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 ى صدور المناهج المطّورة وحتّ  2021-2020 راسيّ لعام الدّ ل  الّسمعّية عاقةاإلذوي المواد الّدراسّية لتوصيف 

 
 تعريف اإلعاقة الّسمعّية:  -1

 .  ّم وفئة ضعيفي الّسمعفئة الصّ تين هما: إلى فئتين رئيس  عريفات المصابين بالفقدان الّسمعيّ تصّنف معظم التّ 

شدّ  تتراوح  عام  مفهوم  الباحثون،  يشير  كما  الّسمعّية،  الّض فاإلعاقة  بين  والمتوسّ تها  البسيط  الّسمعّي  ط،  عف 
والشّ والشّ  جد  ديد  والشّ   .اديد  األطفال  لدى  تحدث  وحتّ وهي  السّ باب  كبار  الشّ والنّ ،  نّ ى  للصّ ظرة  أنّ ائعة  هي  هم  ّم 

القادرين على سماع أيّ  ف الّسمع يستطيع سماع األصوات بدرجة قليلة. وهذه  ضعي   وأنّ   ،شيء  األشخاص غير 
 (.  2009)هالهان كوفمان وبولن، ة  ّم لديهم بعض بقايا سمعيّ األفراد الّص  نّ إظرة في الحقيقة غير صحيحة إذ  النّ 

يسبل  بالدّ ة للقياس في الفقدان الّسمعّي، وتقاس الحاّسة الّسمعّية  بدرجة القابليّ  ة الفيزيولوجيّ ظر وجهة النّ  تهتمّ 
على سماع    عيّ الّطبيخص ذي الّسمع  يعكس ديسبل بمقدار صفر قدرة الشّ حيث   وهي وحدات تقيس علو األصوات

المنخفضة   الدّ األصوات  من  درجة  أي  محدّ وتشير  درجة  إلى  سماعها  الشخص  يستطيع  ال  الفقدان  يسبل  من  دة 
 الّسمعّي.  

هم  أنّ على  ديسبل فينظر إليهم    90شخاص دون  ا األ . أمّ هم صمّ ديسبل فما فوق بأنّ   90ن لديهم  يعتبر األشخاص ممّ 
 (.  2009ضعيفو الّسمع )هالهان وآخرون، 

 
 , .Hallshan et. Al)ور الّلغة  الكالم وتطّ   فيت بدرجة تأثير اإلعاقة الّسمعّية  فاهتمّ ظر الّتربوّية  وجهة النّ أما  
  حو اآلتي:جاه الّتربوّي الصّم وضعيفي الّسمع على النّ دون لالتّ ف المؤيّ . وعرّ (2012
الشّ :  األصمّ  • اّلذيهو  النّ وّ  يع  ا سمعي    ا عجز    يعاني  خص  المعالجة  الّلغوّية من خالل  قه عن  للمعلومات  اجحة 

 دون استعمالها.  من  الّسمع باستعمال السّماعة الّطّبّية أو 
الّسمع:   • الشّ ضعيف  سمعيّ هو  بقايا  لديه  يوجد  اّلذي  السّ خص  استعمال  خالل  من  يستطيع  الّطّبّية  ة  ماعة 

 معالجة المعلومات الّلغوّية بنجاح.  
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 تصنيف اإلعاقة الّسمعّية:  -2
ا للمعيار اّلذي يجري على أساسه الّتصنيف.  تعدّ   دت تصنيفات اإلعاقة الّسمعّية وذلك تبع 
 

  حسب موقع اإلصابة:بأواًل: الّتصنيف  
ب  تحديد الجزء المصاب من الجهاز الّسمعّي المسبّ  فييطلق عليه أحيان ا الّتصنيف الّطّبّي، ويركز هذا الّتصنيف 

وبناء عليه فإّنه    .م لطبيعة اإلعاقة الّسمعّية له أهّمّية في تخطيط البرنامج الّتربويّ معرفة المعلّ     أنّ لإلعاقة الّسمعّية، إالّ 
 ي عصبّي، مركزّي ومختلط.  يقسم إلى أربعة أنواع هي: توصيلي، حسّ 

 
 العمر اّلذي تحدث فيه اإلعاقة الّسمعّية: حسب بثانًيا: الّتصنيف 

الّتصنيف   هذا  القويّ   في ويركز  للعالقة  وذلك  الّلغة،  اكتساب  على  اإلعاقة  تتركه  اّلذي  الّ األثر  ترتبط ة    بين   تي 
 الّصمم بعد الّلغوّي.        والّصمم قبل الّلغوّي   ف اإلعاقة الّسمعّية إلى: اكتساب الّلغة وسالمة حاسة الّسمع، وهنا تصنّ 

 
 ة الفقدان الّسمعّي: حسب شدّ بثالًثا: الّتصنيف 

الّتصنيف   الفيزيولوجيّ   اآلتييعتبر  الّتصنيف  أحيان ا  عليه  ويطلق  شيوع ا،  األكثر  الّتصنيفات  من  الّسمع  ،  لعتبة 
  (: 2009وهو كاآلتي )هاالهان وكوفان, 

ا:   • جدًّ البسيطة  الّسمعّية  )اإلعاقة  بين  الّسمعّي  الفقدان  هنا  40  –  25ويتراوح  الفرد  يواجه  وقد  ديسبل،   )
 ر في المدرسة.  ه ال يواجه مشكالت تذكّ ، لكنّ صعوبة في تمييز األصوات الخافتة

البسيطة:   • الّسمعّية  الّسمعّي بين ) اإلعاقة  الفقدان  رد هنا الكالم  ( ديسبل، ويستوعب الف54  –  41ويتراوح 
ا لوجه،   .  ةيّ فّ من المناقشة الصّ  %50ه قد يضيع لكنّ وجه 

المتوسّ  • الّسمعّية  إالّ (،  69  –  55ويتراوح الفقدان الّسمعّي بين )   طة:اإلعاقة  الكالم   على  وال يستوعب الفرد 
 ة.  اضطرابات كالميّ ، ويعاني الفرد هنا  شكل صراخ 

الشّ  • الّسمعّية  الفق ديدة:  اإلعاقة  الّسمعيّ ويتراوح  )  دان  الكثي(،  89-70بين  هنا  الفرد  يسمع  من  وال  ر 
 .  اضطرابات شديدة في الكالماألصوات العالية، ويعاني  

 بعًضا من  وال يسمع الفرد هنا إالّ ( ديسبل، 90ويزيد الفقدان الّسمعّي عن )  ا:ديدة جدًّ اإلعاقة الّسمعّية الشّ  •
 .  ااألصوات العالية جدًّ 

 
  



 مواّد االمتحانات الّرسمّية   توصيف
 2019 األولكانون  اإلعاقة الّسمعّية األربعة ة بفروعهاة العامّ انويّ طة والثّ المتوسّ  ني  هادت  لشّ ل

 

3 
 

 الّتصنيف الّتربوّي: رابًعا: 
الّتصنيف    يهتمّ  وأثرها  بالرّ هذا  الّسمعّي  الفقدان  درجة  بين  وتفسير   فيبط  الكالم  الظّ ي تميو   ه فهم  في  روف  زه 

الكالميّ   نموّ   في و ة،  العاديّ  الطّ المهارات  لدى  والّلغوّية  يترتّ فلة  وما  تربويّ ،  احتياجات  من  ذلك  على  وتعليميّ ب  ة  ة 
  الّتربوّيون اإلعاقة الّسمعّية إلى فئتين هما األصّم وثقيل الّسمع:ف ويصنّ .  ةخاّص 
يمكنه  ( ديسبل فأكثر  70)  اسمعي    اعجز    يعاني  الفرد اّلذيبه  ويقصد    :األصمّ  • النّ   –ال  الوظيفيّ من    –ة  احية 

الكال مباشرة  اللّ من  الّلغة  وفهم  و فظيّ م  ما    تالًياة،  التّ كثيًرا  عن  بفاعليّ يعجز  في  عامل  الحياة  ة  مواقف 
 وت.  رة للصّ ة مكبّ ى مع استخدام معينات سمعيّ ة، حتّ االجتماعيّ 

اّلذي ثقّ  • الفرد  الّسمع يتراوح ما بين )في حاسّ   اصعوبات أو قصورً يعاني    يل الّسمع: وهو  (  70)و (  30ة 
الّسمعّية  ، ويمكنه االستفادة من المعلومات المنقولة في صورة لغة منطوقة، وذلك باستخدام  ديسبل المعينات 

 ي لديه.  المالئمة لحالة الّسمع المتبقّ 
 

 : ( الّصمذوي اإلعاقة السمعية ) فئات المتعّلمين  -3
لديهم قصور    هم األفراد    الّصم  القدرة    الذين    الجهاز    من خالل    بالكامل    تصحيحه    وال يمكن    ة  معيّ السّ   في 

يقلّ الّسمعيّ  ما  قدرة    ل  ،  وتتراوح  المختلفة    األصوات    األفراد على سماع    هؤالء    من  في    ة  معيّ السّ   ة  اإلعاق  . 
 واّلتي ا  جد    الشديدة    رجات  إلى الدّ   سمعي    عنها ضعف    تي ينتج  الّ   طة  والمتوسّ   البسيطة    رجات  ها من الدّ ت  شدّ 

ّم ضمن ثالث فئات على  باإلمكان إدراج المتعّلمين الّص   .مم  الّص  عنها  ينتج  و   غة  واللّ   الكالم    م  ة تعلّ عملي    تعوق  
 الّشكل اآلتي: 

الّسمع . 1 في  نقص   لديها  أليّ   ،مجموعة  تحتاج  ال  الّذهنّية    إّنما  أفرادها  قدرات  تطابق  حيث  إضافّية  مساعدة 
 والّلغوّية واألكاديمّية عمرهم.  

مجموعة تحتاج إلى بعض المساعدة كالوقت اإلضافّي وتأمين قاموس /مترجم لّغة إشارة، حيث يؤّثر، نسبي ا،   . 2
أفرادها   لدى  الّلغة  المبكّ   في ضعف  الّتدّخل  غياب  سببها  بسيطة  تراكمات  ولديها  الّتدّخل  الّتحليل،  و/أو  ر 

 الّصحيح.  
مجموعة تحتاج إلى مسابقات مكّيفة مثال المتعّلمين ذوي االحتياجات الخاّصة، حيث يكون لديهم ضعف  في   . 3

الّتعليم والمنهاج أو/و د صعوبات تعّلمّية إضافّية  وجو   الّلغة والّتحليل بسبب تراكمات جذرّية مرتبطة بطريقة 
 نقص الّسمع.  جانب  إلى 
احتياجات المجموعة الّثانية مع احتياجات المجموعة الّثالثة اّلتي يمكن وضعها في خانة الّصعوبات   خلط لذا فال يجب  

 الّتعّلمّية.  
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 : ة مالمح المتعّلمين ذوي اإلعاقة السمعيّ  -4
 أن يكوون   سومعي ا يمكون   للمعووقين   راسي  الدّ   حصيل  التّ  نّ إ حيث   م  علّ التّ  في عملية   ة  معيّ السّ  اإلعاقة   ر  أن تؤثّ   يمكن  
 اآلتي: الّشكل على هذه المالمح   . وتظهر  كييفات  التّ  إلى بعض   الفرد   ا فيحتاج  متدني  

 .والمعّقدة   ويلة  الطّ  عليمات  التّ  في فهم   صعوبة   −
ا ر  سّ ف  ت  إذا لم  المجّردة   المفاهيم   في فهم   صعوبة   −  . تفسير ا ملموس 
 . وضّجة   ضوضاء   وجود   في حال   ركيز  في التّ  صعوبة   −
 .بخاصة  المنخفضة   األصوات   في سماع   صعوبة   −
 .أشخاص   مجموعة   وجود   خاصة  في حال   هم من مناقشات  حول   ما يدور   في فهم   صعوبة   −
 .ة  غويّ اللّ  المفردات   في مخزون   ضعف   −
 .ة  فظيّ غير اللّ  على الفقرات   م  من أدائه   بكثير   أقل   في االختبارات   ة  فظيّ اللّ  م على الفقرات  داؤه  أ −
 . فويّ الش   عبير  في التّ  عوبات  الص   بعض   −
   .  مرّكبة   وغير   بسيطة   بجمل   ، يعّبر  ا للعالج  ق سمعي  المعوّ  إذا لم يخضع   −
 .في الكتابة   أحيان ا جمال  كثيرة   ال يستخدم   −
 . مترابطة   وغير   مفّككة   ة  غويّ اللّ  التركيبات   غالب ا ما تكون   −
 .الكتابة   عند   ة  غويّ اللّ  من األخطاء   في الكثير   يقع   −

  
 : الّتوصيف -5
 في بيئة المتعّلم:  5-1

الّضروري الّتوقف عند بعض الّنقاط  تكتسب بيئة المتعّلم أهّمّية خاّصة في تحديد مستوى أدائه. لذا كان من  
 ة اّلتي باإلمكان مراعاتها في أثناء االمتحانات الّرسمّية.  الجوهريّ 

 
   : البيئة المادّية 5-1-1

ا   -  الّسمعّية.  و وضاء والمشّتتات البصرّية ن الّض متأمين جّو مريح للمتعّلم بعيد 
 المترجم بلّغة اإلشارة.  قراءة شفاه المتعّلمين جميعهم بحيث يمكنهم   جلوس -
 تتناسب مع عمر المتعّلمين وحجمهم.   تأمين طاوالت وكراس   -
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 الموارد البشرّية المساندة:   5-1-2
 المترجم    –أ 

اإلشارة.   بلّغة  المسابقة  محتوى  ترجمة  المسؤول عن  الّشخص  التزام  هو  المترجم  مكتوب  على  هو  دون  من  ما 
 .  ة اإلشارةالمترجم خبير ا بلغمن المستحسن أن يكون  . إضافة معلومات مسّهلة 

 
 في آلية العمل  5-2
 دقيقة لكّل ساعة(.   15للمتعّلم )  منح وقت إضافيّ  −
 دقائق إذا أمكن بين مسابقة وأخرى(.   10الّسماح بفترات استراحة ) −
 ة تشير إلى الوقت.  استخدام مساعدات بصريّ  −

 
 يفات العاّمة المقترحة لجميع المواّد:  التكيّ  5-3
 في المضمون   . أ
ا لمساعدة المتعّلم على   − دراسة طريقة حذف الكلمات من الّنّص، فأحيان ا تكرار الكلمة ومرادفها يكون مقصود 

 فهم المعنى الّصعب من سياق الكالم.  
الكلمات اّلتي تحمل معنيين أو    تحويلالّنّص واالستعاضة عنها ب   عدم اإلكثار من شرح المفردات في حواشي −

البسي  غير  الّصعبة  األصمّ )  طةالكلمات  للمتعّلم  الّلغوّية  القدرات  مع  تتناسب  إلى  ال  البسيطاتمرادف(    ةها 
 : واألسهل

المثال تعل م على سبيل  إلينا تدري )درى   ، : تدري =  بالّنسبة    -بالّنسبة  أّما  المتعّلم يدري( سهلة،  األصّم    إلى 
 . وغيرها من الكلمات. . .  بها كلمة متروكين هملين اّلتي يمكن استبدال فهي غير موجودة. أو كلمة م  

 صياغة األسئلة بأسلوب واضح وسهل بحيث يتناسب مع القدرات الّلغوّية للمتعّلم األصّم.   -
 االبتعاد عن التعقيدات الّلغوّية.  -
 .  اّلتي تتناول موضوعات عّدة  والطويلة االبتعاد عن األسئلة المرّكبة -
سؤال    العملّيات العقلّية المراد من المتعّلم استخدامها بحيث يبدأ كلّ كتابة الّسؤال بصيغة محّددة تظهر نوع   -

 محّدد.  إجرائي بفعل 
 ل: نّص على شكل رسم بيانّي(.  امثعلى سبيل الل الّلجوء إلى الوثائق البصرّية بدال  من المواّد المكتوبة )فض  ي   -
 االستغناء عن الجمل االعتراضّية.   -
ا )مستقّلة إذا أمكن(.   جرائيّ استخدام أسئلة واضحة ذات فعل إ -  محّدد بحيث ال تعتمد على بعضها بعض 
قبل   - واضح  بشكل  إظهارها  يمكن  بل  المقّدمة،  الّنصوص  في  األسطر  آخر  في  إجرائّية  أفعال  إدراج  عدم 

 الّنّص المرجو استخدامه وذلك على شكل تعليمة.  
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 إزالة المعلومات غير الّضرورّية )المضّللة( من الّنصوص والمستندات والفقرات التوضيحّية.  -
 صبح واضحة ومباشرة ومقتضبة.  تعديل صياغة األسئلة والّنصوص بحيث ت -
دة  األجوبة واألسئلة الم غل قة.   -  إعطاء األولوّية لألسئلة الم تعدّ 
 .   QCM حيحة ضمن األسئلة من نوع اختيار من متعّدد تحديد عدد اإلجابات الّص  -
أسئلة  األسئلة    تحويل  - إلى  مفتوحة  إجابات  تستدعي  المحّددة اّلتي  اإلجابات  تمارين  عبر    ذات  مع  اقتراح 

ر اإلجابة الّصحيحة،  ياأم خطأ، اخت  يح (، أسئلة صح(exercices à trous / fill-in the blankفراغات  
 .  (matching/relier)ربط بالمطابقة 

 في األسئلة من نوع الّربط بالمطابقة ال بّد من الحرص على وجود احتمال واحد صحيح.   -
 وطلب تعليل األسئلة غير الّصحيحة.   ، والخطأ يح الّطريقة المباشرة في أسئلة الصحاعتماد   -
ّدة  وعلى تعليمات م عق دة من خالل استخدام فعل إجرائّي واحد لكّل  تجزئة األسئلة اّلتي تحت - وي على خطوات ع 

 سؤال.  
 ن طلب معلومات متعّددة في كّل سؤال، والبديل هو معلومة واحدة في كّل منها.  عاالبتعاد  -
 مارين.  يسّهل عليه البدء بحّل التّ تزويد المتعّلم بمثال  -
 ترك فراغ مالئم تحت كّل سؤال.  و  كتابة األسئلة المتعّلقة بكّل مستند تحته مباشرة   -
 .  في أسئلة االستخراج من مستند االبتعاد عن طلب إجابة تتعّدى ثالثة أسطر  -
 استعمال المصطلحات ذاتها في المستند وفي األسئلة الّتابعة له.   -
لمعلومة أو اإلجابة اّلتي يتعّين على المتعّلم استخراجها، وقد يكون ذلك المصدر هو المستند  تحديد مصدر ا -

 المرفق أو ذاكرة المتعّلم.  
 تحديد المعجم الّلغوّي الخاّص باألفعال اإلجرائية لكّل سؤال.   -
 اعتماد نصوص واضحة ومرتبطة قدر اإلمكان بالحياة اليومّية.   -

 
 في شكل المسابقات   . ب
الزّ  - عن  واالبتعاد  المسابقة  قراءة  من  المتعّلم  لتمكين  المطبوعة  الكلمات  حجم   واعتماد تكبير    خرفات 

(Times New Roman    ،Arial     ،Verdana    أو Tahoma    14حجم ) ّأال على  هذا    ،  يتعارض 
 اإلجراء مع أهّمّية تواجد معلومات مترابطة على صفحة واحدة.  

الكلمات   - تحت  التّ وضع خّط  األسئلة وفي  الّتعليمات وفي  في  الّنصوص )في  الجوهرّية  امتحان  مارين وفي 
 المتوّسطة(.    الّشهادة 

رار "بعد"، و"قبل" وغيرها. . . )في   - رّ  أو "الكلمات الّصغيرة" ذات األهّمّية على غ  وضع خّط تحت أحرف الج 
 المتوّسطة(.   امتحان الّشهادة
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 يس فقط في امتحان الّلغة العربّية.  ضبط الكلمات في المواّد كاّفة ول -
( بصرّية موّحدة مثال وضع نجمة  cues /repère مع تأمين معالم ) عينها تنظيم جميع المستندات بالّطريقة  -

 )*( أمام جميع الّتعليمات بهدف شرح المفردات غير المألوفة.  
 أو مخّطط ت لحق به أسئلته على الّصفحة ذاتها.    في حال وجود رسم بيانيّ  -
 تكبير الجداول والّرسوم البيانّية لمّرة ونصف أو مّرتين.   -

 
 في تصحيح المسابقات   . ج
ذي خبرة    تقويميّ   بّ  ر  إضافة إلى وجود م    ،تشكيل فريق من المصّححين المعتمدين في االمتحانات الّرسمّية -

 لالّتفاق على معايير الّتصحيح.   ،الّسمعّيةبحاجات ذوي اإلعاقة 
 على األخطاء اإلمالئّية عند الّتصحيح.   ة المتعّلمعدم محاسب -
 .  حتي اقبول اإلجابات بجمل مختصرة وفقرات قصيرة تتضّمن المعلومات األساسّية والكلمات المف -
 مضمون الّتحليل.   فيفسير بل شكل التّ   فيركيز عدم التّ  -
 ضمن األسئلة.    عينهعدم محاسبة المتعّلم ألكثر من مّرة على الخطأ  -
 للّتعبير الكتابي.   اعتماد تثقيل أعلى للقواعد وأقلّ  -
 المحاسبة فقط على هدف الّتقييم.   -
 في ماّدة التاريخ: عدم محاسبة المتعّلم على تواريخ األحداث مراعاة لصعوبة حفظها.   -
صّم للفت نظر المصّحح األّول إلى صعوباته ليحاسبه بحسب معايير  وضع عالمة فارقة على مسابقات األ -

 الّتصحيح المعتمدة لذوي اإلعاقة الّسمعّية.  
 

 في المواّد الّدراسّية  . د
   ةاإلنكليزيّ  -ةالفرنسيّ   -ةالعربيّ :  غات : في اللّ الً أوّ 

 سئلةجابة عن األواإل ّص فهم النّ  -أ
ا  نثريّ  نّص اعتماد   -  ة(.  ة تواصليّ ة )نصوص موضوعيّ ضمينيّ ة والتّ المجازيّ ن المعاني مبعيد 
 (.  فارغة بحدود سطر واحد ات وترقيمها )ترك مسافة باعد بين الفقر التّ  -
 سؤال.   طرح األسئلة المتعلقة بالّنّص تحته مباشرة، مع اإلشارة إلى رقم الفقرة مصدر اإلجابة بجانب كلّ  -
اختيار   - يفّضل  المعاني  شرح  أسئلة  لشرح  في  فرصة  وإعطاء  الّدروس  في  استخدامها  يتكّرر  اّلتي  المعاني 

 رح بكلمة واحدة فقط(.  المعاني بأكثر من كلمة )عدم حّد الشّ 
 ن:  تي تتضمّ خفيف من األسئلة الّ التّ  -
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 استنتاجات  •
 تكّهنات   •
 تي ال يشيع استخدامها في المدارس.  المصطلحات الّ  •

 

 عبير الكتابيّ في التّ  -ب
 مقطع على سبيل المثال:   إعطاء رسم بياني وعلى المتعّلم أن يمأله مع تزويده بعنوان لكلّ   -

 
 

 ط واضح.  ئيسة بهدف كتابة موضوع وذلك في إطار مخطّ تقديم تصميم أّولّي مع الكلمات والمقاطع الرّ  -
 كلمة كحّد أدنى(.   100)  ّص تقليل عدد األسطر المطلوبة لإلجابة في كتابة النّ  -
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م يساعده  بط أو بمعجم كلمات وعبارات ذات صلة بالموضوع في إطار منظّ تزويد المتعّلم ببعض أدوات الرّ  -
 من دون أن يربكه.  

 .  باعها مع شرح الموضوع اإلنشائيّ تي على المتعّلم اتّ إعطاء الّتعليمات للخطوات الّ  -
 

 اريخ ة التّ ثانًيا: في مادّ 
 ليست بحاجة إلى تحليل وربط بين أجزاء الّسؤال.  اّلتي ة و موضوعيّ الاألسئلة   اعتماد -
 ة.  مرتبطة بالحياة اليوميّ الواضحة و البط واالستنتاج  أسئلة الرّ اعتماد   -
ة أو  عند دراسة وضعيّ   عتماد طريقة طرح أسئلة الستخالص اإلجابات حول األفكار المطلوبة إليجاد الحلّ ا  -

 مشكلة من قبل المتعّلم.  
تقليل عدد األسطر المطلوبة لإلجابة في  (:  وصف وتحليل ظاهرة )  قة بكتابة نّص في مجموعة األسئلة المتعلّ  -

 .  يتعّدى خمس جملعلى أالّ  ، ّص كتابة النّ 
 تزويد المتعّلم بمعجم كلمات ذات صلة بالموضوع في إطار منّظم ي ساعده من دون أن ي ربكه.   -
 باعها.  تي يجب على المتعّلم اتّ ما يخص الخطوات الّ  إعطاء الّتعليمات في -
 إعطاء عناوين تحّدد المطلوب وترك فراع لإلجابة، ما يساعدهم في فهم السؤال وفي اإلجابة الصحيحة.  -
 واريخ المفصلّية(.  واريخ )ما عدا التّ التّ  فيتي ترّكز االبتعاد عن األسئلة الّ  -

 
 ة الّتربية ثالًثا: في مادّ 

 .  كبير ال ّص النّ االبتعاد عن   -
 ة.  مرتبطة بالحياة اليوميّ الواضحة و البط واالستنتاج  أسئلة الرّ   اعتماد -
ة أو  عند دراسة وضعيّ   األفكار المطلوبة إليجاد الحلّ اعتماد طريقة طرح أسئلة الستخالص اإلجابات حول   -

 مشكلة من قبل المتعّلم.  
تقليل عدد األسطر المطلوبة لإلجابة في  (:  وصف وتحليل ظاهرة )  قة بكتابة نّص في مجموعة األسئلة المتعلّ  -

 .  يتعّدى خمس جملعلى أالّ  ، ّص كتابة النّ 
صلة   - ذات  كلمات  بمعجم  المتعّلم  التّ تزويد  األجوبة  كتابة  في  ي ساعده  منّظم  إطار  في  ة  حريريّ بالموضوع 

 ويلة من دون أن ي ربكه.  الطّ 
 باعها.  تي يجب على المتعّلم اتّ الخطوات الّ  ما يخّص  إعطاء الّتعليمات في -
 الصحيحة. إعطاء عناوين تحّدد المطلوب وترك فراع لإلجابة، ما يساعدهم في فهم السؤال وفي اإلجابة   -
 واريخ المفصلّية(.  الّتواريخ )ما عدا التّ  فيتي ترّكز االبتعاد عن األسئلة الّ  -
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 ة الجغرافيا رابًعا: في مادّ 
 ة.  مرتبطة بالحياة اليوميّ الواضحة و البط واالستنتاج  أسئلة الرّ   اعتماد -
إطار منّظم ي ساعده في كتابة  بط أو بمعجم كلمات ذات صلة بالموضوع في  تزويد المتعّلم ببعض أدوات الرّ  -

 ويلة من دون أن ي ربكه.  ة الطّ حريريّ األجوبة التّ 
لإلجابة   - المطلوبة  األسطر  عدد  النّ   عنتقليل  المتعلّ   ّص كتابة  األسئلة  مجموعة  نّص في  بكتابة    جغرافيّ   قة 

 .  )وصف وتحليل ظاهرة(
 

 خامًسا: في مادة الّرياضيات  
بة العادّية.  السّ  -  ماح للمتعّلم باستعمال اآللة الحاس 
لّ  المسائل - منّية عند ح   (. Bullet pointsستحسن تنظيمها بنقاط )وي   توضيح الخطوات الضّ 
الّ  - األسئلة  من  العالمة  تثقيل  تتعلّ تخفيف  )الّتحليل(تي  بالهندسة  وزيادة      activités géométriquesق 

مقابل    20على    11)وضع عالمة الجبر     activité numérique et algébriqueالعالمات على أسئلة  
الدّ   20على    9 إطار  في  وذلك  النّ للهندسة(  الّتحليل    فسيّ عم  قدرته على  وليس بسبب عدم  للمتعّلم األصّم 

 الرياضّي.  
 دة فهي مبهمة لمعظم المتعّلمين بمن فيهم المتعّلم األصّم.  ة المعقّ سوم الهندسيّ خفيف من الرّ التّ  -
المعادالت   - المتعّلم بجميع  اللّ الّ   formulesتزويد  )في  الجبر والهندسة  العربيّ تي يحتاجها في علم  ة أو  غات 

 تي يستخدمها في اإلجابة إذا أمكن(.  غة الّ ة وفاق ا للّ نكليزيّ ة أو اإلالفرنسيّ 
 وواضحة.  أسئلة غير طويلة اعتماد   -

 
 ة علوم الحياة سادًسا: في مادّ 

التّ  - األجوبة  كتابة  في  ي ساعده  منّظم  إطار  في  بالموضوع  صلة  ذات  كلمات  بمعجم  المتعّلم  ة  حريريّ تزويد 
 ويلة من دون أن ي ربكه.  الطّ 

 باعها.  تي يجب على المتعّلم اتّ الخطوات الّ  ما يخّص  إعطاء الّتعليمات في -
 حيحة.  المطلوب وترك فراغ لإلجابة، ما يساعدهم في فهم الّسؤال وفي اإلجابة الّص إعطاء عناوين تحّدد  -
سم  هم الخارج من الرّ لب إلى المتعّلم كتابة اسم الجزء على السّ طّ ة، ي  نفي حال طرح تسمية أجزاء من رسم معيّ  -

   . مباشرة 
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 ة الفيزياءسابًعا: في مادّ 
ة وفاق ا  ة أو اإلنكليزيّ ة أو الفرنسيّ غات العربيّ )في اللّ   تي يحتاجهاالّ   formulesيغ   تزويد المتعّلم بجميع الّص  -

 تي يستخدمها في اإلجابة إذا أمكن(.  غة الّ للّ 
 سؤال والبديل هو معلومة واحدة في كّل منها.   دة في كلّ االبتعاد عن طلب معلومات متعدّ  -
 إذا كانت األرقام كبيرة.     scaleوضع  -
الدّ  - المعقّ الكهربائيّ ائرة  تفادي  إلىدة  ة  تحويلها  البسيطةالدّ   )  تتضمّ بحيث    (ائرة  الدّ ال  ائرة  والدّ المتتالية  ائرة  ن 

ا، ما يشّكل ضياع  تالم  .  للمتعّلم األصمّ  اوازية مع 
 ؤال.  االستغناء عن المعلومات غير الّضرورّية للسّ  -
 طرح األسئلة بطريقة سهلة.   -
 تجزئة الّسؤال إلى أقسام.   -

 
 ثامًنا: في مادة الكيمياء

عنصر ووضعها بجانب الّسؤال المطلوب استخدامها    لكلّ   atomic number and mass numberتحديد  -
 وعدم وضعها مجتمعة في بداية الّسؤال.   ،فيه

 .  صورة في حال وضع سؤال مع  واضح  ورة عبر تسمية األجزاء بشكل واضح وخطّ توضيح الّص  -
 ( للمزدوجين.  Boldاستخدام حرف أسود عريض وواضح) -

 
 ؤال.  االستغناء عن المعلومات غير الّضرورّية للسّ  -
 طرح األسئلة بطريقة سهلة.   -
 تجزئة الّسؤال إلى أقسام.   -

 
 ة الفلسفة والحضارات تاسًعا: في مادّ 

منّظم   - إطار  في  بالموضوع  صلة  ذات  كلمات  بمعجم  المتعّلم  التّ تزويد  األجوبة  كتابة  في  ة  حريريّ ي ساعده 
 ويلة من دون أن ي ربكه.  الطّ 

 باعها.  تي يجب على المتعّلم اتّ إعطاء الّتعليمات للخطوات الّ  -
 حيحة.  إعطاء عناوين تحّدد المطلوب وترك فراغ لإلجابة ما يساعدهم في فهم الّسؤال وفي اإلجابة الّص  -
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 ة االجتماع عاشًرا: في مادّ 
 .  (3-2-1وترقيمها ) باعهاتي يجب على المتعّلم اتّ عليمات للخطوات الّ إعطاء التّ  -
إعطاء عناوين تحّدد المطلوب وترك فراغ لإلجابة، ما يساعدهم في فهم السؤال وفي اإلجابة الصحيحة ما قد   -

 يتطّلب الّسماح للمتعّلم اإلجابة على ورقة األسئلة. 
كمّ  - لتخفيف  المستندات  محتوى  تتأثّ ية  تلخيص  أاّل  شرط  المطلوبة  القراءة  األساسّية  المعلومات  تحديد  ل ر 

 المستندات.  
 تخفيف المعلومات في داخل الجداول شرط أاّل تتأّثر المعلومات األساسّية المطلوبة لتحديد المستندات.   -

 
 ة االقتصادحادي عشر: في مادّ 

الّص  - بجميع  المتعّلم  يحتاجها )في  الّ   formulesيغ  تزويد  العربيّ اللّ تي  الفرنسيّ غات  أو  اإلنكليزيّ ة  أو  وفاق ا  ة  ة 
 تي يستخدمها في اإلجابة إذا أمكن(.  غة الّ للّ 

 .  (3-2-1وترقيمها ) باعهاتي يجب على المتعّلم اتّ إعطاء الّتعليمات للخطوات الّ  -
لصحيحة ما قد  إعطاء عناوين تحّدد المطلوب وترك فراغ لإلجابة، ما يساعدهم في فهم السؤال وفي اإلجابة ا -

 يتطّلب الّسماح للمتعّلم اإلجابة على ورقة األسئلة. 
 لطرحها ضمن األسئلة.   قدر اإلمكان اختيار الجداول ذات األعداد الكاملة  -

 


