מדינת ישראל
משרד החינוך

נספח  9א

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת המתמטיקה

مي في موضوع الرياضيّات
مالءمات للتالميذ ذوي العُسر التعلّ ّ
התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה -מתמטיקה

تقرير المعلّم للسنة الدراسيّة 2018-2019

اسم التلميذ
رمز
النموذج

رقم الهويّة
عدد الوحدات التعليميّة

اسم المدرسة

المعلّم غير ُمطالب بتفسير صعوبات التلميذ ،بل وصفها بوضوح

 .1ما هي الصعوبات األساسيّة لدى التلميذ في موضوع الرياضيّات  ،وكيف تنعكس في الدروس ،الوظائف البيتيّة
(تطرق إلى النسخ عن اللوح واألخطاء األخرى الشائعة)؟
واالمتحانات
ّ

ا
(مثًل :يطلب التلميذ العودة إلى شرح نفس
 .2هل يستصعب التلميذ في اكتساب المصطلحات الرياضيّة واستعمالها
ضح/ي.
مرات) و ّ
المصطلح عدّة ّ

ي ،وضّح/ي في
 .3هل يستصعب التلميذ  ،بشكل
ّ
ي و /أو رسم بيان ّ
خاص ،في األسئلة التي تتطلّب قراءة رسم بيان ّ
ي مواضيع.
أ ّ

ي.
 .4هل يستصعب التلميذ في ترجمة األسئلة إلى لغة الرياضيّات؟ وضّح /ي في أ ّ
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 .5يرجى تقييم أداء التلميذ في المجاالت التالية:
األداء
حضور تا ّم للتّلميذ في الحصص واالمتحانات ،والقيام بتحضير الوظائف
البيتيّة البيتيّة والمشاركة
سن فهمه
قراءة السؤال للتلميذ (دون شرح) يح ّ
ا
صة
يستصعب التلميذ التركيز وقتاا
طويًل في الح ّ

إلى ح ّد
كبير
جدًّا

إلى ح ّد
كبير

إلى ح ّد
قليل

إلى ح ّد
قليل
جدًّا

 .6يرجى تقييم أداء التلميذ في موضوع الرياضيّات:
األداء

5
ممتاز

مستوى التلميذ
مستوى إعدادي
 1ضعيف
2
3
4
جدًّا

مستوى
ثانوي

دون
المستوى
الثانوي

مق ّدِّر (אמדן)
استخدام عمليات لح ّل األسئلة
استعمال اللوغرتم (خوارزميّة) في ح ّل التمارين
فهم رموز ومفاهيم رياضيّة
فهم خصائص ومصطلحات في الهندسة

 .7كيف ت ّمت مساعدة التلميذ؟ (في داخل المدرسة  /خارج المدرسة) .بيّن نوع المساعدة وكيف أفادت التلميذ؟

القوة التي يتمت ّع بها التلميذ في موضوع الرياضيّات.
 .8ما هي ،نسبيًّا ،نقاط ّ

 .9هل تغيّر أداء التلميذ خًلل العام وإلى ماذا تنسب هذا التغيير؟

يرجى إرفاق امتحان التلميذ (النسخة األصلية) ،مع تاريخ االمتحان ،العًلمة الشاملة وعًلمة ك ّل سؤال ومًلحظات
المعلّم.

ّ
المعلم
اسم

التوقيع

تاريخ
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