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مقدمة

يمثل مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات
تقويمها أحد املشاريع الرئيسة ملشروع امللك عبدهللا
لتطويــر التعليــم (تطويــر) ،يقــوم بإعــداده وتنفيذه
املركز الوطين للقياس (قياس) .ويأيت املشروع ضمن
عدد من املشاريع اليت ينفذها املركز ضمن الشراكة
اإلسرتاتيجية بني وزارة الرتبي�ة والتعليم وقياس للرفع
من كفاية املعلمني بما حيقــق األهداف التطويرية
للوزارة وحتسني مخرجاتها.
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الهدف من الدليل
أعد هذا الدليل ملساعدة املتقدم الختب�ار املعلمني على التهيؤ واالستعداد ألداء االختب�ار ،من خالل
تقديم معلومات مفيدة عن محتوى االختب�ار ،واجلوانب اليت يغطيها ،وكيفية تن�اولها يف أسئلة
موضوعية من نوع اختي�ار من متعدد.
كما يقدم الدليل أمثلة على أسئلة االختب�ار وكيفية ربطها باملعايري ،وأسئلة للتمرين تساعد املتقدم
على ّ
تعرف طريقة أداء االختب�ار وطبيعة أسئلته ،مع العلم أن األمثلة اليت يقدمها الدليل ال تغطي
جميع جوانب االختب�ار ،وال تعرب عن مستوى سهولة أو صعوبة األسئلة اليت يقدمها االختب�ار الفعلي.
ويقدم الدليل أيضا توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختب�ار وطريقة أدائه.
ويأيت هذا الدليل الذي يركز على اجلانب التخصيص ملعليم الرتبي�ة اخلاصة  ،مكمال لبقية األدلة
العامة سواء اليت تتن�اول اجلوانب التربوية العامة ملهنة التدريس ،أو اليت تقدم توجيهات ألداء
االختب�ار وإرشادات عن نوعية األسئلة وكيفية تن�اولها.

تنظيم الدليل

حيتوي الدليل يف البداية على معلومات عامة عن اختب�ارات املعلمني  ،ومن ثم يقدم نب�ذة موجزة

عن معايري معليم الرتبي�ة اخلاصة  ،والوزن النسيب لكل معيار ،وعدد األسئلة اليت يغطيها .بعد ذلك
ّ
يعرض الدليل أمثلة على األسئلة وكيفية ربطها باملعايري ،يليها أسئلة تدريبي�ة تمكن املخترب من
ّ
التدرب على أسئلة االختب�ار الفعلي.

مزيد من املعلومات
ملزيد من املعلومات عن االختب�ار وطريقة التسجيل والبي�انات الكاملة عن املعايري  ،يريج الدخول
على موقع املركز الوطين للقياس w w w . q i y a s . s a
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تنظيم محتوى االختب�ار:
يغطي االختب�ار محتوى املعايري التخصصية للرتبي�ة اخلاصة ،وقد تم تنظيمها وفق مجاالت ،حيوي كل
ً
معيارا أو أكرث ،وحتت كل معيار عددا من املؤشرات ،وتوضع األسئلة على هذه املؤشرات ،ويوضح
مجال
الشكل رقم ( )1مثال على ذلك.

التخصص :الرتبي�ة اخلاصة
املجال :املبادئ العامة لتخصص الرتبي�ة اخلاصة
املعيار :يعرف معلم الرتبي�ة اخلاصة املفاهيم واألسس اليت يرتكز عليها ختصص الرتبي�ة
اخلاصة.
املؤشر :حيدد الفئات املستفيدة من خدمات الرتبي�ة اخلاصة.
السؤال:
أي الفئات التالية ال يعترب من فئات الرتبي�ة اخلاصة؟
واملوهوبني.
أ -املتفوقني
ً
ب -املتأخرين دراسيا.
التعلم.
ً
ج -ذوي صعوبات ً
د -املضطربني سلوكيا وانفعاليا.
كل سؤال من نوع اختي�ار من متعدد صمم لقياس أحد املعايري من خالل أحد
مؤشراته ،وال يلزم أن تغطي األسئلة جميع املؤشرات.
املؤشر يتن�اول على حنو قابل للقياس أحد عناصر املعيار ،ومجموع املؤشرات حتت
كل معيار تغطي اجلوانب اليت يتن�اولها ذلك املعيار
املعيار حيدد ما ينبغي على املعلم معرفته أو القدرة على أدائه ،وين�درج حتت كل
معيارمجموعة من املؤشرات.
املجال هو أحد فروع التخصص املكونة له يف مجملها ،وين�درج حتت كل مجال
مجموعة من املعايري.
يمثل اسم ورقم التخصص ،ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.
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محتوى االختب�ار
يتكون اختب�ار الرتبي�ة اخلاصة من جزئني هما:
أ :الرتبي�ة اخلاصة العام:
يعد هذا اجلزء مشرتك بني جميع اختب�ارات الرتبي�ة اخلاصة ويمثل نسبة  %47من محتوى االختب�ار .وفيما يلي
األوزان النسبي�ة لهذا اجلزء:
23

43

املبادئ العامة لتخصص الرتبي�ة اخلاصة
اخلتطيط للتعليم
حتفزي ودعم ا لتعليم

34

وتتضمن مجاالت هذا اجلزء العام عدد من املعايري يوضحها اجلدول التايل:
املعايري

املجال

الوزن النسيب

 املفاهيم واألسس التخصصية1

املبادئ العامة لتخصص الرتبي�ة اخلاصة  -مراحل وخصائص النمو واألسباب العامة لإلعاقة والفروق الفردية

%20

 تأثري اإلعاقة على التعلم القياس والتقويم2

التخطيط للتعليم

3

حتفزي ودعم التعليم

 -البدائل التربوية وخدمات الرتبي�ة اخلاصة واملساندة والربامج التأهيلية

%16

 طرق التدريس العامة الربنامج التربوية السلوكي -الربامج السلوكية

%11

 املهارات احلياتي�ة%47

املجموع
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ب :التخصص الدقيق يف الرتبي�ة اخلاصة:
يتنوع هذا اجلزء بتنوع التخصصات الدقيقة للرتبي�ة اخلاصة ،ويمثل نسبة  %53من اختب�ار أي من ختصصات الرتبي�ة
اخلاصة ،كما هو مبني يف اجلداول التالية:
الوزن النسيب ملجاالت ومعايري الرتبي�ة الفكرية
املعايري

املجال

املفاهيم واألسس التخصصيةخصائص الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية -االحتي�اجات التربوية

%19

4

املبادئ العامة لتخصص الرتبي�ة
الفكرية

5

التخطيط للتعليم

القياس والتقويم أدوار معلم الرتبي�ة الفكرية توظيف نظريات التعلم للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية االسرتاتيجيات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية -مناهج ذوي اإلعاقة الفكرية

%25

6

حتفزي ودعم التعليم

 تيسري خربات التعلمإثارة الدافعية -إدارة الوقت

%9

املجموع

8

الوزن النسيب
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%53

الوزن النسيب ملجاالت ومعايري التوحد
املعايري

املجال

الوزن النسيب

 املفاهيم واألسس التخصصية يف مجال التوحد -خصائص الطالب ذوي اضطراب التوحد

%17

4

املبادئ العامة لتخصص اضطراب
التوحد

5

التخطيط للتعليم

القياس والتقويم يف مجال التوحدالتخطيط للتدريس يف مجال التوحد -تصميم الربامج يف مجال التوحد

%18

6

حتفزي ودعم التعليم

البيئ�ة الصفية للتعلم يف مجال التوحداملمارسات التدريسية يف مجال التوحد إدارة الصفالربامج اليت تستخدم لتدريس و تدريب الطالب ذوياضطراب طيف التوحد

%18

%53

املجموع
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الوزن النسيب ملجاالت ومعايري صعوبات التعلم
املجال
4

املبادئ العامة لتخصص صعوبات
التعلم

5

التخطيط للتعليم

6

حتفزي ودعم التعليم

املعايري
 املفاهيم واألسس التخصصية يف مجال صعوباتالتعلم
 خصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم -كيفية تعلم الطالب ذوي صعوبات التعلم

%19

 القياس والتقويم يف مجال صعوبات التعلم طرق التدريس اخلاصة بصعوبات التعلم -تصميم برامج التعلم املتكاملة

%17

 تنفيذ أنشطة التعلم املتكاملة تهيئ�ة فرص لتعلم تعزيز تعلم الطالب قياس وتقويم الطالب الذين لديهم صعوبات تعلموتزويدهم بالتغذية الراجعة
املجموع
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الوزن النسيب
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%17

%53

الوزن النسيب ملجاالت ومعايري العوق السمعي
املجال

املعايري

الوزن النسيب

4

املبادئ العامة لتخصص العوق
السمعي

 املفاهيم واألسس التخصصية اخلصائص واالحتي�اجات املختلفة أسباب العوق السمعي ,وطرق الوقاية منهالعوامل املؤثرة يف تعليم الطالب ذي اإلعاقة السمعيةتاريخ تربي�ة وتعليم الطالب ذوي اإلعاقة السمعية يف اململكةوالعالم
-الفروق الفردية

%15

5

التخطيط للتعليم

القياس والتقويم طرق التدريس املتنوعة اخلاصة طرق التواصل يف التدريس تقويم الربامج وكيفية تطويرهاَ
َ
املصادر املتنوعة لدعم التعليم
 تفعيل اخلدمات املساندة-طرق تكييف املقررات واخلطط الدراسية

%21

6

حتفزي ودعم التعليم

 تعزيز عملية التفاعل االجتماعي دمج التقني�ة واملحتوى التعلييم لتحسني التعلم والتواصلتطبيق التقويم التربوي تقويم القدرة على استعمال اللغة العربي�ة تقويم مهارات اللغة العربي�ة/لغة اإلشارة (االستقباليةوالتعبريية)
 -تقويم املهارات اللغوية والسمعية

%17

%53

املجموع
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الوزن النسيب ملجاالت ومعايري العوق البصري
املجال

4

املعايري

 املفاهيم واألسس التخصصيةاملبادئ العامة لتخصص العوق البصري
 -خصائص املعوقني بصريا ,والعوامل املؤثرة بها

5

التخطيط للتعليم

6

حتفزي ودعم التعليم

 نت�اجئ عملية القياس والتشخيص الطيب التقني�ات واألدوات واألجهزة املساعدة العوامل املؤثرة يف القراءة والكتابة بطريقة برايل أواخلط العادي املكرب
 مهارات احلاسب اآليل تصميم برامج تعلم متكاملة أنشطة التهيئ�ة للقراءة والكتابة بطريقة برايليقرأ ويكتب املعلم جمل وعمليات حسابي�ة بطريقةبرايل
 مهارات البيئ�ة والتحرك اآلمن واسرتاتيجياتالتدريس املتنوعة
 أساليب التعزيز تنظيم بيئ�ة االختب�ار واستخالص نت�اجئ التقويم أساليب التقويم التربوياملجموع
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الوزن النسيب

%10

%19

%24

%53

الوزن النسيب ملجاالت ومعايري التدريب�ات السلوكية
املعايري

املجال

الوزن النسيب

4

اخلصائص والفروق الفردية

 اخلصائص واالحتي�اجات ملراحل النمو خصائص ذوي االحتي�اجات اخلاصة -الفروق الفردية بني األفراد

%9

5

املفاهيم األساسية يف القياس
والتشخيص

 مدارس علم النفس أدوات التشخيص لذوي االحتي�اجات اخلاصة االجتاه التكاملي يف التشخيص -أنواع املقاييس النفسية

%12

6

استخدامات القياس النفيس

 اختي�ار املقاييس املناسبة لكل حالة توظيف القياس النفيس يف التخطيطالعوامل املؤثرة يف القياس النفيس-تطبيق أدوات تشخيص ذوي االحتي�اجات اخلاصة

%13

7

نت�اجئ القياس النفيس

 تفسري النت�اجئ والتصنيف اختي�ار املكان التربوي املناسب -إعداد التقارير النفسية وصياغتها

%10

8

متابعة نت�اجئ القياس النفيس

 إدارة نظام الكشف واإلحالة جمع بي�انات السلوك وحتليلها -تصميم خطة التدخل

%9
%53

املجموع
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نماذج من األسئلة :
يرتبط كل سؤال يف االختب�ار بمؤشر من املؤشرات كما سبق إيضاحه ،وفيما يلي مزيد من نماذج األسئلة.
النموذج األول:
املجال :املعرفة بطرق التدريس اخلاصة بالطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة.
املعيار :يستخدم معلم الرتبي�ة اخلاصة الربنامج التربوي الفردي.
املؤشــر :يعتمد على نت�اجئ تشخيص الطالب وخصائصهم يف اختي�ار طرق التدريس ،وتصميم الربنامج التربوي
الفردي الذي يتسم بالوضوح والتحدي والقابلية للتحقق.
السؤال:
جيب أن يتضمن الربنامج التربوي الفردي العناصر التالية:
أ

مستوى األداء احلايل للتحصيل األكادييم واألداء الوظيفي.

ب

سجل ألداء الطالب يف المايض.

ج

وصف لألداء العقلي الوظيفي.

د

اقرتاحات ملشاركة األسرة.

اإلجابة:
البديل ( أ) هو البديل الصحيح وذلك ألن حتديد األداء احلايل للتحصيل األكادييم واألداء الوظيفي هي الركزية
األساسية اليت يقوم عليها تقديم الربنامج التربوي الفردي للتلميذ.
البديل (ب) ( ،ج) ( ،د) ليست إجابات ذات عالقة بعناصر الربنامج التربوي الفردي.
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النموذج الثاين:
املجال :معرفة معلم الرتبي�ة اخلاصة باألطر العامة لتخصص الرتبي�ة اخلاصة.
املعيار :يعدد معلم الرتبي�ة اخلاصة البدائل التربوية ،وخدمات الرتبي�ة اخلاصة ،واخلدمات املساندة ،والربامج
التأهيلية يف الرتبي�ة اخلاصة.
املؤشر :يلم بمفهوم التعليم الشامل وتطبيقاته.
السؤال:
أكرث األدوار املناسبة ملعلم الرتبي�ة اخلاصة يف وضع الدمج التربوي الشامل:
أ

ختطيط الدرس والتدريس مع معلم التعليم العام جلميع الطالب يف الصف.

ب مساعدة معلم التعليم العام يف التدريس.
ج

مقابلة معلم التعليم العام على األقل مرة واحدة أسبوعيا ملناقشة االسرتاتيجيات التدريسية األكرث فاعلية.

د

الرتكزي على إدارة السلوك للطالب ذي اإلعاقة.

اإلجابة:
البديل (أ) هو البديل الصحيح ألن دور معلم الرتبي�ة اخلاصة ومعلم التعليم العام هو دور مشرتك لتدريس الطالب
ً
ذي اإلعاقة يف الصف العادي .البديل (ب) غري صحيح ألن دور معلم الرتبي�ة اخلاصة ليس مساعدا ملعلم التعليم
العام .البديل (ج) غري صحيح ألن دور معلم الرتبي�ة اخلاصة ليس مالحظا أو ّ
مقيما ملعلم التعليم العام .البديل (د)
غري صحيح ألن معلم التعليم العام قد يكون أيضا مسؤوال عن إدارة السلوك داخل الصف جلميع الطالب.
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النموذج الثالث:
املجال :معرفة معلم الرتبي�ة اخلاصة باألطر العامة لتخصص الرتبي�ة اخلاصة.
املعيار :يعدد معلم الرتبي�ة اخلاصة البدائل التربوية ،وخدمات الرتبي�ة اخلاصة ،واخلدمات املساندة ،والربامج
التأهيلية يف الرتبي�ة اخلاصة.
املؤشر :يمزي مفهوم التدخل املبكر يف الرتبي�ة اخلاصة وأهميت�ه والربامج املطبقة فيه ،مثل :التدخل الطيب والتربوي
والتوعوي.
السؤال:
ما الوصف األكرث مالءمة لدور األسر يف برامج التدخل املبكر؟
أ

جيب توعية األسر بشكل مكثف حىت يســتطيعوا فهم التدخل املبكر  ،وكيف أن أطفالهم سوف
يستفيدوا من برامج التدخل املبكر.

ب أســر األطفال املؤهلني خلدمات التدخل املبكر لهم حقوق متســاوية  ،ومتعاونون مع املختصني
اآلخرين يف برامج التدخل املبكر.
ج

يتم تدريب أسر األطفال حىت يصبحوا يف نهاية املطاف منسقني خلدمات أطفالهم.

د

أســر األطفال لديهم حقوق ومســؤوليات متساوية مع املختصني اآلخرين ،ويجب أن تشارك يف
جميع القرارات ذات العالقة بأنشطة التدخل املبكر.

اإلجابة:
البديل رقم (ب) هو الصحيح ألن أفضل املمارسات يف التدخل املبكر تؤكد على الشراكة والتعاون بني األسر
واملختصني اآلخرين .بينما البديل رقم (أ)(،ج)(،د) ال تعترب صحيحة ألنها ال تؤكد على الشــراكة بني األســرة
واملختصني اآلخرين يف تقديم برامج التدخل املبكر.
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النموذج الرابع:
املجال :املعرفة بالطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة وكيفية تعلمهم.
املعيار :يعرف معلم الرتبي�ة اخلاصة أساليب القياس والتقويم يف مجال الرتبي�ة اخلاصة.
املؤشر :حيدد أعضاء فريق القياس والتقويم ودور كل منهم.
السؤال:
إضافة لألســرة (األســر) ،فإن احلــد األدىن من الفريق املتعدد التخصصات الذي يلعــب دورا يف عملية التقييم
يتضمن مجموعة من ثالثة مختصني كاآليت:
أ

اخصايئ عالج اللغة والكالم ،اخصايئ العالج الطبيعي أو الوظيفي  ،واملعلم أو االخصايئ النفيس.

ب اخصايئ عالج اللغة والكالم،املدير املدريس ،واملعلم.
ج

االخصايئ االجتماعي أو املرشد ،اخصايئ التدخل املبكر ،أو طبيب األطفال ،طبيب األمراض العصبي�ة.

د

اخصايئ العالج باللعب .اإلخصايئ النفيس .منسق اخلدمات أو مدير احلالة .

اإلجابة:
البديل رقم( أ) هو اخليار الصحيح ألن األعضاء الذي يتكون منه الفريق قادر علــى تقييم ومالحظة الطفل يف
جوانب نمائي�ة مختلفة  .بينما بقية البدائل غري صحيحة.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة
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النموذج اخلامس:
املجال :املعرفة بالطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة وكيفية تعلمهم.
املعيار :يعرف معلم الرتبي�ة اخلاصة أساليب القياس والتقويم يف مجال الرتبي�ة اخلاصة.
املؤشر :يعرف األدوات واملقاييس واالختب�ارات الرسمية وغري الرسمية ،مثل :دراسة تاريخ احلالة ،والسجالت
التقويميــة ،واملســتخدمة يف تشــخيص وتقويــم ذوي االحتي�اجــات التربويــة اخلاصــة بمختلــف فئاتهــم،
ويعرف كيف يصممها ويســتخدمها بما يتن�اســب وحاجات الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة.
السؤال:
املعلومات األكرث فائدة الستخدامها لصياغة األهداف العامة وقصرية املدى يف الربنامج التربوي الفردي تكون
عادة مبني�ة على نت�اجئ أحد أنواع التقييم التالية:
أ

االختب�ارات معيارية املرجع ومقاييس السلوك التكيفي.

ب االختب�ارات محكية املرجع وقوائم الشطب السلوكية.
ج

االختب�ارات معيارية املرجع والعين�ات اللغوية.

د

املقاييس النمائي�ة واالختب�ارات التحصيلية اجلماعية.

اإلجابة:
البديل رقم (ب) هو اإلجابة الصحيحة ألن االختب�ارات محكية املرجع يمكن من خاللها مقارنة أداء الطالب
بمســتوى محدد ،كما يمكن استخدام قوائم الشطب يف جمع معلومات مختلفة حول أداء الطالب يف مجاالت
مختلفة  ،لذلك تعترب من أهم أنواع التقييم اليت يمكن استخدامها يف جمع املعلومات اليت يمكن أن تفيد يف
صياغة األهداف العامة وقصرية املــدى ،البديل رقم (أ)( ،ج)( ،د) غري صحيحة ألن االختب�ارات اليت تضمنتها
معيارية املرجع  ،ومقاييس الســلوك التكيفي ،والنمائي�ة ،واالختب�ارات التحصيلية ال تعطي معلومات دقيقة
يمكن االســتعانة بها عند صياغة األهداف العامــة وقصرية املــدى يف الربنامج التربوي الفردي حيث يمكن
استخدامها يف مرحلة حتديد أهلية التلميذ خلدمات الرتبي�ة اخلاصة واملساندة.
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النموذج السادس:
املجال :طرائق وأساليب التدريس يف الرتبي�ة اخلاصة.
املعيار :يت�ابع معلم الرتبي�ة اخلاصة األحباث املعاصرة املتعلقة بالتدريس الفاعل وكيفية التعلم والعقبات اليت
ً
تواجه الطالب يف تعلم الرتبي�ة اخلاصة ويملك طرقا لتذليلها.
املؤشــر :يســتطيع مســاعدة طالبه يف جتاوز أية صعوبات تواجههم يف تعلم معارف الرتبي�ة اخلاصــة ومهاراتها
املختلفة  ،ولديه اإلجابة عن التساؤالت اخلاصة بذلك.
السؤال:
ما أفضل األسس يف استخدام حتليل املهمة يف تدريس الطالب ذوي اإلعاقات املختلفة ؟
أ

إجراء التدريس يف خطوات يمكن حتقيقها بسهولة وتعزز جناح التلميذ.

ب تعليم الطالب مهارة حتليل املهمة ليقوموا باملهارة بأنفسهم.
ج

تعليم الطالب مهارة التصنيف من خالل حتديد جوانب متشابهة من أنواع مختلفة من املهام.

د

تدريس الطالب بشكل فعال يف وقت واحد دون احلاجة إىل الفردية.

اإلجابة:
البديل رقم (أ) هو الصحيح ألن اســراتيجية حتليل املهمة تقوم على تدريس املهارة يف خطوات سهلة  ،مما يعزز
جناح التلميذ يف أداء املهمة ،البديل رقم (ب) غري صحيح ألن تعليم الطالب حتليل املهمة ليقوموا بها بأنفســهم
تعترب من فوائد حتليل املهمة .بينما البديل رقم (ج) غري صحيح ألن مهارة التصنيف ليســت من أهداف حتليل
املهمة ،كما أن البديل رقم (د) غري صحيح كذلك ألن التدريس الفردي يعترب من املبادئ الهامــة يف تدريس
الطالب ذوي اإلعاقات املختلفة.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة
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النموذج السابع:
املجال :معرفة معلم الرتبي�ة اخلاصة باألطر العامة لتخصص الرتبي�ة اخلاصة.
املعيار :يعدد معلم الرتبي�ة اخلاصة البدائل التربوية ،وخدمات الرتبي�ة اخلاصة ،واخلدمات املساندة ،والربامج
التأهيلية يف الرتبي�ة اخلاصة.
املؤشر :يعرف مفهوم دمج الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة يف املدارس العادية ،وأهميت�ه ،ومتطلباته،
ومستوياته ،والفئات املستفيدة منه ،وأثر فريق العمل يف جناح الدمج كمدير املدرسة ،واملرشد الطاليب ،ومعلم
التعليــم العام ،وويل أمر التلميذ ،و االختصايص النفيس ،واالختصايص االجتماعي ،واملتخصصون يف اخلدمات
املساندة.
السؤال:
جليل طالب عمره ســبع ســنوات ،وتم تقييمه على أن لديه تأخر بســيط يف اللغة التعبريية ،علما أن القدرات
الســمعية لديه عادية ،كما أن أداءه يف املجاالت التعبريية األخرى يعترب مناسبا لعمره  ،فما الوضع التربوي األكرث
مالءمة حلالة جليل ؟
أ

فصل خاص مع تقديم خدمة عالج اللغة والكالم.

ب جزء من اليوم املدريس يف غرفة املصادر اخلاصة لتطوير اجلانب القرايئ اللفظي .
ج

فصل عادي طوال اليوم املدريس مع تقديم خدمة عالج اللغة والكالم.

د

فصل عادي طوال اليوم املدريس دون التأكيد على الدعم القرايئ.

اإلجابة:
البديل رقم (ج) هو الصحيح حيث أن معظم قدرات جليل وإمكاني�اته عادية ماعدا مشكلة التأخر البسيط يف
اللغة التعبريية  ،لذلك فالفصل العادي مع تقديم خدمة مساندة (عالج اللغة والكالم) يعترب املوضع التربوي
املناسب .أما البديل رقم (ب)( ،د) فهي غري صحيحة ألن التلميذ جليل الحيتاج دعما يف القراءة ،أما البديل رقم
(أ) فهو غري صحيح ألن الفصل اخلاص قد حيتاجه الطفل ذو اإلعاقة الذي قد يتضرر جناحه يف الصف العادي.
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النموذج الثامن:
املجال  :املعرفة بالطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة وكيفية تعلمهم.
املعيار :يعرف معلم الرتبي�ة اخلاصة مراحل وخصائص النمو واألسباب العامة لإلعاقة والفروق الفردية.
املؤشر :يعرف األسباب املشرتكة لإلعاقات (قبل وأثن�اء وبعد الوالدة) وطرق الوقاية منها.
السؤال:
من أهم العوامل يف مرحلة قبل الوالدة اليت قد تسهم يف إجناب األم لطفل ذي متالزمة داون :
أ

			
تعرض األم لرتوكسني.

ب

زيادة عمر األم.

ج

		
الضغوط اليت تتعرض لها األم.

د

إدمان الكحول.

اإلجابة:
البديــل رقم (ب) هو اإلجابة الصحيحة ألن هناك عالقة طرديــة بني زيادة عمر األم وإجناب طفل ذي متالزمة
داون ،بينما يعترب البديل رقم (د) غري صحيح ألن إدمان األم للكحول يسبب ما يعرف بمتالزمة اجلنني الكحولية
 ،ويعترب البديالن رقم (أ)( ،ج) غري صحيحة ألن تعرض األم للرتوكسني أو الضغوط قد يسبب مشكالت نمائي�ة.
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النموذج التاسع:
املجال :املعرفة بطرق التدريس اخلاصة بالطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة
املعيار :يوظف معلم الرتبي�ة اخلاصة الربامج السلوكية لذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة.
املؤشر :يلم معلم الرتبي�ة اخلاصة بالنظريات واألساليب واملبادئ األساسية يف تعديل السلوك
وتطبيقاتها يف الربامج السلوكية لذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة.
السؤال:

ً
ً
ً
أعطي الطالب طارق تدريب�ا مكثفا على استخدام دورة املياه من قبل معلمه  ،وأصبح اآلن قادرا على الذهاب
لدورة املياه يف املزنل بمعدل مرة كل ساعتني دون احلاجة إىل مساعدة  ،لذلك يمكن وصف هذه العملية بأنها :
أ

				
التعميم.

			
ج قدرة الذاكرة.

ب

املحافظة على السلوك.

د

املهارات احلركية.

اإلجابة:
البديل رقم (ب) هو اإلجابة الصحيحة ،ألن هذا املثال يتلاءم مع املحافظة على السلوك حيث سيقوم الطفل
بنفس الســلوك يف املزنل دون احلاجة للمســاعدة ،أما البديل رقم (أ) فهو غري صحيح ألن هذا املثال اليتفق مع
مهارة التعميم اليت تعين  :أن يمارس التلميذ املهارة املتعلقة يف مواقف ومواضع مختلفة  .بينما يعترب البديل رقم
(ج) غري صحيح ألن التلميذ قد يت�ذكر التعليمات دون تنفيذها .وأخريا البديل رقم(د) غري صحيح لعدم عالقة
املهارات احلركية بهذا املثال.

22

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

النموذج العاشر:
املجال :املعرفة بالطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة وكيفية تعلمهم.
املعيار :يبني معلم الرتبي�ة اخلاصة تأثري اإلعاقة على تعلم الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة.
املؤشر :يلم بالنظريات التربوية املؤثرة يف تعليم ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة .
السؤال:
يعرب استخدام املعلم للنجوم لتعزيز السلوك اجليد الذي يظهره التلميذ من مفاهيم النظرية :
أ

				
البن�ائي�ة.

ب

االجتماعية.

ج

			
السلوكية.

د

النفسية.

اإلجابة:
البديل (ج) هو اإلجابة الصحيحة (النظرية السلوكية) اليت تقوم على أهمية تعزيز السلوك اإلجيايب ،ومعاقبة
السلوك السليب ،أما البدائل (أ)(،ب)(،د) تركز على مبادئ أخرى ليس لها عالقة بالتعزيز.

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة
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اختب�ار جترييب
فيما يلي نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختب�ار ،مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون االختب�ار محاكيا
لهذه األسئلة بتفاصيلها ،وال معربا عن مستوى الصعوبة ،وإنما املقصود التدريب ،وإعطاء فكرة عامة عن
طبيعة االختب�ار  ،وقد روعي يف األسئلة ما يلي:
تمثي�ل املعايري حبيث يوضع لكل معيار سؤال أو أكرث.


 تنويع األسئلة يف مستويات املعرفة :حبيث حتوي أسئلة يف مستوى التذكر ،وأسئلة يف مستوى التطبيق،
وأسئلة يف مستوى التفكري.

تنويع أنماط األسئلة ،ومستوى الصعوبة فيها؛ لتعطي املعلم صورة عامة عن أسئلة االختب�ار.


 وضع اإلجابة الصحيحة يف نهاية االختب�ار للتأكد من صحة اإلجابة.
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أسئلة االختب�ار التجرييب
السؤال األول:
ما العنصر املطلوب يف أي برنامج تربوي فردي لكل تلميذ مما يلي؟
أ

			
التقييم الوظيفي السلوكي.

ب

خطة التدخل املبكر.

ج

			
جدول الصف اليويم.

د

األهداف العامة.

السؤال الثاين:
ما النموذج التعاوين التدرييس بني معلم الرتبي�ة اخلاصة ومعلم التعليم العام الذي يمكن أن يقود ويدعم
املعلمني لتدريس موضوع معني ملجموعات منفصلة من الطالب؟
أ

			
التدريس التكميلي.

ب

التدريس البديل.

ج

				
التدريس املوازي.

د

التدريس املشرتك.

السؤال الثالث:

ً
تتطلب البيئ�ة األقل تقيي�دا أن يتم تربي�ة الطالب ذوي اإلعاقة :
أ

مع أقرانهم العاديني فقط يف بعض احلصص الدراسية املحددة .

ب

مع أقرانهم العاديني ألقىص درجة ممكنة .

ج

يف مدارس أو معاهد خاصة التتيح لهم فرصة التفاعل مع أقرانهم العاديني .

د

مع تقديم املساعدة لهم سواء كانوا يف نفس بيئ�ة أقرانهم العاديني أم ال .
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السؤال الرابع:

من األمور اليت ّ
تسهل التواصل بني معلم الرتبي�ة اخلاصة وأسرة التلميذ ذي اإلعاقة أثن�اء املقابلة ملعرفة املزيد
عن الطالب :
أ

يقوم معلم الرتبي�ة اخلاصة بإعداد محاور املقابلة اليت تضمن االلزتام بالنقاش.

ب استخدام معلم الرتبي�ة اخلاصة أثن�اء املقابالت املصطلحات التربوية والفني�ة املتخصصة.
ج

مناقشــة معلم الرتبي�ة اخلاصة جوانب القوة األكاديمية للتلميذ ،وتقديم االقرتاحات اليت يمكن
أن تعالج جوانب الضعف لديه.

د

إرشاد معلم الرتبي�ة اخلاصة أسر أولياء األمور حول كيفية تقديم التوجيه للطالب بطريقة أكرث
فاعلية.

السؤال اخلامس:
استخدام عمل الطالب الصفي لتقييم مدى تقدمه ،وتعديل التدريس يعرف:
أ

		
بالتقييم املبين على املنهج.

ب

باالختب�ارات التحصيلية املعيارية.

ج

			
بالتقييم التلخييص.

د

باملمارسات املوجهة.

السؤال السادس:
معظم األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية (التخلف العقلي) يمكن تصنيفهم بأن لديهم إعاقة فكرية :
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أ

			
بسيطة.

ب

متوسطة.

ج

			
شديدة.

د

حادة .
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السؤال السابع:

ما األمور اليت يمكن أن تساعد طالب توحد يف املرحلة املتوسطة ليكون ً
ناجحا يف حياته الدارسية؟
أ

السماح للطالب باحلضور نصف اليوم وملدة شهر يف فصل عادي.

ب

تزويده بقائمة مرئي�ة من السلوكيات املناسبة.

ج

أخذه يف جولة بني الفصول العادية ملدة فصل درايس.
ً
غاضبا.
إبعاده عن زمالئه عندما يكون

د
السؤال الثامن:

أي األنشطة التالية يمكن أن يستخدمها املعلم لتنمية املهارات االجتماعية لدى الطالب ذوي التوحد؟
أ

تقديم احلد األدىن من التدخل الذي يسمح حلل املشكلة بشكل مستقل.

ب

التواصل مع الطالب لتوضيح املتوقع منهم من سلوكيات خالل النشاط.

ج

التأكد من أن الطالب اخنرطوا يف النشاط الذي يظهر اخلصائص االجتماعية املشابهة.

د

جعل الطالب ينمون مهاراتهم من خالل األهداف الفريدة واجلماعية للنشاط.

السؤال التاسع:
أي املقاييس التالية ال تستخدم يف تقييم مهارات السلوك التكيفية :
أ

		
مقياس ولكر-ماكونلي .

ب

مقياس فايلند .

ج

مقياس وكسلر ( النسخة الرابعة ) .

د

مقياس املهارات االجتماعية.
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السؤال العاشر:
حيــاول معلم تشجيع الطالب على الــقــراءة عن طريق إعفائهم من بعض الواجبات املزنلية مقابل كل
كتاب يقرأونه .أي العبارات التالية تصف على حنو أفضل األسلوب الذي يطبقه املعلم لتعديل السلوك؟
أ

			
فقدان املعزز.

ب

التعزيز النسيب.

ج

			
التعزيز السليب.

د

التصحيح الزائد.

السؤال احلادي عشر:
سايم طالب يف الصف األول ابت�دايئ تمت إحالته إىل إخصايئ التدريب�ات السلوكية  ،لعدم قدرته االستمرار يف
اجللوس  ،ويتحرك داخل الصف  ،فما بي�انات املالحظة اليت لها عالقة باإلحالة؟
أ

			
تكرار السلوك.

ب

مدة السلوك .

ج

			
شدة السلوك.

د

استجابة املعلم.

السؤال الثاين عشر:
أي التفسريات النظرية التالية يمكن أن توضح أسباب مواجهة الطالب ذوي صعوبات التعلم صعوبة يف
الذاكرة قصرية املدى؟
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أ

صعوبة املعاجلة الفعالة والرتمزي األويل للمعلومات.

ب

النقل غري الكفء للمعلومات إىل الذاكرة طويلة املدى .

ج

صعوبة استخدام الذاكرة .

د

صعوبة التعميم من موقف آلخر.
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السؤال الثالث عشر:
ً
ً
وفقا للبحوث احلديث�ة  ،فإن أكرث اجلوانب األكاديمية انتشارا لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم تتعلق:
أ

			
بالعلوم.

ب

بالرياضيات .

ج

بالقراءة		 .

د

باللغة الشفوية.

السؤال الرابع عشر:
أي اخليارات التالية األكرث فائدة لتدريب تلميذ ذي إعاقة بصرية على مهارات التوجيه واحلركة ؟
أ

وصف لفظي لألنشطة التعليمية.

ب

اخلرائط املحسوسة يف املبىن املدريس.

ج

أقالم تدوين املالحظات.

د

تقديم أفالم تعليمية مناسبة لعمر الطالب.

السؤال اخلامس عشر:

ً
أي مما يلي يعترب من عيوب اإلبصار األكرث شيوعا لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ؟
أ

		
قصر النظر.

ب

طول النظر.

ج

		
كسل العني.

د

االستجماتزيم.
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السؤال السادس عشر:
إن مفهوم اإلعاقة البصرية يشري إىل أولئك األفراد الذين تقل درجة إبصارهم يف أفضل العينني مع استخدام
التصحيحات البصرية عن املستويات التالية :
أ

			
50 / 20

ب

70 / 20

ج

			
100 / 20

د

200 /20

السؤال السابع عشر:
من التعديالت املناسبة أثن�اء االختب�ارات الرسمية للتلميذ ضعيف البصر؟
أ

استخدام نصوص االختب�ارات مكربة .

ب

استخدام طريقة كارل.

ج

أخذ وقت أطول من املخصص لالختب�ار.

د

السماح ألحد املعاونني بالكتابة عن الطالب .

السؤال الثامن عشر:
ما اسم اإلجراء التقيييم الذي يمكن أن حيفز األذن الداخلية ؟
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أ

اختب�ار صايف التوتر .

ب

اختب�ار توصل العظم.

ج

		
اختب�ار التوصيل الهوايئ.

د

التخطيط السمعي.
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السؤال التاسع عشر:
من عوامل تشجيع الطالب ذوي اإلعاقة السمعية على القراءة :
أ

مساعدتهم على التواصل .

ب

تشجيع النمو اخليايل.

ج

حتسني االستماع		 .

د

زيادة احلساسية.

السؤال العشرون:
من أسباب اإلعاقة السمعية والصمم مايلي :
أ

السمنة 			.

ب

التهابات السحايا .

ج

الضجيج			.

د

شمع األذن.

السؤال احلادي والعشرون:
من أكرث األمور اليت تؤثر على النمو العقلي العام لدى الطالب ذوي التوحد:
أ

التأخر يف اكتساب مهارات املساعدة الذاتي�ة.

ب

عدم االتساق يف اكتساب اللغة ونموها.

ج

القصور يف الوعي احليس.

د

الضعف يف التعرف الكيم.
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السؤال الثاين والعشرون:
املعلم الذي يدرس مجموعة من الطالب الصغار يستطيع تغيري اجتاهاتهم وتوقعاتهم حنو االختالفات بني
األفراد بــ :
أ

استخدام المادة التعليمية اليت تمزي خصائص الطالب ذوي اإلعاقات.

ب

جتنب ممارسة جتميع الطالب بن ً�اء على أدائهم .

ج

تقديم التشجيع املتكرر لألطفال ذوي اإلعاقات.

د

نموذج التقبل لآلخرين من خالل إظهار السلوكيات اللفظية وغري اللفظية.

السؤال الثالث والعشرون:
قام الفريق متعدد التخصصات بتحديد املوضع التربوي املالئم ألحد الطالب ذوي اإلعاقة بأنه فصل عادي  ،مع
تقديم الدعم من خالل غرفة املصادر ،ولكن وجد الفريق فيما بعد أن هذا الطالب حيتاج لرتكزي فردي فما املوضع
ً
التربوي املالئم للطالب ضمن البيئ�ة األقل تقيي�دا ؟
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أ

فصل خاص ملحق بمدرسة عادية

ب

فصل عادي يف مدرسة عادية.

ج

فصل عادي مع تقديم خدمات املعلم املستشار.

د

مركز داخلي طوال اليوم.
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السؤال الرابع والعشرون:
أن أفضل طريقه لوصف املالمح النمائي�ة لألفراد ذوي صعوبات التعلم بأنها:
أ

			
غري متساوية.

ب

متأخرة.

ج

		
يف املستوى الطبيعي.

د

سريعة.

السؤال اخلامس والعشرون:
أي فئات اإلعاقة التالية يتصف بوجود مزاج عام مكتئب ؟
أ

				
التوحد.

ب

كف البصر.

ج

			
متالزمة داون.

د

اإلعاقة السمعية.
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مفتاح اإلجابة

34

رقم السؤال

االجابة

1

د

2

ج

3

ب

4

ج

5

أ

6

أ

7

ب

8

ب

9

ب

10

ج

11

ج

12

أ

13

ج

14

ب

15

أ

16

د

17

أ

18

ب

19

أ

20

ب

21

ب

22

ب

23

ا

24

ب

25

ا
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هل أنت جاهز لالختب�ار؟
حتقق من مستوى جاهزيتك لالختب�ار من خالل اإلجابة عن القائمة التالية :
أسئلة التحقق من االستعداد

م
1

هل تعرف متطلبات االختب�ار للتخصص التدرييس املقدم عليه؟

2

هل اتبعت إجراءات التسجيل؟

3

هل تعرف مقر االختب�ار وموعده؟

4

هل تعرف متطلبات دخول قاعة االختب�ار؟

5

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه االختب�ار ؟

6

ً
هل استعملت صفحة خطة الدراسة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه جيدا ،واملحتوى
ً
الذي حتتاج إلعطائه مزيدا من االهتمام؟

7

هل راجعت ً
كتب�ا ،أو مذكرات دراسية ،أو مصادر أخرى ترتبط بمحتوى االختب�ار؟

8

هل تعرف زمن االختب�ار وعدد أسئلته؟

9

هل أنت معتاد على طبيعة األسئلة اليت يعرضها االختب�ار؟

10

هل تدربت على أسئلة مشابهة ألسئلة االختب�ار؟

11

إذا كنت تؤدي االختب�ار للمرة الثاني�ة ،هل حللت درجتك السابقة وتعرفت على املجاالت اليت
حتتاج منك إىل مراجعة؟
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ال
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يف يوم االختب�ار

ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايري التخصصية قبل يوم أو يومني من موعد االختب�ار الفعلي وينصح
بالتايل:
خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختب�ار.








املراقبون يف قاعة االختب�ار على درجة عالية من التدريب ويسعون إىل بذل اجلهد الالزم لتوحيد



إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختب�ار  ،فمن املفيد أن تقرأ دليل خفض القلق قبل

تأكد من اصطحاب الوثائق املهمة املطلوبة لدخول االختب�ار مثل بطاقة األحوال.
تن�اول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختب�ار.
انتظم يف الصف أثن�اء إجراءات دخول قاعة االختب�ار.
كن هادئا ،فال يمكنك أن تتحكم يف مجريات االختب�ار ولكنك تستطيع أن تتحكم يف نفسك.
إجراءات االختب�ار على مستوى اململكة ،ولكن ال جتعل بعض اإلجراءات تزعجك.

االختب�ار بعدة أيام .
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التخطيط للمذاكرة

لإلستفادة القصوى من هذا الدليل ومن محتوى املعايري ،ينصح بتحديد املعايري اليت حتتاج إىل مزيد من القراءة
واالطالع ،وكتابة أرقامها يف اجلدول أدناه ،مع استكمال بقية اخلانات للرتكزي يف عمليات املذاكرة وتنظيمها .

املحتوى
املغطى يف
االختب�ار

كيف يمكنين
املعرفة
اجليدة بهذا
املحتوى

ماذا لدي
من املواد
ملذاكرة هذا
املحتوى

ما املواد اليت أين أجد املواد
احتاجها ملذاكرة اليت احتاج
إليها
هذا املحتوى

تاريخ
بداية
املذاكرة
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تاريخ
انتهاء
املذاكرة
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ملحق معايري مادة الرتبي�ة اخلاصة

دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

39

املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:1 .1 .13 .3 :
يعرف معلم الرتبي�ة اخلاصة
املفاهيم واألسس اليت
يرتكز عليها ختصص الرتبي�ة
اخلاصة.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
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1يعرف مفهوم الرتبي�ة اخلاصة ودورها يف التعليم العام.
2يمزي املصطلحات العلمية يف الرتبي�ة اخلاصة.
3يعرف تاريخ تطور الرتبي�ة اخلاصة يف اململكة العربي�ة السعودية.
4يلم بأهداف واسرتاتيجيات الرتبي�ة اخلاصة يف اململكة العربي�ة السعودية.
5حيدد الفئات املستفيدة من خدمات الرتبي�ة اخلاصة.
6يلم بقوانني وأنظمة واتفاقيات رعاية وتعليم ذوي االحتي�اجات التربوية
ً
ً
اخلاصة محليا ودوليا.
7يطور ويجدد معرفته العلمية يف مجال الرتبي�ة اخلاصة باالطالع على بعض
املجالت العلمية املتخصصة واملواقع اإللكرتوني�ة ذات العالقة.
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:2 .1 .13 .3 :
يعدد معلم الرتبي�ة اخلاصة
البدائل التربوية ،وخدمات
الرتبي�ة اخلاصة ،واخلدمات
املساندة ،والربامج التأهيلية يف
الرتبي�ة اخلاصة.

.2
.3
.4

.5
.6
.7

1يعرف مفهوم دمج الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة يف املدارس
العادية ،وأهميت�ه ،ومتطلباته ،ومستوياته ،والفئات املستفيدة منه ،وأثر
فريق العمل يف جناح الدمج كمدير املدرسة ،واملرشد الطاليب ،ومعلم التعليم
العام ،وويل أمر التلميذ ،واالختصايص النفيس ،واالختصايص االجتماعي،
واملتخصصون يف اخلدمات املساندة.
2يلم بمفهوم التعليم الشامل وتطبيقاته.
3حيدد أنماط تقديم خدمات الرتبي�ة اخلاصة املقدمة (املعلم املستشار ،املتجول
وغريها).
4يعرف أنواع اخلدمات املساندة وأدوارها يف خدمة الطالب ذوي االحتي�اجات
التربوية اخلاصة (كخدمات السمع ،والتخاطب ،والعالج الطبيعي ،والعالج
الوظيفي ،واإلرشاد النفيس واالجتماعي وغريها).
5يمزي مفهوم التدخل املبكر يف الرتبي�ة اخلاصة وأهميت�ه والربامج املطبقة فيه،
مثل :التدخل الطيب والتربوي والتوعوي.
6يعرف دور التأهيل يف خدمة الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة
كالتأهيل النفيس والطيب واملهين.
7يصف التعديالت البيئي�ة الضرورية لبعض فئات الرتبي�ة اخلاصة كذوي العوق
البصري والسمعي واحلركي.
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:3 .1 .13 .3 :
يعرف معلم الرتبي�ة اخلاصة
مراحل وخصائص النمو
واألسباب العامة لإلعاقة
والفروق الفردية.

.2

.3
.4

.5
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1يمزي مراحل النمو الطبيعي والتشابهات واالختالفات يف اخلصائص األساسية
بني الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة وأقرانهم العاديني ،ويصف
اخلصائص النمائي�ة املختلفة لهم يف اجلوانب اجلسمية ،واالجتماعية،
والعقلية ،والتعليمية ،واالنفعالية واللغوية يف املراحل العمرية اليت يدرسون
فيها.
2يقدر تأثري اإلعاقات احلسية والبدني�ة واملعرفية والفكرية واالنفعالية على
ّ
عمليات النمو والقدرات وتعلم وتصرفات وسلوك الطالب ذوي االحتي�اجات
التربوية اخلاصة.
3يعرف األسباب املشرتكة لإلعاقات (قبل وأثن�اء وبعد الوالدة) وطرق الوقاية
منها.
4حيدد االحتي�اجات املعرفية ،والبدني�ة ،والثقافية ،واالجتماعية ،والبيئي�ة،
والنفسية ،والعاطفية للطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة وأقرانهم
العاديني أيضا.
5يمزي االختالفات الثقافية واحلضارية بني الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية
اخلاصة يف ويراعيها ختطيط التدريس وتنفيذ الربامج .
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املؤشرات

املعيار
.1
.2

املعيار:4 .1 .13 .3 :
يعرف معلم الرتبي�ة اخلاصة
أساليب القياس والتقويم يف
مجال الرتبي�ة اخلاصة.

.3
.4

.5
.6

1يبني املبادئ األساسية للقياس والتقويم والتشخيص يف الرتبي�ة اخلاصة مثل
(التعريفات ،األهداف ،املصطلحات وغريها).
2يعرف األدوات واملقاييس واالختب�ارات الرسمية وغري الرسمية ،مثل :دراسة
تاريخ احلالة ،والسجالت التقويمية ،واملستخدمة يف تشخيص وتقويم
ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة بمختلف فئاتهم ،ويعرف كيف يصممها
ويستخدمها بما يتن�اسب وحاجات الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية
اخلاصة.
3حيدد أعضاء فريق القياس والتقويم ودور كل منهم.
4جيمع معلومات التقويم من مصادر متنوعة من املدرسني واملهنيني اآلخرين،
أولياء األمور ،الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة ،من أجل اختاذ
قرارات تربوية ،والتخطيط لربامج فعالة للطالب ذوي االحتي�اجات التربوية
اخلاصة بما يف ذلك الطالب ذوو الثقافات واللهجات املختلفة ،والتعرف على
االحتي�اجات والدعم لدمجهم يف البيئ�ات والربامج املختلفة.
5يعرف كيفية تفسري واستخدام املعلومات املستقاة من التقويم الرسيم وغري
الرسيم ،وأدوات التقويم واإلجراءات التقويمية.
6حيدد مستوى األداء احلايل للطالب يف اجلوانب املعرفية واألكاديمية والقدرات
واالهتمامات من أجل القيام باملهام التدريسية.
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املؤشرات

املعيار
.1
.2
.3

املعيار:5 .1 .13 .3 :
يبني معلم الرتبي�ة اخلاصة
تأثري اإلعاقة على تعلم الطالب
ذوي االحتي�اجات التربوية
اخلاصة.

.4

.5
.6

املعيار:6 .1 .13 .3 :
يستخدم معلم الرتبي�ة اخلاصة
طرق تدريس عامة.
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1يمزي السلوك اإلنساين السوي ومهارات السلوك التكيفي ومظاهر السلوك غري
التكيفي.
2يلم بالنظريات التربوية املؤثرة يف تعليم ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة .
ً
ً
3يعرف طرقا متنوعة لتكييف التدريس من أجل تلبي�ة االحتي�اجات التعليمية
الفردية للطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة .
4يمزي التأثريات املختلفة اليت ختلفها إعاقة أو أكرث على حياة الطالب ذي اإلعاقة
وأسرته  ،وعلى املجتمع كالتأثريات النفسية ،واالجتماعية ،والتعليمية،
واالقتصادية وغريها.
5يصف تأثري خربات الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة التعلمية على
األسر وقدرتهم على التعلم ،وفاعلية أدوارهم املعيشية واالجتماعية.
6حيدد السمات الطبي�ة حلاالت الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة اليت
تؤثر يف تعلمهم .وتأثري األدوية الطبي�ة على السلوك التعلييم ،واملعريف ،والبدين،
واالنفعايل للطالب ذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة ،وتأثري ذلك على نوعية
احتي�اجات الطالب.

1 .1يلم باالسرتاتيجيات األساسية وطرق التدريس العامة لتعليم القراءة.
2 .2يلم باالسرتاتيجيات األساسية وطرق التدريس العامة لتعليم الكتابة.
3 .3يلم باالسرتاتيجيات األساسية وطرق التدريس العامة لتعليم الرياضيات.
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املؤشرات

املعيار
.1

1يعتمد على نت�اجئ تشخيص الطالب وخصائصهم يف اختي�ار طرق التدريس،
وتصميم الربنامج التربوي الفردي الذي يتسم بالوضوح والتحدي والقابلية
للتحقق.
2يعدد املحتويات الرئيسة املكونة للربنامج التربوي الفردي .ويلم باالعتب�ارات
األساسية اليت ُيبىن عليها.
ّ 3
خيطط ألنشطة التعلم يف ضوء محتوى املنهج وغاياته ،وهي األنشطة اليت تنيم
مهارات حل املشكالت والتفكري الناقد ،والتعبري عن الذات ،والتواصل الفاعل،
واإلبداع.
ً
َ
ّ
4يصمم الربامج الفعالة اليت توظف مصادر متنوعة بما يف ذلك تقني�ة املعلومات
وأدوات التقني�ة.
5يعد التقارير اليومية والفصلية والنهائي�ة للخطة التربوية الفردية وفق
األسلوب العليم.

.1

1يلم بالنظريات واألساليب و املبادئ األساسية يف تعديل السلوك وتطبيقاتها يف
الربامج السلوكية لذوي االحتي�اجات التربوية اخلاصة.
2يعرف كيفية تطبيق اإلجراءات املتعلقة بتشكيل السلوك املناسب للطالب،
ومنها املهارات االجتماعية.
3يستطيع اختي�ار أو تطوير مناهج واسرتاتيجيات املهارات االجتماعية اليت تعزز
مهارات السلوك االجتماعي املناسب يف املجتمع.
4يدمج تعليم املهارات االجتماعية يف جميع األوضاع أو املناهج.
5يعرف تأثري التوقعات املختلفة على جميع التصرفات ،ولديه القدرة على تطبيق
إجراءات من شأنها زيادة الوعي الذايت ،والثقة بالنفس لدى الطالب ذوي
االحتي�اجات التربوية اخلاصة.

.2

املعيار:7 .1 .13 .3 :
يستخدم معلم الرتبي�ة اخلاصة
الربنامج التربوي الفردي.

.3

.4
.5

املعيار:8 .1 .13 .3 :
يوظف معلم الرتبي�ة اخلاصة
الربامج السلوكية لذوي
االحتي�اجات التربوية اخلاصة.

.2
.3
.4
.5
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املؤشرات

املعيار
.1

املعيار:9 .1 .13 .3 :
يطبق معلم الرتبي�ة اخلاصة
إسرتاتيجيات تنمية املهارات
احلياتي�ة لدى الطالب ذوي
االحتي�اجات التربوية اخلاصة.

.2
.3
.4
.5
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ً
1يستخدم طرقا مختلفة لتشجيع الطالب واستث�ارة دافعيتهم للتعلم والتفاعل
البن�اء.
2يطور ويوظف مهارات احلياة اليومية االستقاللية والوظيفية املختلفة
للطالب بهدف إعدادهم للحياة اخلاصة والعامة.
3يصمم ويطبق ً
خططا من أجل تطوير القدرات واملهارات البدني�ة للطالب الذين
حيتاجون إىل رعاية بدني�ة خاصة ،وتزويدهم بطرق العناية الطبي�ة الذاتي�ة.
4يدمج املهارات املهني�ة وحل املشكالت يف املناهج الدراسية ،من أجل اكتسابها و
املحافظة عليها وتعميمها يف مواقف احلياة العملية والتنمية البشرية.
5يشجع مشاركة أولياء األمور يف دعم الطالب ذوي االحتي�اجات التربوية
اخلاصة وإتاحة الفرص الكافية لهم الكتساب املهارات الالزمة لالعتماد على
الذات يف املواقف واألوضاع املختلفة.
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يسعدنا أن نستقبل مقرتحاتكم ومالحظاتكم
اخلاصة بهذا الدليل على الربيد اإللكرتوين التايل
teacherstest@qiyas.org

