطالبه أو تغطية محتوى
التغيري يف وظائف املدرسة ويف دور املعلم الذي لم يعد
املنهج يف مدة زمني�ة محددة ،بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم ،والقيام بدور فاعل يف تهيئ�ة الطالب للحياة
والقيام بأدوارهم الذاتي�ة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات.
وأدى التطور يف وظيفة املدرسة وأدوار املعلم إىل ارتفاع مستوى التأهيل املطلوب من املعلم؛ لذا فقد سعت وزارة
الرتبي�ة والتعليم -ممثلة يف مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام-إىل استقطاب اكفأ املتقدمني من خرييج
اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس ،و طورت لهذا الغرض معايري مهني�ة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه
املعلم املبت�دئ ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار.

خطوات العمل:

تم العمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتي�ة:

 -1التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:
أ	.

إعداد اإلطار العام للمعايري.

ب .إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.
ج.

إعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل يف املشروع.

 -2تشكيل فرق العمل ،وتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يلي:
أ	.

مختص عليم يف مجال صعوبات التعلم.

ب .مختص تربوي يف مجال صعوبات التعلم.
ج.

مشرف تربوي مختص يف مجال صعوبات التعلم.

 -3تدريب فرق العمل ،فقد قام املركز بعقد ورشة عمل مكثفة ملدة ثالثة أيام تضمنت ما يلي:
أ	.

التعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.

ب .التعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.
ج.

التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.

 -4إعداد النموذج اآل ويل ،فقد قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من مالءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.
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إعــداد مسودة املعايري :بعد إقــرار النماذج قام الفريق بإعداد مسودة املعايري ،واستفاد من التجارب العاملية
والعربي�ة املتاحة.

-6

الفحص األويل ملسودة املعايري :قامت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها باملوصفات
واملعايري املطلوبة.

-7

التحكيم العليم :بعد تسلم املسودة وفحصها من قبل اللجنة املشرفة أحيلت إىل فريق حتكيم عليم ،يتضمن اثنني
مختصني تربويني يف مجال العوق البصري بدرجة الدكتوراه مشرف تربوي مختص يف مجال العوق البصري بدرجة
البكالوريوس.
ً
التعديل وفقا مللحوظات املحكمني :فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة إىل فريق العمل ليقوم بتعديله وفقا
مللحوظات املحكمني.
ً
املراجعة النهائي�ة :بعد تسلم املنتج معدال من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من اتساق
املنتجات يف كافة التخصصات.

-8
-9

خطوات العمل يف املشروع:
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
المعايير

تدريب
فرق
العمل

تشكيل
فرق
العمل

المراجعة
األولية

التحكيم

خطوات
العمل في

التعديل

المشروع
التخطيط
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المراجعة
النهائية

مكونات املعايري:

تتكون معايري معلم صعوبات التعلم من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى ،واجلزء
الثاين املتعلق بالتخصص .وتشتمل املعايري املشرتكة على أحد عشر معيارا ،يتن�اولها بالتفصيل « املعايري املهني�ة الوطني�ة
للمعلمني باململكة العربي�ة السعودية» ،فيما تشتمل املعايري التخصصية على خمسة معايري تن�اول بني�ة التخصص وطرق

تدريسه.

المعايير
التخصصية

المعايير
العامة
المشتركة

محتوى املعايري التخصصية:

وتتن�اول املعايري التخصصية ما ينبغي على معلم صعوبات التعلم معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص التدرييس
وطرق تدريسه للمواد اليت تظهر فيها صعوبات تعلم واملتوقع أن يقوم بت�دريسها ،ويتضمن ذلك املعارف واملهارات
املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية فاعلة تشمل استخدام اسرتاتيجيات التدريس اخلاصة
والتحلي بالسمات والقيم املتوقعة من املعلم املتخصص حبيث يمثل يف ممارساته وسلوكياته الدور المأمول من معلم
صعوبات التعلم .فيتوقع من معلم صعوبات التعلم أن يتحمل مسؤولية تعزيز تعلم طالبه ونموهم ،ويعرف االختالفات
اليت ترافق الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم إىل بيئ�ة التعلم كغرفة املصادر واملتعلقة خبلفياتهم الثقافية واحلضارية،
ويعرف كيفية البن�اء عليها يف التخطيط للتدريس ,ويملك الفهم والدراية الكاملة بالنظريات واحلقائق يف مجال
صعوبات التعلم ،ولديه معرفة بالتطور التارييخ ملجال صعوبات التعلم ،وعلى وعي باألساليب اليت تقدم من خاللها
خدمات برنامج صعوبات التعلم ,وعلى معرفة بكيفية استخدام معرفته بالطالب الذين لديهم صعوبات تعلم واملنهج
وطرق التدريس إلعداد اخلطة التربوية الفردية املناسبة وبن�اء برنامج تعلم متكامل يزود الطالب بفرص تعلم ذات جودة
عالية ،ويقوم بإعداد اخلطة التربوية الفردية وتطبيقاتها وفق إسرتاتيجيات التقويم املتنوعة.
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صياغة املعايري املهني�ة:
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهني�ة للمعلم ،لذلك رتبت يف تسلسل رقيم
يب�دأ برقم التخصص ،ثم املعيار العام يف إطار املعايري العامة ،ثم معيار التخصص الذي يفصل يف عدد من املؤشرات ،كما
يتضح من الشكل التايل:

8

3

6

1

املعيار العام يف اإلطار
(املجاالت العامة ملهنة
التدريس)

رقم التخصص

ً
رقم املعيار وفقا
التسلسل

معايير معلمي صعوبات التعلم

امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يعرف املعلم مفهوم الرتبية اخلا�صة ودورها يف التعليم العام.
2مييز امل�صطلحات العلمية يف الرتبية اخلا�صة.
3يعرف تاريخ تطور الرتبية اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية.
4يلم ب�أهداف و�إ�سرتاتيجيات الرتبية اخلا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية.
5يحدد الفئات امل�ستفيدة من خدمات الرتبية اخلا�صة.
6يلم بقوانني و�أنظمة واتفاقيات رعاية وتعليم ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة حملي ًا ودولي ًا.
7يطور ويجدد معرفته العلمية يف جمال الرتبية اخلا�صة باالطالع على
بع�ض املجالت العلمية املتخ�ص�صة واملواقع الإلكرتونية ذات العالقة.

.1

1يعرف مفهوم دمج الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة يف
املدار�س العادية ،و�أهميته ،ومتطلباته ،وم�ستوياته ،والفئات امل�ستفيدة
منه ،و�أثر فريق العمل يف جناح الدمج كمدير املدر�سة ،واملر�شد الطالبي،
ومعلم التعليم العام ،وويل �أمر التلميذ ،و االخت�صا�صي النف�سي،
واالخت�صا�صي االجتماعي ،واملتخ�ص�صون يف اخلدمات امل�ساندة.
2يلم مبفهوم التعليم ال�شامل وتطبيقاته.
3يحدد �أمناط تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة املقدمة (املعلم امل�ست�شار،
املتجول وغريها).
4يعرف �أنواع اخلدمات امل�ساندة و�أدوارها يف خدمة الطالب ذوي
االحتياجات الرتبوية اخلا�صة (كخدمات ال�سمع ،والتخاطب ،والعالج
الطبيعي ،والعالج الوظيفي ،والإر�شاد النف�سي واالجتماعي وغريها).
5مييز مفهوم التدخل املبكر يف الرتبية اخلا�صة و�أهميته والربامج
املطبقة فيه ،مثل :التدخل الطبي والرتبوي والتوعوي.
6يعرف دور الت�أهيل يف خدمة الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة كالت�أهيل النف�سي والطبي واملهني.
7ي�صف التعديالت البيئية ال�ضرورية لبع�ض فئات الرتبية اخلا�صة
كذوي العوق الب�صري وال�سمعي واحلركي

.2

املعيار :1 .1 .13 .3 :يعرف معلم
الرتبية اخلا�صة املفاهيم والأ�س�س
التي يرتكز عليها تخ�ص�ص الرتبية
اخلا�صة.

.3
.4
.5
.6
.7

.2

املعيار :2 .1 .13 .3 :يعدد معلم
الرتبية اخلا�صة البدائل الرتبوية،
وخدمات الرتبية اخلا�صة ،واخلدمات
امل�ساندة ،والربامج الت�أهيلية يف
الرتبية اخلا�صة.

.3
.4

.5
.6
.7
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امل�ؤ�شرات

املعيار

املعيار.1 .13 .3 :
:3يعرف معلم الرتبية
اخلا�صة مراحل
وخ�صائ�ص النمو
والأ�سباب العامة
للإعاقة والفروق
الفردية.

.1

1مييز املعلم مراحل النمو الطبيعي والت�شابهات واالختالفات يف اخل�صائ�ص الأ�سا�سية
بني الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة و�أقرانهم العاديني ،وي�صف اخل�صائ�ص
النمائية املختلفة لهم يف اجلوانب اجل�سمية ،واالجتماعية ،والعقلية ،والتعليمية،
واالنفعالية واللغوية يف املراحل العمرية التي يدر�سون فيها.
2يدرك ت�أثري الإعاقات احل�سية و البدنية واملعرفية والفكرية واالنفعالية على عمليات
النمو والقدرات وتعلّم وت�صرفات و�سلوك الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.
3يعرف الأ�سباب امل�شرتكة للإعاقات (قبل و�أثناء وبعد الوالدة) وطرق الوقاية منها.
4يحدد االحتياجات املعرفية ،والبدنية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والبيئية ،والنف�سية،
والعاطفية للطالب ذوي الإحتياجات الرتبوية اخلا�صة و�أقرانهم العاديني �أي�ضا.
5مييز ويراعي االختالفات الثقافية واحل�ضارية بني الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة يف تخطيط التدري�س وتنفيذ الربامج.

.1

�1أن يعرف املعلم املبادئ الأ�سا�سية للقيا�س والتقومي والت�شخي�ص يف الرتبية اخلا�صة مثل
(التعريفات ،الأهداف ،امل�صطلحات وغريها).
2يعرف الأدوات واملقايي�س واالختبارات الر�سمية وغري الر�سمية ،مثل :درا�سة تاريخ
احلالة ،وال�سجالت التقوميية ،وامل�ستخدمة يف ت�شخي�ص وتقومي ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة مبختلف فئاتهم ،ويعرف كيف ي�صممها وي�ستخدمها مبا يتنا�سب
وحاجات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.
3يحدد �أع�ضاء فريق القيا�س والتقومي ودور كل منهم.
4يجمع معلومات التقومي من م�صادر متنوعة من املدر�سني واملهنيني الآخرين� ،أولياء
الأمور ،الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة ،من �أجل اتخاذ قرارات تربوية،
والتخطيط لربامج فعالة للطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة مبا يف ذلك
الطالب ذوي الثقافات واللهجات املختلفة ،والتعرف على االحتياجات والدعم لدجمهم
يف البيئات والربامج املختلفة.
5يعرف كيفية تف�سري وا�ستخدام املعلومات امل�ستقاه من التقومي الر�سمي وغري الر�سمي،
و�أدوات التقومي واالجراءات التقييمية.
6يحدد م�ستوى الأداء احلايل للطالب يف اجلوانب املعرفية والأكادميية والقدرات
واالهتمامات من �أجل القيام مبهامهم التدري�سية.

.2
.3
.4
.5

.2

املعيار.1 .13 .3 :
:4يعرف معلم الرتبية
اخلا�صة �أ�ساليب القيا�س
والتقومي يف جمال
الرتبية اخلا�صة.

.3
.4

.5
.6
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1
.2
.3

املعيار:5 .1 .13 .3 :يبني
معلم الرتبية اخلا�صة ت�أثري
الإعاقة على تعلم الطالب ذوي
االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.

.4

.5
.6

املعيار:6 .1 .13 .3 :ي�ستخدم
معلم الرتبية اخلا�صة طرق
تدري�س عامة.

1 .1يلم باال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية وطرق التدري�س العامة لتعليم القراءة.
2 .2يلم باال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية وطرق التدري�س العامة لتعليم الكتابة.
3 .3يلم باال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية وطرق التدري�س العامة لتعليم الريا�ضيات.
.1

املعيار:7 .1 .13 .3 :ي�ستخدم
معلم الرتبية اخلا�صة الربنامج
الرتبوي الفردي.

�1أن يعرف املعلم ال�سلوك الإن�ساين ال�سوي ومهارات ال�سلوك التكيفي ومظاهر
ال�سلوك غري التكيفي.
2يلم بالنظريات الرتبوية امل�ؤثرة يف تعليم ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
.
3يعرف ً
ً
متنوعة لتكييف التدري�س من �أجل تلبية االحتياجات التعليمية
طرقا
الفردية للطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة .
4مييز الت�أثريات املختلفة التي تخلفها �إعاقة �أو �أكرث على حياة الطالب ذي
الإعاقة ،والأ�سرة ،واملجتمع كالت�أثريات النف�سية ،واالجتماعية ،والتعليمية،
واالقت�صادية وغريها.
5ي�صف ت�أثري خربات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة التعلمية على
الأ�سر وقدرتهم على التعلم ،وفاعلية �أدوارهم املعي�شية واالجتماعية.
6يلم بال�سمات الطبية حلاالت الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
التي ت�ؤثر يف تعلمهم .وت�أثري الأدوية الطبية على ال�سلوك التعليمي ،واملعريف،
والبدين ،واالنفعايل للطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة ،وت�أثري ذلك
على نوعية احتياجات الطالب.

.2
.3
.4
.5

1يعتمد على نتائج ت�شخي�ص الطالب وخ�صائ�صهم يف اختيار طرق التدري�س،
وت�صميم الربنامج الرتبوي الفردي الذي يت�سم بالو�ضوح والتحدي والقابلية
للتحقق.
2يعدد املحتويات الرئي�سة املكونة للربنامج الرتبوي الفردي .ويلم باالعتبارات
الأ�سا�سية التي ُيبنى عليه.
3يخطط لأن�شطة التعلم يف �ضوء حمتوى املنهج وغاياته ،والتي تنمي مهارات حل
امل�شكالت والتفكري الناقد ،والتعبري عن الذات ،والتوا�صل الفاعل ،والإبداع.
ً
متنوعة مبا يف ذلك تقنية املعلومات
4ي�صمم الربامج الف ّعالة التي توظف م�صاد َر
و�أدوات التقنية.
5يعد التقارير اليومية والف�صلية والنهائية للخطة الرتبوية الفردية وفق
الأ�سلوب العلمي.
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امل�ؤ�شرات

املعيار

املعيار:8 .1 .13 .3 :يوظف
معلم الرتبية اخلا�صة
الربامج ال�سلوكية لذوي
االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة.

.1

1يلم معلم الرتبية اخلا�صة بالنظريات والأ�ساليب و املبادئ الأ�سا�سية يف تعديل
ال�سلوك وتطبيقاتها يف الربامج ال�سلوكية لذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.
2يعرف كيفية تطبيق الإجراءات املتعلقة بت�شكيل ال�سلوك املنا�سب للطالب ،ومنها
املهارات االجتماعية.
3ي�ستطيع اختيار �أو تطوير مناهج و�إ�سرتاتيجيات املهارات االجتماعية التي تعزز
مهارات ال�سلوك االجتماعي املنا�سب يف املجتمع.
4يدمج تعليم املهارات االجتماعية يف جميع الأو�ضاع �أو املناهج.
5يعرف ت�أثري التوقعات املختلفة على جميع الت�صرفات ،ولديه القدرة على تطبيق
�إجراءات من �ش�أنها زيادة الوعي الذاتي ،والثقة بالنف�س لدى الطالب ذوي
االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.

.1

1ي�ستخدم طرق خمتلفة لت�شجيع الطالب وا�ستثارة دافعيهم للتعلم والتفاعل البناء.
2يطور ويوظف مهارات احلياة اليومية اال�ستقاللية والوظيفية املختلفة للطالب
بهدف �إعدادهم للحياة اخلا�صة والعامة.
ً
خططا من �أجل تطوير القدرات واملهارات البدنية للطالب الذين
3ي�صمم ويطبق
يحتاجون �إىل رعاية بدنية خا�صة ،وتزويدهم بطرق العناية الطبية الذاتية.
4يدمج املهارات املهنية وحل امل�شكالت يف املناهج الدرا�سية ،من �أجل اكت�سابها و
املحافظة عليها وتعميمها يف مواقف احلياة العملية والتنمية الب�شرية.
5ي�شجع م�شاركة �أولياء الأمور يف دعم الطالب ذوي الإحتياجات الرتبوية اخلا�صة
و�إتاحة الفر�ص الكافية لهم الكت�ساب املهارات الالزمة لالعتماد على الذات يف
املواقف والأو�ضاع املختلفة.

.2
.3
.4
.5

.2

املعيار:9 .1 .13 .3 :يطبق
معلم الرتبية اخلا�صة
تنمية
�إ�سرتاتيجيات
املهارات اال�ستقاللية لدى
الطالب ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة.
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.4
.5
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يعرف �أهم العلماء الذين �أ�سهموا يف جمال �صعوبات التعلم ومراحل التطور
التاريخي للمجال ،واالفرتا�ضات والنظريات التي يقوم عليها مفهوم �صعوبات التعلم
والق�ضايا التي مازالت حتت احلوار.
2يذكر احلقائق والتعريفات واملفاهيم والأفكار الأ�سا�سية التي يقوم عليها جمال
�صعوبات التعلم.
3لديه اللغة الأكادميية املتعلقة مبجال �صعوبات التعلم ,وعلى علم بالعالقة بني
جمال �صعوبات التعلم وبقية التخ�ص�صات.
4يعرف الق�ضايا الأ�سا�سية والتطورات ( امل�ستجدات ) يف حمتوى املواد التي تظهر
فيها �صعوبات التعلم واملتوقع �أن يقوم بتدري�سها.
5يعرف ما يتعلق مبجال �صعوبات التعلم يف القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج
الرتبية اخلا�صة كالتعريف املعتمد يف اململكة ,و�أهداف برنامج �صعوبات التعلم،
و�شروط قبول الطالب يف الربنامج والأ�ساليب التي تقدم من خاللها خدمات برنامج
�صعوبات التعلم.
6ي�صف �أ�سباب �صعوبات التعلم الرئي�سة والعوامل التي قد تزيد من م�شكلة الطالب
الذين لديهم �صعوبات تعلم وت�صنيفاتها.
7يعرف ن�سبة انت�شار �صعوبات التعلم بني طالب املدار�س ،و ن�سبة الطالب الذين
لديهم �صعوبات التعلم من �إجمايل الطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة.

.1

1يعرف االختالفات التي ترافق الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم �إىل بيئة التعلم كغرفة
امل�صادر واملتعلقة بخلفياتهم الثقافية واحل�ضارية ،لذا فهو يحرتمها ،ويعرف كيفية البناء
عليها يف التخطيط للتدري�س.
2يبني القدرات املختلفة لطالبه ،مبا يف ذلك �صعوبات التعلم الب�سيطة وال�شديدة ،ويتنبه
�إىل مواهب الطالب يف بيئة التعلم كغرفة امل�صادر ،وكيفية تكييف اخلطط الرتبوية
الفردية لتلبية هذه االختالفات.
3ي�صف اخل�صائ�ص النمائية واملعرفية والأكادميية واالجتماعية والنف�سية للطالب الذين
لديهم �صعوبات تعلم.
4يعرف �أوجه ال�شبه واالختالف بني الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ،وطالب بع�ض
الفئات الأخرى من ذوي االحتياجات اخلا�صة وكذلك الطالب العاديني.

.2
.3

املعيار:10 .2 .13 .3 :
يعرف معلم �صعوبات التعلم
الأ�س�س العامة يف جمال
�صعوبات التعلم

.4
.5

.6
.7

املعيار:11 .2 .13 .3 :
يعرف معلم �صعوبات التعلم
اخل�صائ�ص العامة للطالب
الذين لديهم �صعوبات تعلم.

.2

.3
.4
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1لديه الفهم الكامل واملعرفة الكافية مبحتوى املواد التي تظهر فيها �صعوبات التعلم ،مبا
يت�ضمنه ذلك من حقائق ومفاهيم و�أفكار �أ�سا�سية يقوم عليها جمال �صعوبات التعلم.
2ميكنه �شرح ارتباط جماالت املواد التي تظهر فيها �صعوبات التعلم والتي يقوم بتدري�سها
بتطبيقاتها يف املجتمع وحاجاته.
3يعرف كيف يوفر بيئة داعمة للتعلم ينخرط فيها جميع الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم
وجداني ًا ،ويندفعون للتعلم.
4يو�ضح ما يتوقع من الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم تعلمه نتيجة لكل ن�شاط ,وي�ستخدم
وقت التدري�س بفاعلية.
5يوجد فر�ص تعلم تلبي احتياجات الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ممن هم على م�ستويات
خمتلفة يف تعلمهم.
6لديه طرق ًا لت�شجيع الأفكار الإيجابية بني الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم فيما يخ�ص
قدراتهم على التعلم وت�شجيع ال�سلوكات فوق املعرفية مثل ( الت�أمل والتدبر ومراقبة تعلمهم).

.1

1يعرف نظريات التعلم املرتبطة مبجال �صعوبات التعلم ،والق�ضايا التدري�سية املرتبطة بتعلم
الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم حمتوى املادة ،مبا يف ذلك تطور طرق وا�سرتاتيجيات
التدري�س واحلوار القائم يف جمال �صعوبات التعلم املرتبط بالتدري�س.
2لديه نطاق ًا وا�سع ًا من الطرق لتقدمي حمتوى املنهج لتفعيل م�شاركة الطالب الذين لديهم
�صعوبات تعلم ورفع م�ستوى فهمهم ،وكيف يختار من امل�صادر املتعددة �أن�شطة التعلم املنا�سبة
ملجموعة معينة من الطالب.
3لديه طرق ًا متنوعة لإدارة وتوجيه النقا�ش وطرح �أ�سئلة مثمرة لغر�ض ت�سهيل فهم احلقائق
العلمية الأ�سا�سية واملهارات واملفاهيم والأفكار املرتبطة مبجال �صعوبات التعلم.
4ي�صف �أهمية املحتوى الذي يدر�سه للطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ،وكيفية نقل توقعات
عالية بخ�صو�صه و�ضرورة التمكن من حمتوى املو�ضوع التدري�سي.
5يعرف كيفية حتديد الأفكار الأ�سا�سية يف برنامج التعلم و�إعداد �أهداف التعلم املنا�سبة
واختيار الأن�شطة املالئمة لتوجيه الطالب نحو حت�صيلها.
6يعرف الأبحاث التي تتناول كيفية تعلم الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم حمتوى معين ًا
�سوف يقوم بتدري�سه ،وعلى دراية بالأبحاث املعا�صرة املتعلقة بالتدري�س الفاعل وباملفاهيم
اخلاطئة التي تواجه الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم وتعوق فهمهم ملو�ضوعات املادة،
والطرق املنا�سبة للتغلب عليها.
ُ 7يلم با�سرتاتيجيات التدري�س اخلا�صة لتعليم القراءة ،والكتابة ،والريا�ضيات للطالب الذين لديهم
�صعوبات تعلم ،مع الأخذ باالعتبار جوانب الق�صور يف العمليات النف�سية الأ�سا�سية لديهم.

.2

املعيار:12 .2 .13 .3 :
يعرف معلم �صعوبات
التعلم كيفية تعلم
الطالب الذين لديهم
�صعوبات تعلم.

.3
.4
.5
.6

.2

املعيار:13 .2 .13 .3 :
يعرف معلم �صعوبات
التعلم طرق التدري�س
ب�صعوبات
اخلا�صة
التعلم.

.3
.4
.5
.6

.7
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املعيار
املعيار:14 .2 .13 .3 :
يعرف معلم �صعوبات
التعلم كيفية ت�صميم
برامج التعلم املتكاملة
يف جمال �صعوبات
التعلم.

امل�ؤ�شرات
.1

1يعرف كيفية الربط بني املحتوى وطرق التدري�س والطالب لت�صميم اخلطة الرتبوية
الفردية التي تت�سم بالو�ضوح وميكن حتقيقها وتعك�س مفاهيم مهمة.
2يعرف كيفية �إعداد اخلطة الرتبوية الفردية يف �ضوء حمتوى املنهج وغاياته وبناء على
احتياجات الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم.
ُ 3يلم بالأ�ساليب امل�ستخدمة لتطبيق االختبارات الوطنية والتقارير ال�صادرة على امل�ستوى
الوطني �أو املحلي وكيفية تف�سري النتائج واال�ستفادة من البيانات لت�صميم براجمهم.
4يعرف كيفية التخطيط لأن�شطة التعلم واخلربات املت�سقة مع اخلطة الرتبوية الفردية
واملرتبطة مبتطلبات املنهج.
5يختار املحتوى واملوا�ضيع املت�سل�سلة التي ت�سهل على الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم معرفة
املفاهيم الأ�سا�سية و�إتقان املهارات ،مع مراعاة معارف الطالب وخرباتهم ال�سابقة واهتماماتهم.

.1

1يختار امل�صادر املنا�سبة لدعم برامج التعلم والتدري�س ،ويعرف كيفية الو�صول �إىل املواد التي
ت�ساعده على تطبيق برامج التعلم.
2ينفذ البـرامج التـي تت�ضمن �أن�شطة تعزز تطور قدرة القراءة والكتابة والريا�ضيات واملهارات
االجتماعية.
ُ 3يوجد التكامل بني و�سائط التوا�صل االجتماعية الرقمية و�أدوات التقنية امل�ساعدة خلدمة
برامج التعلم والتدري�س بكفاءة وفاعلية.
4يعرف حاجة الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم �إىل �أن يكونوا فاعلني يف عمليات تعلمهم،
ومدى �أثر املعرفة واخلربات ال�سابقة فيما يتعلمه طالبه.

.1

1ي�ستخدم �أنواع من ال�شرح و�أ�ساليب عر�ض متنوعة تو�ضح املفاهيم الأ�سا�سية للمادة وربطها
باملعارف ال�سابقة للطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ,ويوجد فر�صا ال�ستك�شاف الأفكار
وتر�سيخ فهم الطالب ,ويطرح الأ�سئلة ل�سرب �أمناط تفكريهم وحتليلها.
2يجري تعديالت طفيفة �أو جذرية علي الدرو�س بناء علي �أحكام واقعية م�ستقاة من اهتمامات
الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم وم�ستويات فهمهم وتعلمهم وم�ستويات م�شاركتهم ,وانتهاز
الفر�ص للتعلم من الأحداث العار�ضة.
3يوفر فر�ص للطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم من �أجل �أن ي�صبحوا م�س�ؤولني عن املبادرة يف
النقا�ش والتحدث مع زمالئهم بطريقة مفيدة وهادفة.
4يهيئ غرفة امل�صادر �أو �أي مكان تربوي �آخر وفق ًا الحتياجات الطالب الذين لديهم �صعوبات
تعلم ،وي�ستخدم امل�صادر واملواد والتقنية املتنوعة ,ويعدلها ويقومها لدعم تعلم الطالب
الذين لديهم �صعوبات تعلم.

.2
.3
.4
.5

املعيار:15 .2 .13 .3 :
يعرف معلم �صعوبات
التعلم كيفية تنفيذ
�أن�شطة التعلم املتكاملة
يف جمال �صعوبات
التعلم .

املعيار:16 .2 .13 .3 :
تهيئة فر�ص لتعلم
الطالب الذين لديهم
�صعوبات تعلم.

.2
.3
.4

.2

.3
.4
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املعيار

امل�ؤ�شرات

املعيار:17 .2 .13 .3 :
تعزيز تعلم الطالب
الذين لديهم �صعوبات
تعلم.

1 .1يطرح الأ�سئلة مبهارة حتفز على النقا�ش والتفكري ,ويتحقق من و�ضوح ال�شرح والتعليمات
والإجراءات لكل الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ،ويتعامل ب�شكل فاعل مع حاالت �سوء
الفهم املحتملة.
2 .2يربط املادة اجلديدة مع التعلم ال�سابق ،وما يتم تدري�سه يف اخلطة الرتبوية الفردية مع
حمتوى املنهج املدر�سي ،وكيف ي�ساعد الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم على ر�ؤية التقدم
يف تعلمهم مع مرور الوقت.
3 .3يحدد مراحل التعلم عند الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ،و�أهمية ممار�سة املرونة
يف اخلطة الرتبوية الفردية لال�ستفادة من فر�ص التعلم والتعليم التي قد تظهر �أحيان ًا.
و ُيعدل طرق عر�ض الدرو�س وفقا الحتياجات التعلم لديهم.
.1

.2
.3

املعيار:18 .2 .13 .3 :
معرفة مفهوم و�أ�ساليب
تقومي الطالب الذين
لديهم �صعوبات تعلم.

.4
.5
.6

.7

16

1ي�ستخدم �أدوات القيا�س والت�شخي�ص الر�سمية وغري الر�سمية يف جمال �صعوبات التعلم,
ويوظف املفاهيم الأ�سا�سية يف التقومي والقيا�س الرتبوي ومن ذلك الثبات وال�صدق يف تقومي
تعلم الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم.
2يطبق املفاهيم الأ�سا�سية يف الإح�صاء الو�صفي وكيفية حتليل �أنواع خمتلفة من البيانات
حول حت�صيل الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ويدمج هذه املفاهيم يف خطته التدري�سية.
3ي�ستخدم نطاق وا�سع من �أ�ساليب تقومي تعلم الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم و�سرب فهمهم،
ويحلل البيانات التي ح�صل عليها من هذه الأ�ساليب وي�ستخدمها يف تطوير اخلطة الرتبوية
الفردية.
4يختار الطرق املنا�سبة لتقومي تعلم الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم فيما �سبق تدري�سه,
و ُيلم مبحكات ومعايري التعرف عليهم.
5يف�سر بيانات حت�صيل الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ويجري التعديالت الالزمة على
اخلطة الرتبوية الفردية مبا يف ذلك ا�سرتاتيجيات التدري�س.
6يطبق قواعد و�أ�س�س و�أهداف التقومي للطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم بناء على اللوائح
والأنظمة اخلا�صة بتقومي الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم ال�صادرة من وزارة الرتبية
والتعليم.
7ي�صف ت�أثري املمار�سات اخلاطئة يف عملية القيا�س والت�شخي�ص يف جمال �صعوبات التعلم,
ويعدل �أ�ساليب التقومي وفق ًا الحتياجات الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم.
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املعيار

املعيار :19 .2 .13 .3 :قيا�س
وتقومي الطالب الذين لديهم
�صعوبات تعلم وتزويدهم بالتغذية
الراجعة.

امل�ؤ�شرات
8 .8يوائم التقومي مع التدري�س واخلطط الرتبوية الفردية
واال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة لتحقيقها ،وي�ستخدم نتائج التقومي
ملزيد من التخطيط للتدري�س والتعلم وتعديل اخلطط امل�ستقبلية.
9 .9ي�ستخدم �أ�ساليب تقومي متنوعة ،مع مراعاة مزايا وعيوب كل
�أ�سلوب ،و�إعداد �أدوات التقومي املنا�سبة كت�سجيالت الفيديو
وملفات التقومي ( �أعمال الطالب ) ومناذج املالحظة ومعار�ض
�أعمال الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم.
�1010إعداد �أدوات تقومي وا�ضحة لتقومي التح�صيل الدرا�سي للطالب
الذين لديهم �صعوبات تعلم وتطبيقها للحكم على مدى تقدمهم
الدرا�سي يف اخلطة الرتبوية الفردية وخا�صة يف القراءة
والكتابة والريا�ضيات.
1111طرح �أ�سئلة فاح�صة لقيا�س مدى فهم الطالب الذين لديهم
�صعوبات تعلم للمفاهيم الرئي�سة ،ومالحظة الطالب �أثناء عملهم
يف جمموعات �أو �أفراداً� ،سواء يف غرفة امل�صادر �أو يف الف�صل العادي
وا�ستخدام نتائج املالحظات كجزء من تقومي �أدائهم وقيا�س مدى
تقدمهم.
1212تزويد الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم يف الوقت املنا�سب
ب�أنواع من التغذية الراجعة الر�سمية وغري الر�سمية والرتاكمية
( يف �أثناء الدرو�س ) واخلتامية عن تعلمهم.
1313االحتفاظ ب�سجالت �صحيحة وموثوق بها و�سهل الو�صول �إليها،
ُتظهر مراقبته لتح�صيل الطالب الذين لديهم �صعوبات تعلم،
وتت�ضمن ا�ستخدام التقنية الرقمية والتقنيات ( الإلكرتونية )
امل�ساعدة .ويجمع بيانات ونتائج الطالب الرتاكمية ،وي�سجلها،
ويف�سرها؛ لت�شخي�ص تعلمهم ،والقيام بالتدخالت املنا�سبة،
وتعديل املمار�سات التدري�سية.
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