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QADER for Community Development

The Schoolbook Initiative
“The Schoolbook Study”

 March 2010

Through the last two decades, enormous efforts were made to raise the awareness of the Palestinian society on 
persons with disabilities issues, and social approach to disability from a human rights perspective has emerged. 
It has been always crucial to induce comprehensive change within wider, efficient and effective strategies for 
reaching the Palestinian society at large. 

QADER with its partners, endeavor to making a significant contribution to support positive attitudes of the Pal-
estinian society towards persons with disabilities, and to inducing positive and friendly social environment for 
persons with disabilities in Palestine.  

Within this perspective, QADER is launching the “Schoolbook Initiative” targeting the children at schools and 
school teachers in Palestine.

The Schoolbook Initiative has two components; 

Schoolbook Study; which aimed at screening all the school books from the first to the twelfth grade. The 1. 
study focused on highlighting the areas that pertain to issues, terminologies, photos, or drawing pertain-
ing to persons with disabilities. The study presents as well, key recommendations and suggestions for 
future modifications of the educational curriculum in this respect.

Teachers Advisory Manual to help teachers play a key role in raising the awareness of students at school 2. 
and enforcing positive attitudes towards persons with disabilities. The manual comprises tens of infor-
mal activities that were designed to serve its purpose.

Executive summary 

The Schoolbook screening study reviewed all schoolbooks used by the Palestinian Ministry of Education. It 
explored all images of persons with disabilities, classified methods used in reflecting the information to the 
students, verified the accuracy of the information,  analyzed the words, terminology and the language compat-
ibility with the terms of the social and human rights approach in addressing persons with disabilities issues. 
The Advocacy and Empowerment Unit at QADER through this study, has proceeded to collect, describe, analyze 
and classify all educational materials related to persons with disabilities in the schoolbooks. QADER aims at 
contributing to the comprehensive national efforts to institutionalize and implement change in attitudes, infor-
mation and perspectives of school students, as they might be the change agents among the Palestinian Society 
towards inducing more positive and supportive environment for persons with disabilities. 
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شكر وتقدير

يتقدم مجلس إدارة مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية وطاقمها اإلداري  بالشكر والتقدير إلى كل من مؤسسة AISPO االيطالية الشريكة 
في حتقيق وتنفيذ فكرة املشروع، كما و نوجه شكرنا للتعاون اإليطالي على دعمه ومتويله للمؤسسة في دعم حقوق وقضايا األشخاص 

املعوقني واميانه بطاقاتها ورؤيتها التنموية في مجال االعاقة.

وال بد من اإلشادة بجهود فريق العمل والزمالء في مؤسسة قادر على جهودهم في إخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجود على أفضل 
مستوى فني وعملي ممكن لإلسهام في عملية تقييم املناهج الفلسطينية من هذا املنظور، ومساعدة اجلهات املعنية في تطوير املعلومات 

واملفاهيم املتعلقة باإلعاقة وقضاياها واإلجتاهات نحو األشخاص املعوقني في املدارس الفلسطينية.
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مبادرة الكتاب المدرسي

يعد الكتاب املدرسي أحد الوسائل الهامة والفعالة في تكوين الوعي العام، االجتاهات واألفكار لدى تالميذ املدارس، وحيث أنه جزء ال 
يتجزء من املنهاج املدرسي ويعتبر أحد املدخالت األساسية في عملية التربية والتعليم، فلذلك أصبح لزاما اإلعتماد عليه كوسيلة فعالة 
ملـأسسة الوعي بالقضايا اإلجتماعية املختلفة. فالكتاب املدرسي الذي يواكب التالميذ في كافة مراحلهم الدراسية على مدى إثني عشر 
عاماً، يوفر فرصة هامة ميكن إستثمارها في توجيه النشىء نحو اإلهتمام باألولويات الوطنية التى حتظى باإلجماع. وهو  يشكل األرضية 
املناسبة لزراعة القيم واملثل واالجتاهات التى يحرص املجتمع الفلسطيني على غرسها في قلوب وعقول الصغار الذين سيقودون شعبنا 
ليشغل املكانة التى يستحقها بني شعوب األرض، وهذا لن يتحقق إال إذا كانت منظومة القيم واملثل التى يتحلى بها منسجمة مع روح العصر 
احلديث مبا فيها من إمتثال للمواثيق واملبادئ اإلنسانية واحلقوقية الدولية التى متثل بوصلة العالم احلديث في سعيه لتحقيق كرامة بني 

البشر كافة، جنباً إلى جنب مع احملافظة على القيم واملثل األصيلة في ثقافتنا العربية مبا فيها من تنوع وثراء . 

لهذا فإن العمل على تطوير الكتاب املدرسي الفلسطيني والذي تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على تعديله بشكل متواصل ودؤوب 
التى سيحملها  املعارف واالجتاهات  تؤثر في طبيعة وشكل  التى ميكن أن  الفلسطيني، يعد من أهم األعمال  املناهج  من خالل مركز 
أطفال اليوم وشباب الغد وقادته، وسيسهم في توجيه  تفكيرهم وإهتماماتهم نحو القضايا املجتمعية األكثر أهمية وتأثيرا، ومن خالل 
ذلك ميكن ان نضمن تبني وتكريس توجهات إيجابية لدى القادة واملواطنني وهم يضطلعون بواجباتهم املستقبلية في معاجلة كافة شؤون 

وقضايا املجتمع.

عَوقني هم إحدى أكثر الشرائح تهميشاً، ومبا أن األفكار اخلاطئة والنظرة السلبية نحوهم ال زالت ذات تأثير كبير  ومبا أن األشخاص املمُ
في حتديد طريقة تعامل املواطنني معهم، أصبح من الضروري إستعمال كافة الوسائل املتاحة مبا في ذلك املنهاج املدرسي بشكل عام 
و الكتاب بشكل خاص للمساعدة في تصحيح النظرة املجتمعية السلبية و تشكيل اجتاهات إيجابية.  وذلك من خالل إدخال مواد أدبية 

وعلمية على الكتب واملناهج املدرسية.

وقد تناولنا بشكل خاص قضية األشخاص املعوقني أؤلئك الذين طاملا حرموا من حقوقهم ومن املعاجلة الصحيحة لقضاياهم بسبب قلة 
الوعي واملعلومات أحياناً وبسبب االجتاهات السلبية أحياناً أخرى.

البيئة  التوعوي الذي يهدف إلى توطيد دعائم  بناءا على ذلك جاءت فكرة مبادرة الكتاب املدرسي لتشكل مساهمة نوعية في العمل 
اإلجتماعية الصديقة لألشخاص املعوقني، ووضع التوعية واالجتاهات والسلوك نحوهم في اإلطار املنهجي املنظم والسليم ضمن منظومة 
العمل الفلسطيني الذي يهدف إلى تكريس ثقافة التقبل والتفهم واإلنسجام، ويحقق الرضا لكافة فئات املجتمع الذي أصبح أكثر من 
أي وقت مضى بحاجة إلى حتقيق التكامل بني كافة املشاريع والبرامج الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية.ليتمكن من الوقوف في وجه 

التحديات املعاصرة.

تتكون هذه املبادرة من مكونني إثنني أساسيني يكمل كل منهما اآلخر: فكان األول إعداد دراسة حول قضايا األشخاص املعوقني في الكتاب 
املدرسي . أما املكون الثاني فهو إعداد دليل إرشادي للمعلمني لتوعية الطالب وتعديل اجتاهاتهم نحو األشخاص املعوقني. 

تتضمن الدراسة التي بني أيدينا وصفا للمواد التي تناولت قضايا األشخاص املعوقني بالفحص والوصف والتحليل في جميع الكتب 
املدرسية املعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  لكافة صفوف املرحلتني األساسية والثانوية، حيث مت إستعراضها في جداول 

وفقا للصفوف الدراسية املختلفة ووفقا للمواضيع الدراسية كي يسهل اإلطالع عليها من قبل املهتمني واجلهات املعنية.

تال ذلك حتليال للمواد التي تناولها املنهاج مع املالحظات التي كان من الضروري الوقوف عندها لنقدها باإليجاب أو بالسلب.

آملني ان تسهم هذه املبادرة بشقيها في تكوين اجتاهات إيجابية تساعد على ممارسات وسلوك سليم وتعمل على تشجيع تقبل الفروق 
الفردية واحترام التنوع البشري الذي يعد األشخاص املعوقني من أهم مكوناته وعناصره، أؤلئك الذين طاملا أضافوا اليه الكثير عبر 

العصور وفي كافة احلضارات التي عرفها التاريخ. 

كما يحذونا األمل أن تأخذ هذه املبادرة موضع اإلهتمام من قبل اجلهات املختصة لتكون ركيزة إنطالق نحو زرع القيم واالجتاهات 
اإليجابية نحو األشخاص املعوقني. 
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 الملخص التنفيذي

يقدم هذا املوجز نبذة وافية وملخصاً عملياً يجعل إستعراض الدراسة واإلطالع عليها أمراً سهاًل  وممكناً جلميع املهتمني وذوي العالقة، 
وميكن اإلستفادة منه في التحضيرات لتنظيم أية نشاطات مرتبطة بهذه الدراسة من قبيل ورشات العمل ، حيث باإلطالع عليه ميكن لذوي 
العالقة تكوين فكرة واضحة عن طبيعة الدراسة وأهميتها ومحتوياتها قبل املشاركة في األنشطة املقرة ملناقشتها خصوصاً أنه يصعب 

توزيع الدراسة قبل اإلطالع على كافة التفاصيل املتعلقة بها من خالل جلسات حوار أو ورشة عمل تنظم خصيصاً لهذا الغرض.  

عملت هذه الدراسة على مراجعة كافة الكتب الدراسية املعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بشكل منهجي منظم بهدف 
التعرف على صور األشخاص املعوقني في هذه الكتب وعلى الطرق والوسائل املعتمدة في إيصال األفكار واملعلومات للتالميذ. باإلضافة 
إلى التحقق من دقة املعلومات وطبيعة اخللفيات الثقافية والفكرية التى ترتكز عليها فحوى املواد النصية والرسومات واألشكال التى 
مت إستعمالها في التوعية من خالل الكتب. آخذين بعني اإلعتبار طبيعة املباحث العلمية واإلنسانية. وقد مت التمحيص في الكلمات 
واملصطلحات واللغة املستخدمة ومدى إنسجامها مع اللغة واملصطلحات العصرية ومع التوجه التنموي املبني على أساس حقوقي في 
معاجلة قضايا األشخاص  املعوقني. ومت البحث كذلك في إمكانية وجود رؤيا وطنية أو توجه مخطط ومدروس مت على أساسه إعتماد 
هذه املواد، جنباً إلى جنب مع البحث في عدة عناصر هامة توقعنا أخذها بعني اإلعتبار وعلى رأسها تكاملية املواد وترابطها مع بعضها 
من حيث عرضها في املباحث والصفوف املختلفة بشكل تراكمي وتدريجي. وشموليتها من حيث تغطيتها  جلميع املوضوعات والقضايا  
التى تتعلق باألشخاص املعوقني وشؤونهم املتعددة في مختلف املجاالت السياسية ، الثقافية، اإلجتماعية واإلقتصادية. من عدة زوايا 

ومنطلقات من بينها الصحية، والتشغيلية، والعلمية واحلقوقية واإلنسانية. 

 عمدت وحدة املرافعة والتمكني في مؤسسة قادر  إلى جمع ووصف وحتليل وتصنيف كافة املواد ذات العالقة باألشخاص املعوقني في 
الكتب املدرسية ومت عرضها بشكل يسهل على الراغبني واملهتمني اإلطالع عليها والتعرف على فحواها والرجوع إلى الكتب ملزيد من 

املعلومات والتحقق. 

 إن مؤسسة قادر إذ تقدم هذه الدراسة تؤكد على أن الهدف األسمى منها لن يتحقق إال بإتخاذ القرارات واإلجراءت الالزمة من أجل 
وضع التوصيات التى وردت فيها موضع التنفيذ. 
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خلفية عامة

تبني من خالل املعايشة اليومية لواقع السلوك واملمارسات التى يقوم بها املواطنون خالل تواصلهم مع األشخاص املعوقني، ومن خالل 
بعض الكتابات التي تناولت الوعي املجتمعي بقضاياهم وشؤونهم وحقوقهم ، أن هنالك ثمة ضعف في املعلومات وقلة وعي مستفحلة في 
أوساط املجتمع الفلسطيني في هذا املضمار. حيث لوحظ تفشي األفكار املغلوطة واخلاطئة والصور النمطية والتعميمات، وقد ظهرت 
مؤشرات واقعية ملموسة تدلل على حجم وطبيعة الوعي الذي لم يصل إلى احلد األدنى املطلوب كي نتحدث عن ضمان تكريس التفهم 

لألشخاص املعوقني وليس عن السلوك املدفوع بالشفقة والعطف.

ومن أبرز املؤشرات التي تدلل على قلة الوعي واإلجتاهات السلبية، ما نشاهده من سلوك غير الئق في التعامل معهم على مستوى البيت 
والشارع واملدرسة ومختلف األماكن العامة وفي مختلف مناحي احلياة، وما نختبره يوميا من جتاهل أو رفض من قبل الكثير الكثير من 
املؤسسات الوطنية العامة واخلاصة ومنها البلديات وبعض الدوائر في عدد من الوزارات والكثير من أماكن العمل اخلاصة، للتفاعل 

اإليجابي معهم وتلبية حقوقهم ومتطلباتهم املختلفة املنبثقة من القوانني والتشريعات. 

وقد كانت إساءة معاملة األطفال املعوقني وظهور بعض املشاكل اإلجتماعية وخصوصا تلك التي تتعلق بالنساء والفتيات املعوقات، ما هي 
إال مؤشرات واضحة أشعلت الضوء األحمر مؤذنة بضرورة التدخل للتغيير في طريقة وأسلوب وآليات التوعية املستخدمة.

بالرغم من تزايد وتقدم اإلهتمام اإلعالمي بقضايا املعوقني وشؤونهم، إال أنه ال زال هناك الكثير من اخللل في أسلوب تناول وسائل 
اإلعالم املختلفة لهذا املوضوع ، مع عدم إغفال بعض احملاوالت الناجحة  واملتميزة في هذا املضمار، والتى غالباً ما  تأتي مبعثرة وغير 
منظمة، مما يفقدها الفعالية املطلوبة إلحداث التغيير املنهجي املنظم املطلوب. لذلك كان ال بد من العودة إلى الوراء قليال والتفكير في 

أصل املشكلة واألسلوب األمثل ملعاجلتها.

هنا برزت أهمية املأسسة كمنهج للعمل على التوعية الشاملة، وهو ما تبنته مؤسسة قادر للتنمية املجتمعية في أول خطة إستراتيجية 
معتمدة من قبل هيئتها  العامة ومجلس إدارتها والتى مت إعدادها في مطلع عام 2009. 

ومن هذا املنطلق بادرت وحدة املرافعة والتمكني في املؤسسة إلى إطالق مشروع الكتاب املدرسي والذي تضمن جزئني أساسيني: تناول 
أولهما إعداد دليل إرشادي لألنشطة التي ميكن للمعلمني تنفيذها في املدارس بقصد توعية التالميذ  وتعديل إجتاهاتهم وسلوكهم نحو 

األشخاص املعوقني . 

أما اجلزء الثاني فقد كان عبارة عن دراسة مسحية جلميع كتب املدارس األساسية والثانوية، بقصد التعرف على كيفية تناولها  لقضايا 
األشخاص املعوقني وحقوقهم.

وقد  قامت املؤسسة بعرض فكرة املشروع على وزارة التربية والتعليم التي قامت بدورها باإلعراب عن إستعدادها للتعاون من أجل 
إجناحه وأصدرت توجيهاتها إلى اجلهات ذات العالقة لتسهيل توفير الكتب املدرسية التي ستقوم املؤسسة مبسحها. ومبجرد إستالم 

الكتب باشرت املؤسسة بالبدء بالدراسة.    
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أهمية و مبررات الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في  كونها الدراسة األولى التي تتناول أكثر العناصر تأثيراً في تشكيل وعي وإجتاهات التالميذ نحو إحدى 
أهم الشرائح اإلجتماعية املكونة للمجتمع الفلسطيني، أال وهو الكتاب املدرسي. الذي يستخدم في تعليم أكبر الفئات اإلجتماعية حجماً، 
وأكثرها قابلية لإلستجابة، حيث تعتبر السن املبكرة للتالميذ عنصراً هاماً يجعلهم أكثر الفئات تأثراً باملدخالت  التى تتضمنها العملية 
التعليمية. فهي غالباً ما تكون عرضة إلستهداف مختلف اجلهات والوسائل التى ترمي إلى التأثير في مبادئها وقيمها ومعتقداتها. لذلك 

يصبح العمل على توجيهها بشكل منهجي من أكثر األمور إحلاحاً .

عالوة على  ما  للنظام املدرسي من أفضلية في إمكانية الوصول إلى األطفال و التأثير عليهم، بشكل منهجي منظم.   إضافة إلى  
أعدادهم الكبيرة في املدارس، مما يعني سهولة الوصول إلى قطاعات إجتماعية واسعة من خاللهم  بشكل منهجي ومنظم. كما وتعتبر 
اإلجتاهات اإليجابية نحو املعوقني حجر الزاوية في رحلة املجتمع نحو الدمج و تكريس التقبل بشكل قوي يغرس في األطفال املعرفة 
الصحيحة الالزمة لتعميق فهمهم إلحتياجات و حقوق املعوقني، وأساليب التفاعل السليمة معهم، مما يؤهلهم ألخذها بعني اإلعتبار بشكل 

مهني في  املستقبل عندما يشغلون املناصب املختلفة، سواء أكان ذلك في القطاع العام أو اخلاص.

إن ما يالحظه العاملون مع املعوقني وما يتحدث عنه املهتمون من جتاهل و إساءة  معاملة وعنف بأشكاله الذي يتعرض له املعوقون، يقرع 
أجراس اخلطر مبا يستدعي التدخل بأسرع ما ميكن لوضع األسس الصحيحة لتغيير تدريجي ومنظم للتوعية السليمة.

ولم تأت فكرة دراسة وحتليل قضايا األشخاص املعوقني في الكتب املدرسية وكيفية تناولها لقضاياهم وحقوقهم بالصدفة ، بل نتيجة 
إلدراكنا ألهميتها في عملية التوعية ومالحظة أن املناهج املدرسية - خاصة الكتب - مقصرة في معاجلة هذا املوضوع كماً و نوعاً، حيث 

املواد قليلة جداً و ضعيفة إن وجدت. فهي تستعمل لغة غير مالئمة أحياناً وصور تعزز األفكار النمطية أحياناً اخرى. 
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أهداف الدراسة

تسعى مؤسسة قادر من خالل هذه الدراسة إلى حتقيق عدة أهداف أهمها:

األهداف العامة:
تقييم مدى مالءمة وصالحية املواد املستخدمة في الكتب الدراسية الفلسطينية لبناء وعي مجتمعي صحيح وإجتاهات إيجابية نحو  1 .

األشخاص املعوقني.

املساهمة في وضع االسس الصحيحة لتوعية ممنهجة ومنظمة جتاه األشخاص املعوقني وقضاياهم وحقوقهم.  2 .

لفت انتباه ذوي العالقة من املسؤولني وصناع القرار لواقع تناول الكتب املدرسية ملواضيع اإلعاقة . 3 .

األهداف اخلاصة:
التعرف على حجم تغطية الكتب املدرسية الفلسطينية لقضايا األشخاص املعوقني وشؤونهم. 1 .

التعرف على طبيعة ونوعية تغطية الكتب املدرسية لقضايا األشخاص املعوقني. 2 .

التحقق من اللغة واملفردات املستخدمة في الكتب املدرسية لدى تناول قضية اإلعاقة في املباحث املختلفة. 3 .

فحص مستوى انسجام املواد املستخدمة مع املفاهيم والفلسفة احلديثة في التعاطي مع قضايا اإلعاقة. 4 .

التحقق من صحة املعلومات املتعلقة باإلعاقة واألشخاص املعوقني  ودقتها العلمية . 5 .
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منهجية العمل

للقيام بعملية مسح شاملة، شرعت وحدة املرافعة والتمكني فور إقرار املشروع من قبل إدارة املؤسسة بعدة خطوات متتالية تقررت على 
أساسها منهجية العمل وكانت على النحو التالي:

، فقد مت العمل على إعداد كافة النماذج التي راعت وجود عناوين يتم تبويب املعلومات حتتها  إعداد النماذج اخلاصة مبسح الكتب. 1
مبا يخدم عملية املسح من حيث الصف و املادة الدراسية وعناوين الدروس وأرقام الصفحات التي تضمنت نصوصا أو صورا حول 

اإلعاقة واألشخاص املعوقني.

للكتب  للدراسة كان اإلعتماد على مجموعة من املتطوعني في عملية املسح األولي  التخطيط األولي  ، منذ  إعداد مناذج التطوع. 2
املدرسية، فكان ال بد من تنظيم العملية التطوعية لهم من حيث ساعات التطوع واملهام املنوطة بكل متطوع/ة واإلجنازات في هذا 

املضمار.

: نظمت املؤسسة عددا من اللقاءات التحضيرية مع اإلدارة العامة للتعليم العام و آخر مع إدارة برنامج التعليم  اللقاءات التحضيرية. 3
اجلامع في وزارة التربية والتعليم لوضعهم في صورة املشروع وأهدافه، كما عقد لقاء آخر مع اإلدارة العامة لذوي اإلحتياجات 
اخلاصة في وزارة الشؤون اإلجتماعية إلطالعهم على املشروع وأهميته، هذا باإلضافة إلى لقاءات تنسيقية مع كلية التربية ودائرة 

العمل املجتمعي في جامعة بيت حلم .

: كان هناك بعض املراسالت مع اجلهات ذات العالقة منها مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت  مراسلة اجلهات ذات العالقة. 4
حلم بهدف التعاون معهم للحصول على الكتب املدرسية في كافة املواضيع الدارسية ليتسنى لنا إجراء املسح عليها. كما شملت 

املراسالت كلية التربية في جامعة بيت حلم من أجل جتنيد عددا من طلبة الكلية املهتمني بالتطوع في العمل بهذا املشروع.

: بعد حتديد وإختيار املتطوعني واملتطوعات من طلبة جامعتي بيت حلم والقدس وعدد من خريجي مشروع متكني  تدريب املتطوعني. 5
الشباب أعضاء طليعة قادر الشبابية ، والذين بلغ عددهم عشرة متطوعني/ات، قدمت لهم املؤسسة من خالل مدير وحدة املرافعة 

والتمكني شرحا وتدريبا لكيفية إجراء عملية املسح حسب متطلبات املشروع .

: فور اإلنتهاء من التدريب باشر املتطوعون بعملية مسح الكتب وتفريغ املوجودات في النماذج اخلاصة التي سبق  عملية التفريغ. 6
إعدادها لهذا الغرض وبشكل ممنهج ، فقد مت مسح كتب كل صف على حدا وبشكل متتالي لتسهيل عملية الربط بني مواضيع 

املواد املختلفة للصف الواحد.

: بعد اإلنتهاء من عملية مسح ومراجعة الكتب، بدأت عملية تدقيق البيانات و تصنيفها وتبوبها وتفريغها في  املراجعة والتصنيف. 7
جداول خاصة يسهل اإلطالع عليها. وقد جاء العرض على شكل مناذج خاصة بالصفوف ، وأخرى خاصة باملواضيع.

: إعتمد التحليل على جملة من العناصر األساسية التي إرتأينا أنها تشكل القواعد األساسية التي  التحليل وإعداد التقرير النهائي. 8
يستند إليها في نشر الوعي وتشكيل اإلجتاهات الصحيحة للتالميذ. 
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جداول البيانات حسب المباحث
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التربية اإلسالمية
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

اجلزء الثاني18صورة: طفل يساعد شيخ مكفوف الخذ مكانه داخل املسجدالصف األول1
اجلزء األول58درس الرحمة، صورة : شخص يدفع كرسي متحرك لشخص آخر .الصف الثاني2
ال يوجدالصف الثالث3
الدرس العاشر من قصص القرآن الكرمي : فضل املؤمن عند الله تعالى، قصة عبد الله بن أم الصف الرابع4

مكتوم. نص: جاءه رجل أعمى  ، واملقصود في الدرس أن رجال مكفوف جاء إلى الرسول عليه الصالة 

والسالم فأعرض عنه الرسول نتيجة إنشغاله بأمور أخرى فنزلت سورة قرآنية في هذا املوقف “ عبس 

وتولى * أن جاءه االعمى * وما يدريك لعله يزكى* 

نص: وصار النبي عندما يرى إبن أم مكتوم يرحب به قائال: مرحبا مبن عاتبني فيه ربي ، ويسأله إن 
كان له حاجة.

نص: أنا مسلم ال أفرق بني إنسان وآخر إال بالتقوى والعمل الصالح.

حتت  عنوان أتعلم: معلومات عن إبن أم مكتوم: هاجر إلى املدينة املنورة وكلفه النبي “ صلى “ أثناء 

غيابه بإدارة شؤون املدينة املنورة ،وأمره أن يصلي بالناس وكان مؤذنا للرسول “ صلى “.

نشاط: أحتدث عن الدور الذي ميكن أن يقوم به ذوو اإلحتياجات اخلاصة كالضرير واملقعد في 
املجتمع ، من خالل قصة عبد الله بن أم مكتوم.

التقومي: 5- ما واجبنا نحو كل من : أعمى يحرص على طلب العلم؟ مقعد يحب ممارسة الرياضة ؟

اجلزء الثاني40-37

نص: الذي وطئ اجلنة بعرجته: كان عمرو بن اجلموح – رضي الله عنه – أعرج .. فحوى الدرس الصف اخلامس5
ان ابناءه منعوه من املشاركة في اجلهاد بسبب عرجته فسمح له الرسول بذلك وبشره أنه سيدخل اجلنة 

بعرجته.

اجلزء الثاني47

ال يوجدالصف السادس6
ال يوجدالصف السابع7
ال يوجدالصف الثامن8
حتت عنوان فرعي، مساعدة اآلخرين: نص: بل يشمل تقدمي العون إلى كل من يحتاج إليه  ال سيما الصف التاسع9

الضعفاء واملرضى وكبار السن وفاقدي البصر وغيرهم.

اجلزء الثاني32

ال يوجدالصف العاشر10
ال يوجدالصف احلادي عشر11
الدرس السادس: عناية اإلسالم بذوي اإلحتياجات اخلاصة.الصف الثاني عشر12

نص: تقدمي حول إهتمام الدين اإلسالمي بذوي اإلحتياجات اخلاصة” وقد بلغت رعاية اإلسالم لهم 
درجة عالية من السمو والرفعة “ 

تعريف: ذوو اإلحتياجات اخلاصة.

توجيهات اإلسالم لذوي اإلحتياجات اخلاصة : 

حقوق ذووي اإلحتياجات اخلاصة في اإلسالم.

درس كامل حول ذوي اإلحتياجات اخلاصة حتت العناوين سابقة الذكر.

149-147
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التربية المسيحية
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

الدرس السادس: شفاء أعمى، مجموعة من األسئلة يتكرر فيها لفظة أعمى.الصف األول1

نص: نفكر :1- ملاذا أشفى يسوع األعمى؟ 2- كيف نستطيع أن نساعد أعمى؟

نشاط: نتحدث عن الصورتني اآلتيتني: صورة: رجل مكفوف يقرأ في كتاب بنظام بريل + 
صورة رجل مكفوف ميشي وحده بإستخدام العصا البيضاء.  

نشاط: نتحدث عن الصورتني اآلتيتني: صورة 1: طفل يستخدم عكازة يحاول أن يتناول 
لعبته من فوق خزانة وال يستطيع.

صورة 2 : طفل آخر يتناول اللعبة من فوق اخلزانة ويقدمها للطفل الذي يستخدم العكازة.

50-46

ال يوجدالصف الثاني2
نص: هل افكر في املكفوفني الذين يعيشون في ظالم دائم ، واشكر ربي النه منحني نور الصف الثالث3

عيني؟
3

ال يوجدالصف الرابع4
ال يوجدالصف اخلامس5
ال يوجدالصف السادس6
ال يوجدالصف السابع7
العمل اإلجتماعي في كنائسنا، نص: يتحدث عن مجاالت العمل اإلجتماعي التي تقدمها الصف الثامن8

الكنيسة في األراضي املقدسة ومنها: 

) احلاالت االجتماعية، اإلعاقة اجلسدية والعقلية والنفسية، األيتام، املسنني، وغيرهم (

68

ال يوجدالصف التاسع9
ال يوجدالصف العاشر10
الصف احلادي 11

عشر
نص: االهتمام بالفقراء: تهتم الكنيسة بالفقراء واملعوزين واملتأملني وذوي االحتياجات 

اخلاصة، من دون متييز من اي نوع كان.
68

ال يوجدالصف الثاني عشر12
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اللغة العربية
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

لغتنا اجلميلة: نص : رجع سليم إلى املدرسة على كرسي متحرك.الصف االول1

صورة: سليم يجلس على كرسي متحرك في الطابور الصباحي.

 نص: قال املدير احلمد لله على سالمة سليم احلذر احلذر عند عبور الطريق.

التعبير : نص: نعبر عما يدور في الصورة اآلتية:

صورة: طفل على كرسي متحرك يلعب تنس طاولة مع طفل آخر.

اجلزء الثاني133

التعبير : نص : جنيب عن األسئلة الواردة حتت الصورتني اآلتيتني كتابيا:الصف الثاني2

صورتني: األولى: طفلني أحدهما مكفوف زياد وخالد ، زياد يقرأ خلالد من الكتاب.

الثانية : كتب حتتها خالد ومي ، نفس الطفل املكفوف في الصورة األولى وطفلة بجانبه تشغل له جهاز 

مسجل.

األسئلة: ماذا يفعل زياد؟  ماذا يفعل خالد؟  ماذا تفعل مي؟

اجلزء األول53

ال يوجدالصف الثالث3
اجلزء الثاني13األسئلة: سؤال رقم 6- هل فقدان البصر يعيق اإلنسان عن مواصلة التعلم؟الصف الرابع4
الدرس 11 : حكمة قاض: نص تتردد فيه كلمة كسيح طوال الدرس وهي حسب الدرس عن رجل الصف اخلامس5

مقطوع الساق الذي ميثل  رجال محتاال يحاول اإلحتيال على رجل آخر باإلدعاء أنه صاحب حصان 

ليس له أصال.

اجلزء األول96

ال يوجدالصف السادس6
ال يوجدالصف السابع7
ال يوجدالصف الثامن8
ال يوجدالصف التاسع9

ال يوجدالصف العاشر10
اجلزء الثاني73كتاب املطالعة واألدب والنقد : نص: كما فعل إبن العالف الضرير في رثاء هر مات له.الصف احلادي عشر11
ال يوجدالصف الثاني عشر12
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التربية المدنية
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

صورة : طفل يساعد رجل مكفوف على عبور الشارع دون أن حتمل الصورة أي تعليق.الصف األول1

صورة لفتاة تساعد رجل كبير السن على كرسي متحرك ، مربع نص: الرجل املسن يقول شكرا يا ابنتي، 

ترد الفتاة: أقدم واجبي.

39

24

اجلزء األول

اجلزء الثاني
حتت عنوان » اإلقتناع ليس ضعفا » صورة: مجموعة من الطالب في منطقة طبيعية  بينهم طالب الصف الثاني2

يجلس على كرسي متحرك.

نص: نحن أطفال ال نستطيع الصعود على الصخور ، كما أن صديقي علي يجلس على كرسي متحرك. 

درس نساعد أسرتنا واآلخرين / نشاط : صورة طفلة معوقة على كرسي متحرك ، مربع نص: 
الطفل يقول للفتاة سأرافقك إلى بيتك يا سحر.

38

12

اجلزء االول

اجلزء الثاني

ال يوجدالصف الثالث3
حتت عنوان التضامن بني الناس، نص: أالحظ الصورتني اآلتيتني ، ثم أجيب عما يليهما: الصورة الصف الرابع4

2: صورة ملبنى مكتوب عليه جمعية رعاية املعاقني وأمامه شخص على كرسي متحرك  ينزل على سطح 
مائل أمام املبنى ،وكذلك تتضمن الصورة رجل يستخدم عكازتني ميشي بإجتاه مدخل اجلمعية. س2 

من املستفيد من جمعية رعاية املعاقني؟ أقرأ وأفكر: نص: جمال: أما أنا فأحب أن يهتم الناس باملعاق 

الفلسطيني الذي أصيب مبشكلة جسدية أو عقلية ويحتاج إلى رعاية خاصة من خالل توفير برامج 

تعليمية وتدريبية تؤهله للحياة الكرمية أسوة مبن لم يصب بإعاقة .

الدرس 3 : معا نحافظ على حقوق املعاق، نص: أالحظ الصورتني اآلتيتني ، ثم أجيب عما يليهما:

صورة 1 : ثالثة أطفال يلعبون كرة السلة أحدهم على كرسي متحرك.

صورة 2: طالبات في الصف يجلسن على املقاعد ، إحداهن تضع بجانب مقعدها عكازتني. س1: عالم 
يدل ما يقوم به الطفل في الصورة األولى؟

س2: كيف ميكن مساعدة املعاق لكي يتعلم؟ أقرأ وأفكر: نص: ذهب التالميذ في زيارة إلى إحتاد 

املعاقني وإجتمعوا مع رئيس اإلحتاد “” حوار بني رئيس اإلحتاد والتالميذ حول دور اإلحتاد واخلدمات 

التي يقدمها لألشخاص املعوقني. أنشطة: نشاط 1 نبحث ونكتب أسماء معاقني أبدعوا وأسهموا 

إسهامات متميزة في املجاالت اآلتية : أدب شعر  اإلختراعات. نشاط 2 : جنري مقابلة مع شخص 

من ذوي اإلحتياجات اخلاصة في بلدنا ونكتبها ونسأله خاللها مجموعة أسئلة ثم نستعرض ما دار في 

اللقاء أمام زمالئنا في الصف..

التقومي: ما الواجب امللقى على الدولة نحو ذوي اإلحتياجات اخلاصة؟

ماذا تقترح على مؤسسات املجتمع من نشاطات تسهم في دمج ذوي اإلحتياجات اخلاصة في املجتمع؟ 

باعتقادك كيف ينظر الناس إلى املعاقني؟ وما رأيك في هذه النظرة؟

أستنتج: 1-  اإلعاقة ليست نهاية احلياة بل باعثة للعمل والتحدي.

          2 -  ذوو اإلحتياجات اخلاصة بحاجة إلى قوانني خاصة حتمي حقوقهم.

22-21

32 – 29

اجلزء الثاني
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حقوق األطفال: 4 صور : أحدها يظهر فيها الطالب يتوجهون إلى املدرسة ومن بينهم طفل على الصف اخلامس5
كرسي متحرك ولكنه يظهر في الصورة لوحده بجانب السور الداخلي للمدرسة.

درس 1 : من حقي ، نص: أالحظ الصور اآلتية وأجيب عما يليها:

إحدى الصور فتاة مغمضة العينني تتلمس الكتاب بأصبعها ، نص: ما احلق الذي تعبر عنه كل صورة 

من الصور أعاله؟

ثم عودة لنفس الصورة األولى وصورة الطفل على الكرسي املتحرك أمام سور املدرسة حتت عنوان 

حقي في التعلم

الدرس 2 : أالحظ الصور اآلتية وأجيب عما يليها:

إحدى الصور جهاز تلفاز يظهر فيه مذيعة وفي زاوية التلفاز السفلى مترجم لغة إشارة.

الوحدة 3 : املصالح العامة واحلفاظ عليها: مجموعة صور تظهر في إحداها مجموعة من الناس في 
مستشفى أمام مصعد كتب عليه معطل ومن بني املجموعة إثنتني تستخدمان عكاز.

الدرس 2 : أالحظ الصور وأجيب عما يليها:

نفس الصورة السابقة مع وجود سؤال في أسفلها: ملاذا يجب أن نحافظ على املمتلكات العامة؟

7+3+2

26

38 + 34
حتت عنوان العنف داخل املدارس، صورتني إحداها تظهر فيها مجموعة من الطالب بينهم طالب على الصف السادس6

كرسي متحرك.

28

األنشطة نشاط رقم 1 املادة 11 هـ - احلق في الضمان اإلجتماعي ال سيما في حاالت التقاعد  الصف السابع7
والبطالة واملرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل وكذلك احلق في إجازة 

مدفوعة.

مظاهر حقوق اإلنسان: نص هذا باإلضافة إلى حقوق خاصة تتمتع بها بعض الفئات اخلاصة مثل 
األطفال واملرأة واملعاقني نظرا ألن هذه الفئات تتعرض ألشكال الظلم املختلفة أكثر من غيرها.

26

45

األنشطة: نص: قصة رلى وهي فتاة معوقة تقدمت لوظيفة وكان الرفض ألنها تستخدم كرسي الصف الثامن8
متحرك مبررين هذا بأنها سياسة الشركة ، يتبع القصة نشاط على الطالب فيه أن يحددوا مكامن 

إنتهاك حقوق اإلنسان وتعديد مظاهره، وكذلك إقتراح طرق ملساعدة رلى وإثارة القضية على صعيد 

اإلعالم والنقابات العمالية واإلحتاد العام للمعوقني الفلسطينني.

26-25
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التربية الوطنية
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

نص : نعلق على الصورتني التاليتني.الصف األول1

صورة 1 : رجل مكفوف يقطع الشارع لوحده بينما يراقبه طفل من على الرصيف .

صورة 2 : نفس الرجل املكفوف يقطع الشارع ونفس الطفل يقوم مبساعدته على عبور الشارع.

اجلزء األول26

الدرس العاشر: مجاالت العمل اخليري، نص: تشمل مجاالت العمل اخليري رعاية املعاقني الصف الثاني2
واملكفوفني واأليتام، وتنظيف الساحات العامة وتقدمي املساعدة لآلخرين.

صورة : رجل يدفع فتاة على كرسي متحرك. 

نص: يوجد في فلسطني أطفال بحاجة إلى رعاية وتعليم مثل: 1- املعاق : وهو الفرد الذي تعطل أحد 
أجزاء جسمه عن القيام بالعمل ، وهو يحتاج إلى العالج والتعليم والرعاية.

صورة: طفل على كرسي متحرك يقوم بطالء مجسم على شكل حصان في إشارة إلى قيامه ببعض 
األعمال اليدوية. نص: الكفيف : هو اإلنسان الذي فقد بصره.

صورة : طفل ميسك بيد رجل مكفوف ويسير أمامه.

نص: األسئلة: من اخلدمات التي يحتاجها املعاق ...من اخلدمات التي يحتاجها الكفبف......

اجلزء األول76 – 78

ال يوجدالصف الثالث3
ال يوجدالصف الرابع4
حتت عنوان التكافل في املجتمع الفلسطيني: نص : تقدمي الرعاية والتعليم والتدريب لذوي الصف اخلامس5

اإلحتياجات اخلاصة في املجتمع.

15

نص: رعاية الدولة للنشء جسميا وروحيا وتقدمي العون لكبار السن واملرضى وذوي احلاجات اخلاصة الصف السادس6
وكفالتها حلاالت الشيخوخة.

73

ال يوجدالصف السابع7
ال يدرس هذا املبحث للصف الثامنالصف الثامن8
ال يدرس هذا املبحث للصف التاسعالصف التاسع9

ال يدرس هذا املبحث للصف العاشرالصف العاشر10
ال يدرس هذا املبحث للصف احلادي عشرالصف احلادي عشر11
ال يدرس  هذا املبحث للصف الثاني عشرالصف الثاني عشر12
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العلوم العامة
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

حتت عنوان ساعدوني: مجموعة من الصور وعلى الطالب بناءا على التوجيهات في الدرس أن يكتبوا  الصف األول1
لكل شخص رقم الصورة التي يحتاجها.

صورة لرجل مكفوف بدون عصا ، طالب مكفوف يقرأ ، فتاة تقرأ كتاب،  فتى يراقب النجوم، نظارة،  
عصا بيضاء، تلسكوب، كتاب بنظام بريل.

نص : يقرأ املكفوفون بأطراف أصابعهم ويستخدمون ورقا خاصا يحتوي على نقاط بارزة متثل أحرف 
الكلمات املختلفة.

صورة : طفل يتحدث إلى طفل آخر والذي يبدو من الصورة أنه ال يسمعه بوضوح ، نفس الطفلني في 
صورة ثانية وهما يتحدثان وقد كتب على الصورة مع إشارة بأسهم إلى أذن أحدهما “ سماعة أذن “  

نص: كيف زادت قدرة محمد على السمع؟

 11

23

اجلزء األول

نص: بأيدينا منسك األشياء ونرفعها ونسحبها ونحملها ، لوال اليدين ملا إستطعنا ....الصف الثاني2

صورة: رجل مبتور الذراع يبيع الصحف. تعليق: أحتدث عن هذا الشخص . أصف شعوري نحوه: 
أستطيع مساعدته بأن ..

نص: منشي بأرجلنا، نقفز بأرجلنا ، نلعب ونركض بأرجلنا ، لوال األرجل ملا إستطعنا أن صورة: طفل 
ميشي على عكازتني، مربع نص: أحتدث عن هذا الطفل . أصف شعوري نحوه ، أستطيع مساعدته 

بأن...

اجلزء األول24 + 26

اجلزء الثاني52صورة : طفل يدفع الكرسي املتحرك لزميله على درج ويبدو الطفلني سعيدين في الصورةالصف الثالث3
ال يوجدالصف الرابع4
ال يوجدالصف اخلامس5
نص: ولقد وجد بأن نقص فيتامني ) D ( يسبب عدم إمتصاص هذه األمالح ويؤدي إلى ضعف العظام الصف السادس6

ولينها ، يسمى هذا مبرض الكساح .

صورة: أطفال مصابني بالكساح.

اجلزء األول12

حتت عنوان الغدد الصماء : القزمة والعملقة وآثار إفرازات تلك الغدد الزائد أو الناقص على الصف السابع7
اجلسم .

اجلزء األول42-41

ال يوجدالصف الثامن8
ال يوجدالصف التاسع9

ال يوجدالصف العاشر10
العلوم احلياتية : ال يوجدالصف احلادي عشر11
العلوم احلياتية: الكساح: ينتج عن نقص كمية الكالسيوم والفوسفور في العظام وذلك لنقص فيتامني الصف الثاني عشر12

) D ( فيفقد العظم صالبته ويصبح ضعيفا ولينا .

146
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علوم الصحة والبيئة
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

ال يدرس هذا املبحث للصف األولالصف األول1
ال يدرس هذا املبحث للصف الثانيالصف الثاني2
ال يدرس هذا املبحث للصف الثالثالصف الثالث3
ال يدرس هذا املبحث للصف الرابعالصف الرابع4
ال يدرس هذا املبحث للصف اخلامسالصف اخلامس5
ال يدرس هذا املبحث للصف السادسالصف السادس6
ال يوجدالصف السابع7
يتناول هذا املبحث وحدة كاملة حتت عنوان ذوي اإلحتياجات اخلاصة.الصف الثامن8

ففي الدرس األول وحتت عنوان الفئات ذات اإلحتياجات اخلاصة يستعرض الدرس سبب التسمية ، 

كما يتطرق إلى أنواع اإلعاقات وأسبابها وطرق الوقاية منها وكيفية الكشف املبكر عنها.

في الدرس الثاني حتت عنوان إندماج األشخاص ذوي اإلعاقات في املجتمع ، يتطرق الدرس إلى 

أهم األنشطة التي ميكن أن تيسر إندماج الفئات ذات اإلحتياجات اخلاصة في املجتمع ) نقل مطابق 

للغة الكتاب وقد مت التعليق عليها في التحليل( كما يعرض الدرس مجموعة من األنشطة للتالميذ  ذات 

العالقة باألشخاص املعوقني والتي من شأنها املساعدة في تكوين فهم أوضح لدى التالميذ حول قضة 

املعوقني.

في الدرس الثالث: متطلبات ذوي اإلحتياجات اخلاصة والذي تناول احلديث عن متطلبات األشخاص 

املعوقني حسب نوع اإلعاقة إبتداءا من اإلعاقة احلركية على مستوى التسهيالت البيئية الالزمة في 

املباني واملرافق العامة ووسائط النقل.ثم ينتقل الدرس إلى متطلبات األشخاص املعوقني املكفوفني ومن 

ثم الصم فاملعوقني عقليا.

الدرس الرابع: املؤسسات التي تعنى بالفئات ذات اإلحتياجات اخلاصة.يستعرض هذا الدرس 
املؤسسات ويصنفها إلى منظمات األشخاص املعوقني أنفسهم، املؤسسات التأهيلية، املؤسسات 

التعليمية باإلضافة إلى مؤسسات أطلق عليها الدرس مؤسسات أخرى ممثال عليها باملؤسسات التي 

تأوي األشخاص املعوقني الذين يعانون من إعاقات شديدة والعناية بهم.

149-136

ال يوجدالصف التاسع9
ال يوجدالصف العاشر10
ال يدرس هذا املبحث للصف احلادي عشرالصف احلادي عشر11
ال يدرس هذا املبحث للصف الثاني عشرالصف الثاني عشر12
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الجغرافيـــــــــــــــا
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

ال يدرس هذا املبحث للصف األولالصف األول1
ال يدرس هذا املبحث للصف الثانيالصف الثاني2
ال يدرس هذا املبحث للصف الثالثالصف الثالث3
ال يدرس هذا املبحث للصف الرابعالصف الرابع4
اجلغرافيا الطبيعية: ال يوجدالصف اخلامس5
اجلغرافيا البشرية: ال يوجدالصف السادس6
جغرافيا فلسطني: ال يوجدالصف السابع7
جغرافيا البيئات: ال يوجدالصف الثامن8
جغرافيا الوطن العربي: ال يوجدالصف التاسع9

جغرافيا قارات العالم: ال يوجدالصف العاشر10
اجلغرافيا الطبيعية والبشرية: يتناول درس التركيب السكاني النص التالي: “ السكان غير الصف احلادي عشر11

النشيطني إقتصاديا: وهم األطفال دون سن العمل، والكبار خارج سن العمل، وجميع األفراد الذين 

يقومون بأعمال ال تسهم مباشرة في إنتاج السلع، واخلدمات ، مثل ربات البيوت ، والطلبة، وتشمل 

ايضا غير القادرين على العمل من العجزة واملرضى. “  

اجلزء الثاني63

اجلغرافيا الطبيعية والبشرية: ال يوجد الصف الثاني عشر12
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اإلقتصاد المنزلي
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

ال يدرس هذا املبحث للصف األولالصف األول1
ال يدرس هذا املبحث للصف الثانيالصف الثاني2
ال يدرس هذا املبحث للصف الثالثالصف الثالث3
ال يدرس هذا املبحث للصف الرابعالصف الرابع4
ال يدرس هذا املبحث للصف اخلامسالصف اخلامس5
ال يدرس هذا املبحث للصف السادسالصف السادس6
حتت عنوان : فوائد تغريب الزواج: نص: يحد تغريب الزواج من األمراض الوراثية لدى األطفال الصف السابع7

مثل األنيميا املنجلية، و أنيميا حوض املتوسط ) الثالسيميا (، وأمراض الصمم الوراثية، وبعض أنواع 

العمى، وأمراض التخلف العقلي، والتشوه اخللقي، وبعض أمراض العظام الوراثية ، وأمراض قصر 
القامة.

70

ال يوجدالصف الثامن8
حتت عنوان أمراض سوء التغذية ، وفي إستعراض لألمراض الناجتة عن اإلضطرابات في نظام الصف التاسع9

التغذية يتناول الدرس الثالث العشى الليلي ويعرض تعريفه وأسبابه وأعراضه  وكيفية الوقاية منه.

في نفس اإلستعراض يتناول أيضا الكساح ويعرفه ويعرض أسبابه وأعراضه.

13

ال يوجدالصف العاشر10
ال يدرس هذا املبحث للصف احلادي عشرالصف احلادي عشر11
ال يدرس هذا املبحث للصف الثاني عشرالصف الثاني عشر12
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قضايا معاصرة
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

ال يدرس هذا املبحث للصف األولالصف األول1
ال يدرس هذا املبحث للصف الثانيالصف الثاني2
ال يدرس هذا املبحث للصف الثالثالصف الثالث3
ال يدرس هذا املبحث للصف الرابعالصف الرابع4
ال يدرس هذا املبحث للصف اخلامسالصف اخلامس5
ال يدرس هذا املبحث للصف السادسالصف السادس6
ال يدرس هذا املبحث للصف السابعالصف السابع7
ال يدرس هذا املبحث للصف الثامنالصف الثامن8
ال يدرس هذا املبحث للصف التاسعالصف التاسع9

ال يدرس هذا املبحث للصف العاشرالصف العاشر10
في درس » أتعلم كيف أتعلم » يعدد الدرس أنواع الذكاء املختلفة ولدى احلديث عن الذكاء املوسيقي الصف احلادي عشر11

اإليقاعي وبعد تعريفه يذكر بأن هذا النوع من الذكاء موجود لدى املغنني واملوسيقيني واملعاقني بصريا.

اجلزء األول8

ال يوجدالصف الثاني عشر12
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التكنولوجيا
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

ال يدرس هذا املبحث للصف األولالصف األول1
ال يدرس هذا املبحث للصف الثانيالصف الثاني2
ال يدرس هذا املبحث للصف الثالثالصف الثالث3
ال يدرس هذا املبحث للصف الرابعالصف الرابع4
ال يوجدالصف اخلامس5
نص: إشارات الصم والبكم: وهي عبارة عن إشارات يتعلمها الصم والبكم كما في الشكل تستعمل لغة الصف السادس6

خاصة بهم للمحاكاة.

الشكل : صور ملجموعة إشارات لغة اإلشارة مع معانيها باألحرف العربية واإلجنليزية.

 )  Braille – نص: كتابة املكفوفني ) بريل

هي عبارة عن حروف ومقاطع تكتب بالتثقيب البارز كما في الشكل، ميكن للمكفوفني قراءتها بواسطة 

اللمس بأطراف األصابع.

الشكل : صور ملجموعة أحرف بنظام بريل مع معانيها باإلجنليزية .

56-55

ال يوجدالصف السابع7
ال يوجدالصف الثامن8
ال يوجدالصف التاسع9

ال يوجدالصف العاشر10
تكنولوجيا املعلومات: ال يوجدالصف احلادي عشر11
تكنولوجيا املعلومات: ال يوجدالصف الثاني عشر12
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التدريب العملي - التجاري
مالحظاتالصفحةاملادة املتوفرةالصفالرقم

ال يدرس هذا املبحث للصف األولالصف األول1
ال يدرس هذا املبحث للصف الثانيالصف الثاني2
ال يدرس هذا املبحث للصف الثالثالصف الثالث3
ال يدرس هذا املبحث للصف الرابعالصف الرابع4
ال يدرس هذا املبحث للصف اخلامسالصف اخلامس5
ال يدرس هذا املبحث للصف السادسالصف السادس6
ال يدرس هذا املبحث للصف السابعالصف السابع7
ال يدرس هذا املبحث للصف الثامنالصف الثامن8
ال يدرس هذا املبحث للصف التاسعالصف التاسع9

ال يدرس هذا املبحث للصف العاشرالصف العاشر10
درس السالمة والصحة املهنية: تناول تعريفا لألمراض املهنية على أنها: تلك التي تصيب اإلنسان الصف احلادي عشر11

جراء مهنة أو صناعة، وتسبب له العاهات والعلل.  كما يتطرق الدرس إلى أسباب احلوادث ومنها 

األسباب الشخصية التي تتضمن عيوبا في احلواس مثل ضعف البصر وضعف السمع مما يزود 

التالميذ - ربطا بالشرح الالحق- باملعلومات والتوعية الالزمتني حول األسباب وكذلك تأثيرات اإلضاءة 

غير املناسبة على العيون وما تسبب من ضعف للبصر وتعب للعيون. وتأثير الضوضاء على السمع 

والذي يؤدي إلى فقدان السمع اجلزئي أو الصمم املهني.

110+93

113 +

اجلزء الثاني

ال يدرس هذا املبحث للصف الثاني عشرالصف الثاني عشر12



جداول البيانات حسب الصفوف 
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الصف األول األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
صورة طفل يساعد رجل مكفوف على أخذ سورة العصر18الدرس 8التربية االسالمية ج 2

مكان له في املسجد
صورة : طفل يساعد زميله مكسور اليداملسلم يحسن الى جاره38الدرس 15

يحاول تناول لعبة من على اخلزانة وال صورة طفل يستخدم عكازة ) نشاط (شفاء املخلع46الدرس 4التربية املسيحية 

يستطيع الوصول لها
طفل آخر يتناول اللعبة ويقدمها له صورة طفل يستخدم عكازة وطفل آخر معهشفاء املخلع46الدرس 4
صورة لرجل مكفوف يقرأ كتابشفاء االعمى49الدرس 6
هناك رجل ميشي في الشارعصورة رجل يقرأ الكتبشفاء أعمى50الدرس 6

ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 1
نص: رجع سليم الى املدرسة على كرسي سليم يعود الى املدرسة113الدرس 22لغتنا اجلميلة ج 2 

متحرك.

صورة: طالب يجلس على كرسي متحرك
التعبير/ صورة: طالب على كرسي متحرك سليم يعود الى املدرسة118الدرس 22

يلعب تنس طاولة مع طالب آخر
ال يوجدكراسة اخلط العربي

ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

أتعرف على العلوم العامة ج 1

جسمي

صورة رجل مكفوف مع عصاصورة رجل مكفوفارى بعيني11

صورة طفل يقرأ بنظام بريلصورة طفل كفيفأرى بعيني11أتعرف على 
اتعرف على 

جسمي

نص: يقرأ املكفوفون باطراف اصابعهم أرى بعيني11

ويستخدمون ورقا خاصا يحتوي على نقاط 

بارزة متثل الكلمات املختلفة

تعريف الطالب بطريقة القراءة التي 

يستخدمها املكفوفني

اتعرف على 

جسمي

صورة: طفل يضع سماعة أذن.اسمع بأذني23

نص: اآلن اسمع جيدا.

بيان كيف ان السماعة تساعد الطفل على 

السماع بطريقة أفضل.

ال يوجدالعلوم العامة ج 2 
صورة لولد ينظر الى رجل كفيف وهو تعاون االسرة26الدرس 8التربية الوطنية ج 1

يقطع الشارع

صورة للشخص الكفيف يقطع الشارع بدون 

مساعدة
صورة للشخص املكفوف يعبر الشارع صورة طفل يساعد شخص مكفوفتعاون االسرة26الدرس 8

مبساعدة طفل
ال يوجدالتربية الوطنية ج 2
االسرة تساعدني في حل 39الدرس 4التربية املدنية ج 1

املشاكل

صورة طفل يساعد رجل مكفوف على عبور 

الشارع
اعامل الناس كما احب ان 24الدرس 2التربية املدنية ج 2

يعاملوني

صورة لفتاة تساعد رجل كبير في السن 

يستخدم  كرسي متحرك

الرجل املسن يقول شكرا يا ابنتي ، ترد 

الفتاة أقدم واجبي
صورة طفل يساعد رجل مكفوف في عبور في الشارع15اليوم الثانيالتهيئة

الشارع امام شاحنة
صورة طفل يساعد شخص مكفوف على نص: متثيل مساعدة الكفيففي الشارع15اليوم الثاني

عبور الشارع.
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الصف الثاني األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث

صورة رجل على كرسي متحرك  يدفعه صورة: رجل على كرسي متحركالرحمة58الدرس 18التربية االسالمية ج 1

رجل آخر
ال يوجدالتربية االسالمية ج 2

ال يوجدالتربية املسيحية 
صورة:طفل مكفوف وطفل اخر يقرأ لهسالمتك يا هشام / التعبير53الدرس 6لغتنا اجلميلة ج 1

صورة: طفلة تشغل املسجل لطالب مكفوف
ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 2

ال يوجدكراسة اخلط العربي
ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

نص: لوال اليدين ملا استطعنا ...صورة: رجل مقطوع الذراع يبيع الصحفالعب و احترك24الدرس 4العلوم العامة ج 1

احتدث عن هذا الشخص اصف شعوري 

نحوه: استطيع مساعدته بأن: ....
نص: لوال االرجل ملا استطعنا ان ..صورة: طفل يستخدم عكازةالعب واحترك26الدرس 4

احتدث عن هذا الطفل واصف شعوري 

نحوه، استطيع مساعدته بأن ...
ال يوجدالعلوم العامة ج 2 

مجموعة صور: على كرسي متحرك + مجاالت العمل اخليري76 – 77الدرس 10التربية الوطنية ج 1

مكفوف
نص: تشمل مجاالت العمل اخليري رعاية مجاالت العمل اخليري76الدرس 10

املعاقني واملكفوفني وااليتام ...
تعريف كلمة معاق: هو الفرد الذي تعطل نص: املعاق هو الفرد ...مجالت العمل اخليري76الدرس 10

أحد أجزاء جسمه عن القيام بالعمل وهو 

يحتاج الى العالج والتعليم والرعاية
تعريف : الكفبف هو االنسان الذي فقد نص: الكفيفمجاالت العمل اخليري77الدرس 10

بصره
مجاالت العمل اخليري/ 78الدرس 10

االسئلة

نص : اخلدمات التي يحتاجها املعاق، 

الكفيف ....
ال يوجدالتربية الوطنية ج 2
صورة: طفل على كرسي متحركاالقتناع ليس ضعفا338 الدرس 3التربية املدنية ج 1

نص: صديقي علي يجلس على كرسي 

متحرك
نساعد اسرتنا واالخرين 412 الدرس 2التربية املدنية ج 2

/ نشاط

طفل يقول للفتاة على الكرسي: سارافقك صورة: طفلة معاقة على كرسي متحرك

الى بيتك يا سحر
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الصف الثالث األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1

ال يوجدالتربية االسالمية ج 2
نص: هل افكر في املكفوفني الذين يعيشون أنا نور احلياة13 الدرس 1التربية املسيحية 

في ظالم دائم، واشكر ربي النه منحني 

نور عيني
ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 1
ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 2 

ال يوجدكراسة اخلط العربي
ال يوجدالرياضيات ج 1

ال يوجدالرياضيات ج 2 
ال يوجدالعلوم العامة ج 1
صورة: طالب يدفع زميله على الكرسي الوزن52الدرس 2العلوم العامة ج 2 

املتحرك على الدرج
ال يوجدالتربية الوطنية ج 1
ال يوجدالتربية الوطنية ج 2
ال يوجدالتربية املدنية ج 1
ال يوجدالتربية املدنية ج 2
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الصف الرابع األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
فضل املؤمنني عند الله 37 – 340 الدرس 10التربية االسالمية ج 2

تعالى

نص: قصة عبد الله بن ام مكتوم املكفوف 

ال يوجد التربية املسيحية 
ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 1
نص: االسئلة: 7- هل فقدان البصر يعيق ما اغلى عيوننا13الدرس 2لغتنا اجلميلة ج 2

االنسان عن مواصلة التعليم
ال يوجدكراسة اخلط العربي
ال يوجدالتربية الوطنية ج 1
ال يوجدالتربية الوطنية ج 2
ال يوجدالتربية املدنية ج 1
صورة: بناء مكتوب عليه جمعية رعاية التضامن بني الناس21-422 الدرس 1التربية املدنية ج 2

املعاقني.+ صورة شخص على كرسي 

متحرك + شخص ميشي على عكازتني.

نص: أما انا فاحب ان يهتم الناس باملعاق 

الفلسطيني الذي اصيب مبشكلة جسدية 

او عقلية ويحتاج الى رعاية خاصة من 

خالل توفير برامج تعليمية وتدريبية تؤهله 

للحياة الكرمية اسوة مبن لم يصب باعاقة
معا نحافظ على حقوق 29- 32الدرس 3

املعاق

صورة: طفل على كرسي متحرك يلعب 

مع زمالئه كرة سلة. + طالبة جتلس في 

الصف وبجانبها عكازتني .

نص: أقرأ وافكر: زيارة الى احتاد املعاقني
ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

ال يوجدالعلوم العامة ج 1
ال يوجدالعلوم العامة ج 2
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الصف الخامس األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
نص: الذي وطئ اجلنة بعرجتهمن مواقف الصحابة47الدرس 11التربية االسالمية ج 2

ال يوجدالتالوة والتجويد
ال يوجدالتربية املسيحية 
نص: فقد اسست االونروا قرابة مائة وكالة الغوث الدولية79الدرس 9لغتنا اجلميلة ج 1

وثالثة و عشرين مركزا اجتماعيا خاصا 

باملعاقني وبالتأهيل االجتماعي وبنشاطات 

املرأة وغيرها
صورة: رجل مبتور الرجل يركب حصانا حكمة قاض96الدرس 11

خلف رجل ثاني. وقد اطلق على االول 

مبتور الساق الكسيح.

نص وحوار بني تاجر ورجل مبتور الساق 

وقاضي 

ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 2
ال يوجدكراسة اخلط العربي

ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

ال يوجدالعلوم العامة ج 1
ال يوجدالعلوم العامة ج 2

ال يوجدالتكنولوجيا
ال يوجداجلغرافيا الطبيعية
تاريخ احلضارات 

القدمية

ال يوجد

1 حقوق التربية املدنية 

االطفال

مجموعة صور : طفل على كرسي متحرك، من حقي7+3+2

طالبة تقرأ بطريقة بريل، طالب على 

كرسي متحرك أمام املدرسة

يظهر الطالب على الكرسي املتحرك 

وحيدا يجلس بكرسيه بجانب سور املدرسة 

الداخلي
صورة: شاشة تلفزيون تظهر عليها مذيعة أتواصل مع االخرين226 الدرس2  

مع وجود مترجم لغة اشارة اسفل الشاشة
احافظ على مرافق 34 + 338 الدرس 2

املستشفى

صورة: نساء يستخدمن العكازة

التكافل االسري / ملخص 16الدرس 5التربية الوطنية 

تعليمي

نص: تقدمي الرعاية والتعليم والتدريب 

لذوي االحتياجات اخلاصة  في املجتمع.
ال يوجدالفنون واحلرف
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الصف السادس األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث 

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1

ال يوجدالتربية االسالمية ج 2
ال يوجدالتالوة والتجويد

ال يوجدالتربية املسيحية 
ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 1
ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 2 

ال يوجدكراسة اخلط العربي
ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

صحة اجلهاز الهيكلي 12الدرس 3العلوم العامة ج 1

وسالمته

صورة + نص : ولقد وجد بأن نقص 

فيتامني ) د ( يسبب عدم امتصاص هذه 

االمالح ، ويؤدي الى ضعف العظام ولينها ، 

يسمى هذا مبرض الكساح.
ال يوجدالعلوم العامة ج 2 

نص:تقدمي العون لكبار السن واملرضى العدل واملساواة73الثامنةالتربية الوطنية 

وذوي االحتياجات اخلاصة.

انه من مظاهر العدل رعاية وتقدمي العون 

لذوي االحتياجات اخلاصة
صورة: طالب يجلس على كرسي متحرك العنف داخل املدرسة 28الثالثةالتربية املدنية 

مع مجموعة من الطالب
االشارات / اشارات الصم 255 الدرس 7التكنولوجيا

والبكم

نص: عبارة عن اشارات يتعلمها الصم 

والبكم تستعمل لغة خاصة بهم للمحاكاة 

صورة: بعض اشارات الصم والبكم
االشارات/ كتابة املكفوفني 56

بريل

نص: عبارة عن حروف ومقاطع تكتب 

بالثقيب البارز ميكن للمكفوفني قراءتها 

بواسطة اللمس باطراف االصابع 

 صورة:مناذج لبعض حروف  نظام بريل 

للكتابة والقراءة
ال يوجدتاريخ العرب واملسلمني

ال يوجداجلغرافيا البشرية
ال يوجدالفنون واحلرف
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الصف السابع األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث 

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
ال يوجدالتربية االسالمية ج 2

ال يوجدالتالوة والتجويد
ال يوجدالتربية املسيحية 
ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 1
ال يوجدلغتنا اجلميلة ج 2

ال يوجدكراسة اخلط العربي
ال يوجدجغرافيا فلسطني 

ال يوجدتاريخ العصور الوسطى
ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

صورة + نص: القزمة والعملقة بسبب خلل جهاز الغدد الصماء41+242العلوم العامة ج 1

في هرمون النمو
ال يوجدالعلوم العامة ج 2 

ال يوجدعلوم الصحة والبيئة
ال يوجدالتكنولوجيا

ال يوجدالتربية الوطنية 
واجبات وحقوق العامل / 226 الدرس 3التربية املدنية 

االنشطة

نص: احلق في الضمان االجتماعي وال 

سيما في حاالت التقاعد والبطالة والعجز 

والشيخوخة
نص: هذا باالضافة الى حقوق خاصة تتمتع بها بعض الفئات اخلاصة مثل: االطفال قضية حقوق االنسان445 الدرس2

واملرأة واملعاقني نظرا الن هذه الفئات تتعرض الشكال الظلم املختلفة اكثر من غيرها 
الزواج الناجح / فوائد 70الدرس 3االقتصاد املنزلي

تغريب الزواج

نص: يحد تغريب الزواج من االمراض 

الوراثية لدى االطفال مثل االنيميا املنجلية 

وانيميا حوض البحر املتوسط ) الثالسيميا 

( وامراض الصمم الوراثية وبعض انواع 

العمى وامراض التخلف العقلي والتشوه 

اخللقي وبعض امراض العظام الوراثية 

وامراض قصر القامة.
ال يوجدالفنون واحلرف
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الصف الثامن األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث 

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
ال يوجدالتربية االسالمية ج 2

ال يوجدالتالوة والتجويد
الكنيسة والعمل االجتماعي 68 2 الدرس 14التربية املسيحية 

/ العمل االجتماعي في 

كنائسنا

نص: بيوت املعاقني واحلاجات اخلاصة 

واحلاالت االجتماعية واالعاقة اجلسدية 

والعقلية والنفسية
ال يوجدالعلوم اللغوية ج1 
ال يوجدالعلوم اللغوية ج 2

ال يوجداملطالعة والنصوص ج 1
ال يوجداملطالعة والنصوص ج 2
ال يوجدتاريخ احلضارة العربية 

ال يوجدجغرافيا البيئات 
ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

ال يوجدالعلوم العامة ج 1
ال يوجدالعلوم العامة ج 2 

ال يوجدالتكنولوجيا
الدستور هو احلكم / 25+226 الدرس 3التربية املدنية 

االنشطة

نشاط 1: قصة رلى التي تستخدم كرسي 

متحرك وتقدمت لوظيفة .... ورفضت 

بسبب اعاقتها مع تعليل ذلك بانها سياسة 

املؤسسة

ولكنني استطيع العمل دون أي تأثير لهذه 

االعاقة

نشاط حول كيفية اثارة قضية رلى على 

املستويات املختلفة
الفئات ذات االحتياجات 136-9140 الدرس 1علوم الصحة والبيئة

اخلاصة

نص + صور: أنواع االعاقات واسبابها 

والوقاية منها

يسترسل هذا الدرس في الوصف واحلديث 

عن املعوقني
اندماج ذوي االعاقات في 141-9143 الدرس 2

املجتمع

نص + صور: كيفية دمج املعوقني في 

املجتمع

شرح مفصل

متطلبات ذوي االحتياجات 144-9146 الدرس 3

اخلاصة

نص + صور: متطلبات ذوي االحتياجات 

اخلاصة

اخلدمات التي يحتاجها املعاق

املؤسسات التي تعنى 147-9149 الدرس 4

بالفئات ذات االحتياجات 

اخلاصة

نص: مؤسسات تتابع وتضمن حقوق 

املعوقني .....

ال يوجداالقتصاد املنزلي
ال يوجدالفنون واحلرف
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الصف التاسع األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث 

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
ومساعدة االخرين ال تقتصر على ما ذكر تعدد طرق اخلير32الدرس 8التربية االسالمية ج 2

في املثال ، بل تشمل تقدمي العون الى كل 

من يحتاج اليه ال سيما الضعفاء واملرضى 

وكبار السن وفاقدي البصر وغيرهم.
ال يوجدالتالوة والتجويد

ال يوجدالتربية املسيحية 
ال يوجدالعلوم اللغوية ج 1

ال يوجدالعلوم اللغوية ج 2 
ال يوجداملطالعة النصوص ج 1

ال يوجداملطالعة والنصوص ج 2
ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

ال يوجدالعلوم العامة ج 1
ال يوجدالعلوم العامة ج 2

ال يوجدالتكنولوجيا
ال يوجدعلوم الصحة والبيئة

نص:قضية للنقاش يستطيع ذوو احترام الكرامة االنسانية4 + 15 الدرس 1التربية املدنية 

االحتياجات اخلاصة العمل في مهن كثيرة 

ان توفرت لهم االمكانات .

وكذلك احلال فيما يتعلق بذوي االحتياجات 

اخلاصة الذي يسعى املجتمع لتأهيلهم حتى 

يصبحوا مواطنني فاعلني ومتساوين في 

احلقوق والواجبات.

نص: االنشطة / نشاط 1:  املادة 2 من 

قانون حقوق املعاقني الفلسطينني لعام 99 

» للمعوق حق التمتع باحلياة احلرة .... »

التاريخ العربي احلديث 

واملعاصر

ال يوجد

انشاء ودعم املؤسسات 21 – 22الدرس 3

االهلية

صورة:شخص على كرسي متحرك + 

اخصائي عالجي طبيعي يعمل مساج لرجل 

شاب مصاب

نص: املؤسسات االهلية ..االهتمام باالفراد 

من ذوي االحتياجات اخلاصة

ال يوجدجغرافيا الوطن العربي
نص: العشى الليلي ) العمى الليلي ( يرجع امراض سوء التغذية13 الدرس 3االقتصاد املنزلي

السبب في حدوث العشى الليلي الى عدم 

حصول االنسان على الكمية الكافية من 

فيتامني ) أ (
الكساحامراض سوء التغذية14

ال يوجدالفنون واحلرف
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الصف العاشر األساسي
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث 

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
ال يوجدالتربية االسالمية ج 2

ال يوجدالتالوة والتجويد
ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
ال يوجدالتربية االسالمية ج 2

ال يوجدالتالوة والتجويد
ال يوجدالتربية املسيحية 

ال يوجدالعلوم اللغوية 
ال يوجداملطالعة والنصوص ج1

ال يوجداملطالعة والنصوص ج 2 
ال يوجدالرياضيات ج 1
ال يوجدالرياضيات ج 2

ال يوجدالعلوم العامة ج 1
ال يوجدالعلوم العامة ج 2

ال يوجدالتكنولوجيا
ال يوجدالثقافة التقنية

ال يوجدعلوم الصحة والبيئة
تاريخ العالم احلديث 

واملعاصر

ال يوجد

ال يوجدجغرافيا قارات العالم
ال يوجداالقتصاد املنزلي
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الصف الحادي عشر
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث 

ال يوجدالتربية االسالمية ج 1
ال يوجدالتربية االسالمية ج 2

نص: االهتمام بالفقراء تهتم الكنيسة رسالة الكنيسة68درس 17التربية املسيحية 
بالفقراء واملعوزين واملتأملني وذوي 

االحتياجات اخلاصة، من دون متييز مي 

اي نوع كان.
ال يوجدالعلوم اللغوية ج 1 
ال يوجدالعلوم اللغوية ج 2 

املطالعة واالدب والنقد 

ج1

ال يوجد

املطالعة واالدب والنقد 

ج 2 

اضاءات حول االدب 73الدرس 2

العباسي

نص: كما فعل ابن العالف الضرير في رثاء 

هر مات
قضايا معاصرة  ادبي 

ج 1 

نص: نظريات الذكاء: ذكاء موسيقي اتعلم كيف اتعلم18 الدرس1 

ايقاعي يتمثل في معرفة النغمات املوسيقية 

واالصوات والقدرة على انتاج انغام 

موسيقية ويوجد هذا النوع من الذكاء لدى 

املغنني واملوسيقيني واملعاقني بصريا.
ال يوجدقضايا معاصرة ادبي ج 2 

ال يوجدالرياضيات االدبي ج 1
ال يوجدالرياضيات االدبي ج 2 

ال يوجدالرياضيات  العلمي ج 1 
ال يوجدالرياضيات العملي ج 2 

الكيمياء العلمي 

والزراعي  ج 1

ال يوجد

الكيمياء العلمي 

والزراعي ج 2 

ال يوجد

العلوم احلياتية علمي 

وزراعي ج 1  

ال يوجد

العلوم احلياتية علمي 

وزراعي ج2 

ال يوجد

ال يوجدالفيزياء علمي وصناعي 
تاريخ فلسطني احلديث 

واملعاصر االدبي ج 1 

ال يوجد

تاريخ فلسطني احلديث 

واملعاصر االدبي ج 2 

ال يوجد

اجلغرافيا الطبيعية 

والبشرية ج 1

ال يوجد

اجلغرافيا الطبيعية 

والبشرية ج 2

نص: السكان غير النشيطني اقتصاديا .... التركيب السكاني63الدرس 6

وتشمل ايضا غير القادرين على العمل من 

العجزة واملرضى
ادارة واقتصاد ادبي 

علمي فندقي ج1 

ال يوجد
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ادراة واقتصاد ادبي 

علمي فندقي ج2 

ال يوجد

التجاري تدريب عملي 

ج 1

ال يوجد

التجاري تدريب عملي 

ج 2 

5 االمن 

والسالمة 

املهنية

نص: االمراض املهنية التي تصيب االنسان السالمة والصحة املهنية93

من جراء مهنة او صناعة وتسبب له 

العاهات والعلل
نص: تعتبر حاسة النظر من اكثر احلواس االضاءة110

اهمية للعمل
نص: التأثيرات السمعية وتشمل : فقدان الضوضاء7113 بيئة العمل

السمع اجلزئي، الصمم املهني ويعرف 

بأنه النقص التدريجي في كفاءة اجلهاز 

السمعي للفرد املعرض بشكل مستمر 

لضوضاء اعلى من احلد املتعارف عليه 

عامليا 85 ديسيبل واصبحت احلالة غير 

قابلة للشفاء
الثقافة العلمية االدبي 

ج 1 

ال يوجد

الثقافة العلمية االدبي 

ج 2 

ال يوجد

ال يوجدتكنولوجيا املعلومات 
ادارة االعمال التجاري 

ج 1 

ال يوجد

ادارة االعمال التجاري 

ج 2

ال يوجد

االقتصاد اجلزئي جتاري 

ج 2

ال يوجد

ال يوجدمحاسبة جتاري ج 1 
ال يوجدمحاسبة جتاري ج 2 

علوم مالية ومصرفية 

جتاري ج 1

ال يوجد

علوم مالية ومصرفية 

جتاري ج 2 

ال يوجد

ال يوجدطباعة اجنليزي جتاري 
ال يوجدطباعة عربي جتاري 
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الصف الثاني عشر
وصف ومالحظاتاملادة املتوفرةعنوان الدرسالصفحةالوحدةاملبحث 

عناية االسالم بذوي 147-6149 درس 6التربية االسالمية

االحتياجات اخلاصة

نصوص :  درس كامل حول هذا املوضوع 

التربية املسيحية
ال يوجداملطالعة واالدب والنقد

ال يوجدالعلوم اللغوية
ال يوجدالثقافة العلمية

اجلغرافيا الطبيعية 

والبشرية 

ال يوجد

ال يوجدقضايا معاصرة
ال يوجدتاريخ العرب والعالم

تعريف علمينص: ينتج عن نقص كمية الكالسيوم ....الكساح146العلوم احلياتية
ال يوجدالرياضيات علمي ج1
ال يوجدالرياضيات علمي ج 2

الرياضيات ادبي جتاري 

فندقي 

ال يوجد

ال يوجداالدارة واالقتصاد
ال يوجدتكنولوجيا املعلومات

ال يوجدالفيزياء 
ال يوجدالكيمياء

ال يوجدالتطبيقات االدارية 
ال يوجدالتطبيقات املالية

ال يوجدادارة االعمال
ال يوجدطباعة اجنليزي

ال يوجدطباعة عربي
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تحليل النتائج
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الصف األول األساسي

املواد املتوفرة :

•مجموعة صور ألشخاص مكفوفني يقوم أطفال آخرون مبساعدتهم غالبا على عبور الشارع ، وكذلك صور ألشخاص على  	
كراسي متحركة يقوم آخرون مبساعدتهم. كما تناولت مباحث الصف األول صورا ألشخاص مكفوفني يقرأون كتب بنظام بريل 
، وصورة لطفل يضع سماعة أذن . مع وجود نصوص مقتضبة حول موضوع اإلعاقة مثل : يقرأ املكفوفون بأطراف أصابعهم 
الذي يضع  الكلمات املختلفة. وكذلك نصا آخر على صورة الطفل  بارزة متثل  ويستخدمون ورقا خاصا يحتوي على نقاط 

سماعة األذن: اآلن أسمع جيدا. 

التعليق:

املكفوف  الشخص  إظهار  نحو  نزعة  وجود  األساسي  األول  الصف  كتب  في  وردت  التي  والنصوص  الصور  من خالل  •تبني  	
والشخص املعوق بشكل عام بأنه دائما بحاجة للمساعدة، ولم يتم تقدميه على أنه لديه القدرة لتقدمي أي نوع من املساعدة 
لآلخرين، كما وقع مصمم الصورة في خطأ فني عندما جعل الشخص املكفوف يتقدم في املسير عند عبور الشارع على الطفل 

املبصر في إحدى الصور، مما يعني تقدمي منوذجا غير صحيح لطريقة املساعدة.

•على صعيد آخر، ظهر في إحدى الصور طفل على كرسي متحرك يلعب كرة الطاولة مع زميله مما يكرس صورا إيجابية عما  	
ميكن أن يقوم به الطفل املعوق.

مع عدم إغفال تناول بعض النصوص التي تعرف الطلبة في هذا العمر ببعض قضايا املعوقني ومنها نظام بريل الذي يستخدمه املكفوفون، 
وأهمية سماعة األذن لألشخاص الصم.

االقتراحات:

•تقدمي صور األشخاص املعوقني بشكل أكثر إيجابية من عدة منطلقات : أولها خاص بنوعية الصورة وشكلها بحيث حتمل  	
مالمح البهجة والثقة والراحة وتتضمن اشارة الى مشاركتهم في أعمال مختلفة واقعية بالشكل الطبيعي.

•ثانيا فيما يتعلق باألهداف املتوخاة بحيث العمل على اظهار االشخاص املعوقني في الصور وهم يقومون بأعمال مختلفة دون  	
التركيز على االعاقة ذاتها. 
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الصف الثاني األساسي

املواد املتوفرة:

مجموعة من الصور ألشخاص معوقني ، مكفوفني أو على كراسي متحركة، وكذلك صورة لشخص مبتور الذراع يبيع الصحف، هذا 
باإلضافة إلى بعض النصوص مثل تعريف املعاق والكفيف وإحتياجاته، في مبحث التربية الوطنية في درس مجاالت العمل اخليري الذي 

إستعرض املجاالت التي يشملها ومنها: رعاية املعاقني واملكفوفني واأليتام ...

التعليق:

برزت أغلب املواد التي تناولت قضية اإلعاقة في الصف الثاني في دروس حتت عناوين الرحمة ومجاالت العمل اخليري  والتي تركزت 
على تقدمي املساعدة ألشخاص مكفوفني أو معوقني على كراسي متحركة ، وأظهرت تلك الدروس بأن التعاطي مع هؤالء األشخاص إمنا 
يأتي من باب الرحمة كما تناوله مبحث التربية اإلسالمية ، أو من باب العمل اخليري الذي شمل في تعريفه املعوقني كمجال من مجاالته 

في مبحث التربية الوطنية.

كما جاء في كتاب العلوم العامة في درس أتعرف على جسمي- ألعب وأحترك نصا وصورة لرجل مبتور الذراع يبيع الصحف و هي 
إشارة واضحة تنسجم وتكرس الفكرة النمطية التي  حملتها الدروس السابقة في املباحث الدراسية األخرى والتي تعزز الرحمة والعمل 
اخليري مع املعوقني، فكأن الصورة والنص ينادي بضرورة الشفقة عل هؤالء األشخاص ألنهم ال ميلكون من القدرات ما يتيح لهم تعددا 

في اخليارات والفرص في احلياة أسوة ببقية أبناء املجتمع 

اإلقتراحات: 

•عرض صورة ملعلم مدرسة او تاجر او غيره لشخص مبتور الذراع بهدف االبتعاد عن األفكار النمطية التي تربط االشخاص  	
املعوقني مبهن او أعمال محددة.

•إظهار األشخاص املعوقني في الدروس التي حتث على أو تشرح مفهوم الرحمة والتكافل وهم يساعدون غيرهم أو على األقل  	
يتبادلون األدوار وليس فقط وهم يتلقون املساعدة التي هي حق لهم.
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الصف الثالث األساسي

املواد املتوفرة:

إقتصرت مباحث الصف الثالث األساسي جميعا في تناول اإلعاقة على مبحثني وهما العلوم العامة. 1 الذي إقتصر فيه على وضع 
صورة لطالب يدفع كرسي متحرك لزميله على درج، في درس الوزن.

هل أفكر في املكفوفني الذين  وقد إقتصرت على جملة “ . 2 أنا نور احلياة “  أما املبحث الثاني فهو التربية املسيحية في درس “ 
يعيشون في ظالم دائم ، وأشكر ربي ألنه منحني نور عيني ؟ “

التعليق:

لم يكن واضحا في الصورة التي يبدو فيها الطفلني سعيدين كيف ميكن دفع الكرسي املتحرك على الدرج بدون وجود سطح مائل  1 .
) شاحط ( واضح . 

في التربية املسيحية، أورد النص معلومة خاطئة وتعامل معها على أنها حقيقة دامغة حيث أن املكفوفني ال يعيشون جميعهم في  2 .
ظالم دائم. 

اإلقتراحات:

•يفضل أن تعرض صور مستخدمي الكراسي املتحركة في سياق له عالقة بالشخص كإنسان وليس ككتلة للداللة على مفاهيم  	
أو حقائق ذات عالقة بها كالوزن، ألن ذلك ميس سلبا بصورة الطالب املعوق في أذهان التالميذ.

•التحقق من املعلومات التي يتم تزويد الطالب بها. 	
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الصف الرابع األساسي

املواد املتوفرة:

مواصلة  عن  اإلنسان  يعيق  البصر  فقدان  هل  1 .“ التالي  السؤال  الدرس  يتناول   “ عيوننا  أغلى  ما   “ درس   ، اجلميلة  لغتنا  في 
التعليم؟” 

ورد في كتاب التربية اإلسالمية. 2 في درس فضل املؤمنني عند الله تعالى، قصة عبد الله بن أم مكتوم، وهي تقدم جانبا إيجابيا 
وصورة إيجابية لألشخاص املكفوفني.

مائل  مثل سطح  أمامه  بيئية  تسهيالت  وجود  مع  املعاقني  رعاية  عليه: جمعية  كتب  ملبنى   املدنية. 3 منوذجا  التربية  كتاب  يعرض 
إلستخدامات أصحاب الكراسي املتحركة، وكذلك ضمن نفس الدرس نصوصا تعبر عن اإلهتمام باألشخاص املعوقني .وفي درس 
حتت عنوان “ معا نحافظ على حقوق املعاق “ والتي تظهر الصور التي تناولها الدرس الطلبة املعوقني في حالة إندماج مع الطلبة 
غير املعوقني ليتبع ذلك في أقرأ وأفكر نصا حول زيارة مجموعة من التالميذ إلى إحتاد املعاقني واإلجتماع مع رئيسه ليطرح من 
خالل األنشطة أسئلة حول ما هو الدور امللقى على الدولة نحو ذوي اإلحتياجات اخلاصة و ماذا يقترح الطلبة على مؤسسات 
املجتمع من نشاطات تسهم في دمج ذوي اإلحتياجات اخلاصة فيه . أما اإلستنتاج في خامتة الدرس فيلخص بأن االعاقة ليست 

نهاية العالم بل باعثة للعمل والتحدي ، كما أن ذوي االحتياجات اخلاصة بحاجة إلى قوانني خاصة حتمي حقوقهم.

التعليق:

هذا النوع من األسئلة يشجع التالميذ على التفكير النقدي وهو إيجابي ويعزز إجتاهات إيجابية نحو املكفوفني، في حال توفر لدى  1 .
املعلم معلومات كافية ميكنه تزويد التالميذ بها.

حتمل هذه القصة في طياتها دعوة صريحة للتفاعل اإليجابي وعدم جتاهل املكفوفني، والنظر الى القدرات والطاقات الكامنة لديهم  2 .
والتي يتمتعون بها، مبا ينسجم مع النص الديني حول هذه القصة والتي عاتب الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على 
جتاهله لعبد الله بن أم مكتوم . من ناحية أخرى مت إستخدام مصطلحات غير الئقة تبعت الدرس مثل ضرير ومقعد مما يؤثر سلبا 

على ما طرحته املعاني والقيم اإليجابية التي تضمنها الدرس. مع وعينا بأن الكلمات إمنا هي أوعية لألفكار واملعاني .

كان من األجدر عرض صورة ملدرسة أو متنزه عام فيه من التسهيالت ما يناسب إستخدامات األشخاص املعوقني كي يرتبط في  3 .
أذهان التالميذ وجود هذه التسهيالت باألماكن واملرافق العامة وليس بتلك اخلاصة باملعوقني فقط.

اإلقتراحات:

•يجب توحيد املصطلحات  فهي غير موحدة في املبحث الواحد وال حتى في الدرس الواحد. 	

•اإلبتعاد عن ربط كلمة الرعاية باألشخاص املعوقني في كل مناسبة. 	
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الصف الخامس األساسي

املواد املتوفرة:

، في درس حكمة قاض، أطلق على الرجل مبتور الساق إسم الكسيح . في كتاب لغتنا اجلميلة اجلزء األول. 1

مت عرض صورة لفتاة تقرأ من كتاب طبع بنظام بريل.   2 .

في كتاب التربية املدنية. 3 ، يظهر فيها الطالب يتوجهون إلى املدرسة ومن بينهم طفل على كرسي متحرك ولكنه يظهر في الصورة 
لوحده بجانب السور الداخلي للمدرسة.

التعليق:

يعرف الكساح علميا على أنه ضعف أو لني في العظام وهذا ما تناولته بعض املباحث الدراسية في الصفوف الالحقة إبتداءا بالصف  1 .
السادس في مبحث العلوم العامة اجلزء األول. وفي ذات الوقت ربط الدرس الشخص الذي بترت ساقه بالشر واإلحتيال مما يكرس 

اإلعتقاد لدى التالميذ بأن األشخاص مبتوري الساق أشرارا ومحتالني.

صورة الفتاة التي تقرأ بنظام بريل غير واضحة وحتتمل أكثر من تفسير كما أن  املغزى الذي ترمي إليه ايضا غير مفهوم ، وحتديدا  2 .
مع خلوها من أي تعليق نصي الحق.

هناك غموض في الفكرة التي حتملها صورة الطفل على الكرسي املتحرك، ملاذا يظهر التلميذ في هذه الصورة وحيدا. مثل هذه  3 .
الصورمن املمكن أن تعزز في أذهان التالميذ نزوع األشخاص املعوقني إلى العزلة وبالتالي اإلبتعاد عنهم.

اإلقتراحات:

•توخي احلذر عند استخدام اي من املصطلحات والتأكد من مدى مطابقتها للغرض الذي استخدمت له. 	

•العمل على معاجلة الصور من الناحية الفنية لتكون واضحة مبا حتمل من أهداف أو رسائل للتالميذ لتسهيل فهما. 	
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الصف السادس األساسي

املواد املتوفرة:

للعون  أنه بحاجة  العدل واملساواة ، على  التربية الوطنية. 1 في درس  يظهر الشخص املعوق من خالل النص الذي ورد في كتاب 
واملساعدة ، وليس شخصا متساويا مع األخرين.

في درس العنف داخل املدرسة في كتاب التربية املدنية. 2 عرضت صورة واقعية لطالب على كرسي متحرك يشارك زمالءه  في 
حوار.

يتناول كتاب العلوم. 3 في درس اجلهاز الهيكلي وسالمته  تعريفا ملرض الكساح وأسبابه ومظاهره.

في كتاب التكنولوجيا. 4 درس اإلشارات ، وردت كلمة بكم ، وجاءت في معرض احلديث عن إشارات الصم. كما متت اإلشارة إلى 
طريقة قراءة املكفوفني على أنها طريقة بريل .

   

التعليق:

يحمل هذا التناول تناقضا مع عنوان الدرس من ناحية، مع تكريس فكرة اإلعتماد على معونة اآلخرين من ناحية أخرى ) التي  1 .
تكررت كثيرا (.

فيما يخص الكساح ، مت عرض التعريف  بشكل علمي وواقعي. 2 .

كلمة البكم كلمة غير الئقة ال يحبذ إستعمالها. 3 .

تسمى إشارات الصم وطنيا وعامليا بلغة اإلشارة. أما الكتابة باخلط النقطي النافر التي يستعملها املكفوفون، فتسمى نظام بريل.  4 .

اإلقتراحات:

•إستخدام املصطلحات الصحيحة املتداولة وطنيا وعامليا. 	

•تكريس عرض مناذج ايجابية لالشخاص املعوقني التي تعبر عن إمكاناتهم وقدراتهم ومساهماتهم املجتمعية. 	
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الصف السابع األساسي

املواد املتوفرة:

 . قضية حقوق اإلنسان التي ورد ذكرها في كتاب التربية املدنية التي اعتبرت حقوق املعوقني حقوقا خاصة. 1

كلمة القزمة التي وردت في كتاب العلوم.. 2 

في كتاب اإلقتصاد املنزلي. 3 درس فوائد تغريب الزواج، أعتبر الصمم وقصر القامة من األمراض. 

التعليق:

حقوق اإلنسان كل متكامل ال تتجزأ ، وتشمل حقوق األشخاص املعوقني في كل األحوال. مع التأكيد على ضرورة توحيد املصطلحات  1 .
وإستخدام كلمة األشخاص  املعوقني .

كلمة القزمة غير محبذة حتمل في طياتها نوعا من التوصيم ، وميكن إستبدالها بقصر القامة. 2 .

نلفت اإلنتباه إلى أن الصمم وقصر القامة ليست أمراضا ، بل تعد من اإلعاقات. 3 .

اإلقتراحات:

•تكريس حقوق األشخاص املعوقني كجزء ال يتجزأ من حقوق االنسان عامة. 	

•توخي الدقة العلمية عند تناول القضايا املختلفة املتعلقة باإلعاقة والتفريق بينها وبني األمراض. 	
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الصف الثامن األساسي

املواد املتوفرة:

في كتاب التربية املسيحية. 1 مت إستخدام مصطلح املعاقني وكذلك احلاجات اخلاصة وقد أعتبرت بيوت املعاقني ضمن قطاع الصحة 
، أما اإلعاقة اجلسدية والعقلية و النفسية فضمن قطاع احلاجات اخلاصة.

، تتناول األنشطة قصة حول احلق في العمل لألشخاص املعوقني والتمييز الفاضح  في درس الدستور هو احلكم في التربية املدنية . 2
ضدهم من خالل نشاط جماعي يشجع على التفكير و يساعد على إكتساب املعلومات القانونية حول احلق في العمل.

درس الفئات ذات اإلحتياجات اخلاصة. علوم الصحة والبيئة – . 3

التعليق:

نؤكد على أن األشخاص املعوقني ليسوا بالضرورة من املرضى. وهم كذلك ليسوا ذوي إحتياجات خاصة  كما يتم تصوريهم. 1 .

يعد النشاط في درس الدستور هو احلكم  من األنشطة النموذجية التي ميكن إستعمالها بفعالية للتوعية وبناء اإلجتاهات اإليجابية. 2 .

لوحظ تعدد املصطلحات للتعبير عن نفس الفئة حيث استخدم ذات اإلحتياجات اخلاصة و األشخاص ذوي اإلعاقات مما يشير إلى  3 .
التخبط وعدم إعتماد مصطلح محدد.

 • ذكرت خطأ أن نسبة املعوقني في املجتمع من 2 – 3 % حيث بلغت النسبة 1.8 % في إحصاء 1997   و 5.5 % في إحصاء 2008	
ليسوا ذوي  املعوقني  ناحية أخرى فإن األشخاص  ناحية، ومن  الدرس من  إتفاق حوله كما ورد في  تبرير املسمى، ال يوجد  •حول  	
أن جميع  التأكيد على  مع  تسهيلها،  و  اليومية  وأساليب خاصة ألداء مهمات حياتهم  يستعملون وسائل  لكنهم  إحتياجات خاصة. 

حاجاتهم هي مطابقة حلاجات اآلخرين من غير املعوقني.
•اإلعاقة ال ميكن جتاوزها، فهي غالبا ما تالزم الشخص بشكل دائم، أما ما ميكن جتاوزه فهي املعوقات التي حتيط باألشخاص  	
املعوقني سواءا كانت إجتماعية مثل الوعي واإلجتاهات السلبية ، أو مادية مثل احلواجز اإلنشائية، أو تشريعية وإدارية مثل األنظمة 

والقوانني التي متيز ضدهم.
•في محاولة متميزة عاجلت الوحدة غالبية القضايا ذات العالقة باألشخاص املعوقني بشمولية حيث ميكن اإلعتماد عليها في حتسني  	
مستوى املعاجلة بعدة طرق أهمها توزيع املوضوعات اخلاصة بكل إعاقة على حدا على الصفوف املختلفة وعلى املباحث واملوضوعات 

ذات العالقة .

اإلقتراحات:

•توحيد املصطلحات. 	

•إفراد دروس في أماكن متفرقة واإلبتعاد عن تكديسها في مكان واحد. 	

•التركيز على العوامل واملعوقات البيئية واإلنشائية واإلجتماعية وغيرها من املعوقات. 	

•اإلشارة إلى مدى قدرة األشخاص املعوقني على شغل الوظائف واألعمال املختلفة. 	

•توضيح وشرح التسهيالت في إطارها العام والشامل. 	
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الصف التاسع األساسي

املواد املتوفرة:

يتطرق الدرس إلى األشخاص املكفوفني على أنهم يحتاجون املساعدة  في كتاب التربية اإلسالمية وفي درس “ تعدد طرق اخلير “ . 1
أسوة بالضعفاء واملرضى وكبار السن.

تناول كتاب التربية املدنية. 2 في درس إحترام الكرامة اإلنسانية قضية للنقاش : يستطيع ذوو اإلحتياجات اخلاصة العمل في مهن 
كثيرة إن توفرت لهم اإلمكانات. وكذلك في نص آخر : وكذلك احلال فيما يتعلق بذووي اإلحتياجات اخلاصة الذين يسعى املجتمع 
لتأهيلهم حتى يصبحوا مواطنني فاعلني ومتساويني في احلقوق والواجبات.  كما أضيف إليها نصا : إن الكرامة اإلنسانية ال تعني 
التعامل مع اآلخرين من منطلق الشفقة وحب اخلير ، وإمنا تعني أن لكل إنسان كامل احلق في العيش الكرمي دون النظر إلى اللون 

أو اجلنس أو العمر أو القدرة اجلسدية والعقلية.

في كتاب اإلقتصاد املنزلي. 3 وفي درس سوء التغذية، إحتوى هذا الدرس على تعريف للعشى الليلي وأعراضه من ناحية علمية، وكذلك 
احلال بالنسبة للكساح من حيث التعريف و األسباب واألعراض.

التعليق:

. 1 شكل تناول قضية األشخاص املعوقني في التربية االسالمية يعزز صورتهم على أنهم مكان للشفقة و ال ميلكون من سبل القدرات 
أكثر من كونهم متلقي للمساعدات التي يقدمها لهم اآلخرون في إنسجام سلبي مع نفس الصور التي قدمتها املباحث املختلفة في 

املراحل الدراسية السابقة.

يعتبر درس الكرامة اإلنسانية حتوال نوعيا لفحوى ومضمون النصوص السابقة التي حملت رسائل واضحة بخصوص التعامل مع  2 .
األشخاص املعوقني تعزز التعامل معهم بدوافع العمل اخليري والرحمة وسواها من املجاالت التي لم تخرج عن طور كونها شفقة ، 
وهذا ما رفضه النص السابق في هذا املبحث. كما أن تضمني املادة 2 من قانون حقوق املعوقني لعام 1999 في األنشطة ، إمنا هو 
إستكمال للروح التي متلكت هذا النص نحو توعية التالميذ بحقوق األشخاص املعوقني. بالرغم من ذلك جتاهل النص أن األشخاص 
املعوقني بحاجة إلى الفرص ولتأهيل البيئة املادية واإلجتماعية وتعديل القوانني كي ميكنهم من ممارسة حياتهم بشكل كامل على 

قدم املساواة مع اآلخرين.

رمبا يكون في  تناول التعريف العلمي للكساح تعديال ملا مت تزويد التالميذ به في صفوف سابقة وعلى وجه التحديد عندما نعت  3 .
الرجل مبتور الساق بالكسيح.

اإلقتراحات:

•اإلبتعاد عن إقران صور األشخاص املعوقني واملكفوفني خاصة بالعمل اخليري ومظاهر العطف والشفقة. 	

•تقدمي االشخاص املعوقني وهم يقومون بعمل اخلير وليس فقط وهم يتلقون املساعدات اخليرية. 	

•كسر اإلطار التقليدي للصور النمطية التي يقدم بها الشخص املعوق فهو فاعل ومنتج وقادر إذا أتيحت له الفرصة للتخلص  	
من املعوقات احمليطة.
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الصف العاشر األساسي

املواد املتوفرة:

خلت جميع مباحث الصف العاشر من أي  تناول أو إشارة إلى قضية األشخاص املعوقني

التعليق: ال يوجد 

اإلقتراحات:

احلقوقي  والتوجه  العصرية  التطورات  مع  ينسجم  املعوقني مبا  باألشخاص  العالقة  ذات  املواد  بعض  العاشر  الصف  مباحث  تضمني 
التنموي.
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الصف الحادي عشر 

املواد املتوفرة:

إقتصر كتاب املطالعة واألدب والنقد. 1 في اللغة العربية على جملة واحدة وهي : كما فعل إبن العالف الضرير في رثاء هر مات له.

درس أتعلم كيف أتعلم: يعدد الدرس أنواع الذكاء املختلفة ولدى احلديث عن الذكاء املوسيقي اإليقاعي  في كتاب قضايا معاصرة – . 2
وبعد تعريفه يذكر بأن هذا النوع من الذكاء يوجد لدى املغنني واملوسيقيني واملعاقني بصريا.

درس السالمة والصحة املهنية: تناول تعريفا لألمراض املهنية على أنها: تلك التي تصيب  التجاري – . 3 كتاب التدريب العملي – 
اإلنسان جراء مهنة أو صناعة، وتسبب له العاهات والعلل... . كما يتطرق الدرس إلى أسباب احلوادث ومنها األسباب الشخصية 
التي تتضمن عيوبا في احلواس مثل ضعف البصر وضعف السمع وكذلك تأثيرات اإلضاءة غير املناسبة على العيون وما تسبب من 

ضعف للبصر وتعب لها ، وتأثير الضوضاء على السمع والذي يؤدي إلى فقدان السمع اجلزئي أو الصمم املهني.

درس التركيب السكاني: السكان غير النشيطني إقتصاديا .... وتشمل أيضا غير القادرين  كتاب اجلغرافيا البشرية والطبيعية – . 4
على العمل من العجزة واملرضى.

التعليق:

بإستخدام كلمة ضرير، وكأن الكتاب يعزز أن هذه الكلمة أصبحت إرثا أدبيا علينا إستخدامها  في األدب العربي عند التطرق  1 .
لألشخاص املكفوفني.

املوسيقي  الذكاء  أن  يؤكد  الذي  للمعلومات  العملي  املصدر  هو  ما   : هنا  نفسه  يطرح  الذي  :التساؤل  اإليقاعي  املوسيقي  الذكاء  2 .
اإليقاعي  موجود لدى األشخاص املكفوفني ؟ وهل يعدو هذا النقل عن كونه أفكارا منطية مجتمعية يتناقلها العامة والذي رمبا 
بني على معرفتهم ببعض األشخاص املكفوفني الذين لديهم ذكاءا موسيقيا ؟ هل ميكن إدراج فكرة منطية في كتاب علمي وهي غير 
مؤكدة علميا ؟ في هذا التناول تكريسا لألفكار النمطية اخلاطئة السائدة حول األشخاص املكفوفني. وميكننا التأكيد على أن هذه 

املعلومة خاطئة متاما.

•رأى الدرس عندما تناول الذكاء املوسيقي االيقاعي، األشخاص املكفوفني كفئة منفصلة، ولم يصنفهم مع املغنيني واملوسيقيني  	
، وفي ذات الوقت أطلق تعميما خاطئا بأنهم يتمتعون بهذا النوع من الذكاء.

ملاذا العودة إلى تناول كلمة العاهات، هل خلت قواميس اللغة العربية من املصطلحات التي من املمكن أن تعبر عن هذه الفئة ولم  3 .
يبق إال كلمة العاهات، في إستخدام هذه الكلمة تراجع واضح على مستوى املفاهيم واإلجتاهات  نحو األشخاص املعوقني وقضية 

اإلعاقة.

ربطا بالشرح املتعلق بها -  • 	 – العيون والسمع  يعد تناول األسباب الشخصية والتأثيرات املختلفة لإلضاءة والضوضاء على 
تزويدا للتالميذ باملعلومات والتوعية الالزمتني حولها.

بإستخدام كلمة العجزة هناك إشارة واضحة لألشخاص املعوقني طاملا مت التقسيم إلى نشيطة وغير نشيطة إقتصاديا، ولم يكن  4 .
األشخاص املعوقني ضمنها. وهذا تعزيز للفكرة النمطية بأن األشخاص املعوقني إمنا هم عجزة.

اإلقتراحات:

•اإلمتناع عن إستخدام الكلمات غير الالئقة مثل كلمتي العاهات والعجزة ،وضرورة إستبدالها بالكلمات الصحيحة. 	

•اإلبتعاد عن التعميمات اخلاطئة واألفكار النمطية ، وتوخي الدقة العلمية والواقعية في املعلومات التي يتم تقدميها للتالميذ. 	
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الصف الثاني عشر

املواد املتوفرة:

، مستهال بتقدمي حول إهتمام  تناول مبحث التربية االسالمية في درس كامل بعنوان “عناية اإلسالم بذوي اإلحتياجات اخلاصة”. 1
الدين اإلسالمي بذوي اإلحتياجات اخلاصة ورعايته لهم والتي بلغت درجة عالية من السمو والرفعة “، كما تناول تعريفا لذوي 

اإلحتياجات اخلاصة و توجيهات اإلسالم املتعلقة بهم، هذا باإلضافة إلى حقوقهم التي نص عليها اإلسالم.

يعود مبحث العلوم احلياتية. 1 لتناول تعريف الكساح على أنه ينتج عن نقص كمية الكالسيوم والفوسفور في العظام وذلك لنقص 
فيتامني ) D ( فيفقد العظم صالبته ويصبح ضعيفا ولينا.

التعليق:

لوحظ إستعمال مصطلحات وأفكار ومعلومات غير صحيحة في الفقرة اخلاصة بالتعريف في درس عناية اإلسالم بذوي اإلحتياجات  1 .
اخلاصة:

•إستخدام مصطلح ذوي اإلحتياجات اخلاصة. 	

•إستخدام معلومات غير صحيحة كحقائق فيما يتعلق بنسبة األشخاص املعوقني في املجتمع الفلسطيني على أنها األكبر بني  	
الشعوب األخرى،  وإمنا في احلقيقة هي أقل.

•بخصوص زيادة نسبة األشخاص املعوقني في فلسطني، فقد ساههمت ممارسات اإلحتالل في زيادة نسبتهم ولكنها ليست  	
السبب الرئيسي.

•تعامل النص مع األشخاص املعوقني على أنهم فئات غير منتجة وهذا يتناقض مع الواقع . 	

•روح الدرس تكرس منهج الرعاية والعطف على األشخاص املعوقني عوضا عن معاجلة املعوقات البيئية واإلجتماعية ، والنزوع  	
إلى إظهار األشخاص املعوقني كعجزة تقدم لهم اخلدمات فقط.

•إفترض الدرس ضمنا أن الشخص مقطوع اليد ال ميكنه أن يكون عاملا عندما تناول في التمثيل عطاء بن أبي رباح الذي كان من  	
كبار العلماء مع أنه كان مقطوع اليد مصابا بالشلل. وهنا نتساءل ملاذا الربط بني القدرة العقلية للعلماء واحلالة اجلسدية. 

•بالرغم من ذلك تناول الدرس موضوعات مهمة يجب العمل على إعادة صياغتها مبزيد من اإليجابية . 	

هناك تطابق مع التعريفات السابقة في املباحث السابقة التي تناولت موضوع الكساح. 2 .

اإلقتراحات:

•تكريس املفاهيم واألفكار الصحيحة واإلبتعاد عن التنميط والتعميمات والتوقعات اخلاطئة. 	

•اإلعتماد على املعلومات واحلقائق اإلحصائية الصحيحة. 	

•تزويد التالميذ باملعلومات احلقيقية حول مساهمات األشخاص املعوقني في الثقافة واألدب والعلوم ومختلف مجاالت احلياة  	
بطريقة طبيعية ال تستغرب مساهماتهم بالرغم من كونهم أشخاصا معوقني.
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اإلستنتـــــاجـــــــات

توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى عدد من اإلستنتاجات الهامة التى ساعدتنا في بناء تصورا لطبيعة  املواد املتوفرة، باإلضافة إلى 
املنطلقات و اخللفية الفكرية التي شكلت التوجه الذي  مت بناءا عليه حتديد املواد املستخدمة في املباحث املختلفة. جنبا الى جنب مع 
دراسة بعض العناصر التي نراها ضرورية لتكوين رأي وتقييم مهنيني لواقع تناول النصوص والصور في الكتب املدرسية ولقضاياهم 

وشؤونهم املختلفة. وقد جاءت هذه االستنتاجات على النحو التالي:

أوال: القابلية للتطوير والتحديث: 

•تبني وجود بعض املواد الصحيحة من النصوص والصور اإليجابية التى ميكن إستعمالها لتقدمي منوذجا إيجابيا ميكن القياس  	
الكتب  في  مستقباًل  املعوقني  باألشخاص  اخلاص  اجلزء  تطوير  على  سيعملون  ملن  يحتذى  منوذجا  ليكون  وتعميمه  عليه 

املدرسية. 

ثانيا: الرؤيا املوحدة:

•غياب رؤيا وإستراتيجية واضحة وتوجه محدد لدى املسؤولني عن إعتماد املواد اخلاصة باألشخاص املعوقني في الكتب، حيث  	
جاءت في معظمها مبعثرة غير مترابطة، بل متناقضة أحياناً. 

ثالثا: الشمولية:

•إغفال الكثير من املواضيع والقضايا الهامة التى يفترض أن تكون من املفاصل األساسية في عملية التوعية. 	

رابعا: التكامل والترابط:

والتوجيهات  املعلومات  تقدمي  في  املنظم  التدرج  أهمية  املواد  أغفلت  حيث  املختلفة،  املواد  بني  التكامل  عنصر  •غياب  	
للتالميذ.

•ضعف اإلنسجام بني النصوص والصور في بعض األحيان. 	

خامسا: الدقة العلمية:

•إستعمال مصطلحات غير صحيحة علمياً وغير الئقة من الناحية املعنوية. 	

•عدم وضوح الصور والقصد منها في بعض املواضع. 	

سادسا: اإلجتاهات:

•تغلب نزعة تقليدية تصور األشخاص املعوقني كأفراد يعتمدون بشكل كامل على اآلخرين في إجناز مختلف مهمات حياتهم  	
اليومية.

•سيطرة النظرة الدونية على الكثير من املواد.  	

سابعا: املواكبة للتطورات العصرية:

•قلة وقصور معرفة املؤلفني بالنماذج والتوجهات العاملية السائدة، ومتسكهم بالتوجه اخليري والطبي،   عوضاً عن الفلسفة  	
احلقوقية التنموية املتنامية في العالم والتي حترك العمل مع األشخاص املعوقني.

ثامنا: نوعية وطبيعة التوجه:

•إغفال التوجه احلقوقي احلديث والعصري في التوجه والفلسفة وسيطرة النظرة السلبية على املواد اخلاصة باألشخاص  	
املعوقني ومالحظة النزوع إلى تكريس صور منطية تتماهى مع تلك التى نسعى إلى تعديلها.
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التوصيـــــــــــــــــــات

إنطالقا من مراجعتنا جلميع الكتب املدرسية وتعمقنا في الصور والنصوص التي تتناول صور األشخاص املعوقني وقضاياهم، وباإلعتماد 
على ما توصلنا إليه من بيانات ومعلومات وإستنتاجات وحقائق في هذه الدراسة ،فإننا نقدم جملة من التوصيات التي نعتقد بضرورة 

تنفيذها إن أردنا الوصول إلى بناء وعي صحيح واجتاهات إيجابية لدى تالميذ املدارس نحو األشخاص املعوقني.

وتنقسم هذه التوصيات إلى قسمني، يعالج األول اجلوانب اإلدارية والتنظيمية ذات العالقة بإستراتيجية ومنهجية العمل ، ويعالج القسم 
الثاني منها األمور والقضايا ذات العالقة املباشرة باملواد ) النصوص والصور املستعملة ( بحيث تصبح أكثر قابلية وفاعلية في حتقيق 

الغرض املنشود وهو الوعي الصحيح واالجتاهات اإليجابية نحو األشخاص املعوقني.

التوصيات اإلجرائية التنظيمية:
وهي التوصيات التي نرى حاجة ماسة للقيام بها من أجل متهيد الطريق أمام ووضع األساسات الصحيحة التي يعتمد عليها في الوصول 
النحو  املعوقني بشكل سليم، وقد جاءت على  تتناول قضايا األشخاص  التي  املناسبة  املواد  لبناء  إلى معاجلة علمية ومنهجية منظمة 

التالي:

تنظيم ورشة عمل ملناقشة هذه الدراسة وتوزيعها على ذوي العالقة، ونشر نتائجها. 1 .

تشكيل فريق عمل مختص مكلف بوضع استراتيجية وخطة لتطوير املواد ذات العالقة باألشخاص املعوقني في الكتب املدرسية.  2 .

تنظيم ورشة عمل من أجل تدريب وإعداد عدد من اخلبراء املختصني في إعداد املناهج وتوعيتهم بكافة التفاصيل والقضايا التى  3 .
تتعلق باألشخاص املعوقني وباإلعاقة من كافة جوانبها.

وضع رؤيا وطنية شاملة ومتكاملة وتصور ملا ستكون عليه قضايا األشخاص املعوقني وشؤونهم في الكتب املدرسية. 4 .

التربية والتعليم خلطة ومنهج عمل يتم على أساسها تعديل الكتب املدرسية، خالل مدة زمنية محددة بالتشارك مع  تبني وزارة  5 .
مؤسسات املجتمع املدني األخرى ذات العالقة.

وضع املعايير واملواصفات الفنية للمواد العلمية التي يجب االلتزام بها عند تطوير املواد ذات العالقة. 6 .

التوصيات الفنية املباشرة:

وهي التوصيات التي نقترحها من أجل تطوير مواد مناسبة تتحلى باالنسجام والشمولية والتكاملية وتتوافق مع املتطلبات العصرية والدقة 
العلمية مبا يخدم الغرض املنشود لتحقيق الوعي وبناءا االجتاهات االيجابية ، وقد جاءت على النحو التالي:

إستعمال اللغة الصحيحة واأللفاظ الالئقة ، وتوحيد املصطلحات واملفردات املستعملة.  1 .

ترويج وتكريس النصوص والصور التى تقدم املعوقني كأشخاص إيجابيني ومنتجني وفاعلني في األسرة واملجتمع واملدرسة.  2 .

التخلص من املواد التي تتضمن أفكارا تقليدية منطية والتى تقدم األشخاص املعوقني كعجزة أو مرضى يجب شفائهم أو مساكني  3 .
يستحقون العطف والشفقة.

ربط املواد اخلاصة باألشخاص املعوقني باملواضيع األخرى في مختلف املباحث الدراسية. 4 .

اإلبتعاد عن تقدمي األشخاص املعوقني من خالل صور تلفها مظاهر البؤس والعبوس. 5 .

اإلبتعاد عن إستعمال صور إرشادية تظهر ممارسات خاطئة . 6 .

تغطية كافة اجلوانب اخلاصة باألشخاص املعوقني بأشكال متعددة تتناسب مع أعمار التالميذ.  7 .

إعداد دليل توضيحي يوضح للمعلمني كيفية  شرح املواد املتوفرة في الكتب للتالميذ بشكل عملي وسلسل.  8 .

اإلبتعاد عن املغاالة في وصف األشخاص املعوقني بالقوة والذكاء أو بالضعف، أي توخي الواقعية والدقة في وصفهم في النصوص  9 .
والصور. 
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ربط املواد الدراسية في الكتب بأنشطة أخرى  تسهل إستيعابها والتفاعل معها.  10 .

إستعمال صور واضحة  في الشكل واملضمون والغرض منها.   11 .

اإلبتعاد عن املواد التى يقترن فيها األشخاص املعوقني مبهن ووظائف غير واقعية تقع في أدنى السلم اإلجتماعي أوتكرس فهم  12 .
محدود لألدوار التى ميكن لألشخاص املعوقني القيام بها.
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