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נספח 10א

دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم
السكرتاريا التربويّة

ي – نموذج اللغة والتعبير والفهم في اللغة العربيّة
مالءمات للتالميذ ذوي العُسر التعلّم ّ

התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה -שאלון ערבית :הבנה הבעה ולשון
تقرير المعلّم للسنة الدراسيّة 2018-2019

اسم التلميذ ___________ :رقم الهوية __________ :الصف _________ :رمز نموذج القواعد________ :

المعلّم غير ُمطالب بتفسير صعوبات التلميذ ،بل وصفها بوضوح
 .1ما هي الصعوبات األساسيّة التي يواجها التلميذ؟ هل هناك فروق في تنفيذ وفهم المها ّم في مجاالت الموضوع المختلفة؟
يُرجى التوضيح:

 .2ما هي اإلجراءات الّتي اتّخذت لمساعدة التلميذ؟ (في داخل المدرسة  /خارج المدرسة) .ب ّين نوع المساعدة وكيف أفادت التلميذ؟

الصف؟ يُرجى التوضيح.
 .3خالل العام ،هل امت ُِحنَ التلميذ في جميع مواضيع اللّغة والتعبير مع
ّ

 .4أ .قيّم جودة فهم المقروء عند التلميذ.
ب .اكتب ،ماذا يفيد التلميذ ويساعده على فهم المقروء؟
 .5هل هنالك فارق بين أداء التلميذ في النسخ ،اإلمالء ،الكتابة التحريريّة وكتابة إجابات لألسئلة؟ يُرجى التوضيح.

 .6هل تغيّر أداء التلميذ خالل العام وإلى ماذا تنسب هذا التغيير؟

 .7المالءمات المطلوبة:
 .8صف أداء التلميذ في المجاالت التالية:
وصف األداء

إلى ح ّد
كبير جدًّا

إلى ح ّد
كبير

إلى ح ّد
قليل

إلى ح ّد
قليل جدًّا

مرة
وال ّ
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صة
يتصرف التلميذ بشكل مناسب في الح ّ
ّ
حضور تا ّم للتّلميذ في الحصص
يقوم التلميذ بواجباته المنزليّة
صة
يُصغي التلميذ جيّدا في الح ّ
صة
يشارك التلميذ بشكل ف ّعال في الح ّ
صا مالئ ًما لمستوى ،قراءة جهريّة صحيحة
يقرأ التلميذ ن ًّ
(من ناحيّة الدقّة ،الطالقة ،السرعة) دون أن تكون
الحروف ُمش ّكلة ً
شكال تا ًّم بالحركات.
الصف ،قراءة صامتة ،ويفهم
صا مالئ ًما لمستوى
يقرأ التلميذ ن ًّ
ّ
المقروء
ً
مشكوًل
النص
يقرأ التلميذ قراءة صحيحة ،فقط إذا كان
ّ
ومتنوعة
لدى التلميذ ثروة لغويّة غنيّة
ّ
مرة
وال ّ

وصف األداء

إلى ح ّد
قليل جدًّا

إلى ح ّد
قليل

إلى ح ّد
كبير

إلى ح ّد
كبير جدًّا

يستصعب التلميذ في األساس الكتابة الوظيفيّة (تلخيص ،ادّعاء)
يستصعب التلميذ في األساس النسخ
يستصعب التلميذ في األساس كتابة إجابات عن األسئلة
يستصعب التلميذ ترتيب وتنسيق الورقة
يجب إرفاق:
ّ
المعلم ،تاريخ اًلمتحان ،عالمة نهائيّة ،وعالمات عن جميع
 .1امتحان عادي للتلميذ (نسخة أصليّة) مع مالحظات
األسئلة.
ّ
سطرا) بخط يد التلميذ التي تعكس مستوى الفهم والتعبير لدى التلميذ.
 .2يجب إضافة فِقرة قصيرة (15
ً
(موضوع إنشاء قصير ،أو إجابة عن سؤال من مجاًلت معرفة مختلفة -يمكن اًلعتماد على مواضيع أخرى).
اسم
المعلّم/ة

التوقيع

تاريخ
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