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 ى صدور المناهج المطّورة وحتّ  2021-2020للعام الّدراسّي اإلعاقة البصرّية توصيف المواّد الّدراسّية لذوي 

 
 تعريف اإلعاقة البصرّية، فئاتها ومستوياتها:  -1

قين بصريًّا:    اختلف تعريف اإلعاقة البصري ة وتصنيفها تبًعا لالختالف بين المهتم ين بالمعو ِّ
ة البصر بفاعلي  ف اإلعاقة البصري ة على أن  ر  ع  بشكل عام، ت   • ة  ها حالة يفقد الفرد فيها القدرة على استخدام حاس 

ق أو يغي ر أنماط الن  ما يؤث ر سلًبا في أدائه ونمو ه وذلك بسبب ضعف الجهاز   ، األمر ال ذي يعو ِّ مو  البصري 
       عند اإلنسان.  

الفدرالي:  التّ  • البصري ةر ِّ ع  عريف  اإلعاقة  البصر  ،فت  فقدان  أن ها    ،متضم نة  في  على  تؤّثر  الّرؤية  في  خلل 
 (.  2010هذا المصطلح يشمل ضعف البصر وفقدانه )سميث وتايلر،  .فل األداء الّتربوّي للطّ 

تتراوح ما    1ضعف البصر بحّدة إبصار   عر ِّف حّكم والوقاية من األمراض:  تعريف األمم المتحّدة ومركز التّ  •
 (.  2010مع أفضل مستويات الت صحيح المحتملة )سميث وتايلر،  20/400و 20/70بين 

إلى    ، يشير شريعي ةلطات الت  وتأخذ به معظم الس    ،اءاه األطب  وال ذي يتبن    ،لبصرّية الّتعريف القانوني لإلعاقة ا •
ذلك    أن   هو  بصريًّا  ق  المعو  خص  اإلالش  حّدة  تزيد  ال  اّلذي  عن    Visual Acuityبصار  الّشخص  لديه 

العينين 6/60)  20/200 أحسن  في  متًرا   / قدًما  أن    (  ذلك  وتفسير  الط ب ي ة،  النظ ارة  باستعمال  حت ى    أو 
العادي   خص  إلى مسافة  قدم، يجب أن ي    200في إبصاره على مسافة    الجسم ال ذي يراه الش  قدًما    20قر ب 

خص ال ذي ي عتبر م عاًقا بصريًّا. وهذا الت   ة ومعظم  حت ى يراه الش  عريف هو المعتمد قانونيًّا في الواليات المتحد 
ول األوروبي ة )هاالهان وآخرون،   (.  2009الد 

بحسب • العالمّية   الّتعريف  الّصّحة  المنظ مة  تعتمد  :  منّظمة  لتعريفهذه  مختلفة  البصري ة،    درجة  اإلعاقة 
خص ال يستطيع رؤية ما    أي أن  (.  60/ 3ًقا لمعيارها هو من تقل حّدة إبصاره عن )افالكفيف وف  ذلك الش 

( أمتار، ويشيع استخدام تعريف  3ب له إلى مسافة )ر ِّ ( متًرا إال  إذا ق  60من مسافة )يراه اإلنسان سليم البصر 
ول األقل نموًّا.   ة العالمي ة في الد  ح   منظ مة الص 

خص الكفيف، هو ال ذي ال يستطيع أن يقرأ أو يكتب إال  بطريقة برايل    إلى أن    : يشيرعريف الّتربويّ التّ  • الش 
Braille Method    .ة المطبوعة على الر غم مم ا   2أّما ضعاف البصر فهم األفراد ال ذين يستطيعون قراءة الماد 

 
إلى    ، ويشير المجال البصري  20/ 20ها  ة بأن  ة اإلبصار العادي  ر حد  تقد    . هي قدرة العين على تمييز تفاصيل األشياء   Visual Acuityة اإلبصار  حدّ  1

درجة، وعندما يكون    70إلى    60ة تستطيع أن ترى بزاوية تبلغ ما بين  نة، العين العادي  تي يستطيع الفرد أن يراها في لحظة معي  ة ال  ة الكلي  المنطقة البصري  
 .  ة تكون أقل  المنطقة البصري   ًدا فإن  مجال اإلبصار محد  

وح من  اة اإلبصار تتر ن يمتلكون حد  ال ذيهم أولئك األفراد ة بأن  لطات القانوني  جانب الس  يعر فون أيًضا من  Partially Sightedاألفراد ضعاف البصر  2
 .  صحيح الممكنفي العين األفضل بعد الت   200/ 20إلى  70/ 20
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الت   أشكال  بعض  من  أحياًنا  ة  الماد  هذه  تتطل به  المثالعديل  قد  سبيل  الما  : )على  حجم  أو  تكبير  ذاتها  ة  د 
 استخدام عدسات مكب رة(.  

ة بسبب مشكالتهم البصري ة، األمر ال ذي يستدعي    لذا، فإن    المتعل مين ذوي اإلعاقة البصري ة يحتاجون إلى تربية خاص 
واالمتحانات   والمناهج  الت دريس  أساليب  على  ٍة  وبخاص  بهم  المحيطة  البيئة  مستوى  على  وتكييفات  تعديالٍت  إحداث 

 عوا الن جاح تربويًّا.  ليستطي
 

 انطالًقا من نسبة ضعف البصر، يصن ف ذوي اإلعاقة البصري ة إلى فئتين:  : الّتصنيف  -2
ة بصر تبلغ    :يّ الكفيف الكلّ  -أ زمة   200/  20هو شخص لديه حد  أو أقل بعد ات خاذ اإلجراءات الت صحيحية الال 

عر ف المكفوف تربويًّا بأن ه شخص فقد قدرته البصري ة  درجة. وي    20أو لديه حقل إبصار محدود ال يزيد عن  
الض   إدراك  يستطع  حيث  عبالكامل  فإن   ولذا  والن هار(  الل يل  بين  )يفر ق  فقط  الحواس  وء  على  االعتماد  ليه 

 األخرى للتعل م، كما يتعل م المكفوف القراءة والكتابة عادة من طريق البرايل.  
ة بصر أفضل من  ( ضعيف البصر )الكفيف الجزئيّ  -ب   20/70ولكن  أقل  من    20/200: هو شخص لديه حد 

زم. وغالًبا ما يحتاج إلى استخدام  المعي نات البصري ة لمساعدته في    في العين األقوى بعد إجراء الت صحيح الال 
 القراءة والكتابة.  

 
 خصائص المتعّلمين ذوي اإلعاقة البصرّية ومالمحهم )الكفيف الكلّي(    -3

ن تلك الخصائص بنسب   تظهر الخصائص المذكورة قبل عملي ة التدخ ل من قبل االختصاصيين والت ربوي ين وقد تتحس 
ل المالئم  ر من هذه الخصائص: نذك. متفاوتة بعد إجراء التدخ 

الوالدة   − منذ  المعرفي  الت حصيل  عملي ة  في  واضح  بشكل  يؤث ر  ما  وحركي ة  بصري ة  وخبرات  تجارب  نقص 
 فولة المب كرة.  والط  

 صعوبات في فهم المفاهيم المجر دة )المفاهيم ذات الخصائص البصري ة( وإدراكها.   −
ر الذ  صعوبات في الت   −  (.  )البصري    هني  صو 
صعوبات في الت عبير بسبب القصور في اإلدراك البصري  لبعض المفاهيم او العالقات أو األحداث، ما ينتج   −

 تعب ر عنها.    منها قصور في استدعاء الدالالت الل فظي ة ال تي
 ور البصري ة.  صعوبات في تخي ل الص   −
وال توف ر إمكاني ة رؤية    تب عي  بطء في معد ل سرعة القراءة باستخدام طريقة البرايل إذ إن ها تعتمد على الل مس الت   −

ي ة بشكل مكث ف للتعل    م.  الن ص  بشكل كامل، لذا يحتاج المتعل مون ذوو اإلعاقة البصري ة إلى الوسائل الحس 
ه والت   −  .  والز ماني   نظيم المكاني  صعوبات في التوج 
 إدراك العالقة المكاني ة ما بين األشياء.   −
 ( وأحياًنا مشاكل نفسي ة مرافقة.  م و االجتماعي  ضعف في القدرة على الت واصل مع اآلخرين )ضعف الن   −
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 نق ل منذ الط فولة المبكرة.  ة ومهارات الحركة والت  صعوبات على صعيد المهارات االستقاللي ة الحياتي   −
 ور وتنفيذها.  عدم القدرة على تحديد الص   −

 
 خصائص ومالمح المتعّلمين ذوي اإلعاقة البصرّية )ضعيف البصر(  -4

 ور البصري ة وتمييزها.  عوبات في إدراك الص  ص −
 اكرة البصري ة. صعوبات في الذ   −
كل واألرضي ة أو الخلفي ة الموجودة عليها(.   − ورة )أي تمييز الش   صعوبات في إدراك الخلفي ة والص 
ي − بشكل  اإلضاءة  تكييف  إلى  كمي ة    الئمالحاجة  من  الت خفيف  أو  ساطعة  )إضاءة  البصري ة  اإلعاقة  نوع 

 وء(.  الض  
طور وفي التتب ع البصري   −  .  وجود مشكالت في تنظيم وترتيب الكلمات والس 
واحتمال وجود أخطاء بصري ة )أحرف متقاربة / كلمات متقاربة / زيادات وحذف ألحرف أو    رداءة في الخط   −

 كلمات(.  
 صعوبات في تحديد معالم األشياء البعيدة.   −
طة الحجم )بحسب درجة اإلعاقة البصري ة(.  صعوبات في تحديد معالم األشياء الص   −  غيرة والمتوس 
 صعوبة بالغة في تنفيذ الر سوم الهندسي ة في الفضاء.    −
الت   − المعرفي  نقص  الت حصيل  في عملي ة  يؤث ر بشكل واضح  ما  البصري ة  والخبرات  ومرحلة    جارب  الوالدة  منذ 

 فولة المبكرة.  الط  
 صعوبات في فهم المفاهيم المجر دة وإدراكها.   −
ر الذ   −  (.  )البصري    هني  صعوبات في التصو 
عبير بسبب القصور في اإلدراك البصري  لبعض المفاهيم أو العالقات أو األحداث، ما ينتج  في الت    صعوبات −

 منها قصور في استدعاء الدالالت الل فظي ة ال تي تعب ر عنها.  
ه والت نظيم المكاني  صعوبات في الت   −  .  والز ماني   وج 
 صعوبات في إدراك العالقة المكاني ة ما بين األشياء.   −
 فولة المبكرة.  نق ل منذ الط  صعوبات على صعيد المهارات االستقاللي ة الحياتي ة ومهارات الحركة والت   −
 ور البصري ة بشكل متكامل.  صعوبات في تخي ل الص   −
(، فتكون المهم ة أصعب    بطء في معد ل سرعة القراءة باستخدام الط ريقة العادي ة )االستعانة − بالمعين البصري 

 وأبطأ؛ إذ يجب على المتعل م نقل المعين من جملة إلى أخرى وبذل جهد بصري  كبير.  
 

 التكّييفات المقترحة:  -5
 أساسّية:   ئمباد •
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والت   − ق  المعو  اإلنسان  حقوق  االخ احترام  حري ة  اإلنصاف،  الت عل م،  في  الفرص  تكافؤ  مبدأ  على  تيار،  شديد 
 الوصول واالستخدام.   المشاركة الكاملة وإمكان

ة  اعتماد   − خاص  رسمي ة  شهادة  يوجد  فال  البصر  وضعاف  للمكفوفين  نفسها  هي  الر سمي ة  هادة  الش  امتحانات 
 بالمكفوفين وضعاف البصر.  

 االنطالق من أسئلة المسابقات المعتمدة لكل  المتعل مين إلجراء التكييفات.   −
قادرون على تعل م محتوى المناهج الل بناني ة. فال  ألن هم  ن وضعاف البصر  يالمذة المكفوفلت  توافر تعليم مالئم ل −

 حذف من حيث المحتوى ألهداف في المناهج عند تكييف أسئلة االمتحانات الر سمي ة.  
راسي ة في المدارس.  أسس الت   − م بتقليص المناهج الد   كييف الم عتمدة في االمتحانات الر سمي ة ال ت ترج 
طريقة    مراعاة − البصري ة،  الحاالت  إلى  حصًرا  تعود  ال تي  البصر  وضعاف  المكفوفين  بين  الفردي ة  الفروق 

ح الفردي ة ال تي تعود    . القراءة، طريقة الكتابة عند توفير االحتياجات لكل  مرش  لهذا، ال تجري مراعاة الفروق 
سات الت عليمي ة ال    تي يدر سون فيها.  إلى المستويات الت عليمي ة أو إلى المؤس 

تطبيق معايير المراقبة نفسها ال تي تعتمد في تنظيم االمتحانات الر سمي ة لكل  المتعل مين عند تنظيم امتحانات   −
 المكفوفين وضعاف البصر.  

 
 البيئة الصفّية:  •
لتجن ب اإلرباك ال ذي يمكن أن ينتج في    والممر ات والمراحيض  تأمين سهولة حركة المتعل م في غرفة االمتحان −

 محيط جديد لديه.  
 ، درج، أثاث أو أغراض في غير مكانها / في الممر ات(.  البيئة المكاني ة )عتبات األبواب إزالة العوائق من −
 أك د من وجود اإلضاءة المالئمة غير العاكسة والمشت تة لضعاف البصر.  لت  ا −
 صري ة الالزمة بحسب حاجات كل  منهم.  تزويد المتعل مين بالمعي نات الب  −
تزويد المتعل م بمعي نات ناطقة يحتاج إليها أو تقني ات تكنولوجي ة مستخدمة عالميًّا، إذا كانت متوافرة لديه، على   −

ز لتكبير الخط    -أن تساعد في تسهيل مهم اته )أقالم بمواصفات معي نة استخدام مكب ر    -جهاز كمبيوتر معز 
 (.  يدوي  

راٍس تتالءم مع عمر المتعل مين وحجمهم.   تأمين −  طاوالت وك 
 الموارد البشرّية المساندة:   •
ه تربوي  عند الحاجة.   −  مرافق أو قارئ أو كاتب أو موج 
حين من قبلها إلى مركز االمتحانات وذلك   − يمكن للمؤسسة الت عليمي ة انتداب أحد العاملين لديها لمرافقة المرش 

ة، على أن يكون المرافق هو   ح يستخدم وسائل وتجهيزات خاص  ل فن ي لمرش  لتأمين مرافق مبصر ولتقديم تدخ 
 نفسه في جميع المسابقات.    
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اإلعاق − ذوي  المتعل مين  بعض  وظروف  هناك  ألسباب  يعود  وهذا  والكتابة  القراءة  يت قنون  ال  ال ذين  البصري ة  ة 
راسة، كما يجري توفير  معي نة. في هذه الحالة، يجري الت   حق ق من الط ريقة المعتمدة لدى هؤالء في خالل الد 

حين.  / كاتب لكل  من هؤالء الم أسئلة االمتحانات المكي فة للمكفوفين بالخط  العادي وتوفير قارئ   رش 
 

 في جميع المواّد: تكّييفات عامة  •
 تأمين مسابقات برايل عند الحاجة.   −
برايل − )مطبعة  للكتابة  وسيلة  اشة    -تأمين  الش  بقارئ  معزز  كمبيوتر  بخط     -جهاز  ز  معز  الكتروني  جهاز 

 برايل(.  
 عدم اعتماد الر سوم البياني ة بل االستعانة بمستند نص  للمتعل م الكفيف البصر.   −
ؤالب تكبير الخط   −  .  BOLDيكون  حسب الحاجة والس 
 بين األسطر بحسب حاجة المتعل م.    Double spaceاستخدام  −
 باعد بين الفقرات بحسب حاجة المتعل م.  اعتماد الت   −
ؤال واآلخر بحسب حاجة المتعل م.   −  اعتماد فراغ أكبر بين الس 
د لالمتحان الواحد   % 20زيادة الوقت، بما يقارب  −  وذلك ألجل حاجتهم لوقت إضافي في القراءة.   للوقت المحد 
(.   10إلى   5من  إعطاء فترة استراحة −  دقائق في االمتحانات الط ويلة )الل غات والرياضي ات بشكل أساسي 
 سؤال على صفحة بشكله الكامل من دون تقسيمه.   ضرورة وجود كل  الت شديد على   −
الخط   − على  المتعل م  محاسبة  وحذف    عدم  زيادات  متقاربة/  كلمات  متقاربة/  )أحرف  البصري ة  األخطاء  أو 

 . . (.    ألحرف أو كلمات.
−   .  محاسبة على األخطاء اإلمالئي ة في جميع المواد 
مع  إعطاء   − دة،  محد  لحاالت  العربي ة  بالل غة  كيمياء(  فيزياء،  الحياة،  علوم  )الر ياضيات،  العلمي ة  المواد   أسئلة 

 المعادالت المتعل قة بها.  
مة المسابقة وشرح −  معناها أو المقصود بها.   وضع الر موز بالبرايل في مقد 
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 متعّلقة بتصحيح االمتحانات وإعالن الّنتائج:   تكّييفات  •
 وفرز المكتوب منها بطريقة برايل.   ، يجري جمع المسابقات −
 .  العادي   مسابقة إلى الخط   برايل في كل   تجري االستعانة بمترجم برايل بحيث يقوم بترجمة خط   −
ذي    تقويمي    ب ٍ ر  إضافة إلى وجود م  .  مدين في االمتحانات الر سمي ةيجري تشكيل فريق من المصح حين المعت −

 لالت فاق على معايير الت صحيح.    ،خبرة بحاجات ذوي اإلعاقة البصري ة
 عاطف في معايير الت صحيح ووضع العالمات.  والت   ال يدخل الجانب اإلنساني   −
 مع بقي ة الن تائج وبالط ريقة ذاتها.   يجري إعالن نتائج امتحانات المكفوفين وضعاف البصر −

 
 بحسب المواّد الّتعليمّية:  تكّييفات  •

ة الض  ال بد  من تحديد الت   كييفات بحسب المواد   روري ة وأسبابها بحسب طبيعة األسئلة وذلك قبل البدء بالت  كييفات الخاص 
الت  .  الت عليمي ة االمتحانات  معظم  أسئلة  في  المطلوبة  تطكييفات  تعديالت  تكون  البصر  وضعاف  إم  و للمكفوفين  ا  ل 

الش  الط   الوسائل  ريقة،  البصري    أوكل،  زال  المواد   إذا  أن ه  علًما  واألهداف.  المضمون  وليس  األسئلة  في  المستخدمة  ة 
 .  كييفلب إلجراء هذا الت  كييف يزول الط  بب ال ذي استدعى الت  الس  
 

 السبب  التكييف المطلوب  طبيعة األسئلة 
تتضم   ال تي  صورً األسئلة    ا ن 

 ة.  ألشياء بأبعاد ثالثي  
تقد   ال تي  المعلومات  الص  تضمين  ورة  مها 

صلب   في  الن ص   ضمن  كمعطيات 
ؤال.   ؤال أو استبدال الس   الس 

الص   تكييف  وطرائق  غير  وسائل  ور 
 متاحة حاليًّا.  

تتضم   ال تي  رسومً األسئلة  ا ن 
 ة.  هندسي  

ؤال   سم  بحيث ال يعتمد على الر  تعديل الس 
ؤال.    الموجود في الس 

الر   بالخط  وسائل  البارز    سم الهندسي 
متو  أسئلة  اغير  لتضمين  حاليًّا  فرة 

 ة.  االمتحانات رسومات هندسي  
تتطل   ال تي  يرسم  األسئلة  أن  ب 

 ا.  ا هندسيًّ رسمً  المتعل م 
يتطل   ال  بحيث  ؤال  الس  من  تعديل  ب 

 أن يرسم.    المتعل م 
بالخط  الر   بالوسائل    سم  البارز 

 .  ا طوياًل المستخدمة حاليًّا يتطلب وقتً 
ب استخدام آلة األسئلة ال تي تتطل  

 حاسبة.  
تو التأك   من  مع  اد  ناطقة  حاسبة  آلة  فر 

حين البصر  المرش  وضعاف    ، المكفوفين 
المختص   المركز  في  توفيرها    أو 

اقبين  ماح للمر لالمتحانات الر سمي ة أو الس  
ح على  بإجراء الحساب ال ذي يطلبه المرش  

 آلة حاسبة عادية.  

 .  اطقةالن   ةسبالة الحاآل  تتوافرقد ال  

تتطل   ال تي  اإلجابة األسئلة  يستقصيها  ب  ال تي  المعلومات  نفسإتحويل  الخريطة  رسم    بالخط    هامكان 
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 السبب  التكييف المطلوب  طبيعة األسئلة 
إلى    المتعل م  ها قراءة خريطة.  نع الخريطة  من  المبصر 

نص   ضمن  ثم    ، معطيات  تكييف    ومن 
ؤال ليت  مع المعطيات.   الءم الس 

 البارز غير متاحة حاليًّا.  

تتضم   ال تي  رسومً األسئلة  ا ن 
 ة.  بياني  

الر   ضمن  الواردة  المعلومات  سم  تحويل 
 .  إلى معطيات ضمن نص    البياني  

ة بطريقة  سوم البياني  مكان تكييف الر  إ
يًّا من حيث  برايل غير مضمونة حال 

الش  الدق   حيث  ومن  الموح  ة  بين  كل  د 
 سات تعليم المكفوفين.  مؤس  

تتضم   ال تي  جدوالً األسئلة   ن 
 أعمدة.   3يحتوي على أكثر من 

نص   إلى  المعلومات  استبدال    تحويل  أو 
ؤال.    الس 

 سع لجداول كبيرة.  أوراق البرايل ال تت  

مة المسابقة  موز بالبرايل في مقد  وضع الر   ا.  ن رموزً األسئلة ال تي تتضم  
 المقصود بها.   وشرح معناها أو

الر   هذه  استخدام  موز اختالف 
 ة.  سات الت عليمي  بالبرايل بين المؤس  

تتضم   ال تي  نصًّ األسئلة  ا  ن 
بالخط  طوياًل  صفحة  عن  يزيد    

 المطبوع.  

الن ص    20تخفيف   من    اوتاليً   .بالمئة 
المتعل   األسئلة  بما  حذف  ذفه  ح  جرى قة 

ح و إعطاء  أمن الن ص   ا  ا إضافيًّ وقتً  المرش 
أي   إجراء  دون  الن ص     من  على  تعديل 

 واألسئلة.  

بحاس   البرايل  الل  قراءة  تكون  ة  مس 
 ة البصر.  أبطأ من القراءة بحاس  

تحلياًل  تتضم ن  ال تي  األسئلة 
ور.   للص 

ورتحويل   نص   الص  والط  إلى  إليهم  ،  لب 
   تحليله. 

متاحة  غير  ورة  الص  قراءة  إمكان 
الر سم  تقنية  حاليًّا ريثما يجري تأمين  

 الث الثي  األبعاد.  
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  :في المواّد الّتعليمّية بالّتفصيل 

 في ماّدة الّلغة العربّية واألجنبّية:   -1
ؤال عينه.    وتحديد رقم الفقرة ال تي يجري  ،ترقيم الفقرات في الن ص  − ؤال عنها ضمن الس   الس 
، ينبغي أن تكون كبيرة وواضحة )لضعاف البصر(.   −  في حال ورود أعداد في الن ص 
المطبوع(   20تخفيف   − بالخط   صفحة  على  )يزيد  طوياًل  كان  إذا  الن ص   من  وتالًيابالمئة  األسئلة    ،  حذف 

، أو إعطاء المتعل م وقًتا إضافيًّ   جرى المتعل قة بما  .    ا من دون إجراء أي  حذفه من الن ص   تعديل على الن ص 
صح  − االختيارات،  دة  متعد  مفتوحة،  )مقفلة،  األسئلة  من  مختلفة  أنواع  اعتماد  نعم/  يح يجري  خطأ،  كال،    أم 

 (.  ..ربط.
 داخل المستندات واألسئلة والن صوص.  في عدم إدراج أي  صورة  −

 

 تاريخ   –تربية -واّد اإلنسانّية: جغرافيافي الم -2
بالن سبة إلى األسئلة ال تي  وذلك  ،  أسئلة من مكتسباته حول المواقع واالستعاضة عنها بالستغناء عن الخريطة  ا −

 تتطل ب تحديد المواقع واالت جاهات.  
 ور في األسئلة والن صوص والمستندات.  االستغناء عن الص   −
−   .  تحويل األسئلة ال تي تتطل ب اإلجابة عنها قراءة خريطة إلى معطيات ضمن نص 

 

 الكيمياء    -الفيزياء -في المواّد العلمّية: علوم الحياة -3
 يجري تعديل الر سوم البياني ة وتحويلها إلى نصوص أو جداول.   −
ؤال.   3تحويل األسئلة ال تي تتضم ن جدواًل يحتوي على أكثر من  −  أعمدة إلى نص  أو استبدال الس 
 الكفيف.  أن يرسم  طل ب عدم  −
 . يهاور وعن أسئلة تحديد أجزاء أو كلمات علاالستغناء عن الص   −
 إلى أسئلة حول نصوص أو معطيات مكتوبة.   ا تتضم ن صورً تحويل األسئلة ال تي  −

 
 بالن سبة إلى الد روس في الكيمياء والفيزياء: 

 طرح أسئلة ال تتطل ب إجابات تحتوي على رسوم.   −
 

ة الكيمياء:   في مضمون ماد 
 ف  والمجموعة. : ي ع طى للمتعل مين من خالل تحديد الص  وري  الجدول الد   −
نات وليس الر سم الذر ة من حيث   −  يمكن إعطاؤها عبر مخط ط مفاهيم.    كما المكو 
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 رابط من حيث الخطوات وليس الر سم.  الت  أنواع طرح  −
م توضيحي  طرح الخلي ة الغلقاني   −  لها.   ة من دون رسم رمزها أو رسم مجس 
نات/ −  ها بشكل رموز.  ؤ وليس طلب رسم صيغ أو إعطا  ،ركيبالت    الهيدروكاربون من حيث المكو 

 
 مضمون مادة  الفيزياء:  في

د أو مستمر  بسبب عدم قدرة المتعل م على تمييز الخطوط.  رسم الذ   −  بذبات: عدم طرح رسم مترد 
 

 ياضيات: في ماّدة الرّ  -4
ر الر ياضيات )الجبر( مطلوب من دون تخفيف.   −  مقر 
 االستعانة بآلة حاسبة ناطقة عند الحاجة.   −
 تطبيق قاعدات بشكل مباشر من دون رسوم.   −
ؤال أو   − بأبعاد ثالثي ة كمعطيات ضمن الن ص  في صلب الس  مها الصور ألشياء  ال تي تقد  تضمين المعلومات 

ؤال.    استبدال الس 
 
 


