
   

 

I.S.I.S.S 

“L. EINAUDI –R.  MOLARI” 

Via felici Orsini, 19 

47922 Santarcangelo di Romagna (RN) 

Tel. 0541-624658/625051 Fax 0541621623 

Codice Ministeriale RNIS006001 

 

I.S.I.S.S 

 (sede distaccata) 

“L. Einaudi – R. Molari” 

Via E. Morri, 8 

47922 Rimini (RN) 

Tel 0541736294/736168 Fax 0541735762 

 

                                                                                                                             

DM 27.12.2012 – CM n.8 6/3/2013) 

 منهج التدريس الشخصي

A.S  20        /20        السنة الدراسية 

 ُحرر من طرف مجلس القسم و العائلة

 

 بيانات التلميذ. 1

 

 ............................................…..اإلسم و اللقب

 ..........................القسم

 .........................................تاريخ و مكان الوالدة

 ...................................تاريخ أول قدوم إلى إيطاليا

 ...................................لغات أخرى يتكلمها التلميذ

 ( .........................................الولي) رقم الهاتف 

 ............…و ببلد التلميذ/عدد سنوات الدراسة بإيطاليا أو

 نوع االحتياجات التعليمية الخاصة. 2

 أو   /لعام الدراسي الحالي ونعني به التالميذ األجانب الذين دخلوا ألول مرة في نظامنا المدرسي خالل ا) NAIالتالميذ   ○     

 (;السابق        

 نعني التالميذ الذين تعلموا القراءة و الكتابة ، لكنهم لم يصلوا )تلميذ أجنبي وصل إلى إيطاليا في السنوات الثالث األخيرة   ○    

 (;سةبعد إلى تلك المهارات باللغة اإليطالية التي يمكن أن تجعلهم يفهموا مواضيع الدرا         

 التلميذ األجنبي الذي ، رغم وجوده في إيطاليا لعدة سنوات ، ال يزال يجد صعوبة في اللغة اإليطالية وعلى وجه ○      

 ;الخصوص في الدراسة        

 التلميذ األجنبي الذي ال يتطابق عمره مع السنة الدراسية التي تم إدراجه بها ، بسبب تأخر في التعليم مقارنة بالقوانين   ○    

 .باالتفاق مع العائلة" أقل"اإليطالية ، يكرر السنة أو تم إدراجه في فئة         
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 :معلومات أخرى يعتبرها مجلس القسم مفيدة

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 تقييم المهارات اللغوية عند الدخول. 3

 

 الجدول المرجعي األوروبي للغات 

 المستوى
 المهارات

C2 C1 B2 B1 A2 A1  

 الفهم الشفوي      

 الفهم الكتابي      

 اإلنتاج الكتابي      

 اإلنتاج الشفوي      

 التفاعل الشفوي      

 

 الموصى بها/ تدخالت الدعم التكميلية . 4

 ؛( إذا تم توفيرها في الفصل)أو مجموعات صغيرة مع معلم المناهج أو مدرس الدعم / أنشطة فردية و  ○     

 أو خارج أوقات الدراسة ؛/ في أوقات الدراسة  L2دورة اللغة اإليطالية ○      

 تدخل من قبل الوسيط اللغوي○      

 تدارك تأديبي○      

 أنشطة مدرسية بعد الظهر○      

 

 . تحديد التغييرات في المنهج الدراسي5
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زم لدراسي الالوى امجلس القسم ، في يوم................. ، مع األخذ بعين االعتبار الصعوبات اللغوية ، والتي ال تسمح للتلميذ بتحقيق التطور في المست

 للنجاح. يقترح تدخالً مخصًصا في المضمون والتوقيت: 

 

 (حدد أيها)فقط في بعض المواد ○       

       ………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………… 

 في كامل المواد○       

 

 :هذا المنهج الدراسي مؤقت لمدة

 ثالث شهور○        

  خمس شهور○       

 عام○       

 

لة ذات يزيادة على ذلك ، تمشيا مع قانون المناهج الدراسية المخصصة وعلى أساس االعتبارات التربوية ، يقترح مجلس القسم أدوات دعم وتدابير بد

 .طبيعة مؤقتة ، من أجل السماح للتلميذ بتحقيق المهارات األساسية المحددة مسبقا

 

 منهجية وتدريسية متوقعة في الفصول الدراسيةاستراتيجيات . 6

 

 تنظيم دروس باستخدام لغات اتصال متعددة . 1     

 األنشطة الثنائية. 2     

 أنشطة التدريس والمساعدة بين األقران. 3     

 أنشطة التعلم التعاوني. 4     
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 تقديم تفسيرات فردية للتلميذ. 5     

 تبسيط اللغة. 6     

 (…الكلمات األساسية ، التسطير ، مراقبة الصورة ، إلخ)توفير المعرفة الستراتيجيات الدراسة . 7     

 تبسيط المعلومات. 8     

 المساعدة على فهم النص من خالل أسئلة بسيطة . 9     

 التأكد من فهم األشياء المطلوبة في االمتحانات. 10     

 باالمتحانالسماح بمزيد من الوقت للقيام . 11     

 

 أدوات دعم

 

 :يستفيد التلميذ من أدوات الدعم التالية في مختلف التخصصات

 كمبيوتر ذو كتابة مرئية، مصحح لإلمالء، ُمحّول الكالم إلى صوت( أ    

 السبورة التفاعلية المتعددة الوسائط( ب    

 كتب صوتية( ت    

 CDكتب في قرص مضغوط ( ث    

 ائطجداول، مخططات وخر( ج    

 الكتب والقواميس الرقمية( ح    

 إختبارات شفوية مبرمجة ( خ    

 

 تدابير إعفائية

 

 :في إطار كل تخصص ، يمكن إعفاء التلميذ من

 القراءة بصوت عال( د    
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 تدوين المالحظات( ذ    

 تصحيح األخطاء اإلمالئية الكبيرة( ر    

 إنتاج النصوص المعقدة( ز    

 إمالء النصوص( س    

 حفط الجداول( ش    

 حفط األفعال و األشعار( ص    

 معايير وأساليب التحقق والتقييم. 7

 (أيضا المتحانات الدورات النهائية)التقييم 

 : سيقوم التلميذ في تقييم المواد المختلفة باستخدام

 (6أدخل الحروف أو أرقام النقطة )

راتيجيات أوقات إضافية واست أدوات دعم تدابير إعفائية المواد
 منهجية

    اللغة االيطالية

    تاريخ

    رياضيات

    اللغة االجنبية االنجليزية

    اللغة االجنبية الفرنسية

..…………    

..…………    

..…………    

..…………    

..…………    

..…………    

..…………    

..…………    

..…………    

..…………    

..…………    
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 .في الحسبان الحضور والمشاركة في إجراء ات التعزيز واالستعادة التي تنشطها المدرسة كما سيأخذ التقييم

 

 االتفاق مع األسرة. 8

 :إلتزامات العائلة

 تشجيع تبادل المعلومات -

 دعم تحفيز و تشجيع التلميذ  -

 التحقق من أداء المهام وااللتزامات المحددة -

 استخدام السجل اإللكتروني -

 

، النصوص المبسطة ، المخططات ، الخرائط ،  pdfأدوات تكنولوجيا المعلومات ، مثل تركيب الكالم ، الكتب الرقمية )األدوات المستخدمة في المنزل 

 : حدد ما يلي....(. النماذج ، الحاسبة 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 :االتفاق على يتم

 (Diario)ـ مراقبة العائلة لمذكرة التلميذ 

 ـ طرق المساعدة

 :ـ إنقاص الواجب المنزلي في هذه المواد

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 مجلس القسم

 التوقيع المادة االسم و اللقب
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 ...........................................................................مجلس القسم ،  

 

 ..................المدير التربوي 

 

 توقيع الوالد أو التلميذ ، إذا كان بالغا

…………………………………………………………………… 

 

 

 المرجعيالتشريع 

 قواعد جديدة حول صعوبات التعلم المحددة في البيئة المدرسية. ، والمراسيم التنفيذية الالحقة 2010أكتوبر  8،  170القانون رقم  -
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 2011يوليو  12المبادئ التوجيهية للحق في دراسة التالميذ والطالب ذوي اضطرابات التعلم المحددة ،  -ميور  -

للتالميذ والطالب  170بتمديد جميع التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة باإلجراءات المنصوص عليها في القانون " BESيسمح التوجيه على  -

 [DM 27/12/2012" ]ذوي اضطرابات تعلم محددة

الموضحة في  170/2010للقانون األدوات التعويضية وتدابير التوزيع المنصوص عليها في األحكام التنفيذية  BESيمكن للمدارس أن تستخدم لطالب " -

 "اإلرشادات المرفقة

- D. M .  2012. 12. 27من ميور 

- C. M . 2013مارس  6من  8رقم 

 حول خطة الشمولية السنوية 2013يونيو  27بتاريخ  01551رقم  MIURمذكرة -

- C.M. 4233  مبادئ توجيهية الستقبال وتكامل الطالب األجانب" - 19/02/2014من" 

 

يحتوي تقرير العرض النهائي للفصل الدراسي على المسار الدراسي للطالب ، وجميع األخبار المتعلقة بالدورة التي تستغرق ثالث سنوات ،  يجب أن

 .واألدوات التعويضية ، واإلعفاءات الموضوعة ، والشيكات ، واألوقات ، ونظام التقييم

 (MIUR 1787/05مالحظة )ة الخمس سنوات أثناء االختبار يمكن أيًضا استخدام أنظمة التقييم المستخدمة خالل فتر

 .BES/ من المناسب أن تأخذ في االعتبار خصائص ومهارات الطالب : شهادة من المهارات

 

 :اقتراحات برامج مجانية للكمبيوتر و الهواتف

 Balabolka ، Dspeech ، LeggixMeتركيب المفردات 

 Cmaptools ، FreeMind ، Popplet ، Mindoبرامج الخرائط العقلية والمفاهيمية 


