وزارة الرتبية والتعليم

وكالة التخطيط والتطوير
اإلدارة العامة للتقويم

املذكرة التفسريية والقواعد التنفيذية
لالئحة تقويم الطالب 1435هـ

القاعدة الثانية عشرة
تقويم طالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة:

يإترييا من هذا التن يم مجيع طالب الرتبية اقاصة اااا أو احملول .

 1- 12إتخا االختبارات الرتابية والشريهية والعللية لقياس أداء الطالعب ك اعال ااعلومعات
ااإتهافة.
 2- 12إتخا أساليب ااالح ة بألواعها ااختلرية واوائم الشطب و قاير الإلو لقياس
أداء الطالب ك اال ااهارات والإلوكات ااطلوبة وفق احتياجا ه.
 3- 12وظيف االختبارات بألواعها ااختلرية؛ للتأكا من مإتوى أداء الطالب و قامه أو
استقراره وفق أسلوب ااتابعة والتقويم ااطلوب .
4- 12

طبيق أدوات وأساليب عللية التقويم للطالب ذوي اإلعااة تليو خبصوصيتها وفقًا
لطبيعة احتياجات ك فئة.

 5- 12يعط الطالب ذو اإلعااة الومن الراك الذي يتناسب واارات و مراليا ه الرتابية أو
القرائية ك أ ناء عللية التقويم الرتبوية.
 6- 12ميرن أ جترى عللية التقويم ك أماكن مناسبة للطالب ذوي اإلعااة وأ يؤدوا
االختبارات بشر فردي أو مجاعا ،وفقًا الحتياجا هم وخصائصهم.
 7- 12ك حالة ال رورة ف له ميرن عا االلتوا مبواعيا وفرتات االختبارات احملادة ك قويم
الطالب ذوي اإلعااة عل أ يتم التنإيق ك ذلو مع دارة ااارسة.
 8- 12ميرن أ

تم عللية التقويم للطالب ذوي اإلعااة وفقًا ألسلوب التقويم ااإتلر ك

حإب اارا ه و مرالا ه.
9- 12ك حالة عذر استخاا األدوات واألساليب احملادة ك هذا التن يم ف له ميرن لللعلم
قويم طالبه بالطريقة اليت يراها مناسبة قصائصهم واحتياجا هم و وزيع درجات
التقويم مبا يتالء مع ذلو عل أ يتم ذلو بالتنإيق مع دارة ااارسة.
 10- 12ك حالة عاد و نو ،احتياجات الطالب ف له ينبغا مراعاة أساليب التقويم ااناسبة
وذلو وفقًا اواد التقويم اقاصة بر فئة كأ يرو الطالب كرييريًا ويعالا من
صعوبات ك التعلم أو يرو أصلًا ومتخلريًا عقليًا ويعالا من اضطرابات ك التواص .
 11- 12ك مجيع اجاالت يب مراعاة أال خيترب الطالب ذو اإلعااة ك أكلر من مادة حتريرية
ك اليو الواحا مع عطائه الومن ااناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار.
 12- 12يتم قويم الطالب متعادي العو حإب اارا هم واحتياجا هم.
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أوالً  -العوق البصري:
- 1يب أ

ناسب أساليب وأدوات التقويم اقصائص اجإية ااتوفرة لاى الطالب ذوي

العو البصري واليت عتلا ك ااقا األول عل اللل
- 2يب أ

والإلع ،والبقايا البصرية.

تم االختبارات التقوميية للطالب ذوي العو البصري بواحا أو أكلر من

األساليب اآل ية :الرتابة والقراءة بأسلوب براي  ،أو باألسلوب الشريها ،أو عن طريق إجي
أسئلة االختبار واإلجابة عنها بالوسائ ااناسبة كأ رطة التإجي واجاسب اآللا ،أو عن
طريق االستعالة بقارئ كا ب مبصر ،وكذلو االستريادة من ااعينات البصرية ل عا
البصر مل  :العاسات اارربة والطباعة اارربة ...خل ،وذلو ك ضوء اقصائص
واالحتياجات احملادة لر طالب ك برلااه.
 - 3شر جلنة برئاسة ماير ااارسة أو من ينوب عنه وع وية ااختص بالرتمجة من و ت
خط براي ومعلم ااادة ك فيلا خيصه ك ك مارسة يوجا بها برلام دم لللعوا
بصريًا.
- 4يرو شري هذه اللجنة اب أسبوع من موعا االختبارات عل األا ؛ لتتلرن من اآل ا:
أ .جتهيو األسئلة بالطريقة ااناسبة لللعوا

بصريًا يبراي لللرريوف  ،وخط مررب

ل عا البصر).
ب .لق جابات الطالب اارريوف

من خط براي ت اقط العادي؛ ليتلرن معلم ااادة

من صحيحها.
 - 5إتخا لري

األسئلة اليت عا الختبارات بقية الطالب ،وك حالة وجود خرائط أو

رسومات أو جااول ك لو األسئلة فعل معلم ااادة التشاور مع ااعلم ااختص بالرتمجة اعرفة
مرالية خراج ذلو خبط براي أو عذره ،ف ذا عذر ذلو فعل معلم ااادة وضع الباي
ااناسب.
- 6يوفر ذه اللجنة ما ميرنها من أداء عللها مع احملاف ة عل سرية االختبارات و جابات
الطالب.
 - 7راع اارولة عنا قويم الطالب احملول

حايلًا من التعليم العا من حيت ااوازلة ب

حاا تهم ك علم بعمل ااهارات مل القراءة والرتابة خبط براي ومتطلبات بعمل ااواد
الاراسية ،بيت يتم قويم ك طالب حإب مإتوى اكتإابه ااهارة.
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ثانيًا  -العوق السمعي:
- 1يب أ

ناسب أساليب وأدوات التقويم اقصائص اجإية ااتوفرة لاى الطالب ذوي

العو الإلعا واليت عتلا ك ااقا األول عل حاسة البصر ،والبقايا الإلععية.
- 2يب أ

تم االختبارات التقوميية للطالب بطرائق التواص ااختلرية م ععل  :اراءة الشرياه

ياراءة الرال ) لغة التللي – الرال اارمو –اللريظ اانغم ،لغة اإل ارة ،أجباية األصابع
اإل ارية أو بطريقة التواص الرلا ،باإلضافة ت األساليب الرتابية العادية واألساليب
التقنية اجايلة كاجاسب اآللا ،ك حإب اارات هو مرالا ه.
- 3استخاا األسئلة ااوضوعية اابا رة والواضحة واالبتعاد عن األسئلة ااقالية وااركبة
واألسئلة اللري ية اليت حتتاج ت حصيلة لغوية.
ثالثًا  -العوق العقلي:
- 1يب أ ناسب أساليب وأدوات التقويم اقصائص اجلإلية والعقلية والنريإية للطالب
ذوي العو العقلا واليت عتلا ك ااقا األول عل الترام اجإا.
- 2يب أ

تم عللية قويم الطالب وفقاً للتقويم ااإتلر الذي ميرن من خالله طبيق

العايا من أساليب التقويم ااختلرية وااتنوعة كاالختبار الرتابا أو الشريها ك حإب
اارا ه البالية واجركية أو اختبارات ااالح ة.
- 3ك حال عذر استريادة الطالب ذي العو العقلا زا اا له ك الصف العادي ك او قوي
ما يتناسب مع اارا ه.
رابعًا -اضطراب التوحد:
- 1يب أ تناسب أساليب وأدوات التقويم مع اقصائص التواصلية واالجتلاعية
والإلوكية للطالب التوحاي مع الرتكيو عل أساليب الترام اجإا.
 - 2إتخا األساليب التواصلية ااختلرية مع الطالب التوحاي مل  :الرتابة والقراءة ولوحة
التواص  ...خل ك أ ناء قوميهم ،و ذلو حإب خصائص و مرالات واحتياجات ك طالب
عل حاة.
- 3ميرن جتوئة حمتويات االختبار ت فرتات اصاة تناسب مع خصائص واارات
واحتياجات ك طالب عل حاة.
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خامسًا -االضطرابات السلوكية واالنفعالية:
- 1يب أ تناسب أساليب وأدوات التقويم مع اقصائص الإلوكية وااللريعالية للطالب
ذوي االضطرابات الإلوكية وااللريعالية.
- 2يقو معلم الرتبية اقاصة بتوزيع حمتوى االختبار عل فرتات زمنية اصاة تناسب مع
مإتوى االلتباه والرتكيو لاى الطالب.
- 3يإل للطالب بالتواف والتحر ك أ ناء أداء االختبار وذلو حإب مإتواه واار ه عل
اارو ك ااقعا.
- 4يإل للطالب االختبار ك ركن خاو بعيا عن ااشتتات.
سادساً  -العوق احلركي والبدني والصحي:
- 1للطالب الذي لايه عو حركا بالا اجق ك استخاا األطرا الطبيعية والصناعية
والوسائ واألجهوة التعوي ية ااختلرية ك أ ناء عللية التقويم.
- 2للطالب الذي إتاعا ظروفه الصحية أ يؤدي االختبار ك اارا والوما ااناسب
جالته.
- 3خيتربمع الطالب العادي كللا كا ذلو زرنًا.
 - 4ميرن جتوئة االختبار الواحا عل فرتات اصاة بعًا ل رو الطالب البالية والصحية.
- 5خيترب الطالب الذي ال يإتطيع الرتابة بأسئلة يتم اإلجابة عنها ريهيًا ويرلف ماير
ااارسة أحا منإوبا ااارسة زن توفر فيه األمالة وحتل ااإؤولية بالرتابة عن الطالب.
- 6يعري الطالب من االختبار ك ااواد العللية والرسم الرتابا.
- 7يرو االختبار ك مهارة اإلمالء عل

ر أسئلة حتريرية ييب عنها الطالب ريهيًا.

سابعًا  -اضطرابات النطق والكالم:
- 1يب مراعاة اضطرابات النطق والرال اليت يعالا منها الطالب وعا مقارلته -ك أ ناء
التقويم – بالطالب العادي وعا حماسبته عل األخطاء الناجتة عن لو االضطرابات.
- 2ميرن لللعلم استباال االختبارات الشريهية باختبارات حتريرية ذا دعو اجاجة ت ذلو
وفق ما راه جلنة التوجيه واإلر اد.
- 3ميرن لللعلم االستعالة مبعلم اريبات النطق والرال يأخصائا اضطرابات التواص ) ك
أ ناء عللية التقويم.
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ثامنًا  -صعوبات التعلم:
- 1يإترييا مجيع الطالب ك التعليم العا الذين مت شخيصهم و صنيريهم ضلن فئة
صعوبات التعلم وفق برام التشخيص ااعتلاة من أدوات وأساليب التقويم اقاصة بهذه
الريئة.
- 2يتم االلتوا بتطبيق أدوات القياس و التقويم للطالب من فئة صعوبات التعلم الذين مت
شخيصهم ضلن هذه الريئة وان قا

م اقامات ااإالاة لعا وافر برام صعوبات

علم ك ماارسهم بااراح التعليلية اللال ياالبتاائية  ،ااتوسطة ،اللالوية).
- 3يتم طبيق أدوات القياس والتقويم بشر فردي وفق احتياجات ك طالب ويو ق ذلو ك
جلنة صعوبات التعلم ويواع عليه أع اء اللجنة.
- 4ك مجيع حاالت التقويم يتوت معلم صعوبات التعلم اإل را

عل اختبارات التقويم

للطالب ك ااواد اليت يتلقو فيها خامات الرتبية اقاصة.
- 5يب قويم الطالب الذي لايه صعوبات علم بالوسيلة اليت ناسب اارا ه واحتياجات
وذلو وفقًا لآل ا:
ذا وجات مشرلة ك اراءة األسئلة لاى الطالب ف له يب أ قرأ له بصوت عالٍ؛ للتأكا

من فهله لللطلوب اب اإلجابة.
ذا كالو الرتابة صعب عل الطالب فيجب أ يتم قوميه ريويًا أو رتب له اإلجابة أو
إج عل

ريط وفق ما قت يه مصلحة الطالب.

يب أ يتناسب وزيع األسئلة مع كلية ااادة اليت يتعللها الطالب ك الريص وما
يتعلله بناءً عل اقطة الرتبوية الريردية.
ك حالة أ ا صعوبات التعلم لاى الطالب عل أدائه ك مواد أخرى ال يتلق فيها
خامات خاصة كتأ ا صعوبات التعلم ك القراءة عل أدائه ك العلو أو القرآ الرريم
ف له يتم قوميه بالتعاو ب معلم ااادة ومعلم الرتبية اقاصة ،وذلو باختيار الطريقة
اليت ناسب اارات واحتياجات ذلو الطالب.
ك حالة وجود مشرلة ك االلتباه لاى الطالب باإلضافة ت صعوبات التعلم ف له يب
قوميه بشر فردي بعياًا عن أي مصار شتيو لاللتباه.
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يعط الطالب فرتات راحة ك أ ناء التقويم بعًا لقار ه عل الرتكيو واالستلرار ك أداء
ااهلة.
ك حالة وجود لشاح زائا لاى الطالب باإلضافة ت صعوبات التعلم ،ف له يب الإلاح
له بالقيا من ااقعا وااشا م اجللوس مرة أخرى ك أ ناء التقويم.
ك حالة كو الطالب يعالا من صعوبة ك اجريظ ف له يب قوميه بتجوئة مادة
اجريظ ت أجواء اصاة تناسب واار ه عل اجريظ ويتم قوميه ك ك جوء بعا
مإاعا ه ك حري ه ابي التقويم بريرتة وجيوة وك حالة عذر ذلو ف له يتم عرياؤه من
اجريظ واالكترياء ك قوميه ب دراكه لللرياهيم العامة لللوضو.،
ك حالة كو

عاد ااواضيع ك ااادة الواحاة يُشر عل الطالب ف له يب جتوئة

ااواضيع و قويم الطالب ك ك موضو ،عل حاة أو ضم أكلر من موضو ،مع بع ها
البعمل وفق اارة الطالب.
- 6ك حالة عا استريادة الطالعب زعا يقعا لعه ك الريصع الععادي ف لعه يعتم قوميعه ك حمتعوى
اقطععة الرتبويععة الريرديععة ويتععوت معلععم الرتبيععة اقاصععة عععااد األسععئلة بالتنإععيق مععع معلععم
ااادة.
- 7ك حالة استريادة الطالب زا يقا له ك الريص الععادي ك معادة معينعة ف لعه يعتم قوميعه ك
حمتوى اقطة الرتبوية الريردية وحمتوى ااواضيع العيت يتعللهعا ك الريصع الععادي ك لعو
ااادة ويراع ك ذلو أ ُعا األسئلة بالتشاور ب معلم ااادة ومعلم الرتبية اقاصة.
- 8ك ااواد ذات الرلافة ك احملتوى ف له يتم الرتكيو عل اارياهيم األساسية ك أ ناء التقويم.
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