
معلومات عن امتحانات الكشف والتسجيل للبرامج الخاّصة للتالميذ الموهوبين

 االستبيان مكتوب بصيغة المذكر من أجل التسهيل على القراءة فقط ولكنّه موّجه إلى الجنسين في آٍن واحد

امتحانات الكشف عن الموهوبين والمتفّوقين في  2023 -2022استعدادًا للدراسة في السنة الدراسية 

 االبتدائي  –التعليم فوق 

 خاّصة للتالميذ أطًرا تعليميّة وبرامجيفعّل قسم الموهوبين والمتفّوقين في وزارة التربية والتعليم 

 .الموهوبين

مدارس الفوق ابتدائيّة في عدد من البلدات الإحدى ّصة تُدَمج في مسارات خا –أطًرا تعليميّة أسبوعيّة 

 في ارجاء البالد. 

المدارس فوق  والمتفّوقين في عدّة بلدات، بحيث تكون هذه الصفوف إقليميّة مدمجة في إحدى 

  .االبتدائية في البلدة

 هنا: للمعلومات المفّصلة عن أُطر التعليم والرامج الخاّصة للموهوبين اضغط

نلفت انباهكم: إلى أنّه عمالا بتعليمات منشور مدير عاّم وزارة التربية والتعليم فإنَّ افتتاح الصفوف 

 مالئمين للبرنامج وتسّجلوا للصّف مع انتهاء عمليّة القبول. مشروط بعدد التالميذ الذين يكونون 

االبتدائّي هي: –شروط القبول للصفوف الخاّصة بالموهوبين في التعليم فوق  

بواسطة معهد كارني الفائز يجريه قسم الموهوبين والمتفّوقين في وزارة التربية والتعليم امتحان قبول  .1

  إلجراء هذا االمتحان.والوحيد المصادق عليه بالمناقصة 
 .  في المدرسةيجريها مدير المدرسة والطاقم التربوّي شخصيّة  مقابلة قبول .2

 . في الصفّ وجدود مكان له  .3

)المراكز النهاريّة إثراء الموهوبين وصفوف موهوبين(،  التالميذ خريجو أطر الموهوبين في مرحلة التعليم االبتدائيّة

الذين اكتشفوا وتعلّموا في أحد األطر خالل السنتين األخيرتين على األقّل قبل االمتحان وتحصيلهم في امتحان القبول 

 لم يصل إلى العتبة المطلوبة، يتّم فحص إمكانيّة قبولهم للصّف بالطريقة التالية:

شاغر، يتوّجه قسم التالميذ الموهوبين والمتفّوقين للحصول على تقرير يحتوي على وجهة  على أساس وجود مكان

 نظر الطاقم التربوّي في إطار الموهوبين. 

يعَطى التقرير بناء على أساس امتحان واحد متجانس يتطّرق إلى أداء التلميذ في الجوانب التعليميّة، السلوكيّة 

 ة التوجيه التابعة لقسم الموهوبين والمستشار القضائّي لوزارة التربية والتعليم.واالجتماعيّة ومصادق عليه من لجن

تحسب عالمة التقرير مع عالمة االمتحان وبناء على النتيجة يتقرر إذا كان التلميذ سيدعى إلى مقابلة قبول.

 االمتحان 

امتحانات الكشف عن التالميذ المالئمين للبرامج الخاّصة هي امتحانات للقدرة اإلدراكيّة )العقليّة( العاّمة وهي تجَرى 

بواسطة امتحان جماعّي. هذه االمتحانات ليست تشخيصيّة ولم تُبَن من أجل تشخيص بروفيل قدرات التالميذ، بل من 

العاّمة األعلى واألكثر مالءمة لبرامج التالميذ الموهوبين والمتفّوقين. ولذلك  أجل اختيار التالميذ ذوي القدرة اإلدراكيّة
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فإنَّ المعلومة الشرعيّة الوحيدة التي يمكن استنتاجها من هذه االمتحانات هي هل يمكن قبول التلميذ/ة لبرنامج معيّن 

  بحسب عتبة القبول التي تحدّدت للبرنامج.  

يتطّلب في مجاالت: اللغة، التفكير الرياضّي والتفكير التجريدّي الصورّي )التشكيلّي(.  االمتحان مؤلّف من عدّة أسئلة
 االمتحان مواجهة عقليّة في أوقات محدّدة.

ال يحتاج امتحان الكشف عن التالميذ المالئمين لبرامج الموهوبين إلى استعداد مسبق.  يرى األشخاص المختّصون 

في قسم الموهوبين في وزارة التربية والتعليم والمؤلف من المختّصين في القياس السيكولوجّي )قياس سرعة العمليات 

العقلية ودقّتها(، ومن رجال الدعم والمستشارين وعلماء النفس، أّن االستعداد لالمتحان غير مطلوب بالمّرة فهو يسبّب 

لمزيد من الضغط والتوتّر كما أنّه يسبّب الخلل في الفرص المتساوية التي يجب أن تتوفّر لجميع للتالميذ ولذويهم ا

 الممتََحنين.     

ا للدمج في  ، خاضعة لتوجيهات وزارة الصّحة2022تُجرى االمتحانات خالل شهري كانون الثاني وشباط   استعدادا

    .صفوف الموهوبين في السنة الدراسيّة التالية

المعنيّون في الدراسة في الصفوف الخاّصة في المرحلة فوق االبتدائيّة مطالبون بالتسجيل بواسطة التوّجه التالميذ 

 أون الين فقط وفق التوجيهات التالية:  

لالمتحان في ظروف مالَءمة، االمتحان بلغة مالَءمة، طلبات استئناف وإعادة االمتحان )عادّي/ في ظروف مالَءمة، 

 في موقعبوابة/ بورتال األهالي  بواسطة التاسع، يجب تقديم طلب أون الين  –في الصفوف السادس  (َءمةلغة مال

  وزارة التربية والتعليم.

التاسع يجب التسجيل في موقع معهد  –لالمتحان العادّي للتالميذ الذين يمتحنون ألّول مّرة في الصفوف السادس 

ا بعد المصادقة الظروفكارني.    . في أسفل هذه الصفحة االتّصال باستمارة التسجيل األون الين يتّم فورا

ه التالميذ )بدون إمكانيّة اختيار( إلى الصفوف التي تعمل بي بلداتهم،  في البلدات التي تعمل فيها هذه الصفوف، يُوجَّ

 فيها يعمل مسار صفوف موهوبين إقليمي. داخليّة باستثناء الحاالت التي يكون فيها الدمج المطلوب هو

صفوف موهوبين يستطيع التلميذ أّن يختار الدراسة في المسار األقرب إلى مكان في البلدات التي فيها ال يعمل مسار 

بحسب سكنه وذلك مشروط بوجود مكان شاغر. الحّق في الحصول على اشتراك الوزارة في السفريّات يناقش 

قواعد االشتراك المألوفة في طريقة المحاسبة المعمول بها في السلطة المحليّة _بحسب كّل تلميذ أو/َو كّل مسار( 

وبحسب نسبة االشتراك المألوفة في السلطة المحلّيّة. اختيار االندماج في مسار صّف موهوبين ليس األقرب إلى 

ف السفر من المدرسة وإليها. في جميع الحاالت الدراسة في صّف تكالي بتحّمل كلّ  األهلمكان سكن التلميذ، يلزم 

موهوبين في بلدة غير البلدة التي يسكن فيها التلميذ يتطلّب الحصول على تصديق للدراسة خارج البلدة من السلطة 

        المحلية في البلدة التي يسكن فيها التلميذ. 

 .قسم الموهوبين والمتفّوقيندمج التلميذ في الصّف يكون بحسب تصديق 

 امتحان في البالدتُجَرى االمتحانات في عدّة مواعيد وفي عدّة مراكز 

ا إلى  جري االمتحان لمالَءمةيجب التوّجه إلى الجهة التي تُ في مثل هذه الحالة  !!!حاناالمتال ترسلوا تلميذاا مريضا

 خالل أسبوع واحد من موعد االمتحان المقّرر.  وذلك موعد آخر لالمتحان 
قسم الموهوبين والمتفّوقين في وزارة بواسطة القسم )ى امتحان القبول لصفوف الموهوبين )في التعليم االبتدائّي( يُجرَ 

رسوم االمتحان هي بواسطة جسم مهنّي تّم اختياره بواسطة مناقصة أجرتها وزارة التربية والتعليم،  (التربية والتعليم
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ا أو بواسطة شيك ألمر معهد كارني م.ض.( في يوم االمتحان.  200 مّدة االمتحان هي ساعة  ش.ج. تُدفَع نقدا

د بقلم رصاص، مّحاية، قنينة ماء )أو غيره( ورقم هويّة الممتَحن.     وعشرون دقيقة. يجب التزوُّ

 !ال يستطيع االشتراك في االمتحان –التلميذ الذي ال يتزّود برقم هويّته 

!!!االمتحانالتلميذ الذي لم يتسّجل لالمتحان بواسطة استمارة التسجيل التي في الموقع ال يستطيع االشتراك في 

ل مباشرة إلى االمتحانات نتائج  والذي يحدّد إذا كان القسم )قسم الموهوبين والمتفّوقين في وزارة التربية والتعليم( تُحوَّ

 تحصيل التالميذ يتالَءم مع المعايير التي تحدَّدت كعتبة القبول لصفوف الموهوبين.   

أخرى أّي معلومات أخرى باإلضافة إلى كون التلميذ مقبوالا أو في جميع الحاالت لن تُعطى للوالدين أو ألّي جهة 

بل تشخيص بروفيل قدرات التالميذ ال تهدف إلى وذلك ألّن االمتحانات  غير مقبول لالشتراك في صّف الموهوبين.

 ة العمريّةمن بين التالميذ في نفس الفئاألعلى المؤهالت الكشف عن التالميذ الذين ذوي القدرات العقليّة العاّمة و

بالتعاون مع معهد كارني سيقوم بإيصال توصياته  القسم )قسم الموهوبين والمتفّوقين في وزارة التربية والتعليم(

  الخّطيّة للوالدين.  

 التلميذ الذي لم يؤهله تحصيله للقبول من حقّه أن يطلب إعادة االمتحان. 

  . 2022، أي في شتاء فقطامتحان اإلعادة لن يكون إاّل في موعد االمتحان التالي 

حّق التلميذ في إعادة االمتحان يتقّرر بناء على المعايير التالية: أن يكون تحصيله قريب من عتبة القبول، ظروف 

 شخصيّة ووجود مكان شاغر في الصّف.   

ين في نفس السنة. إعادة االمتحان تجرى بعد مرور سنة على األقّل من موعد ال يُسَمح ألّي تلميذ إجراء االمتحان مرت

 إجراء االمتحان األّول.  

من المهّم أن تقرأوا المعلومات التالية:  مجموعة سّكان خاّصةإذا كان ابنكم/ ابنتكم ينمتمي إلى 

الذين تّم تشخيصهم واالعتراف بهم بشكل رسمّي، كما سيفّصل فيما يلي، وينتمي إلى التالميذ ذوو الحاجات الخاّصة 

عسر تعلمّي، اضطراب في االنتباه والتركيز، عجز جسدي و/أو وضع صحي خاّص يتطلب إحدى الفئات التالية: 

توّجه أون الين عن   لالمتحان في ظروف مالَءمة بواسطة يحّق لهم تقديم طلب مالءمة لالمتحان ظروف امتحان 

 وذلك حتى تاريخوزارة التربية والتعليم وإرفاق المستندات والوثائق المالئمة  في موقعطريق بوابة أولياء األمور 

 لديسمبر / كانون أوّ  31

 يجب أن يشمل الطلب:

 طلب خّطّي من الوالدين  .1

تقرير تشخيص التلميذ والذي أجراه شخص مختّص: عالم نفسّي تربوّي متخّصص أو طبيب متخصص في  .2

 (جسديّ حركّي )طبيب أعصاب، طبيب نفسانّي، وما شابه( أو مشّخص تربوّي وفي حالة عجز المجال )

مكن إرفاق تقرير من معالج وظيفّي )بالتشغيل(. على التقرير أّن يتطّرق بشكل للتلميذ حتى الصّف الثالث ي

 واضح ألداء التلميذ الدراسّي.  

  استمارة وجهة نظر المعلِّّم/ مستشار المدرسة خاّصة بالسنة الحالية. .3

  ستمارة المصادقة على نقل المعلومات موقّعة من كال الوالدين. .4

 على الوالدين متابعة وصول الدعوة لالمتحان فياالمتحان في ظروف مالَءمة، في حين المصادقة على طلب 

  ظروف مالَءمة البنهم/ البنتهم.  
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قرار لجنة المالَءمات 

، بواسطة لجنة مالَءمات برئاسة عالمة نفسيّة تربويّة يفحص إذا كان التلميذ يستحّق قسم الموهوبين والمتفّوقين

التي تقّرر في تحديد  الوحيدةاالمتحان في ظروف مالَءمة. هذه اللجنة هي الجسم الجهة صاحبة الصالحيّة المهنيّة 

 المالَءمات في امتحان القبول للبرامج الخاّصة بالموهوبين والمتفّوقين.   

تدرس اللجنة وتناقش وتبني قرارها المهنّي بحد فحص أساسّي للطلب استنادًا على المستندات والوثائق وجميع 

   مارة تقرير المستشار التربوّي.است باإلضافة وجهات نظر مهنيّة تقارير تشخيص كاملة َو/أوالمعطيات: 

ودحًضا لكّل شّك، التوصيّات التي تعطيها جهات تشخيص أو غيرها ال تلزم اللجنة. إذا تقّرر أّن التلميذ يستحّق 

االمتحان في ظروف مالءمة، توّجه لجنة المالَءمات الجسم الذي يجري االمتحانات وتطلعه على المالَءمات المطلوبة 

مة.     والتلميذ يدعى إلجراء امتحان القبول في ظروف مالء

يُرسل إشعار خّطّي بذلك ويحّول التلميذ إلى وإذا تقرر عدم الموافقة للتلميذ على أن يمتحن في ظروف مالَءمة 

االمتحان العادّي.     

إطالع ابنهم/ ابنتهم قبل االمتحان على موضوع المالَءمات التي صودق له عليها والتي من مسئوليّة الوالدين 

 مه بأّن وقت االمتحان محّدد.   سيمتحن بناء عليها وإعال

نلفت انتباهكم إلى أّن التلميذ الذي يرفض االمتحان بحسب المالءمات التي صودق له عليها والتي هي من حقّه، 

نين أن يوثّقوا  رفضه االمتحان بحسب المالءمات.    خّطيًّايحّق له تقديم االمتحان بدون المالءمات ولكن على الممتحِّ

مالَءمة االمتحان بلغة

يحّق للتالميذ الذين يستوفون المعايير التالية تقديم طلب لالمتحان بلغة مالءمة )العربيّة، اإلنجليزيّة، الفرنسيّة أو 

مع إرفاق  في بوابة/ بورتال أولياء األمور في موقع وزارة التربية والتعليمالروسيّة( بواسطة تقديم طلب أون الين 

المستند المالئم.      

، يمكنهم أن يمتحنوا بإحدى موا إلى البالد في الصّف الثالثالذين ولدوا في الخارج وقد –التالميذ القادمون الجدد 

يجب إرفاق الطلب بتصديق رسمّي يبيّن  – (الروسيّةوالعربيّة، اإلنجليزيّة، الفرنسيّة اللغات التالية حسب اختيارهم: 

 تاريخ القدوم إلى البالد.   

يجب إرفاق الطلب بتصديق رسمّي يبيّن  -التالميذ العائدون الذين مكثوا في الخارج أربع سنوات متتالية على األقّل  

 تاريخ العودة إلى البالد )مواطن عائد( مع تفاصيل التلميذ.  

يجب  -ست العبريّة ؤسسة تربويّة لغتها ليالتالميذ الذين ولدوا في البالد وتعلّموا في إحدى السنتين األخيرتين في م

يثبت دراسته فيها من المؤسسة التربوية األخيرة التي تعلّم فيها التلميذ/ة يشمل تفاصيل إرفاق الطلب بتصديق رسمّي 

 التلميذ والسنة الدراسية.  

ديسمبر/ كانون األّول  31نلفت انتباهكم إلى أّن الموعد األخير لتقديم الطلب لتقديم االمتحان في ظروف مالءمة هو 

2021   .  
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