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الربنامج الرتبوي الفردي

مــقـــدمـــــــــة :

الطالب  التعليم، تقدمي برنامج مالئم مل�ستوى منو  بتفريد  املميزة مليدان الرتبية اخلا�سة، ويق�سد  اأحد اخل�سائ�ص  التعليم وال يزال  لقد كان تفريد 

وتطوره، ويكون الربنامج مالئما اإذا ت�سمن منهجا ي�ستجيب للفروق الفردية، وت�سمن تعديال منا�سبا ال�سرتاتيجيات التدري�ص وتكييفا ت للبيئة التعليمية تتنا�سب 

وظروف ذوي االحتياجات اخلا�سة . 

وحر�سا على مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة، ينبغي على العاملني يف ميدان الرتبية اخلا�سة ت�سميم برنامج تربوي فردي 

لكل طالب، فالرتبية اخلا�سة هي تدري�ص م�سمم خ�سي�سا لتلبية احلاجات اخلا�سة للطلبة املعوقني، حيث اأن الربامج الرتبوية التقليدية يف ال�سفوف العادية 

ال ت�ستطيع تلبية حاجاتهم . )منى احلديدي واآخرون ) 2005 (

اإن مناهج ذوي االحتياجات اخلا�سة ال تو�سع �سلفًا واإمنا توجد خطوط عري�سة ت�سكل املحتوى التعليمي العام لهذه املناهج ثم يو�سع الربنامج الرتبوي 

الفردي للطالب بناء على قيا�ص م�ستوى االأداء احلايل، من خالل فريق متعدد التخ�س�سات ومبا يتفق وظروف كل اإعاقة و�سدتها، واملنهاج هو الطريق الوا�سح 

اأو اخلطة املر�سومة ملا يجب اأن يتعلمه الطالب، وما يجب اأن يعلمه املعلمني . 

ويتكون املنهاج من اأربعة عنا�صر مهمة ميكن �صياغتها على �صكل اأربعة اأ�صئلة هي :

ما هي االأهداف الرتبوية التي ن�سعى اإىل حتقيقها مع الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�سة ؟  *
ما هي اخلربات التي ميكن توفريها لتحقيق هذه االأهداف ؟  *

كيف ميكن تنظيم هذه اخلربات الرتبوية ب�سورة فعالة ؟  *
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كيف ميكن احلكم على حتقيق هذه االأهداف ؟  *
هذه الأ�صئلة ميكن و�صعها اأوتخلي�صها كما يلي :

ثالثًا - الو�سائل      رابعًا - التقييم ثانيًا - املحتوى     اأواًل - االأهداف       

الفرق بني املناهج العامة واملناهج يف الرتبية اخلا�صة :

تختلف املناهج العامة عن املناهج التي تو�سع للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة يف عدد من اجلوانب الرئي�سة، فاملناهج العامة التي تعد للطلبة غري 

املعاقني يتم اإعدادها �سلفا من قبل جلان خمت�سة لتنا�سب مرحلة عمرية ودرا�سية معينة، يف حني اأن املنهاج يف الرتبية اخلا�سة ال يتم اإعداده م�سبقا، واإمنا يتم 

اإعداده واختياره من املنهاج العام بعد عدة اإجراءات كاملوائمة اأواإدخال بع�ض التعديالت املختلفة لينا�صب طالباً معيناً، وذلك يف �سوء نتائج قيا�ص م�ستوى 

اأدائه احلايل من حيث جوانب القوة وجوانب االحتياج لديه، فال يوجد يف الرتبية اخلا�سة منهاج عام للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة واإمنا توجد خطوط 

عري�سة ملا ميكن اأن ي�سمى مبحتوى املنهاج، والتي ي�ستق منها االأهداف التعليمية التي ت�سكل اأ�سا�ص املنهاج الفردي لكل طالب من ذوي االحتياجات اخلا�سة 

على حده، ولكننا بالرغم من ذلك، فاإننا ن�ستطيع اأن نلم�ص بان املنهاج يف الرتبية اخلا�سة، ال يختلف يف اجلوهر عن املنهاج العام املعد للطلبة من غري ذوي 

االحتياجات اخلا�سة ، الأنه يت�سمن العنا�سر الرئي�سية امل�سار اإليها  ) االأهداف واملحتوى والو�سائل والتقييم ( ) يو�سف �سالح 2002 ( 

ا�صرتاتيجيات بناء املنهاج للطالب من ذوي الحتياجات اخلا�صة :

يعترب النموذج الذي قدمه ويهمان )Wehman 1981( يف بناء املنهاج للطلبة  من ذوي االحتياجات اخلا�سة، من النماذج املقبولة واملعتمدة يف جماالت 

الرتبية اخلا�سة  حيث مير يف خم�ص خطوات رئي�سية هي : 

1 - التعرف على ال�سلوك املدخلي .                              2 - قيا�ص م�ستوى االأداء احلايل .                       3 - اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية . 

4 - اإعداد اخلطة التعليمية الفردية .                           5 - تقومي االأداء النهائي .
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وفيما يلي تو�صيح لكل خطوة من هذه اخلطوات : 

اأواًل - التعرف اإىل ال�سلوك املدخلي :

يعتمد بناء مناهج الطلبة  ذوي االحتياجات اخلا�سة على معرفتنا بخ�سائ�سهم املختلفة، فاالأطفال ذوي االإعاقة الذهنية ال�سديدة يختلفون يف احتياجاتهم 

عن االأطفال ذوي االإعاقة الذهنية املتو�سطة اأوالب�سيطة، كذلك احلال بالن�سبة للطلبة ذوي �سعوبات التعلم والطلبة املتاأخرين درا�سيا وهكذا، وبالتايل فنحن 

بحاجة منذ البداية اإىل معلومات اأولية �سريعة عن الفئة التي نتعامل معها ب�سكل عام، حتى نتمكن من ال�سري قدما يف بناء املنهاج الذي ينا�سبهم   )يو�سف �سالح 

. )2002

ثانيًا - قيا�س م�ستوى االأداء احلايل :

اأن منهاج الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�سة يتم اإعداده واختياره بعد مرحلة التعرف على م�ستوى االأداء احلايل لهذا الطالب .

اأهداف حتديد م�صتوى الأداء احلايل :

العمل على اتخاذ قرارات على نحواأف�سل فيما يتعلق باأبعاد الربنامج الرتبوي الفردي .  - 1

اإن اأي طالب من ذوي االحتياجات اخلا�سة ميتلك قدرًا من الطاقة وبالتايل يجب منحه العديد من الفر�ص كي يتعلم .  - 2

التعرف على االإعاقات امل�ساحبة لدي الطالب ) �سواء كانت ح�سية اأوحركية اأولغوية ….الخ ( ومدى تاأثريها على م�ساركته يف الربنامج .  - 3

حتديد اأولويات التدري�ص وو�سائل وطرق التدري�ص املنا�سبة .  - 4

حتديد واختيار املعززات املنا�سبة لال�ستخدام مع الطالب .  - 5

حتديد م�ستويات االأداء املتوقعة بناء على قدرات الطالب .  - 6
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احلكم على درجة اجلودة التي ي�ستطيع الطالب حتقيقها يف اأدائه للمهمة .   - 7

احل�سول على اأكرب قدر من املعلومات عن اأداء الطالب واأ�سلوبه يف االأداء .  - 8

تغيري مفهوم الذات لدى الطالب . )حممود ال�ساعر وزميله 2001(   - 9

اأع�صاء فريق اخلطة الرتبوية الفردية :

يت�سمن عمل الفريق تقديرًا للخ�سائ�ص التعليمية والنف�سية والطبية والنطق واللغة والقيا�ص ال�سمعي والب�سري والتي تهدف اإىل حتديد جوانب القوه 

واالحتياج لدى الطالب، والتاأكد من ح�سوله على اخلدمات الالزمة مبا يتنا�سب مع قدراته )حممد ال�سناوي 1997( .

ويتنوع االأفراد اللذين ي�سكلون الفريق متعدد التخ�س�سات من حالة اإىل اأخرى وذلك باالعتماد على طبيعة وحدة امل�سكلة، وكمية املعلومات الالزمة لتقرير 

اأهلية الطالب خلدمات الرتبية اخلا�سة وت�سميم برناجمه الرتبوي الفردي .

وغالبًا ما يتكون الفريق من :

ممثل االإدارة املدر�سية .  *

ولــي اأمـــر الطـالـــــــــــب .  *
معلم ال�سف اأواملــــادة .             *

معلم الرتبية اخلا�ســـة .  * 

االأخ�سائي االجتماعي .  *
االأخـ�ســائـي النـف�ســـــي .                *

اأخ�سائي عيوب النطق .  *
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الطــبـيــــــب .  *
باالإ�سافة اإىل اأي �سخ�ص اأخر يعتقد اأنه م�سدر مفيد للمعلومات .  *

ثالثا - اإعــداد اخلـطــة التـربـويــة الفـرديــة :

بعد االنتهاء من قيا�ص م�ستوى االأداء احلايل، تبداأ عملية اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية، حيث تعترب هذه اخلطة مبثابة املنهاج اخلا�ص للطالب من ذوي 

االحتياجات اخلا�سة .

تعريف اخلطة الرتبوية الفردية :

هي املنهج الفردي الذي �سيتم قيا�ص وتقييم الطالب ذوي االحتياجات اخلا�سة من خالله، حيث  يتم ت�سميم اأي برنامج للطلبة من ذوي االحتياجات 

اخلا�سة  بناء على الت�سخي�ص والتقييم مل�ستوى اأداء الطالب ومعرفة جماالت القوة واملجاالت التي حتتاج اإىل حت�سني . وت�ستمل اخلطة الرتبوية الفردية على كل 

اخلدمات االأ�سا�سية وامل�ساندة التي يحتاجها الطالب اأثناء العملية التعليمية عن طريق اأهداف وا�سحة وحمددة يتم و�سعها من قبل الفريق املتخ�س�ص ، بحيث 

يتم قيا�ص مدى حتقيق هذه االأهداف خالل فرتت حمددة لقيا�ص م�ستوى تطور الطالب، ويتم تقييمه بناء على ما جاء يف اخلطة ولي�ص بتطبيق املنهج العادي 

على الطالب.. ) القواعد العامة للرتبية اخلا�سة 2010 – �ص 62 (

ومن اأمثلة  ذلك : تعديل املنهج ومواءمة بيئة التعليم ، واإدخال تعديالت على اأ�ساليب التقييم، اأواالإعفاء من تقييمات حمددة، حيث  يعفى الطالب من 

االختبار الوطني وتطبيق اختبار بديل، وحتديد كافة االحتياجات التي ت�سهل تعلم الطالب من اأجهزة تعوي�سية واأدوات وحافالت ومكان التعلم وطريقة ومكان 

االمتحانات وغريه .)عبدالعزيز ال�سخ�ص، واآخرون 2000 ( 

اأهمية اخلطة الرتبوية الفردية :

1 - هي ترجمة فعلية جلميع اإجراءات القيا�ص والتقومي التي اأجريت للطالب ملعرفة نقاط القوة واالحتياج لديه .
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2 - مبثابة وثيقة مكتوبة توؤدي اإىل ح�سد اجلهود التي يبذلها ذوواالخت�سا�سات املختلفة لرتبية الطالب ذوي االحتياجات اخلا�سة وتدريبية .

3 - تعمل على اإعداد برامج �سنوية للطالب يف �سوء احتياجاته الفعلية .

هي �سمان الإجراء تقييم م�ستمر للطالب واختيار اخلدمات املنا�سبة يف �سوء ذلك التقييم .  - 4

تعمل على حتديد م�سئوليات كل خمت�ص يف تنفيذ اخلدمات الرتبوية اخلا�سة .  - 5

توؤدي اإىل اإ�سراك اأ�سرة الطالب يف العملية الرتبوية لي�ص بو�سفهما م�سدر مفيد للمعلومات فقط واإمنا كاأع�ساء فاعلني يف الفريق متعدد التخ�س�سات.  - 6

تعمل مبثابة حمك للم�سائلة عن مدي مالئمة وفاعلية اخلدمات املقدمة للطالب . )جمال اخلطيب وزميله 1994(   - 7

مكونات اخلطة الرتبوية الفردية :

ت�صمل اخلطة الرتبوية الفردية عدداً من اجلوانب تتمثل فيما يلي :

معلومات عامة عن الطالب والتي ت�ستمل على اال�سم  وتاريخ امليالد وم�ستوى درجة االإعاقة واجلن�ص وال�سنة الدرا�سية وتاريخ التحاقه بالربنامج الفردي .  - 1

ملخ�ص حول نتائج التقييم على االختبارات املختلفة التي اأجريت للطالب اإ�سافة اإىل اأ�سماء اأع�ساء فريق التقييم وتاريخ اإجراء هذه االختبارات.  - 2

االأهداف الرتبوية الفردية التي �سيتم العمل بها مع الطالب خالل الفرتة الزمنية للخطة : هل هي �سنة درا�سية اأم ف�سل درا�سي، اأم �سهر اأم �سهرين،   - 3
ويف العادة يجب االإ�سارة اإىل اأن كل هدف �سيتم حتقيقه خالل الفرتة ما بني     /    /       وحتى     /     /             . )يو�سف �سالح 2002(

طرائق التدري�ص وو�سائط التعلم املنا�سبة .  – 4

الأهداف الرتبوية :

يعرف الهدف الرتبوي بالتغيري املراد ا�ستحداثه يف �سلوك املتعلم،اأوفكره،اأووجدانه، خالل فرتة زمنية حمددة وتنق�سم االأهداف الرتبوية اإىل ثالثة اأق�سام : 

االأهداف بعيدة املدى.  *
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االأهداف ق�سرية املدى .  *
االأهداف التدري�سية ) �سيتم تناولها يف اخلطة التعليمية الفردية (.  *

الأهداف طويلة املدى :

هــي اأهداف �ساملة طويلة املدى، حتدد املطلـوب من الطالـب يف نهاية اخلطـة اأوالعـام الدرا�سي اأوالفـ�سل الدرا�سـي، وهـذه االأهـداف ميكـن تق�سيـمها اإلـى 

اأهــداف ق�سـرية اأومتو�سـطة املــدى، ويف الغالــب يـجـب اأال يـزيـد عـدد االأهـداف ق�سـرية املدى عن خم�سـة يف كـل هـدف طويـل املـدى، ويجـب مراعاة التالـي 

عـنــد �سياغـتـها: 

حتديد املهارات و�سياغتها بدقة . اأ. 

معيار االأداء املقبول ويكون بالن�سبة املئوية اأوغريها ح�سب نوع املهارة .  ب. 

التاريخ املتوقع لتحقيق الهدف.فعلى �سبيل املثال:  ) اأن يتمكن التلميذ من مقارنة الأعداد ) من 1 :  100 ( واإجراء عمليات اجلمع والطرح  ج. 

%، وذلك بتاريخ      /       /         20  م. بن�صبة اإتقان 80 

الأهداف ق�صرية املدى :

وت�سكل مبجموعها هدفا واحدا بعيد املدى، وترتجم االأهداف الرتبوية ق�سرية املدى بدورها اإىل اأهداف تدري�سية مت�سل�سلة، ويجب مراعاة التايل اأثناء 

�سياغة االأهداف ق�سرية املدى :

حتديد املهارات كمُا ونوعًا وال يجب جمع مهارتني خمتلفتني يف هدف واحد . ا.  

اأن يحتوي الهدف على فعل اإجرائي  ) يحل، يقراأ، يقارن ( . ب. 
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اأن يكون الهدف قاباًل للقيا�ص بو�سع معيار لالأداء املقبول يكون بالن�سبة، اأوبالكم،اأوباحلكم . ج. 

مثال على ذلك )بن�سبة 8  اإىل  10 ، اأوثمان كلمات من اأ�سل ع�سر كلمات، اأوبدون اأخطاء(.   

التاريخ املتوقع لتحقيق االأهداف. د. 

اأن يقارن الطالب بني االأعداد م�ستخدمًا عالمة) <، > ( ابتداًء من ثالثة منازل وحتى خم�سة منازل بن�سبة 8 اإىل10،عند اإعطائه  مثال ) 1 ( 

اأي ع�سرة اأعداد مكتوبة يف ورقة عمل، على اأن يتحقق الهدف بتاريخ       /    /       20   م تقريبًا. )ال�سياغة ح�سب اأ�سلوب املعلم(

اأن يكتب الطالب الكلمات التي حتتوي على حروف املد الثالثة )مد باالألف، مد بالواو، مد بالياء(بن�سبة %80، عند تكليفه بكتابة  مثال ) 2 ( 

ع�سر كلمات على  اأن يتحقق الهدف بتاريخ   /      /       20   م تقريبًا. 

رابعـًا  - اخلطـــة التعليـمـية الفـرديــة :

وهي ت�سكل اجلانب التنفيذي للخطة الرتبوية الفردية، فبعد اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية تكتب اخلطة التعليمية الفردية، على تت�سمن هدفا واحدًا 

فقط من االأهداف طويلة املدى من اأجل تعليمها للطالب ذوي االحتياجات اخلا�سة، فكل هدف طويل املدى ينبغي اأن نطور له خطة تعليمية فردية م�ستقلة . 

)الرو�سان 99(

ملـحــــوظـــــــة : راجع املرفق ) منوذج خطة التدري�ص اليومي / االأ�سبوعي للهدف  ال�سلوكي (.   

الأهداف التدري�صية : 

هي اأهداف تعرب يف دقة وو�سوح عن تغيري �سلوكي يتوقع حدوثه يف �سخ�سية الطالب نتيجة ملروره بخربة تعليمية يف موقف تدري�سي معني بعد فرتة زمنية 

حمددة، ويجب مراعاة التايل اأثناء �سياغة االأهداف التدري�سية :

حتديد املهارة كمًا ونوعًا وال ميكن جمع مهارتني يف هدف واحد)يجب اأن ال يكون الهدف مركبًا(. اأ- 
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اأن يحتوي الهدف على فعل اإجرائي ) يحل، يقراأ، يقارن (  ب- 

معيار االأداء املقبول . ج- 

التاريخ املتوقع لتحقق الهدف . د- 

خطوات حتليل الهدف  ) املهارة (   :

اخلطوة االأوىل :  هي حتديد املهمة التعليمية بدقة . 

اخلطوة الثانية : هي عمل قائمة باالأجزاء التي يت�سكل منها الهدف التعليمي . وفيما يلي مثال على ذلك : 

. % الهدف التعليمي :  اأن يعد الطالب من الرقم ) 1 ( اإىل العدد ) 10 ( عندما يطلب منه ذلك بن�صبة جناح 100 

حتليل الهدف :

اأن يعد الطالب من 1 – 3 عندما يطلب منه ذلك بن�سبة جناح 100 % .                            *
اأن يعد الطالب من 1 – 5 عندما يطلب منه ذلك بن�سبة جناح 100 % .   *

                          . % اأن يعد الطالب من 1 – 7 عندما يطلب منه ذلك بن�سبة جناح 100   *
اأن يعد الطالب من 1 – 9 عندما يطلب منه ذلك بن�سبة جناح 100 % .   *

اأن يعد الطالب من 1 – 10 عندما يطلب منه ذلك بن�سبة جناح  100 % .  ) اأن هذه اخلطوات ميكن تب�سيطها اأوزيادة �سعوبتها ح�سب   *
قدرة الطالب وا�ستيعابه ( . 
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ا�صتعمال املعلومات امل�صتخل�صة من حتليل الهدف ) املهارة ( : 

بعد حتديد قائمة املهارات الفرعية التي يتاألف منها الهدف التعليمي، يجب على املعلم اأن يتخذ القرار املتعلق مب�ستوى االأداء احلايل  للطالب، اأي حتديد املهارات 

الفرعية التي يتقنها هذا الطالب وكذلك التي ال يتقنها من �سل�سلة االأهداف الفرعية التي يتكون منها الهدف التعليمي .على �سبيل املثال، قد جند عند حتليلنا للهدف 

اخلا�ص بالعد الت�ساعدي حتى العدد  10، واملكون من خم�سة اأهداف فرعية اأن الطالب يتقن العد حتى الرقم 5 مثال، وبالتايل ال يكون هناك مربرًا اأمام املعلم الإ�ساعة 

الوقت واجلهد يف تعليم الطالب الهدفني االأول والثاين واإمنا ي�ستطيع اأن يبداأ مبا�سرة بالهدف الثالث اأي، تعليم الطالب العد االآيل من 1 – 7 . 

اخلـــط القــاعـــدي :

اإن معرفة م�ستوى الطالب على االأهداف الفرعية للمهارة اأوالهدف التعليمي ي�سمى اخلط القاعدي، وعن طريق عمل هذا اخلط اأومعرفته يتجنب املعلم 

اإ�ساعة الوقت يف تعليم الطالب املهارات التي يعرفها، اأوالبدء معه من م�ستوى اأعلى مما هوعليه . )يو�سف �سالح 2002(

اأ�صاليب التدري�ض : 

وهي الكيفية التي تنظم بها املعلومات واملواقف واخلربات الرتبوية التي تقدم للطالب وتعر�ص علية ليتحقق لدية اأهداف الدر�ص . )عبدا هلل الوابلي 2001(.

ومنها التوجيه اللفظي، احلوار والنقا�ص، املحاكاة، النمذجة، اللعب، التوجيه البدين، التمثيل، الق�س�ص، اخلرب املبا�سرة .

عوامل حتديد واختيار الأ�صاليب التدري�صية املنا�صبة :

طبيعة اأهداف وحمتوى الدر�ص .   - 1

عمر الطالب وخرباته ال�سابقة وم�ستواه العقلي والبدين .  - 2

الزمن املتاح واالإمكانيات املتوفرة .  - 3

قدرات املعلم وا�ستعداداته يف تنفيذ الدر�ص .  ) فاروق الرو�سان وزميلة 2001 (  - 4
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مـلـحـــــــوظــــات هـــامــــة :

يراعى يف االأهداف التدري�سية اأال يف�سلها اأي اإجازة تزيد مدتها عن اأ�سبوع، واإن حدث ذلك، فيجب عمل املراجعات الالزمة عليها من بدايتها.  .1

حتتوي اخلطة الرتبوية الفردية على اأهداف بعيدة واأخرى ق�سرية املدى موزعة زمنيًا بالتواريخ، اأما اخلطة التدري�سية الفردية، فتحتوي   .2
فقط على االأهداف التدري�سية ) االأ�سبوعية اأواليومية (  التابعة للهدف ق�سري املدى .

وظروف  اأواملعلم  الطالب  فغياب  للمعلم،  قلق  م�سدر  ذلك  يعترب  فال  الفعلي،  االإجناز  تاريخ  عن  الهدف،  الإجناز  املتوقع  التاريخ  اختالف  عند   . 3
التقييمات الدورية واالإجازات الطارئة  وزيادة احل�س�ص االإ�سافية التي متنح للطالب الكت�ساب مهارة ما  قد تكون �سببًا يف ذلك، لذا يجب على 

املعلم حتري الدقة اأثناء توزيع التواريخ زمنيًا، واأن يوثق اأ�سباب غياب الطالب عن الربنامج الفردي  يف خانة املالحظات بالتح�سري الدر�سي .

قد يحتاج حتقيق الهدف التدري�سي حل�سة اإ�سافية اأخرى، لذا يجب على املعلم اأن يوثق ذلك  يف خانة املالحظات، على اأن يتم التقومي عند   . 4
اإتقان املهارة، مع مراعاة كتابة التو�سيات كالتعديالت اأوتغيري ا�سرتاتيجيات التدري�ص ح�سب االحتياج يف خانة املالحظات  .

اآخر هدف تدري�سي مبا�سرة، واإمنا يتم ذلك بعد فا�سل زمني ال يقل عن يوم درا�سي، مع كتابة  الهدف ق�سري املدى ال يتم تقوميه بعد    .5
املالحظات والتو�سيات والتعديالت التي ميكن اأن تطراأ على الهدف  اإذا لزم االأمر .

ينبغي كتابة تاريخ حتقيق الهدف ق�سري املدى يف ال�سفحة املخ�س�سة لذلك واأ�سفل التاريخ الذي �سبق حتديده من قبل اأثناء اإعداد اخلطة.   .6

عند حتقيق االأهداف ق�سرية املدى واملكونة لهدف طويل املدى ملادة اللغة العربية مثال، ينبغي كتابة تاريخ ون�سبة حتقيق هذه االأهداف يف   . 7
ال�سفحة املخ�س�سة لالأهداف طويلة املدى لهذه املادة، اأوكتابة املالحظات اخلا�سة بتعديل الهدف اأوتاأجيله لفرتة الحقة .

خام�سا - تقومي االأداء النهائي للأهداف التعليمية :

يهدف التقومي اإىل معرفة مقدار ما حتقق من اأهداف بغية التعرف على اأوجه النجاح وتعزيزها والتعرف على اأوجه الق�سور ومعاجلتها . 

ي�ساعد على اتخاذ قرارات على نحواأف�سل فيما يتعلق بالربنامج .  - 1
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معرفة مدى �سالحية االأ�ساليب التعليمية امل�ستخدمة .  - 2

التعرف على مدى النجاح الذي حققه الربنامج للطالب .  - 3

العمل على تكييف االأ�ساليب التعليمية اأوتعديلها لت�سبح اأكرث مالئمة للطالب .  - 4

اأ�صاليب التقومي :

التقومي الت�سخي�سي، ويهدف اإىل التعرف على نواحي القوة وال�سعف يف حت�سيل الطالب .  - 1

التقومي التكويني اأواملرحلي ، والذي يقوم به املعلم اأثناء التدري�ص من  بداية كل در�ص اإىل نهايته   - 2

التقومي النهائي وهوالذي يقوم به املعلم يف نهاية كل ف�سل درا�سي اأوعند انتهاء الربنامج بهدف التعرف على مدى حتقق اأهداف الربنامج    - 3
الرتبوي الفردي .
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ال�صف :        تاريخ امليالد :       /     /    العمــر:         �صهر  �صنة ا�صــــم الطـــفـــــــل :     

متحرك : هاتف ويل الأمر :     ا�صم ويل الأمـر :     

متعدد الإعاقات متو�صطة   �صديدة  ب�صيطة   �صدة الإعاقة :   نــوع الإعـــاقــــــــة :    

20م  /  / تاريخ الإحالة :   جهة التحويل للنظام الدمج )املنزل - املراكز املتخ�ص�صة - املدر�صة - اأخرى :                  

20م  /  / تاريخ بداية تنفيذ الربنامج الفردي :   20م   /  / تاريخ التقييم :  

مـــــنـــــطـــــقـــــة :

مــــــدر�ــــــصــــــة :

احلــــــلــــــقــــــة :

الـــبـــرنـامــج الـتــربـــوي الـفــــردي

Individualized Education Program ( I E P ) رقم  )            (

: الأولية  البيانات    -  1

ال�صف :        تاريخ امليالد :       /     /    العمــر:         �صهر  �صنة ا�صــــم الطـــفـــــــل :     

متحرك : هاتف ويل الأمر :     ا�صم ويل الأمـر :     

متعدد الإعاقات متو�صطة   �صديدة  ب�صيطة   �صدة الإعاقة :   نــوع الإعـــاقــــــــة :    

20م  /  / تاريخ الإحالة :   جهة التحويل للنظام الدمج )املنزل - املراكز املتخ�ص�صة - املدر�صة - اأخرى :                  

20م  /  / تاريخ بداية تنفيذ الربنامج الفردي :   20م   /  / تاريخ التقييم :  

منطقة :

ا�صم الرو�صة :

الـــبـــرنـامــج الـتــربـــوي الـفــــردي
Individualized Education Program ( I E P ) رقم  )            (

يتم حتديد جهة التحويل على النحو التايل:

*  م�صتجد : اإذا التحق الطفل بريا�ص االأطفال الأول مرة وعمره ال يتجاوز 29 يوم 5 اأ�سهر 4 �سنوات.
*  املنزل : اإذا التحق الطفل بريا�ص االأطفال الأول مرة وجتاوز عمره  29 يوم 5 اأ�سهر 4 �سنوات.

املراكز : اإذا مت حتويله من اأحد املراكز املتخ�س�سة يف �سوؤون االإعاقة.  *
الرو�صة : اإذا مت اكت�ساف اإعاقته بعد االلتحاق بالرو�سة اأو اأ�سيب باإعاقة وا�ستلزم   *

االأمر اال�ستفادة من خدمات الرتبية اخلا�ص

: الأولية  البيانات    -  1
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2 - التدرج يف ال�صلم التعليمي :

3 - املظهر العام للتلميذ : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(

  : ال�صحية  البيانات   -  4

احلالة ال�صحية العامة للتلميذ  ) جيدة ( ، ) غري جيدة ............................................................................................................................................................(  اأ - 

منو التلميذ يف ال�صنوات ال�صت الأوىل:  ) طبيعي ( ، ) غري طبيعي ..........................................................................................................................................(  ب - 

الأمرا�ض التي تعر�ض لها التلميذ يف ال�صت ال�صنوات الأوىل بعد الولدة: ) عادية ( ،  ) متكررة اأو م�ستمرة .............................................................( ج - 

الـعــــــام الـدرا�ســــي

//

/

/

/

مــــلحـــــــظـــــاتنـتـيـجـــة اآخـــر الـعــــامالــ�ســـــفاملـدر�ســـة اأو املــركــــز
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احلوادث والإ�صابات البدنية : ) مل يتعر�ص حلوادث واإ�سابات (  - ) تعر�ص حلوادث واإ�سابات .....................................................................................(  د - 

مدى �صالمة اجل�صد و احلوا�ض  : ..............................................................................................................................................................................................................................( هـ - 

�صكل اجل�صد : ) طبيعي ( ، ) غري طبيعي .................................................................................................................................................................................................( 

 ال�صمع : ) �سليم ( ، ) غري �سليم ..................................................................................................................................................................................................................(

الب�صر: ) �سليم ( ، ) غري �سليم ....................................................................................................................................................................................................................(

 احلركة : )  طبيعي وال يعاين من م�ساكل حركية ( ، ) يعاين من اإعاقة حركية .....................................................................................................................(

 : بالتعلم  املرتبطة  النف�صية  و  الأ�صا�صية  العمليات   -  5

اأول  – الإدراك الب�صري : ........................................................................................................................................................................................................................

ثانيا : الإدراك ال�صمعي : ..................................................................................................................................................................................................................................................
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ثالثا :املعرفة والفهم واإدراك العالقات والت�صنيف والتفكري : .....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 : والكالمي  اللغوي  – اجلانب   6

اأ – اللغة اال�ستقبالية :...........................................................................................................................................................................................................................................................

ب – اللغة التعبريية................................................................................................................................................................................................................................................................

ج – نطق االأ�سوات : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

–  اجلانب الجتماعي وال�صلوكي ) النفعايل( : .........................................................................................................................................................................................................................................................................  7
.......

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................. : العقلية  – القدرات   8
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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احلالة : درا�صة  لتقرير  طبقا  احلالة  عن  عام  9– ملخ�ض 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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مـــديـــرة الـــرو�صـــــــة 1

ولــي اأمـــر الـطــــالـــــــــــــب 2

مـعـلــمة ريـــا�ض 3

مـعـلــمـة ريــــا�ض 4

مـعـلــمة اللغة الإجنليزية 5

امل�صاعدة الفنية 6

التوجيه الفني 7

الخت�صا�صية النف�صية 8

9

10

اأ�صماء امل�صاركني يف  اإعداد الربنامج الرتبوي الفردي

التــوقـــيعم ال�صـــــــــــــــماملـ�صــاركــني
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واللغة النطق  عالج   -  1

الوظيفي العالج   -  2

الطبيعي العـــالج   -  3

ال�صحية  اخلدمات   -  4

اخلـدمـات امل�صاندة وتكييفات البيئة اخلا�صة بالطالـب

مــالحــــظـات حـــول الـخـــدمـــات امل�صــانـــــدةنــــوع اخلــــدمـــــة

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

توقيع املخت�ض :

توقيع املخت�ض :

توقيع املخت�ض :

توقيع املخت�ض :
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النف�صية اخلدمات   -  5

الجتماعية اخلدمة   -  6

واملوا�صالت التنقل   -  7

امل�صاعدة والأجهزة  التقنيات   -  8

..........................................  -  9

اخلـدمـات امل�صاندة وتكييفات البيئة اخلا�صة بالطالـب

مــالحــــظـات حـــول الـخـــدمـــات امل�صــانـــــدةنــــوع اخلــــدمـــــة

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الـتـ�صـــخــيـــــــــــــ�ض :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات :

توقيع املخت�ض :

توقيع املخت�ض :

توقيع املخت�ض :

توقيع املخت�ض :

توقيع املخت�ض :
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التقارير الدورية عن احلالة

20 م  /  / التقريـــــــــــــــــر الأول : 

20 م  /  / التقريــــــــــــــر الثاين : 

20 م  /  / تقرير نهاية العام  : 

مراجعة فريق العمل للخطة :

التاريخ  :      /      /            20 م

اإحاطة ويل الأمر باخلطة اأو امل�صاركة فيها :

لقد قمت بالطالع وامل�صاركة الكاملة يف و�صع اخلطة الفردية، واوافق على ما مت اإقراره من تنفيذ اأو 

تعديل اأو تاأجيل ما بها من اأهداف

التوقيع مبوافقة ويل الأمر :                                             التاريخ  :      /      /            20م



26

م�صتوى الأداء احلايل

جوانب القوة لدى الطفل مجوانب الحتياج لـدى الطفل م

امل�صتوى الفعلي للطفل

 عند بداية العمل معه

رو�صــة )2(رو�صـــــة )1(دون امل�صـــتوى

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

التاريخ  :      /      /            20 م
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)1(

املعارف واملهارات والقيم الدينية
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الأهداف طويلة املدى يف جمال املعارف والقيم الدينية بالوحدات املقررة

الرقم

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3

الأهداف طويلة املدى )الف�صلية / ال�صنوية(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الريا�ض : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )1( يف جمال املعارف والقيم الدينية بالوحدات املقررة

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »1«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )2( يف جمال املعارف والقيم الدينية بالوحدات املقررة

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »2«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

مديرة الرو�صة: موجهة الريا�ض : املــعـــــــــــــــلـمة :
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مديرة الرو�صة: موجهة الريا�ض  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )3( يف جمال املعارف والقيم الدينية بالوحدات املقررة

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »3«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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منوذج تقييم الأهداف طويلة املدى يف املعارف واملهارات والقيم الدينية عن الفرتة من        /     /     20 م   وحتى        /     /     20 م

الهدف طويل املدى رقم )3( الهدف طويل املدى رقم )2( الهدف طويل املدى رقم )1( الـعـنـ�صـــــــر

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

٪٪٪

معيار الأداء لكل هدف

التقييم النهائي 

لكل هدف

التــــــاريــــخ

التقييم النهائي للمادة :

)1( مل تتحقق الأهداف)1( حتققت بع�ض الأهداف)2( حتققت معظم الأهداف)1( حتققت جميع الأهداف

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

مديرة الرو�صة: املــعـــــــــــــلـمـة :
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)2(

املعارف واملهارات اللغوية
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الأهداف طويلة املدى للمعارف واملهارات اللغوية

الأهداف طويلة املدى )الف�صلية / ال�صنوية(الرقم

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3
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مديرة الرو�صة: موجهة الريا�ض  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )1( للمعارف واملهارات اللغوية بالوحدات املقررة

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »1«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الريا�ض  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )2( للمعارف واملهارات اللغوية بالوحدات املقررة

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »2«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الريا�ض  : املــعـــــــــــــــلـمة :

 عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )3( للمعارف واملهارات اللغوية بالوحدات املقررة

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »3«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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منوذج تقييم الأهداف طويلة املدى للمعارف واملهارات اللغوية بالوحدات املقررة عن الفرتة من        /     /     20 م   وحتى        /     /     20 م

الهدف طويل املدى رقم )3( الهدف طويل املدى رقم )2( الهدف طويل املدى رقم )1( الـعـنـ�صـــــــر

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

٪٪٪

معيار الأداء لكل هدف

التقييم النهائي 

لكل هدف

التــــــاريــــخ

التقييم النهائي للمادة :

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

مديرة الرو�صة: املــعـــــــــــــلـمـة :

)1( مل تتحقق الأهداف)1( حتققت بع�ض الأهداف)2( حتققت معظم الأهداف)1( حتققت جميع الأهداف
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)3(

املعارف واملهارات والقيم 

الريا�صية »احل�صابية«
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الأهداف طويلة املدى للمعارف واملهارات والقيم الريا�صية

الأهداف طويلة املدى )الف�صلية / ال�صنوية(الرقم

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )1( للمعارف واملهارات والقيم الريا�صية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »1«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )2( للمعارف واملهارات والقيم الريا�صية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »2«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )3( للمعارف واملهارات والقيم الريا�صية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »3«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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منوذج تقييم الأهداف طويلة املدى للمعارف واملهارات والقيم الريا�صية عن الفرتة من        /     /     20 م   وحتى        /     /     20 م

الهدف طويل املدى رقم )3( الهدف طويل املدى رقم )2( الهدف طويل املدى رقم )1( الـعـنـ�صـــــــر

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

٪٪٪

معيار الأداء لكل هدف

التقييم النهائي 

لكل هدف

التــــــاريــــخ

التقييم النهائي للمادة :

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

مديرة الرو�صة: املــعـــــــــــــلـمـة :

)1( مل تتحقق الأهداف)1( حتققت بع�ض الأهداف)2( حتققت معظم الأهداف)1( حتققت جميع الأهداف
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)4(

املعارف واملهارات العلمية
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 الأهداف طويلة املدى للمعارف واملهارات العلمية

الأهداف طويلة املدى )الف�صلية / ال�صنوية(الرقم

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )1( للمعارف واملهارات العلمية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »1«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )2( للمعارف واملهارات العلمية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »2«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )3( للمعارف واملهارات العلمية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »3«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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منوذج تقييم الأهداف طويلة املدى للمعارف واملهارات العلمية عن الفرتة من        /     /     20 م   وحتى        /     /     20 م

الهدف طويل املدى رقم )3( الهدف طويل املدى رقم )2( الهدف طويل املدى رقم )1( الـعـنـ�صـــــــر

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

٪٪٪

معيار الأداء لكل هدف

التقييم النهائي 

لكل هدف

التــــــاريــــخ

التقييم النهائي للمادة :

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

مديرة الرو�صة: املــعـــــــــــــلـمـة :

)1( مل تتحقق الأهداف)1( حتققت بع�ض الأهداف)2( حتققت معظم الأهداف)1( حتققت جميع الأهداف
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)5(

املعارف واملهارات والقيم

الجتماعية والبيئية والوطنية
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الأهداف طويلة املدى للمعارف واملهارات والقيم الجتماعية والبيئية والوطنية

الأهداف طويلة املدى )الف�صلية / ال�صنوية(الرقم

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

الهدف 1

الهدف 2

الهدف 3
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )1( للمعارف واملهارات والقيم الجتماعية والبيئية والوطنية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »1«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )2( للمعارف واملهارات والقيم الجتماعية والبيئية والوطنية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »2«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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مديرة الرو�صة: موجهة الرو�صة  : املــعـــــــــــــــلـمة :

عنا�صر الهدف طويل املدى رقم )3( للمعارف واملهارات والقيم الجتماعية والبيئية والوطنية

الرقم

1

2

3

الأهداف ق�صرية املدى  )املكونة للهدف طويل املدى »3«(

مـــــــن

الفرتة الزمنية لتحقيق الهدف

اإلــــــى

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م

     /      /       20 م
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منوذج تقييم الأهداف طويلة املدى للمعارف واملهارات والقيم الجتماعية والبيئية عن الفرتة من        /     /     20 م   وحتى        /     /     20 م

الهدف طويل املدى رقم )3( الهدف طويل املدى رقم )2( الهدف طويل املدى رقم )1( الـعـنـ�صـــــــر

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

حتقـق 

بن�صبة

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

يـعــدل 

لتاريخ

٪٪٪

معيار الأداء لكل هدف

التقييم النهائي 

لكل هدف

التــــــاريــــخ

التقييم النهائي للمادة :

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

     /      /       20 م     /      /       20 م     /      /       20 م

مديرة الرو�صة: املــعـــــــــــــلـمـة :

)1( مل تتحقق الأهداف)1( حتققت بع�ض الأهداف)2( حتققت معظم الأهداف)1( حتققت جميع الأهداف
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      منوذج اخلطة التدري�صية اليومية / الأ�صبوعية للهدف ال�صلوكي رقم )                  (

 من  يوم                            التاريخ        /     /     20 م   وحتى يوم                            التاريخ        /     /     20 م

ال�صرتاتيجية امل�صتخدمة
الهدف طويل املدى رقم )           (

الو�صائل والتقنيات امل�صتخدمة

التـــعـــــــــزيـــــــــز

اأ�صئلة تقييم الهدف

املــالحـــــظـــــــات

التقــيــــيــــــــــم

طريقة حتقيق

الهدف ال�صلوكي

)العر�ض(

الهدف طويل املدى رقم )           (

الهدف 

ال�صلوكي

اأيام الغياب خالل حتقيق الهدف )         ( معنوي    )          ( مادي

حتقق)     ( ن�صبة التحقق

عند حاجة الهدف ال�صلوكي حل�صة اأخرى ي�صتكمل الهدف يف نف�ض النموذج، مع تعديل التاريخ اأعاله.  *
-     اأما تعديل الهدف اأو تغيري ال�صرتاتيجية في�صتخدم منوذج جديد ويو�صع بعد النموذج القدمي مبا�صرة.  

ال�صرتاتيجية امل�صتخدمة : التوجيه اللفظي، احلوار والنقا�ض، املحاكاة، النمذجة، اللعب، التوجيه البدين، التمثيل، الق�ص�ض، اخلربة املبا�صرة.  *

يوؤجل)     (  - تعديل الهدف ال�صلوكي )      (- يعاد الدر�ض با�صرتاتيجية اأخرى

املــعـــــــــــــــلـمـة :
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة الرتبية والتعليم

اإدارة الرتبية اخلا�صة

املنطقة :

املدر�صة :

التاريخ :           /           /          20 م

منوذج تقرير نهاية العام )         20 م    /           20م( للربنامج الرتبوي الفردي

نتيجة الطفل يف نهاية العام :

الخت�صا�صية الجتماعية مـعــــــلم املـــــادة رائـــــد ال�صــف معلم الرتبية اخلا�صة ولــي اأمــر الطفــل مـديـــر الرو�صــــة

ا�صــــــم الـطــفــل :                                                                             ال�صف :                                   نوع الإعاقة :

تاريخ بدء الربنامج :          /          /          20م    تاريخ تقييم الربنامج :          /          /          20م

الأ�صـــــــــــــباب :

التــو�صــــيـات :

ل يحتاجنـعــــممدى حاجة الطفـل اإىل ا�صتمرار خدمات الربنامج الرتبوي الفردي للعام الدرا�صي القادم؟

خــــــــــتـم الــرو�صــــة
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة الرتبية والتعليم

اإدارة الرتبية اخلا�صة

ا�صتمارة تقييم م�صتوى الأداء احلايل

اأوًل

كالمه وا�سح ومفهوم .1

يفهم التعليمات واالأوامر ال�سمعية املكونة من مهمة واحدة .2

ي�ستطيع نطق االأ�سوات ب�سكل وا�سح ومفهوم .3

ي�ستخدم اأ�سماء امللكية .4

يكون جملة ب�سيطة من كلمتني .5

يكون جملة ب�سيطة من ثالث كلمات .6

ي�ستعمل قواعد لغوية ب�سيطة مثل �سيغة املوؤنث واملذكر واملفرد واجلمع .7

ي�ستعمل اللغة والكالم ال�سفهي يف املواقف املختلفة .8

يتوا�سل ب�سريا عند احلديث مع االآخرين .9

يفهم اأدوات اال�ستفهام املختلفة مثل : ماذا ، اين ، ملاذا ، من .10

يطرح بع�ص االأ�سئلة املختلفة .11

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًا مـهـارات اللغـة والكــالم والتـوا�صـــل
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اأوًل

يعرب عن حاجاته االأ�سا�سية مثل الرغبة يف الذهاب اإىل دورة املياه اأو الطعام وال�سراب .12

يذكر بع�ص االأحداث بت�سل�سل �سليم .13

ينطق كلمات ذات مقاطع �سوتية متعددة مثل :) �ص / لح / فا / ـة (14

لديه ح�سيلة منا�سبة من االأ�سماء واالأفعال وال�سفات .15

ي�سمى ال�سور املوجودة اأمامه .16

لديه القدرة على اإجراء حوار حول اأمر معني .17

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًا مـهـارات اللغـة والكــالم والتـوا�صـــل
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ثـانـيــًا

لديه ح�سيلة من املفاهيم االأ�سا�سية : كالعدد / اللون / احلجم / ال�سكل / املكان / احلجم1

ي�ستطيع ر�سم االأ�سكال الهند�سية االأ�سا�سية : مثلث / مربع / دائرة / م�ستطيل / اخلط امل�ستقيم2

ي�ستطيع ر�سم اأو تقليد احلروف .3

ي�ستطيع ن�سخ اأو تقليد االأرقام .4

القدرة على متييز اأ�سكال حلروف الهجائية .5

القدرة على متييز اأ�سكال االأرقام .6

يتعرف على ا�سمه املكتوب بني عدة اأ�سماء .7

يتذكر االأ�سياء بعد اختفائها من اأمامه / ذاكرة ب�سرية8

يعيد الكلمات واالأرقام بنف�ص الت�سل�سل الذي �سمعه .9

يحفظ اأيام االأ�سبوع .10

ي�سع ثالثة اأ�سياء ب�سكل مت�سل�سل  .11

يقراأ ويكتب االأرقام من 1 - 10 .12

يقراأ بع�ص الكلمات الب�سيطة :  باب / بيت/ بطة13

لديه مهارة الت�سنيف االأ�سياء اإىل جمموعات ح�سب �سفات معينة مثل اللون اأو احلجم اأو الفئة14

لديه معرفة باالجتاهات املختلفة : ميني / ي�سار/ �سمال / جنوب15

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًا املـجــــال املـعــرفـــي / الإدراكــــي



72

ثـانيـًا

يفهم الرموز و العالمات واالإ�سارات مثل: اإ�سارة قف / رمز احلمام16

يتالعب بالكلمات ) يقول كلمات بها �سجع ( 17

مهارات التلوين والر�سم .18

يعد بع�ص االأرقام ب�سكل ت�ساعدي / ب�سكل تنازيل .19

ي�سمي االألوان االأ�سا�سية ) من 4 – 6 األوان (20

يطابق ال�سور املتماثلة .21

ي�سمى الوقت بال�ساعة .22

لديه عمليات ح�سابية اأ�سا�سية مثل اجلمع والطرح )يف حدود العدد 10(23

يكمل ال�سور الناق�سة .24

يكتب بع�ص الكلمات الب�سيطة: ا�سمه على �سبيل املثال25

يتعرف على املت�سادات الطويل / ق�سري/ نظيف / و�سخ / ثقيل / خفيف26

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًا املـجــــال املـعــرفـــي / الإدراكــــي
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ثـالثــًا

ي�سعد وينزل الدرج مبفرده ولكنه ي�سع كلتا قدميه على كل درجة .1

يرمي اأو يركل الكرة .2

يرك�ص مل�سافة ع�سرين مرتا .3

يقف بتوازن على رجل واحدة4

يقفز من فوق حاجز5

مي�سي على خط م�ستقيم بتوازن6

مي�سي اىل اخللف ب�سهولة .7

يحرك اأ�سابعه ب�سكل �سليم مثل االإ�سارة باالأ�سابع / حركة االإبهام وال�سبابة8

ي�ستعمل االأدوات الب�سيطة / املق�ص / امل�سطرة/املفتاح / امللعقة9

ي�ستطيع ربط حذائه/م�سك الكوب وال�سرب منه/ التعامل مع اأزرار القمي�ص / تقليب �سفحات الكتاب10

ي�ستطيع م�سك االأ�سياء الكبرية والتعامل معها مثل الكرة اأو حمل احلقيبة املدر�سية11

مي�سك القلم م�ستخدما االإبهام وال�سبابة والو�سطى .12

ي�سع حبات اخلرز داخل اخليط .13

ير�سم خطا داخل متاهة ذات م�سارات اأفقية وعمودية .14

يتابع ج�سما متحركا .15

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًا املجــال احل�صــي / احلــركــي
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ثـالثــًا

مييز االأ�سياء من خالل اللم�ص / يتعرف على االأ�سياء من خالل حا�سة ال�سم / الذوق16

ير�سم �سخ�سا له خم�سة اأجزاء  .17

ي�سارك الطالب االآخرين يف اللعب و االأن�سطة ال�سفية .1

يحافظ على ممتلكاته اخلا�سة .2

يحافظ على ممتلكات االآخرين / حمتويات ال�سف .3

يلقي التحية عند دخوله ال�سف اأو عند مقابلة اأ�سخا�ص معروفني .4

يفهم للقواعد االجتماعية املعمول بها يف االأماكن العامة .5

يفهم م�ساعر االآخرين واأحا�سي�سهم .6

ي�ستخدم الكلمات االجتماعية مثل : �سكرا / عفوا / من ف�سلك7

ي�ساعد رفاقه يف ال�سف اأثناء تاأدية بع�ص االأعمال اجلماعية .8

لديه ان�سباط داخل ال�سف اأو احلافلة املدر�سية .9

يذعن الأوامر الكبار الذين هم يف موقع ال�سلطة : الوالدين / االأخوة الكبار / املعلمة .10

لديه مفاهيم مثال ال�سدق واالأمانة والتعاون . 11

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًا مـهـارات اللغـة والكــالم والتـوا�صـــل

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًارابعــــًا املـجـــال الجـتـمـاعــــي
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رابعــــًا

يت�سرف ب�سكل �سليم عند وجود الزوار .12

يظهر االحرتام لالأ�سخا�ص االأكرب �سنا .13

يعرب عن غ�سبه ب�سكل مقبول14

يتقيد بقواعد ال�سلوك اأثناء الرحالت اأو اأثناء الت�سوق .15

يعرف اأفراد اأ�سرته .16

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًا )تابع( : املـجـــال الجـتـمـاعــــي
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خام�صـًا

ي�ستطيع تناول الطعام ب�سكل م�ستقل دون م�ساعدة1

يعتني مبظهرة اخلارجي : اللب�ص وال�سعر وتنظيف االأذن2

ميتلك عادات النظافة ال�سخ�سية : غ�سل اليدين بعد تناول الطعام اأو بعد ا�ستعمال احلمام .3

يعلن عن حاجته للحمام بكلمات اأو اإ�سارات معينة .4

يعي االأخطار عند عبور ال�سارع اأو عند ا�ستعمال اأدوات حادة .5

ي�ستطيع ارتداء املالب�ص مبفرده .6

ي�ستطيع الت�سوق ويعرف ا�ستعمال النقود .7

الرتتيب داخل ال�سف .8

ي�ستطيع التجول بالقرب من املدر�سة اأو البيت دون اأن يفقد طريقة .9

ي�ستطيع ا�ستعمال الهاتف .10

ي�ستطيع تناول وجبات الطعام الب�سيطة .11

ي�ستطيع اال�ستحمام مبفرده .12

ينظف املكان الذي اأكل اأو لعب فيه13

يلمع حذائه با�ستعمال االأدوات املنا�سبة لذلك14

مـــالحــظـــاتلاأحيانًادائمًا جمال مهارات احلياة اليومية والعناية بالذات
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املــــــــراجــــــــــع
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عبد العزيز ال�سخ�ص واآخرون  ) 2000 م ( الدمج ال�صامل لذوي الحتياجات اخلا�صة . دار الكتاب اجلامعي . العني   - 3
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