
 

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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م 2021م/ 2020ونا للعام الدراسي  تشغيل برنامج الدمج العقلي يف املديريات التعليمية يف ظل جائحة كور آليات    

 يتم تدريس طلبة صفوف الدمج العقلي وفق االتي: 
 حضور طالبني يف الصف، كل معلم يقوم بتدريس وتدريب ومتابعة طالب واحد جلميع املهارات األساسية -1
 علم العادي. الرتبية اخلاصة يف نفس توقيت دوام املم معلم يبدأ دوا -

سبوع وذلك بعد ان تستقر أوضاع الطلبة العاديني يف املدرسة  أ يبدأ دوام الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية بعد دوام الطلبة العاديني ب  -
 والتزامهم بالنظام واإلجراءات االحرتازية. 

والربع وفق اجلدول    ساعة احلادية عشر والنصف وينتهي يف الالسابعة نية من الساعة ذهاليبدأ اليوم الدراسي للطلبة ذوي اإلعاقة  -
 الزمين االتي: 

 احلصة  الزمن/ ساعة  التوقيت 

 من اىل

 دخول الطلبة للمدرسة  نصف ساعة 7:30 8:00

 األوىل  د  45 8:00 8:45

 الثانية  د  45 8:45 9:30

 الفسحة  دقيقة 15 9:30 9:45

 الثالثة  د  45 9:45 10:30

 الرابعة  د  45 10:30 11:15

 

 جنازها خالل أيام األسبوع  إجبات لطالب اليت يقوم با ختصيص ساعة للمعلمني بعد انتهاء دوام الطلبة باملدرسة حلضري وجتهيز الوم يت -
 أيام األسبوع.  الطالب إجنازها خالل يتواصل املعلم مع ويل امر الطالب وذلك فيما خيص املهام والواجبات املطلوب من  -



 

 آليات استقبال الطلبة وهتيئة صفوف الطلبة: 

فية وحتضري وتعقيم الوسائل واألدوات الالزمة للتدريس قبل دخول الطالب يقوم معلم الرتبية اخلاصة بتهيئة القاعة الص -
 للقاعة الصفية. 

بإجراء فحص احلرارة وتغري كمام الطالب وتعقيم يد الطالب سواء باملعقم أو تقوم املمرضة املدرسية أو من ينوب عنها  -
م. غسلها باملاء والصابون فور دخوله للمدرسة وقبل ان يتم تسليمه للمعل  

مالبس واقية وغطاء محاية شفاف  املعلم )ارتداء  أمكنيلتزم املعلم باإلجراءات الوقائية عند التعامل مع الطالب ان  -
.للوجه كتلك اليت يرتديها الكادر الطيب(  

يستلم املعلم الطالب من اإلدارة ويرافقه اىل القاعة الصفية. -  

كان معلم أو طالب. ال يسمح املعلم للطالب ان خيالط االخرين سواء -  

لب لألخرين واحلفاظ على سالمة الطالب.ب اىل دورات املياه حرصا على عدم خمالطة الطايرافق املعلم الطال -  

بعد انتهاء اليوم الدراسي يقوم املعلم مبرافقة الطالب وتسليمه اىل اإلدارة املدرسية. -  

بعد خروجه. تدريس الطالب ديقوم املعلم بتعقيم األدوات واملواد اليت استخدمها عن -  

 آل ية  تدريس الطلبة :   
 للطالب.والتعليمية املوضوعة يدرس املعلم الطالب بناء على اخلطة الرتبوية  -

 فقط لتدريس اهلدف. املستخدمةحيضر املعلم األدوات والوسائل  -

 االتقان.املهارات لدرجة  مهارة منيدرس املعلم الطالب هدف يف كل  -

 خالل أيام األسبوع.  بإجنازها ت يقوم ابهام وواجمب املعلم الطالب  ودزي -

مع ويل امر الطالب وذلك فيما خيص املهام والواجبات املطلوب من الطالب إجنازها خالل أيام   يتواصل املعلم -
 األسبوع.

تغليف الوسائل التعليمية الورقية بالتغليف احلراري ليسهل على املعلمة تعقيمها يف حال احتاجت الستخدامها   -
 بها من الطالب واإلشارة إليها من بعيد.أكثر من مرة، كما يكتفي بتقري

 

 



 

 ثناء فرتة األسرتاحة: أ 

يتم توزيع األكل للطالب يف الصفوف الدراسية يف أكياس مستقلة ومعقمة لكل طالب.   

إحضار كل طالب لألكل من املنزل يف أكياس مستقلة ومعقمة لكل طالب.  أو  

 

 النقل:  وسيلة  
 االقرتاح األول:

 حد يف احلافلة. أبه اىل املنزل، وذلك حتى ال خيالط الطالب  والعودةالب اىل املدرسة يتحمل ويل األمر مسؤولية إيصال الط

 
 االقرتاح الثاني:  

 . استخدام احلافلة املدرسية من واىل املدرسة مع ضرورة ختفيض عدد الطلبة
  
 
 

 


