
 

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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 % 100بنسبة  تشغيل بعض املدارس املطبقة لربنامج الدمج السمعي باملديريات التعليمية   

 االشرتاطات والضوابط: 
 -يف الدمج السمعي وفق اآلتي:   % 100يتم تدريس الطلبة بربنامج الدمج السمعي بنسبة  

( 6( )مساحة الصف العادي(، وال يزيد عن ) 6*5( طالب مبساحة صف )12. يف الصفوف اليت ال يزيد فيها عدد الطلبة عن )1
 (. 6*5طالب يف القاعة الصفية اليت تقل مساحتها عن ) 

2 ( فيها عن  الطلبة  يزيد عدد  اليت ال  النقل  ) 15)  ةاملخصص  احلافلة    ( طالب يف  7. يف وسائل  يزيد عن  ( طالب يف 4( راكب، وال 
 السيارات من نوع )الدفع الرباعي(.

 التوقيت الزمين: 
 . تطبيق برنامج اليوم الدراسي للمدارس العامة ذات الفرتة الواحدة )صباحي فقط( بوجود فسحة واحدة

 

                                   
 احلصة 

 

الزمن /  
 ساعة

 التوقيت 
 إىل من

دخول الطلبة  
 للمدرسة 

نصف 
 ساعة

07:30 08:00 

 08:45 08:00 د  45 األوىل 
 09:30 08:45 د  45 الثانية
 09:45 09:30 دقيقة 15 الفسحة
 10:30 09:45 د  45 الثالثة
 11:15 10:30 د  45 الرابعة

 
** يتم ختصييييا سيييياعية للمعلمت بعيد انتهيال دوام الطلبية بيامليدرسييية ملتيابعية متطلبيات التعليم  االلعرتوني وذلي  من خالل إعيداد  

 تصحيح أعمال الطالب يف املنصة االلعرتونية .األنشطة ومتابعة و 



 

 آلية التدريس:

 -  ( للصفوف  األساسية  املواد  الصفية  القاعة  يف  الطلبة  تدريس  )10- 1يتم  الصفوف  طلبة  أما  املواد  12- 11(،  تدريسهم  فيتم    )
اختيار   املعلم  األساسية واملواد االختيارية وفق  اليت يستخدمها  األدوات  تعقيم  مع  لديهم  املعتمدة  الدراسية  اخلطة  للمواد من  الطالب 

 وتعييف بعض املهارات. 

التنسيق مع معلمي الرتبية  وبالتناوب مع  بقية املواد (  اليت يدرسها الطالب 10- 1وضع جدول زمين مبواد املهارات الفردية للصفوف )  - 
 . وفق ما هو معتمد يف نظام التعليم العام للمواد املهارات الفردية   االشارية للطلبةاخلاصة للرتمجة 

اعتماد مشاركة الطالب يف الفصل الدراسي باستخدام أدواته اخلاصة )مثالً سبورة صغرية خاصة وقلم خاص به( لتجنب استخدام    - 
 أو ملس األوراق أو أقالم السبورة من قبل الطالب. 

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

 :   كاالتي   تفعيل املنصة التعليمية  - 

وإرساهلا للمعلم ، ليتم تعويد الطلبة على التعلم االلعرتوني كتعلم  .  إعطال الطلبة أنشطة وواجبات يقوم الطالب بتنفيذها يف املنزل  1
 مساند للتعلم املباشر يف القاعة الصفية.

 .  تطبيق أدوات التقويم املستمر  )أدوات تقويم املعلم واالختبارات النهائية(.  2

 إعداد املعلم للخطة اليومية للدروس إلعرتونياً.  - 

 املنصة التعليمية من قبل مشريف املواد بدائرة برامج الرتبية اخلاصة .  تدريب املعلمت على استخدام  - 

 تدريب الطلبة واوليال األمور على استخدام املنصة من قبل معلمي الدمج السمعي ومشريف الربنامج باملديريات التعليمية.  - 

مج الرتبية اخلاصة لألنشطة اليت يعرضها املعلم لطلبته على  متابعة مشريف الرتبية اخلاصة باملديريات التعليمية ومشريف املواد بدائرة برا  - 
 املنصة التعليمية. 



 

 :االشرتاطات والضوابط

 -يف صفوف الدمج السمعي وفق اآلتي:    % 50يتم تدريس الطلبة بربنامج الدمج السمعي بنسبة  

(  6( )مساحة الصف العادي(، ويزيد عن ) 6*5( طالب مبساحة صف ) 12الطلبة عن ) . يف الصفوف اليت يزيد فيها عدد  1
 (. 6*5طالب يف القاعة الصفية اليت تقل مساحتها عن ) 

( طالب يف السيارات  4( راكب، ويزيد عن ) 15( طالب يف الباص املخصا )7. يف وسائل النقل اليت يزيد عدد الطلبة فيها عن ) 2
 من نوع )الدفع الرباعي(. 

 التوقيت الزمين: 
 . تطبيق برنامج اليوم الدراسي للمدارس العامة ذات الفرتة الواحدة )صباحي فقط( بوجود فسحة واحدة- 
 

                                   
 احلصة 

 

الزمن /  
 ساعة

 التوقيت 
 إىل من

دخول الطلبة  
 للمدرسة 

نصف 
 08:00 07:30 ساعة

 08:45 08:00 د  45 األوىل 
 09:30 08:45 د  45 الثانية
  15 الفسحة

 09:45 09:30 دقيقة
 10:30 09:45 د  45 الثالثة
 11:15 10:30 د  45 الرابعة

 
متطلبيات التعليم  االلعرتوني وذلي  من خالل إعيداد  ** يتم ختصييييا سيييياعية للمعلمت بعيد انتهيال دوام الطلبية بيامليدرسييية ملتيابعية  

 األنشطة ومتابعة و تصحيح أعمال الطالب يف املنصة االلعرتونية .

 % 50بنسبة  تشغيل بعض املدارس املطبقة لربنامج الدمج السمعي باملديريات التعليمية   
 



 

 آلية التدريس:

بنسبة  -  السمعي  الدمج  بربنامج  الطلبة  ويدرسون    % 50تدريس  أسبوع  يف  الطلبة  من  )يداوم جمموعة  مثالً   بأسبوع  أسبوع  املواد  ، 
 األساسية وبقية  الطلبة يدرسون عن بعد )دراسة مواد املهارات الفردية، وتأدية املهام املطلوبة منهم والذي أعدها هلم املعلمت مسبقاً

 يف املواد األساسية، وتطبيق أدوات التقويم املستمر عليهم ( ومتابعتهم من قبل املعلمت  وهعذا يف األسبوع اآلخر. 

( فيتم  تدريسهم املواد  12-11(، أما طلبة الصفوف )10- 1الطلبة يف القاعة الصفية املواد األساسية للصفوف )  يتم تدريس  -    - 
األساسية واملواد االختيارية وفق اختيار الطالب للمواد من اخلطة الدراسية املعتمدة لديهم مع تعقيم األدوات اليت يستخدمها املعلم  

 وتعييف بعض املهارات. 

التنسيق مع معلمي الرتبية اخلاصة للرتمجة و  بالتناوب مع بقية املوادزمين مبواد املهارات الفردية اليت يدرسها الطالب    وضع جدول  - 
 .وفق ما هو معتمد يف نظام التعليم العام للمواد املهارات الفردية االشارية للطلبة

أدواته    --  باستخدام  الدراسي  الفصل  يف  الطالب  مشاركة  لتجنب  اعتماد  به(  وقلم خاص  سبورة صغرية خاصة  )مثالً  اخلاصة 
 استخدام أو ملس األوراق أو أقالم السبورة من قبل الطالب. 

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

 :   كاالتي   تفعيل املنصة التعليمية  - 

.  إعطال الطلبة أنشطة وواجبات يقوم الطالب بتنفيذها يف املنزل وإرساهلا للمعلم ، ليتم تعويد الطلبة على التعلم االلعرتوني كتعلم 1
 مساند للتعلم املباشر يف القاعة الصفية.

 .  تطبيق أدوات التقويم املستمر  )أدوات تقويم املعلم واالختبارات النهائية(.  2

 إعداد املعلم للخطة اليومية للدروس إلعرتونياً.  - 

 تدريب املعلمت على استخدام املنصة التعليمية من قبل مشريف املواد بدائرة برامج الرتبية اخلاصة .- 

 تخدام املنصة من قبل معلمي الدمج السمعي ومشريف الربنامج باملديريات التعليمية. تدريب الطلبة واوليال األمور على اس - 

على متابعة مشريف الرتبية اخلاصة باملديريات التعليمية ومشريف املواد بدائرة برامج الرتبية اخلاصة لألنشطة اليت يعرضها املعلم لطلبته    - 
 املنصة التعليمية. 

، مع إمعانية تنفيذ املقرتحات  2021/ 2020ضرورة االلتزام الربوتوكول الصحي يف البيئة املدرسية يف ظل جائحة كورونا للعام الدراسي  *
 كاالتي: 
أحد معلمي )اجملال/ املواد(  الرتبية اخلاصة يف املدارس املطبقة لربنامج الدمج السمعي ضمن الفريق املشعل على مستوى    مشاركة   .1

 . برئاسة مدير املدرسةاملدرسة للتأكد من تنفيذ الربتوكول الصحي  والذي 
 يف اآلتي: الرتمجة اإلشارية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  من قبل خمتا ومتقن للغة اإلشارة  .2

 .   حماضرات ونصائح والرسائل التوعوية التثقيفيةالربامج التوعوية املقدمة يف  املدارس املطبقة لربنامج الدمج السمعي من  ➢
  -االنستجرام  - الصحف االلعرتونية، مواقع الوزارة يف توتري والفيس بوك - تلفزيون –)إذاعة املتاحة  يف وسائل اإلعالم الرتبوي  ➢

 يوتيوب الوزارة(
 ( وطرق الوقاية منه. 19يف املواد التوعوية والتثقيفية املنتجة اخلاصة بالتعريف مبرض كرونا )كوفيد  ➢

 



 

 السمعي باملديريات التعليمية بالتعليم عن بعد تشغيل برنامج الدمج  
 

 :االشرتاطات والضوابط

 .يف احلاالت اليت يتعرض هلا احلضور للمدرسة بسبب معاناهتا باألمراض املزمنة وفق تقرير  وزارة الصحة -
 التعليم عن بعد. يف حالة انتشار املرض يف املدرسة املطبق هبا برنامج الدمج السمعي، يتم حتويل التدريس إىل - 

 التوقيت الزمين: 
 وضع جدول زمين اسبوعي  باملواد اليت يدرسها الطلبة على املنصة التعليمية.-

 آلية التدريس:

 -تدريس الطلبة بربنامج الدمج السمعي عن  بعد )املنصة التعليمية( خالل اآلتي:  - 
 بدائرة برامج الرتبية اخلاصة.إعداد احملتوى التعليمي من قبل مشريف املواد    - 
 تصوير املادة العلمية بلغة اإلشارة واللغة املنطوقة من قبل معلمي املواد كل معلم مع طلبته سوال تصوير مباشر  أو مسجل مسبقاً.  - 

 الطالب .تطبيق أدوات التقويم املستمر  )أدوات تقويم املعلم واالختبارات النهائية( بشعل إلعرتونياً على    - 

 وضع جدول زمين مبواد املهارات الفردية اليت يدرسها الطالب عن بعد يف املنصة التعليمية.  - 
 تدريب املعلمت على استخدام املنصة التعليمية من قبل مشريف املواد بدائرة برامج الرتبية اخلاصة . -
 مج السمعي ومشريف الربنامج باملديريات التعليمية.تدريب الطلبة واوليال األمور على استخدام املنصة من قبل معلمي الد -
 متابعة مشريف الرتبية اخلاصة باملديريات التعليمية ومشريف املواد بدائرة برامج الرتبية اخلاصة لتدريس املعلمت على املنصة.  - 

 خلاصة .من قبل مشريف املواد بدائرة برامج الرتبية ا تدريب املعلمت على استخدام املنصة التعليمية- 

 تدريب الطلبة واوليال األمور على استخدام املنصة من قبل معلمي الدمج السمعي ومشريف الربنامج باملديريات التعليمية.  - 

صة  على املنمتابعة مشريف الرتبية اخلاصة باملديريات التعليمية ومشريف املواد بدائرة برامج الرتبية اخلاصة لألنشطة اليت يعرضها املعلم لطلبته    - 
 التعليمية. 


