
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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% 100آليات تشخيص وتدريس طلبة  صعوبات التعلم يف حالة دوام الطلبة بنسبة    

 يتم اتباع نفس االجراءات املتبعة سابقا يف احالة وتشخيص طلبة صعوبات التعلم. مع مراعاة ما يلي:   التشخيص : 
 ( .4-1تشخيص الطلبة املنتقلني للصف الثاني يف مدارس الصفوف )  -1

امله  -2  ( االكادميية  االختبارات  للعام  تطبيق  األول  الدراسي  الفصل  قي  الطالب  تلقاها  اليت  /   2019ارات 
 م(للطلبة املنتقلني اىل الصف الثاني .2020

 (. 6-5تشخيص الطلبة املنتقلني اىل الصف اخلامس الغري مدرجني سابقا يف الربنامج  يف مدارس الصفوف )  -3

 لدراسي احلايل . يتم تشخيص طلبة صعوبات التعلم اجلدد خالل شهرين من بدء العام ا -4

  آلية  التدريس:  
بقا وهي التدريس املباشر حبيث ينتقل طلبة صعوبات التعلم إىل قاعة  اتباع نفس آلية التدريس املستخدمة سا-

مبعدل   اخلدمة  لتلقي  التعلم  ال  25صعوبات  ومبا  الواحدة  للجلسة  عن    دقيقة  وفق    4يزيد  االسبوع  يف  جلسات 
 . احتياج الطالب  

 استكمال اخلطط الرتبوية الفردية للطلبة القدامى املدرجني سابقا يف الربنامج.-
 يق مع معلمة الصف حلضور حصص صفية لتقديم الدعم الالزم لطالب صعوبات التعلم.التنس-

 

  يتم اتباع قواعد الوقاية الصحية داخل الغرفة الصفية واملوجهات واإلرشادات التوعوية للطلبة املذكورة يف الربوتوكول الصحي يف البيئة *
 . م   2021/  2020املدرسية يف ظل جائحة كورونا للعام الدراسي  



 

% 50آليات تشخيص وتدريس طلبة  صعوبات التعلم يف حالة دوام الطلبة بنسبة    

 يتم اتباع االجراءات  التالية إلحالة تشخيص الطلبة املنتقلني للصف الثاني يف مدارس الصفوف التشخيص : 
 ( بإتباع االجراءات التالية : 6-5لصفوف ) (والصف اخلامس يف مدارس ا1-4)  

 تطبيق االختبارات االكادميية واالدراكية والرجوع اىل ملف الطالب  ملدارس الصفوف  -1

 (1- 4.) 

 (.6-5تطبيق االختبارات األكادميية والرجوع إىل ملف الطالب يف مدارس الصفوف )    -2

عام الدراسي. تشخيص طلبة صعوبات التعلم اجلدد خالل شهرين من بدء ال -3
  آلية  التدريس:  

   تكون آلية تدريس طلبة صعوبات التعلم وفق احلضور بطريقتني  ومها التدريس املباشر والتعليم عن بعد.  -
اخلدمة - لتلقي  التعلم  صعوبات  قاعة  إىل  التعلم  صعوبات  طلبة  الواحدة   25بزمن     ينتقل  للجلسة  دقيقة 

 صة الكلي و مبا ال يزيد عدد الطالب يف القاعة الصفية عن ثالث طالب. مستقطعة من زمن احل
األهداف - على  الرتكيز  مع  الربنامج   يف  سابقا  املدرجني  القدامى  للطلبة  الفردية  الرتبوية  اخلطط  استكمال 

 املقررة يف الكتاب املدرسي.
 املدرجني يف الربنامج بعد االنتهاء من تشخيصهم . اجلدد البدء بتدريس الطلبة -
 التنسيق مع معلمة الصف حلضور حصص صفية لتقديم الدعم الالزم لطالب صعوبات التعلم.   -

ال * صعوبات  معلمة   / معلم  حيدده  الذي  الزمن  وفق  التعلم  صعوبات  قاعة  يف  الطلبة  حلضور  جدول  بتصميم  املدرسة  ادارة  تعلم  تقوم 
 بالتنسيق مع معلم املادة . 



 

ت التعلم يف حالة التعليم عن بعد آليات تشخيص وتدريس طلبة  صعوبا   

  آلية  التدريس:  
 تكون آلية تدريس طلبة صعوبات التعلم عن طريق التعليم عن بعد.  -

حسب   - والرياضيات  العربية  اللغة  مادتي  يف  األكادميية  املهارات  يف  الدروس  من  جمموعة  املعلم  يعد 
 ج الطالب. احتيا 

 تفعيل دور ويل األمر يف تدريس ومتابعة ابنه للمهارات األكادميية.  -

 يف تنفيذ اخلطة التعليمية الفردية. ات املتاحة يف املنصة التعليمية تطبيق الاستخدام  -

املهارات   - اكتساب  يف  ابنه  ملساعدة  األمر  ويل  دليل  يف  املدرجة  التعليمية  املقاطع  من  االستفادة 
 ادتي اللغة العربية  والرياضيات .االساسية يف م

تقييميه   وأنشطة  والنقاش  للتطبيق  معني  زمن  وختصيص  املهارة  أو  الدرس  انتهاء  بعد  راجعه  تغذية  وضع 
الطالب من حتقق اهلدف عند  لطالب صعوبات   للتأكد  الالزم  الدعم  لتقديم  الصف حلضور حصص صفية 

 التعلم. 

   التشخيص : 
يف الربنامج سابقا مع إعطاء الطالب اختبار حتديد مستوى لتحديد نقاط القوة   يتم استهداف الطلبة املدرجني

  ( مدارس  يف  فردية  تربوية  خطة  بناء  ضوئها  على  يتم  لديه  الرابع  4-1واالحتياج  الصف  من  واملنتقلني   )
 املدرجني يف برنامج صعوبات التعلم يف مدارس احللقة الثانية .

 


