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 الصفحة   املوضوع
 
 

 15  املقدمة
 17  مقدمة املرتمجان

 19 

 19  التقويم الرتبوي
 20  أنشطة التقييم

 20  أنشطة التشخيص
 24  ة العالجيةاألنشط

 25  نموذج تشخييص عالجي للتقويم الرتبوي
 25  التقييم

 26  أنشطة التشخيص
 43  األنشطة العالجية
 51  أدوات التقييم وأساليبه

 51  مقاييس التقدير
 52  املقابالت
 54  املالحظة

 55  املالحظة اإلكلينيكية
 62  مالحظة القياس
 63  االختبارات
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 64  نيكياحلكم والقرار اإلكلي
 65 

 65  املتطلبات الرضورية ملامرسة عملية التشخيص
 69  اختاذ القرار من قبل فريق التقويم
 72  االجتامع اخلاص بالنمو الرتبوي

 76  قائمة بأنشطة التشخيص
 81 

 84  اعتبارات رضورية ألخصائي التشخيص
 88  اعتبارات تسبق جلسة االختبار
 92  اعتبارات أثناء جلسة االختبار

 109  أساليب التقييم املعدلة
 111  النمذجة

 118  جوانب هامة تتعلق باستخدام أساليب التقييم املعدلة
 120  مهارات التفسري

 126  علوماتمعاجلة امل
 137  العوامل التي تؤثر عىل التفسري

 139  العوامل التي تؤثر يف معاجلة املعلومات
 144  أخالقيات أخصائي التشخيص وكفاءته

 151 

 154  عيةاالختبارات ذات املعايري املرجعية واالختبارات ذات املحكات املرج
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 159  مقاييس التقدير
 160  مقياس التسمية
 161  مقياس الرتاتيب
 161  مقياس الفرتات
 162  مقياس النسبة

 163  املنحنى السوي
 166  النزعة املركزية وانتشار الدرجات يف التوزيع

 168  أنامط الدرجات
 169  الدرجات املئينية
 171  الدرجات الصفية
 181  الدرجات العمرية

 182  درجات املعياريةال
 189  تطبيقات نظرية القياس

 189  االرتباط
 194  الثبات

 196  الدرجات احلقيقية املقدرة
 198  اخلطأ املعياري يف القياس

 199  مدى الثقة
 202  التباين الدال بني درجتني

 205  تطوير مستويات توقع للتقييم غري الرسمي
 210  الصدق
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 213 

 214  مستويات أنشطة التشخيص
 214  خطوات التشخيص الستة

 215  املسح األويل: املستوى األول
 220  أهلية الطالب لتلقي برامج الرتبية اخلاصة. املستوى الثاين
 225  التعليم: املستوى الثالث

 228  املجاالت األكاديمية التي تتطلب أنشطة تشخيص
 231 

 231  نمو اللغة وتطورها
 231  العوامل اخلارجية
 232  العوامل الداخلية

 235  علم أصوات الكالم
 238  علم الرصف

 239  بناء اجلملة وتركيبها
 240  دالالت األلفاظ
 241  استخدام اللغة

 244  املتطلبات املسبقة لتحصيل
 244  التعبري الشفهي

 244  ماضطرابات الكال
 249  املهارات املسبقة للتعبري الشفهي
 249  أسباب صعوبات التعبري الشفهي
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 249  االضطرابات السمعية
 250  االضطرابات النيورلوجية

 251  االضطرابات االنفعالية
 252  خصائص الطالب ممن لدهيم صعوبات يف التعبري الشفهي

 254  األنشطة التشخيصية للتعبري الشفهي
 264  باراتقائمة اخت

 265  خطوات مهارات التعبري الشفهي الست
 265  املسح: املستوى األول
 265  األهلية: املستوى الثاين
 266  التعليم: املستوى الثالث

 267 

 268  املتطلبات السابقة للتحصيل يف مهارات القراءة األساسية
 271  ارات القراءة األساسيةأسباب الصعوبات يف مه

 272  خصائص الطالب ممن لدهيم صعوبات يف مهارات القراءة األساسية
 274  أنشطة التشخيص يف مهارات القراءة األساسية

 274  املسح األويل: املستوى األول
 276  األهلية: املستوى الثاين
 301  التعليم: املستوى الثالث

 307   األساسيةقائمة باختبارات مهارات القراءة
 307  اخلطوات الستة لتشخيص مهارات القراءة األساسية

 307  املسح: املستوى األول
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 308  األهلية: املستوى الثاين
 308  التعليم: املستوى الثالث

   309 

 310  املتطلبات السابقة للتحصيل يف الفهم القرائي
 310  باب الصعوبات يف فهم القراءةأس

 311  خصائص الطالب الذين يعانون من صعوبات يف مهارات يف فهم القراءة
 315  أنشطة التشخيص يف فهم القراءة

 315  املسح: املستوى األول
 317  األهلية: املستوى الثاين
 345  التعليم: املستوى الثالث

 347  قائمة اختبارات خاصة بالفهم القرائي
 348  اخلطوات الستة يف إجراء التشخيص لفهم القراءة

 348  املسح: املستوى األول
 348  األهلية: املستوى الثاين
 348  التعليم: املستوى الثالث

 351 

 351  املتطلبات املسبقة للتحصيل يف فهم االستامع
 352  تامعأسباب صعوبات االس

 352  خصائص الطالب الذين يعانون من
 353  أنشطة التشخيص للفهم السمعي

 353  املسح: املستوى األول
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 354  األهلية: املستوى الثاين
 369  التعليم: املستوى الثالث

 370  قائمة باالختبارات اخلاصة بالفهم السمعي
 371  خطوات التشخيص الستة يف الفهم السمعي

  373 
 373  املتطلبات السابقة للتحصيل يف التعبري الكتايب

 373  تطور التعبري الكتايب
 374  تكامل األنظمة العصبية

 375  أسباب صعوبات التعبري الكتايب
 375  االضطرابات العصبية

 376  اخللل الوظيفي العصبي
 377  نقص يف تطور املهارات املسبقة

 378  تشخيصية لعينات من الضعف الكتايباعتبارات 
 379  خصائص الطالب الذين يعانون من صعوبات يف التعبري الكتايب

 379  الدراسات املتعلقة بالطالب املعوقني
 380  األساليب احلديثة يف حتليل التعبري الكتايب

 380  توقعات املدرس جلوانب الكتابة التي جيب تقييمها
 381  التقويم الكيل

 382  تقييم التحلييلال
 383  التصحيح باستخدام النظام التحلييل

 383  فن اخلط
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 385  التهجئة
 386  القواعد
 386  األفكار

 389  أنشطة التعبري الكتايب التشخيصية
 389  املسح: املستوى األول
 390  األهلية: املستوى الثاين
 390  التعليم: املستوى الثالث

 391  بري الكتايبقائمة اختبارات خاصة بالتع
 391  اإلجراء التشخييص ذو اخلطوات الستة يف التعبري الكتايب

  395 
 398  يف الرياضياتاملتطلبات السابقة للتحصيل 

 399  أسباب الصعوبات يف الرياضيات
 399  القدرة

 399  النواحي العصبية
 399  النواحي اإلدراكية

 400  ةالنواحي النفسي
 400  الذاكرة

 400  النواحي املعرفية
 400  التعلم

 401  صعوبات حمددة يف الرياضيات
 403  خصائص الطالب الذين يعانون من صعوبات يف الرياضيات
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 406  األنشطة التشخيصية يف الرياضيات
 406  املسح: املستوى األول
 406  املستوى الثاين
 410  )حلسابيةالعمليات ا(التعليم : املستوى الثالث

 425  تقييم مهارات االستعداد
 426  قائمة اختبارات خاصة بالفهم القائم عىل االستامع

 427  اإلجراء التشخيص ذو اخلطوات الستة للحساب الريايض واالستدالل
  429 

 429  ًاملتخلفون عقليا
 430  تقييم السلوك التكيفي

 432  التعرف املبكر
ًاملعاقون عقليا بدرجة شديدة وشديدة جدا ً  433 
 434  ًاعتبارات خاصة يف تقييم املتخلفني عقليا

 440  التقييم املهني
 443  صعوبات التعلم

 444  خصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم
 444  اعتبارات خاصة يف تقييم الطالب ذوي صعوبات التعلم

 447  ًاملضطربون انفعاليا
 447  ًخصائص الطالب املضطربني انفعاليا

 448  ًاعتبارات خاصة يف تقييم املضطربني انفعاليا
 450  اإلعاقات ذات نسب الشيوع املنخفضة
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 450  ًاملعوقون برصيا
 450  الكفيف

 451  ضعف اإلبصار
 451  ًخصائص الطالب املعوقني برصيا

 452  ًاعتبارات خاصة يف تقييم املعوقني برصيا
 455  الصم وضعاف السمع: املعوقون سمعيا

 456  خصائص الطالب املعوقون سمعيا
 456  ًاعتبارات خاصة يف تقييم املعوقني سمعيا

 461   املكفوفون-الصم 
 461   املكفوفني-خصائص الصم 

 462   املكفوفني-اعتبارات خاصة يف تقييم الصم 
 واإلعاقات إصابات اهليكل العظمي واإلصابات الصحية األخرى 

 463  املتعددة
 463  إصابات اهليكل العظمي

 465  متعددو اإلعاقة
 466  اعتبارات خاصة عند تقييم هذه الفئات

 467  بدائل وأساليب جديدة يف التقييم

 475 
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