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مقدمة

ا�شتملت �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية على �أ�س�س وثوابت تعنى مبا ُيقدم
للطالب وفق قدراتهم وحاجاتهم ،حيث ن�صت املادة ( )55على «العناية باملتخلفني
درا�سي ًا ,والعمل على �إزالة ما ميكن �إزالته من �أ�سباب هذا التخلف وو�ضع برامج
خا�صة دائمة وم�ؤقتة وفق حاجتهم» ونظر ًا لوجود بع�ض الطالب يف مدار�س التعليم
العام لديهم انخفا�ض يف التح�صيل الدرا�سي يف جميع املواد ،ويقع ذكا�ؤهم �ضمن
الفئة احلدية ,غري �أنهم يتعرثون وال يكملون درا�ستهم ,وكذلك الطالب الذين يتلقون
اخلدمات يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية وتكون قدراتهم �أعلى من بقية زمالئهم
يف املعاهد �أو الربامج و�أقل من م�ستوى �أقرانهم يف املدر�سة العادية « الفئة احلدية
�أو البينية» وهذا يتطلب تقدمي اخلدمات املنا�سبة لهم التي تراعي قدراتهم ،حيث
�إن هذه الفئة حتتاج �إلى برامج خا�صة �إلى جانب الف�صل العام يف مدار�سهم تراعي
خ�صائ�صهم وتنا�سب قدراتهم الفعلية ،وكذلك حاجة هذه الفئة �إلى خدمات الدعم
من ِ قبل املعلم واملر�شد الطالبي و�إدارة املدر�سة للنهو�ض مب�ستواهم التح�صيلي,
ولقد �آلت وزارة التعليم وفق م�س�ؤوليتها عن رعاية وتقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة
مل�ستحقيها ،ووفق منطلقات وتطلعات ت�ؤدي �إلى كل ما من �ش�أنه خدمة هذه الفئة عرب
برنامج تربوي يت�صف باملرونة ومب�سمى يعرب عما �سيقدم لهم تربوي َا وتعليمي ًا ومهني ًا
فيه ،فكان الربنامج ( برنامج ي�سري التعليمي لذوي الذكاء احلدي) .
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أوال :المصطلحات:

الذكاء الحدي  :هو القدرة العقلية الواقعة مابني القدرات العقلية املنخف�ضة ( الإعاقة العقلية ) والقدرات
العقلية العادية ،والتي ترتاوح درجة الذكاء فيها ما بني ()85-76ح�سب اختبار وك�سلر �،أو ()80-70على
اختبار �ستانفورد بينية( ال�صورة اخلام�سة)� ،أو ما يعادل �أي ًا منهما من اختبارات الذكاء املقننة الأخرى .
برنامج يسير التعليمي  :هو �أحد الربامج التعليمية يف مدار�س التعليم العام �صمم خلدمة الطالب ذوي
الذكاء احلدي باالعتماد على الربامج الرتبوية الفردية مل�ساعدة هذه الفئة داخل الف�صل العام من خالل
تكييف املناهج الدرا�سية �أو تعديل يف طرق التدري�س� ،أو تنويع يف �أ�ساليب التقومي ،لتقدمي املهارات الأكادميية
واملهنية مبا يتنا�سب وقدرات و�إمكانيات كل طالب باال�ستفادة من خدمات غرفة امل�صادر.
غرفة المصادر :هي غرفة باملدر�سة العادية يح�ضر �إليها الطالب ذو الذكاء احلدي لفرتة ال تزيد على ن�صف
اليوم الدرا�سي بغر�ض تلقي خدمات تربوية خا�صة من قبل معلم الرتبية اخلا�صة ،وهي تختلف يف طبيعتها
وخدماتها عن مركز م�صادر التعلم.
معلم التربية الخاصة :هو معلم متخ�ص�ص يف الرتبية اخلا�صة ي�ساهم عرب غرفة امل�صادر يف تخطيط
وتنفيذ الربامج التعليمية للطالب ذوي الذكاء احلدي وتقدمي الدعم وامل�شورة ملعلم التعليم العام.
معلم التعليم العام :هو معلم متخ�ص�ص يف جمال حمدد ويقوم بتدري�س مادة معينة كالريا�ضيات� ،أو
اللغة العربية �أو الرتبية الإ�سالمية ولدية طالب من فئة ذوي الذكاء احلدي.
البرنامج التربوي الفردي :و�صف مكتوب لكل طالب لديه �إعاقة  ،ي�شارك فيه فريق من املخت�صني لديهم
امل�ؤهالت واخلربات التي متكنهم من تلبيه احتياجات الطالب اخلا�صة ،كما ي�شارك يف هذا الربنامج معلم
الطالب ،وويل الأمر والطالب نف�سه �إذا كان ذلك ممكنا.
المرشد الطالبي  :هو متخ�ص�ص يقدم جمموعة من اخلدمات املخططة والتي تهدف �إيل م�ساعدة الطالب
لفهم ذاته  ،ومعرفة قدراته ومهاراته وميوله والتغلب على ما يواجهه من �صعوبات  ،لي�صل �إلى حتقيق التوافق
النف�سي والرتبوي واالجتماعي واملهني لبناء �شخ�صية �سوية يف �إطار التعاليم الإ�سالمية.
ثانيا :مفهوم ذوي الذكاء الحدي

�إن م�صطلح (ذو الذكاء احلدي) يطلق على كل طالب يعاين من انخفا�ض يف التح�صيل الدرا�سي ب�سبب
ق�صور ب�سيط يف ذكائه �أو يف قدرته على التعلم وترتاوح درجة ذكاء الطالب بني  85 -76على اختبار وك�سلر ،
�أو بني  80-70على اختبار �ستانفورد بينية ( ال�صورة اخلام�سة)� ،أو ما يعادل �أيا منهما من اختبارات الذكاء
املقننة الأخرى ،على �أن ال ي�صاحبها �إعاقات ح�سية ،ويطلق عليهم عادة (بطيئو التعلم)
ويحتاج ه�ؤالء الطالب �إلى التنويع يف طرق التدري�س وتعديل �إجراءات التقومي وهم يختلفون ب�شكل وا�ضح عن
�إقرانهم العاديني بال�سمات العقلية حيث �إن انخفا�ضهم عن املتو�سط بدرجة الذكاء يظهر يف القدرات العقلية
العامة والتي ت�شمل القدرة على التذكر والفهم والإدراك والقدرة على التفكري املجرد وغريها من اجلوانب
التي تقي�سها مقايي�س الذكاء املعتمدة.
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من املهم الإ�شارة �إلى �إن بع�ض الفئات (�صعوبات التعلم و امل�شكالت التعليمية) داخل املدر�سة تت�شابه يف
النتائج وتختلف يف الأ�سباب  ،لذا يجب على املعلم الذي يقوم على خدمة فئة الذكاء احلدي التنبه لذلك من
خالل تنفيذ �إجراءات الت�شخي�ص املالئمة للف�صل بني تلك احلاالت ،لذلك ن�ؤد �إي�ضاح املق�صود بهذه الفئات
وفق التايل:
صعوبات التعلم :هو ا�ضطراب يف واحدة �أو �أكرث من العمليات النف�سية الأ�سا�سية التي تت�ضمن فهم
وا�ستخدام اللغة املكتوبة �أو اللغة املنطوقة والتي تبدو يف ا�ضطرابات اال�ستماع والتفكري والكالم والقراءة
والكتابة(الإمالء ،التعبري،اخلط )والريا�ضيات والتي لأتعود �إلى �أ�سباب تتعلق بالعوق العقلي �أو ال�سمعي �أو
الب�صري � ،أو غريها من �أنواع الإعاقات �أو ظروف التعلم �أو الرعاية الأ�سرية .
المشكالت التعليمية  :الدرا�سي واملدر�سة ب�صفة عامة ومنها ما يرتبط بالطلبة كالت�سرب الدرا�سي ،
ومنها ما يتعلق باملنهج ككثافة املنهج  ،ومنها ما يتعلق بالف�صل الدرا�سي كازدحام الف�صل بالطلبة  ،ومنها ما
يتعلق ب�إدارة املدر�سة كنق�ص املعلمني وق�صور اللوائح املنظمة .
كما �أن هناك �ضعف يف االنتباه لدى الطالب ذي الذكاء احلدي فهو ي�ستطيع العمل لفرتات ب�سيطة ن�سبيا ،و
هذا الت�شتت يقلل قدرته على الرتكيز وي�ص ّعب عليه االنتباه االنتقائي مقارنة بالطالب ذي الذكاء العادي �أو
املرتفع� .إن الطالب ذي الذكاء احلدي ُيعد عاديا يف العديد من مظاهر منوه �إال �أن م�شكالته تبد�أ بالظهور يف
املرحلة االبتدائية وعادة ما يتعرث �سنة �أو �سنتني.
.أالمكان التربوي والتعليمي:

تتلقى هذه الفئة تعليمها مع طالب التعليم العام يف الف�صل العام (على �أن ال يزيد عددهم يف الف�صل عن
ثالثة طالب وال يزيد عدد طالب الف�صل العام عن ( )25طالب ًا) ،وميكنهم اال�ستفادة من غرفة امل�صادر
لتقدمي خدمات ي�صعب تقدميها يف الف�صل العام.
.بالمنهج والمقرر الدراسي:

تعتمد مناهج التعليم العام لتدري�س هذه الفئة مع اقرانهم يف الف�صل العادي مع �إجراء التعديل املنا�سب
وتكييفها لهم وفق �إمكانيات وقدرات كل طالب با�ستخدام الربنامج الرتبوي الفردي.
ثالثا :أهلية الطالب لالستفادة من برنامج يسير التعليمي:
( أ ) الشروط العامة :

�1.1أن تكون قدرات الطالب العقلية ما بني  76ـ  85على مقيا�س وك�سلر �أومابني 80-70على مقيا�س
�ستانفورد بينيه ( ال�صورة اخلام�سة) �،أو ما يعادل �أيا منهما من اختبارات الذكاء املقننة الأخرى.
�2.2أن ال يكون لدى الطالب �إعاقة ح�سية م�صاحبة لها دور مبا�شر يف م�شكلة الطالب.
�3.3أن يتكرر ر�سوب الطالب يف �أكرث من �صف درا�سي يف �أغلب املواد الدرا�سية لأ�سباب غري �أ�سرية �أو
اجتماعية �أو �ضعف دافعية.
4.4موافقة (اللجنة اخلا�صة بالقبول وحتديد امل�ستوى الدرا�سي للطالب ) التي ير�أ�سها قائد املدر�سة
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�أو الوكيل وع�ضوية ( املر�شد الطالبي ـ معلم التدريبات ال�سلوكية ـ معلم الف�صل العادي ـ ـ معلم
الرتبية اخلا�صة �إن وجد ـ ويل �أمر الطالب ).
 5.5تتولى جلنة التوجيه والإر�شاد باملدر�سة �إعداد تقرير عن مدى منا�سبة حتويل الطالب م�ستند ًا
على تقريري كل من املر�شد الطالبي يف املدر�سة ووحدة اخلدمات الإر�شادية ب�إدارة التعليم.
ُ 6.6يحال تقرير جلنة التوجيه والإر�شاد �إلى اللجنة امل�شكلة يف �إدارة التعليم املكونة من �إدارتي الرتبية
اخلا�صة ،والتوجيه والإر�شاد.
ُ 7.7تتّخذ االحتياطات الالزمة للعمل وفق �سرية تامة �أثناء القيام بهذه الإجراءات.
 8.8تتولى �إدارة/ق�سم الرتبية اخلا�صة ب�إدارة التعليم �إ�صدار قرار اعتبار الطالب من الفئة احلدية.
( ب ) إجراءات التحويل :

1.1يحال الطالب الذي يظهر انخفا�ض وا�ضح يف التح�صيل الدرا�سي �إلى املر�شد الطالبي لدرا�سة حالته
ومتابعتها ب�شكل دوري من خالل نتائج التقارير ال�شهرية �أو الف�صلية ومالحظات املعلمني والت�أكد من
�أن م�شكلته ال تعزى �إلى عدم مالءمة ظروف التعلم �أو الرعاية الأ�سرية ،مع �أهمية �إطالع ويل الأمر على
احلالة منذ بدايتها.
2.2يرفع املر�شد الطالبي تقرير ًا �إلى جلنة التوجيه والإر�شاد يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الدرا�سي مت�ضمن ًا تو�صياته.
ُ 3.3يحال الطالب �إلى وحدة اخلدمات الإر�شادية  -بعد موافقة ويل الأمر -لإجراء درا�سة �أعمق للحالة
والتن�سيق مع برنامج /معهد /مركز الرتبية اخلا�صة لإجراء اختبارات الذكاء املقننة على البيئة
ال�سعودية ( املعتمدة ) والت�أكد ب�أنه لي�س لديه �صعوبات وا�ضطرابات ناجتة عن عوق عقلي �أو ح�سي.
4.4ترفع جلنة التوجيه والإر�شاد تقرير ًا �شام ًال عن حالة الطالب والإجراءات التي متت وتو�صيات اللجنة
املتخ�ص�صة يف �إدارة التعليم لدرا�سة احلالة و�إ�صدار قرار بذلك.
ُ 5.5يكن للطالب اال�ستفادة من برنامج ي�سري التعليمي لذوي الذكاء احلدي -داخل املدر�سة -على �أن تتم
درا�سة ومتابعة حالته من قبل جلنة الت�شخي�ص والتقومي باملدار�س والرفع بتقرير �شامل للجنة املخت�صة
ب�إدارة التعليم يف نهاية كل ف�صل درا�سي وذلك خالل ف�صلني درا�سيني .
6.6تدر�س اللجنة املخت�صة حاالت الطالب والت�أكد من منا�سبة الربنامج املقدم للطالب وتُ�صدر القرارات
وحتدد االجراءات املنا�سبة .
رابعا :ضوابط تقديم خدمات برنامج يسير التعليمي
( أ )  :الضوابط العامة :

1.1يكون قبول الطالب يف مدار�س التعليم العام �ضمن الف�صل العادي .
2.2يتم افتتاح غرفة م�صادر خا�صة بالربنامج �إذا كان عدد الطالب ثالثة ف�أكرث  ،بعد توفري كافة الإمكانيات
الالزمة لها املادية و الب�شرية .
3.3يتم افتتاح الربنامج يف املدار�س التي ت�شغل مبان حكومية .
�4.4أال تزيد ن�سبة طالب الرتبية اخلا�صة عن  % 20من �إجمايل طالب التعليم العام يف املدر�سة .
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5.5اال�ستفادة من املعاهد واملراكز والربامج القائمة حالي ًا لتقدمي اخلدمة التعليمية يف برنامج ي�سري.
6.6اال�ستفادة من اخلدمات امل�ساندة يف التعليم العام �أو الرتبية اخلا�صة جلميع حاالت برنامج ي�سري.
( ب )  :الضوابط الخاصة :

يتم حتديد ميزانية عامة ( ت�شكيالت مدر�سية ) �ضمن ميزانيات معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة ت�شمل عدد
الربامج لكل �إدارة تعليم  ،ويتم حتديد �أماكن الربامج من قبل �إداراتي التخطيط املدر�سي و الرتبية اخلا�صة
يف �إدارات التعليم وفق ال�ضوابط التالية :
1.1يف�ضل افتتاح غرفة م�صادر خا�صة بالربنامج يف املدار�س التي يوجد بها برامج للرتبية اخلا�صة
لال�ستفادة من الإمكانيات املتوفرة بها .
2.2تفتتح غرفة م�صادر خا�صة بالربنامج يف املدار�س التي ال يوجد بها برامج للرتبية اخلا�صة على �أن تبعد
املدر�سة عن �أقرب برنامج مماثل �أو تربية خا�صة م�سافة (  )12كم معبد �أو ( )6كم �صحراوي �أو ()3
كم وعر.
3.3القرى والهجر املتجاورة ُينظر �إليها باعتبارها موقع ًا واحد ًا ،بحيث ال تزيد امل�سافة بينهما عن ( )7كم
بالطرق املعبدة ،و ( )3كم بالطرق الوعرة.
( ج )  :ضوابط نقل برنامج يسير التعليمي :

1.1تعطى �إدارات التعليم �صالحية نقل الربنامج من مدر�سة �إلى �أخرى داخل القطاع التعليمي الواحد بناء
على تقرير من قبل جلنة يف �إدارة التعليم تتكون من ( التخطيط املدر�سي  /و�ش�ؤون املعلمني  /الرتبية
اخلا�صة ) ويكون النقل وفق ال�شروط التالية :
 .أعدم منا�سبة املبنى املدر�سي .
.بعدم و جود طالب �أو قل عددهم عن العدد الذي ي�سمح به افتتاح الربنامج .
 .ج�إغالق املدر�سة �أو �ضمها مع مدر�سة �أخرى .
2.2نقل الربنامج من قطاع تعليمي �إلى �آخر يتم برفع طلب النقل واملربرات  ،وبنا ًء على تقرير اللجنة
املخت�صة �إلى الإدارة العامة للتخطيط املدر�سي بجهاز الوزارة .
( د )  :ضوابط إغالق أو ضم برنامج يسير التعليمي :

يغلق الربنامج �أو ي�ضم �إلى �أقرب مدر�سة بها برنامج مماثل �أو مدر�سة بها تربية خا�صة بعد نهاية العام
الدرا�سي يف احلاالت التالية :
�1.1إذا ق ّل عدد الطالب عن العدد الذي ي�سمح به افتتاح الربنامج .
2.2عدم وجود معلمني  /معلمات متخ�ص�صني يف القطاع الذي يوجد به الربنامج .
3.3يف حال كان الربنامج الوحيد باملنطقة/املحافظة ،في�ستمر حتى تخ ّرج الطالب �أو انتقاله .
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خامسا :الخدمة التربوية المقدمة لذوي الذكاء الحدي:

يتلقى الطالب ذوو الذكاء احلدي تعليمهم مع طالب التعليم العام يف الف�صل العام مع اال�ستفادة من (غرفة
امل�صادر) لتقدمي خدمات تعليمية و ت�أهيلية وا�ست�شارية ي�صعب تقدميها يف الف�صل العام .
( أ ) أهداف غرفة المصادر لذوي الذكاء الحدي :

تهدف غرفة امل�صادر �إلى:
�1.1إك�ساب الطالب امل�ستفيدين من برنامج ي�سري التعليمي املهارات واخلربات التي ت�سهل لهم فر�ص التفاعل
مع �أقرانهم يف ال�صف العادي.
2.2امل�ساعدة يف التغلب على امل�شكالت الأكادميية الناجمة عن نق�ص درجة الذكاء.
3.3تدعيم قدرة معلم ال�صف على التفاعل مع الطالب ذوي الذكاء احلدي.
4.4دعم جوانب الق�صور لدى الطالب ذي الذكاء احلدي لتمكينه من االندماج يف ال�صف العادي باعتباره
اخليار الرتبوي الأقل عز ًال.
5.5احتواء الطالب الذين لديهم م�شكالت ب�سيطة ومنع تطورها.
6.6حتقيق فر�ص تعليمية مت�ساوية للطالب ذوي الذكاء احلدي من خالل تقدمي الدعم الفني الذي ميكنهم
من تقدمي احلد الأعلى من قدراتهم .
7.7متكني الطالب ذوي الذكاء احلدي من درا�سة مقررات ال�صف العادي من خالل املوائمة والدعم الفني
من قبل معلم غرفة امل�صادر.
( ب ) تنظيم استفادة الطالب ذي الذكاء الحدي من غرفة المصادر:

1.1ي�ستفيد الطالب ذو الذكاء احلدي من غرفة امل�صادر عرب تطبيق الربنامج الرتبوي الفردي وفق
االجراءات املحددة بالدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة بوزارة التعليم 1437هـ
2.2ينبغي �أن ال يتجاوز الوقت الذي يق�ضيه الطالب ذو الذكاء احلدي يف غرفة امل�صادر عن  %50من اليوم
الدرا�سي  ،ويف حاالت حمددة ميكن التجاوز عن هذه الن�سبة وفق ًا لنوع ودرجة الذكاء ح�سب ما يراه
فريق الربنامج الرتبوي الفردي كما ينبغي �أ ّال يزيد عدد الطالب يف غرفة امل�صادر عن ثالثة طالب
للمعلم الواحد يف الف�صل الواحد.
3.3يتم احت�ساب الن�صاب التدري�سي ملعلم غرفة امل�صادر وفق ًا لعدد احلاالت �أو عدد احل�ص�ص الدرا�سية
�أيهما يتحقق �أو ًال-بحيث ال يزيد عدد احلاالت عن ( )15حالة وال يزيد عدد احل�ص�ص عن  18ح�صةيف الف�صل الدرا�سي الواحد.
4.4يكون وقت ا�ستفادة الطالب يف برنامج ي�سري التعليمي من غرفة امل�صادر وفق جدول حمدد يتم �إعداده
بالتن�سيق بني معلم التعليم العام ومعلم غرفة امل�صادر باعتماد قائد املدر�سة ،بحيث ال ي�ؤثر على برنامج
الطالب يف ال�صف العادي.
5.5يتم اعتماد اجلدول ومتابعته من قبل قائد املدر�سة.
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( ج )العالقة بين الصف العادي وغرفة المصادر :

1.1العالقة بني ال�صف العادي وغرفة امل�صادر عالقة تكاملية ،فالأ�سا�س �أن تعليم الطالب ذي الذكاء
احلدي يتم يف ال�صف العادي ،وما ُيقدم من خدمات يف برنامج غرفة امل�صادر يعترب داعم ًا ومكم ًال
للربنامج التعليمي.
2.2تعتمد النماذج واال�ستمارات املوجودة يف الدليل االجرائي للرتبية اخلا�صة 1437هـ يف تنظيم ا�ستفادة
الطالب من غرفة امل�صادر والربنامج عموما.
( د ) األدوار الرئيسية لمعلم التربية الخاصة في غرفة المصادر :

ُيناط مبعلم الرتبية اخلا�صة يف غرفة امل�صادر مهام متنوعة تتعلق بالطالب ذي الذكاء احلدي ومعلم التعليم
العام يف ال�صف العادي و�إدارة املدر�سة تنتهي يف جمملها بتحقيق �أهداف الربنامج الرتبوي الفردي ومن �أبرز
هذه املهام:
1.1امل�شاركة يف تقييم احلاالت بق�صد حتديد االحتياجات الأ�سا�سية لكل طالب.
2.2و�ضع الربنامج الرتبوي الفردي لكل طالب و�إعداد التقارير الالزمة.
3.3التن�سيق مع معلم ال�صف العادي ملالحظة احلاالت يف ال�صف ،واملراقبة امل�ستمرة لأدائهم الأكادميي
للت�أكد من مالئمة الربنامج املطبق يف غرفة امل�صادر.
4.4القيام بتدري�س بع�ض املو�ضوعات املقررة �ضمن ال�صف العادي والتي يواجه فيها الطالب بع�ض العقبات
وذلك بالتن�سيق مع معلم ال�صف العادي.
5.5التعرف على احتياجات معلمي ال�صف العادي يف املدر�سة.
6.6تقدمي توجيهات حمددة ملعلم التعليم العام يف ال�صف العادي فيما يخ�ص حالة الطالب ذي الذكاء
احلدي كطرق التدري�س و�أ�ساليب التقييم.
7.7تقدمي خدمات ا�ست�شارية وتدريبية ملعلم التعليم العام ال�صف العادي فيما يتعلق بتطبيق اجلوانب الفنية
للربنامج الرتبوي الفردي.
8.8تقدمي خدمات ا�ست�شارية وتدريبية لويل الأمر يف كيفية التعامل مع ابنهم.
(هـ) مسؤوليات معلم التعليم العام في الصف العادي تجاه الطالب ذوي الذكاء الحدي:

ُ 1.1يعترب معلم التعليم العام يف الف�صل العادي امل�س�ؤول الأول عن الطالب مبا فيهم الطالب امل�ستفيدين من
برنامج ي�سري التعليمي يف الف�صل.
2.2امل�شاركة يف و�ضع الربنامج الرتبوي الفردي للطالب ذي الذكاء احلدي .
3.3امل�شاركة يف تهيئة املنهج وطرق التدري�س لتتنا�سب مع خ�صائ�ص واحتياجات الطالب يف برنامج ي�سري
التعليمي .
4.4التن�سيق مع معلم الرتبية اخلا�صة يف �إعداد جداول وواجبات كل طالب .
5.5توعية طالب ال�صف العادي مبفهوم الفروق الفردية بني الطالب وتهيئة فر�ص التفاعل واالندماج .
6.6دعم م�شاركة الطالب ذي الذكاء احلدي يف كافة الأن�شطة ال�صفية وغري ال�صفية.
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( و ) مسؤوليات المرشد الطالبي تجاه الطالب ذوي الذكاء الحدي:

1.1درا�سة احلاالت امل�ستهدفة ومتابعتها ب�شكل دوري من خالل نتائج التقارير ال�شهرية �أو الف�صلية
ومالحظات املعلمني والت�أكد من �أن م�شكلته ال تعزى �إلى عدم مالءمة ظروف التعلم �أو الرعاية الأ�سرية،
مع �أهمية �إطالع ويل الأمر على احلالة منذ بدايتها.
2.2امل�شاركة يف ع�ضوية اللجنة اخلا�صة بالقبول وحتديد امل�ستوى الدرا�سي للطالب
3.3جمع ودرا�سة التقارير عن الطالب ذوي الذكاء احلدي ورفعها للجنة التوجيه والإر�شاد باملدر�سة.
4.4التوا�صل با�ستمرار مع �أولياء الأمور واطالعهم على و�ضع ابنهم يف املدر�سة
5.5امل�شاركة يف تنفيذ الربنامج الرتبوي الفردي.
( ز ) المستلزمات المكانية والتجهيزية لغرفة المصادر:

يتم تامني هذه امل�ستلزمات والتجهيزات عن طريق �إدارات التعليم من البنود املخ�ص�صة لذلك وهي على
النحو التايل:
 1.1امل�ستلزمات املكانية:
 .أيتم اختيار موقع متو�سط داخل املدر�سة كمقر لغرفة امل�صادر ي�سهل و�صول جميع الطالب ذوي الذكاء
احلدي �إليها.
 .بال تقل م�ساحة غرفة امل�صادر عن م�ساحة ال�صف العادي ،مع وجود نافذة زجاجية ذات اجتاه واحد يف
الأبواب.
 .جمالئمة موا�صفات التكييف والإ�ضاءة والتهوية يف غرفة امل�صادر مبا ينا�سب اخل�صائ�ص املتنوعة لطالب
غرفة امل�صادر .
 .ديتم تق�سيم غرفة امل�صادر �إلى �أركان ح�سب احتياجات الطالب  ،مثل ( :تدريبات التوا�صل  ،ركن اللغة
العربية  ،ركن الريا�ضيات  ،تعديل ال�سلوك وغريها ).
2.2امل�ستلزمات التجهيزية :
 .أم�ستلزمات تعليمية :
● ●مقايي�س الت�شخي�ص .
● ●�أدوات تنمية املهارات احل�سية.
● ●كتب الكرتونية للمقررات الدرا�سية .
● ● حقائب تعليمية.
● ● ال�صور واملل�صقات التعليمية
● ● مناذج وعينات تعليمية
● ● ال�صور الفوتوغرافية التعليمية.
● ● ر�سوم وخرائط تعليمية .
● ●الأدلة التعليمية.
● ● اللوحات التعليمية
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.ب �أجهزة تعليمية :
● ●�أجهزة احلا�سب الآيل ال�شخ�صية مع امللحقات �أو �أجهزة لوحيه.
● ●ما�سح �ضوئي.
● ●ال�سبورة الذكية التفاعلية.
● ●تقنيات م�ساعدة للكتابة.
.ججتهيزات الأثاث :
● ●طاولة على �شكل حرف ( )Uمع مقاعدها .
● ●عربة حلمل الأجهزة.
● ●�سب ـ ـ ــورة بي�ضاء ت�ستخدم مع الأقالم امللونة.
● ●قواطع خ�شبية ت�سمح ب�إل�صاق الو�سائل التعليمية الورقية بوا�سطة الدبابي�س .
● ●خزانة حلفظ الو�سائل التعليمية
● ●مكتب وكر�سي متحرك ملعلم غرفة امل�صادر.
● ●طاولة وكرا�سي تخدم املعلم يف ت�شكيل الف�صل ملجموعات .
ّ
سادسا :توجيهات عامة:

.أ للتعامل مع الطالب ذوي الذكاء احلدي:
�1.1أجل�س الطالب على مقربة منك بحيث يتمكن من اال�ستماع والر�ؤية ب�سهولة.
�2.2أحت الفر�صة للطالب بامل�شاركة يف اللجان ال�صفية واالن�شطة املتعددة.
3.3توعية الطلبة العاديني حول الفروق الفردية والقدرات املتفاوتة بني الطالب عموم ًا.
4.4اجعل �صوتك م�سموع ًا ووا�ضح ًا.
5.5حت ّدث مع الطالب مبا�شرة وجها لوجه عند خماطبته.
6.6قلل االزعاج وال�ضو�ضاء عن طريق توفري الهدوء وتوفري مكان خا�ص للعمل.
7.7ركز على نقاط القوة.
8.8ا�ستخدم عبارات الثناء واملديح واملكاف�آت ب�شكل متكرر.
9.9اجعل الدرو�س ق�صرية (حدد وقت العمل وق�سم العمل �إلى �أوقات �صغرية متعددة �أف�ضل من وقت واحد
ملدة طويلة).
1010جتزئة املادة العلمية من قبل املعلم وا�ستخدام مبد�أ التدرج واالنتقال من الأ�سهل للأ�صعب يف تعليمه.
1111علم املهارات الأكادميية بطرق متعددة وغري تقليدية (الألعاب التعليمية ،الألغاز ،و�أ�ساليب �أُخرى كلما
�أمكن ذلك).
1212نوع يف ا�ستخدام �أ�ساليب التعلم مع التالميذ وا�ستخدم �أ�ساليب التعزيز املختلفة.
1313ال تُكافئ الطالب يف املهمات غري املنجزة.
1414ال ت�سخر وال ت�ستهز�أ ب�أي حماولة �أو جمهود يقوم به الطالب ذو الذكاء احلدي.
1515ا�ستخدم �أثناء العملية التعليمية الأدوات التي ت�ستخرج كل قدرات الطالب ويف نف�س الوقت ت�سمح له
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بالنجاح (ا�ستخدام الو�سائل التعليمية احل�سية واملج�سمات واجلداول بالأرقام واحلروف الكبرية ذات
ال�صور امللونة يف كل مو�ضوع).
1616الرتكيز على املح�سو�س واالبتعاد عن املجرد قدر الإمكان.
1717قم بزيادة الوقت امل�ستغرق يف التعليم ولكن ق�سمه �إلى فرتات �صغرية بحيث جتعل الدرو�س ق�صرية.
1818يجب ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي امل�ستمر.
�1919ساعد الطالب يف �إك�ساب املهارات االجتماعية الالزمة يف التعامل مع زمالئه ومعلميه.
2020ا�ستخدام تكرار املمار�سة والتمرين عملي ًا على املهارات والعادات املختلفة بالن�سبة للطالب.
�2121أعط تعليمات خا�صة ق�صرية و�أطلب من الطالب ت�سميعها �أو �إعادتها لك.
أعط الطالب وقت ًا �أطول عند القراءة والكتابة وجهد ًا �أكرث يف ال�شرح.
ِ �2222
2323التقليل من متطلبات الواجب املقرر على الطالب �إذا كان من الوا�ضح �أنه ال ي�ستطيع حل الواجبات يف
الوقت احلايل.
2424ال جتعل الطالب يقع يف االحباط وذلك من خالل تنمية دوافعه وبث الثقة يف نف�سه.
�2525أقر�أ للطالب بنف�سك يف البداية ثم دعه يقر�أ لك بعد ذلك.
�2626شجع الطالب على التعبري عن �أفكاره واهتماماته.
�2727شجع الطالب يف التحدث معك حول �أن�شطته اليومية بعد خروجه من املدر�سة.
2828ال تخلق جو من التناف�س ال�شديد بني الطالب ذي الذكاء احلدي والطالب الآخرين.
�2929إنهاء الدر�س بطريقة ت�سعد بها الطالب.
.ب للتعامل مع امل�شاكل امل�صاحبة للذكاء احلدي :
( أ ) مراعاة السلوكيات السلبية البسيطة لهؤالء الطلبة عن طريق:

1.1جتاهل ال�سلوكيات �إذا مل يكن ذا ت�أثري ،ومل يكن م�شو�شا يف ال�صف.
2.2تعديل ال�سلوك املراد تغيريه برف�ضه ب�شكل وا�ضح واال�شارة �إلى ما هو ال�سلوك املرغوب واملقبول من قبل
الطالب.
3.3الإ�شارة �إلى �آداب املتعلم واحرتامه ملعلمه وزمالئه ،و�أهمية االلتزام بها وذلك يف بداية كل ح�صة.
4.4التعزيز عند تعديل ال�سلوك االيجابي فورا.
5.5ت�أجيل م�شاركة الطالب من امل�شاركة يف بع�ض االن�شطة التي يرغب بها �إذا مل يتم تعديل ال�سلوك غري
املرغوب فيه.
6.6ا�شعار الطالب دوما بانتباه املعلم له.
7.7ا�شغال الطالب ب�أن�شطة يف حالة احلركة الزائدة ك�إعطائه مهمة كتابية �أو تلوين ر�سم حرف �ألعاب
تركيبية للحد من هذه احلركة.
( ب ) التعامل مع السلوكيات السلبية المتوسطة والشديدة عن طريق:

1.1ر�صد املالحظات حول ال�سلوك غري املرغوب فيه ومدى تكراره وخطورته.
2.2تزويد �إدارة املدر�سة بهذه املالحظات ومناق�شتها لالتفاق على االجراءات ال�ضرورية من حتويل
الخت�صا�صني �أو مراكز ذات العالقة.
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3.3ا�ستدعاء االهل وابالغهم ب�سلوكيات ابنهم واالجراءات الالزمة التي اتفقت عليها اللجنة مع احلر�ص
على �أخذ موافقة االهل على هذه االجراءات.
( ج ) التعامل مع المشاكل الصحية عن طريق:

1.1ر�صد املالحظات حول حالة الطالب ال�صحية.
2.2عر�ض هذه املالحظات على �إدارة املدر�سة �أو اللجنة املخت�صة بها ،ومناق�شتها لالتفاق على االجراءات
ال�ضرورية من حتويل الخت�صا�صني �أو مراكز �صحية.
3.3ا�ستدعاء االهل وابالغهم عن حالة الطالب ال�صحية واالجراءات الالزمة التي اتفقت عليها اللجنة مع
احلر�ص على �أخذ موافقة االهل على هذه االجراءات.
( د ) التعامل مع حالة الضعف والتركيز والذاكرة وتشتت االنتباه عن طريق:

1.1زيادة الرتكيز على امل�ؤثرات املهمة يف عمق الدر�س ال�صفي.
�2.2إزالة امل�ؤثرات الداخلية واخلارجية ،وامل�شتتات التي تعيق من عملية التعليم داخل ال�صف.
3.3تكرار املعلومة �أثناء التعليم �إذ لزم االمر عن طريق زيادة االمثلة ،وربطها بالواقع وذلك لتثبيت املعلومة
او املهارة.
 4.4ا�ستخدام و�سائل تعليمية �سهلة وب�سيطة وملفتة للنظر ت�ؤدي الغر�ض التعليمي.
5.5زيادة الو�سائل التعليمة املح�سو�سة وامللمو�سة التي ميكن للطالب التعامل معها.
( هـ) التعامل مع بطء اتقان مهارة القراءة من خالل:

1.1حتديد امل�ستوى �أو امل�شكلة يف عدم القدرة على معرفة احلروف� ،أو الكلمات� ،أو ت�شكيل جمل ثنائية �أو
ثالثية الكلمات.
2.2مراعاة التدرج يف تعليم احلروف والكلمات واجلمل ح�سب امل�شكلة.
3.3ا�ستخدام الو�سائل الرتبوية و�أوراق العمل املنا�سبة التي تالئم ال�صف وامل�ستوى.
( و ) التعامل مع بطء اتقان مهارة الكتابة من خالل:

1.1حتديد امل�ستوى �أو امل�شكلة يف عدم قدرته على كتابة احلروف �أو الكلمات �أو اجلمل.
2.2مراعاة التدرج يف تعليم كتابة احلروف والكلمات واجلمل.
3.3ا�ستخدام �أ�سلوب ر�سم احلرف �أو الكلمة املفرغة والتكرار �أو التلوين حتى يتم �إتقان الكتابة ان �أمكن.
4.4التعاون مع معلم الرتبية البدنية يف اعطاء الطالب متارين ريا�ضية لع�ضالت اليد واال�صابع لتقويتها.
5.5التقليل من الواجبات املنزلية ،وزيادة الوقت للطالب لإمتام الكتابة داخل ال�صف.
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سابعا :تقويم الطالب المستفيدين من برنامج يسير التعليمي:

يتلقى الطالب من هذه الفئة تعليمة واختباراته مع طالب التعليم العام يف �صفوف الطالب العاديني بطريقة
الدمج وي�ستفيد من جميع ما ينا�سب حالته من التنظيمات الواردة يف القاعدة الثانية ع�شرة ( 1-12حتى-12
 )21من املذكرة التف�سريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقومي الطالب 1435هـ وميكن �أي�ض ًا تطبيق واحدة �أو
�أكرث من الإجراءات املتبعة لتقييم طالب �صعوبات التعلم الواردة يف (ثامنا :من القاعدة الثانية ع�شرة) من
هذه القواعد.
تنظيمات النجاح والر�سوب :
الطالب ذو الذكاء احلدي عند الت�أكد من حالته وثبوتها متام ًا وا�ستثنا ًء من القاعدة (الأولى) و(الرابعة )
و(اخلام�سة )من القواعد التنفيذية لالئحة تقومي الطالب يتم العمل مبا يلي:
( أ ) في المرحلة االبتدائية :

1.1تخف�ض لهم احلدود الدنيا لن�سبة االتقان يف كل معيار �إلى  60باملئة ويكتفى بن�سبة �إتقان ( %70من كل
معيار من معايري احلد الأدنى) ( %60من ن�سبة اتقان املعايري االخرى) و يف حالة احلكم بعدم �إتقان
الطالب ملعايري املادة يف نهاية العام ُيكن �إعادة التقومي لهذه املعايري يف بداية العام الدرا�سي الذي يليه
قبل احلكم النهائي ببقائه.
2.2م�ستويات االتقان للمعيار ت�صبح كالتايل:
● ●بني  = %60-50متقن /جمتاز
● ●�أقل من  = %50غري متقن  /جمتاز
3.3م�ستويات االتقان للمادة:
● ●جمتاز ( عندما يجتاز مان�سبته % 60-50من معايري املادة بن�سبة اتقان بني  %60 -%50مبا فيها
معايري احلد الأدنى ويتجاوز له بحدود معيارين حتددهما اللجنة امل�شرفة ومعلم ال�صف).
● ●غري جمتاز ( اجنازه اقل من  %50من كامل معايري املادة و�أكرث من معيارين حد �أدنى).
( ب ) في المرحلة المتوسطة :

تكون النهاية ال�صغرى لهم يف جميع املواد الدرا�سية ( )30درجة ،ماعدا مواد اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية
فتكون نهايتها ال�صغرى (.)40
( ج ) في المرحلة الثانوية؛

1.1تكون النهاية ال�صغرى لهم يف جميع املواد الدرا�سية ( )40درجة.
2.2ال تطبق عليهم الن�سبة ال�شرطية  %20املحددة للنجاح الواردة يف املادة ال�سابعة من الالئحة والقاعدة
اخلام�سة من القواعد التنفيذية.
( د ) أسلوب وإجراءات التقويم – االختبارات النهائية:

يتولى معلم الرتبية اخلا�صة واملر�شد الطالبي بالتن�سيق مع معلمي املواد و�ضع خطة ف�صلية مكتوبه وجمدولة
لتطبيق ما ينا�سب الطالب من اختبارات وادوات تقومي واختيار واحدة �أو �أكرث مما �سريد �أدناه من االجراءات:
1.1يخترب الطالب ب�أ�سئلة الطالب العاديني  -قدر االمكان  -و ميكن و�ضع �أ�سئلة ومناذج �إجابة خا�صة
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للطالب �إذا كان يتعذر تطبيق بع�ض من هذه االجراءات من خالل الأ�سئلة املعدة لبقية الطالب.
2.2مينح الطالب يف الفئة احلدية لالختبارات النهائية الزمن الكايف الذي يتنا�سب وقدراته و�إمكاناته
الكتابية �أو القرائية يف �أثناء عملية التقومي الرتبوية وميكن تق�سيم االختبار على فرتتني يف يومني
خمتلفني.
ً
3.3ميكن تكليف معلمي املواد -التي يتم اختبارها كتابيا  -بو�ضع �أ�سئلة مو�ضوعية خا�صة للطالب بحيث
ي�ستطيع التعامل معها وتقي�س قدراته املعرفية ومزج ذلك باختبارات �شفوية منا�سبة ح�سب طبيعة املادة
 ،مع منحه الوقت الكايف لإجناز املتطلبات الكتابية.
4.4يرتك ملعلمي املواد العلمية كيفية اختباره يف املواد العملية او يتم تخفي�ضها لتتنا�سب مع قدراته.
5.5ا�ستخدام الأ�سئلة املو�ضوعية املبا�شرة والوا�ضحة واالبتعاد عن الأ�سئلة املقالية واملركبة والأ�سئلة اللفظية
التي حتتاج �إلى ح�صيلة لغوية..
6.6يف املرحلة املتو�سطة يعاد االختبار النهائي للدور الثاين ملن مل يحقق النهاية ال�صغرى ملرة واحدة �إ�ضافية
(ا�ستثناء من القاعدة ال�ساد�سة ).
ً
ً
7.7يحق له عند تكرار الر�سوب يف املرحلة املتو�سطة لأكرث من �سنتني التقدم لالختبار منت�سبا جزئيا يف
املواد التي ر�سب فيها فقط.
( هـ ) التقويم أثناء العام (االختبارات القصيرة وأعمال السنة):

1.1تكون اختباراته مركزه على املفاهيم الأ�سا�سية للمادة الدرا�سية.
2.2يعطى الفر�صة لإعادة االختبار يف االختبارات الق�صرية (ال�شفوية-التحريرية) .
3.3يراعى و�ضعه عند مطالبته ب�إعداد امل�شاريع والبحوث والتقارير التي تتطلبها املادة بعدم مقارنته
بالطالب الآخرين يف تقييم عمله.
4.4يف املواد التي تتطلب النطق  -القرائية  -ي�ؤخذ بعني االعتبار عدم مقارنته يف الأخطاء كالطالب العادي
ويحدد له م�ستوى معني ،ف�إن كان يعاين من ا�ضطرابات النطق والكالم ال يتم مقارنته �أثناء التقومي
بالطالب العادي وحما�سبته على الأخطاء الناجتة عن هذه اال�ضطرابات.
5.5يف اختبارات اجلانب العملي من املواد ذات اجلانبني ميكن ا�شراكه مع �أحد زمالئه العاديني وتقييمه
مبوجبه.
6.6ال يظهر املعلم �أو املعلمون �أي نتائج �سلبية للطالب �أمام زمالئه.
7.7ميكن للمعلم اختبار الطالب يف مكان م�ستقل �إذا دعت احلاجة لذلك.
8.8يجب جتزئة املوا�ضيع وتقومي الطالب يف كل مو�ضوع على حدة يف حال كون املادة متعددة املوا�ضيع �أو�ضم
�أكرث من مو�ضوع مع بع�ضها البع�ض وفق قدرة الطالب.
( و ) :شهادة الطالب في برنامج يسير:

مينح الطالب ال�شهادة الدرا�سية املعتمدة يف نظام نور للإدارة الرتبوية والتي متنح للطالب العاديني وي�شار
يف �أعالها للربنامج (برنامج ي�سري التعليمي) وميكن االي�ضاح يف ا�سفل هذه ال�شهادة او التقرير عن ماهية
الربنامج.
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( ز ) :سنوات الدراسة:

ميكن للطالب الذي يعيد ال�صف الدرا�سي لأكرث من � 3سنوات البقاء يف �صفه ل�سنوات �أخرى (حتددها اللجنة
املخت�صة بناء على درا�سة احلالة).
ثامنا  :المكافآت والنقل المدرسي.

 .أي�ستفيد طالب برنامج ي�سري التعليمي من خدمات النقل املدر�سي
 .بت�صرف لكل طالب مكاف�أة �شهرية وفق ما ي�صرف لطالب الرتبية اخلا�صة باملراحل الدرا�سية الثالث.
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