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        تحديد ا�6هداف الخطة التربوية الفرديةتحديد ا�6هداف الخطة التربوية الفرديةتحديد ا�6هداف الخطة التربوية الفرديةتحديد ا�6هداف الخطة التربوية الفردية
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المد
 واألهداف قصیرة المد
 طو&لة  من المم/ن أن تستعین بهذا الجدول فى تحدید األهداف
  :واألهداف التدر&س�ة التى یتكون منها /ل هدف قصیر المد
 مع مراعاة التالى

 .ص�اغة األهداف /ما تم دراستها فى الفصل الخامس .١

 .�م/نك تعدیل أحد األهداف حسب حاجة الطفل .٢

 .�م/نك تعدیل الفترة الزمن�ة حسب تحقیQ الهدف PالنسPة للطفل .٣
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سيةتحديتحديتحديتحدي سيةد ا�6هداف التدري سيةد ا�6هداف التدري سيةد ا�6هداف التدري         د ا�6هداف التدري

هدف طويل هدف طويل هدف طويل هدف طويل 
        المدىالمدىالمدىالمدى

سية        ا�6هداف قصيرة المدىا�6هداف قصيرة المدىا�6هداف قصيرة المدىا�6هداف قصيرة المدى سيةا�6هداف التدري سيةا�6هداف التدري سيةا�6هداف التدري فترة فترة فترة فترة         ا�6هداف التدري
        تحقيقهتحقيقهتحقيقهتحقيقه

        إلىإلىإلىإلى        منمنمنمن
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  .وتستعین بهذا الجدول فى تحدید أفضل استراتیج�ات التعل�م والوسائل التعل�م�ة وأسالیب التقو�م
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        ) ) ) ) ١٠١٠١٠١٠((((جدول جدول جدول جدول 
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صير صير صير صير هدف قهدف قهدف قهدف ق
        المدىالمدىالمدىالمدى

سية سيةا�6هداف التدري سيةا�6هداف التدري سيةا�6هداف التدري أفضل أفضل أفضل أفضل         ا�6هداف التدري
استراتيجيات استراتيجيات استراتيجيات استراتيجيات 

        التعليمالتعليمالتعليمالتعليم

أفضل أفضل أفضل أفضل 
الوسائل الوسائل الوسائل الوسائل 
        التعليميةالتعليميةالتعليميةالتعليمية

أقضل أقضل أقضل أقضل 
أساليب أساليب أساليب أساليب 
        التقويمالتقويمالتقويمالتقويم
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        ترتيب المعززات وأنواعهاترتيب المعززات وأنواعهاترتيب المعززات وأنواعهاترتيب المعززات وأنواعها    

        نوع المعززنوع المعززنوع المعززنوع المعزز        ترتيب المعززاتترتيب المعززاتترتيب المعززاتترتيب المعززات
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        ::::التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات

  :مد
 تحقیQ األهداف
Q&ختم المدرسة        :امضاء أعضاء الفر:  

  :أنشطة الفصل
 
  :معلم التر��ة الخاصةعز&ز
فى ضوء دراستك لهذا البرنامج أكتب الخطة التر�و�ة الفرد�ة للطفل الذ
 قمت بتحدید مستواه،  -

 .مراع�ًا أهم األسس والمعاییر التى یجب أن تؤخذ فى االعتPار عند /تاPة الخطة

 .ناقش مع زمالئك ومعلمك أهم�ة /تاPة الخطة وٕاخراجها -
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 ويةويةويةويةنماذج لبعض ا�6نشطة التربنماذج لبعض ا�6نشطة التربنماذج لبعض ا�6نشطة التربنماذج لبعض ا�6نشطة الترب -

یـــتم تصـــم�م األنشـــطة التر�و�ـــة فـــى ضـــوء األهـــداف الســـلو/�ة فـــى المجـــاالت المختلفـــة، علـــى أن   
یتضــمن ذلـــك الخامـــات واألدوات المطلوPـــة لتنفیــذ /ـــل نشـــا[ واســـتراتیج�ات التعلــ�م والـــتعلم التـــى �م/ـــن أن 

اسـة العاد�ـة أو غرفـة قاعـة الدر ( تستخدم لتنفیذ النشا[، ودور /ل مـن المعلـم والمـتعلم وم/ـان تنفیـذ النشـا[
  .، وطر&قة تقو�م أداء المتعلم)المصادر

        ::::أمثلة �6نشطة فى اللغة العربيةأمثلة �6نشطة فى اللغة العربيةأمثلة �6نشطة فى اللغة العربيةأمثلة �6نشطة فى اللغة العربية
        القراءةالقراءةالقراءةالقراءة: : : : النشاط ا�6ول النشاط ا�6ول النشاط ا�6ول النشاط ا�6ول 

  "["و " ت"أن یتدرب المتعلم على /تاPة الحرفین  :الهدف من النشاط
حیــث أن المــتعلم �ســتمع إلــى الــنص مــن معلمــه و�قــوم وهــو بتمیــز الحــروف ؛ )التمییــز الســمعى( ••••

  .طلوPة منهالم
حیث �قـوم بتحلیـل الـنص و/تاPـة الكلمـات التـى تحتـو
 علـى الحـروف المـراد ؛ )التحلیل السمعى( ••••

  .استخراجها

 :�طلب المعلم من تلمیذه قراءة الحوار التالى قراءة فاهمة ثم ینسخه :إجراء النشاط

  ماذا تأكل �ا تامر؟: طارق  -
  تین طازج: تامر -
 هل تعطینى تینة منه؟! طعمه لذیذ حتما: طارق  -

 .أعط�ه تینة Pشر[ أن تردد هذه الجملة Pال خطأ: تامر -

 ".قطفت تینا من Pستان ووضعت طینان فى برطمان"قل  -

 "قطفت تینًا من Pستان ووضعت طینًا فى برطمان: "أسمع. هذا سهل جداً : طارق  -

 أعطینى تینة. ه�ا نفذ شرطك -

 !Q عند
 تین، لقد وضعته أنت فى البرطمانأسف طارق، لم یب: تامر -
 

        التدريب على المفرد والمثنىالتدريب على المفرد والمثنىالتدريب على المفرد والمثنىالتدريب على المفرد والمثنى: : : : النشاط الثانى النشاط الثانى النشاط الثانى النشاط الثانى 

  .تم/ین التلمیذ من استخدام نمط المثنى لغة و/تاPة :الهدف من النشاط
  دق�قة ٢٠: الزمن

  :إجراء النشاط

  :�طPع المعلم الجدول التالى على Pطاقات .١
 مثنى مفرد مثنى مفرد

  سائJ ولدان ولد

  معلم  دقر 

  طبیب  �قرة
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  حائط ارتان�س س�ارة

  حارس  زهرة

و&وزعهــا علــى التالمیــذ و�طلــب مــنهم وضــع المثنــى لكــل /لمــة فــى الجــدول علــى غــرار النمــوذج   
الموضح Pالجدول، و&ناقشـهم فـى اإلجاPـات، و�سـأل التالمیـذ عـن الفـرق بـین المفـرد والمثنـى فـى شـ/ل 

  .ى یز&د ألف ونون عن المفرد/لمة، و&جعلهم �ستنتجون أن المثن
  .�طلب المعلم من التالمیذ /تاPة /لمات على نمط المثنى من عندهم، و&ناقشهم فیها .٢
  :�/تب المعلم على السبورة العPارة التال�ة بخط واضح .٣

 )ذهب التلمیذان إلى المعلم(    

  .ملةو�طلب من التالمیذ /تابتها فى /راساتهم ووضع خط تحت الكلمة المثنى فى هذه الج
  :بدائل تنفیذ النشاط

�م/ن للمعلم /تاPة الكلمة المفردة فى Pطاقة والكلمة المثنى فى Pطاقة أخـر
 و�طلـب مـن التالمیـذ  .١
ترتیـــب الPطاقـــات، أو /تـــابتهم علـــى شـــ/ل عمـــودین أحـــدهما للمفـــرد واآلخـــر للمثنـــى و�طلـــب مـــن 

  .التالمیذ التوصیل بینهما
جمـاعى وذلـك P/تاPـة الجـدول علـى السـبورة وٕاشــراك  �م/ـن أن �سـتخدم المعلـم هـذا النشـا[ /نشـا[ .٢

  .التالمیذ جم�عًا فى العمل
        

 الفرق بين حرفى الراء والزاىالفرق بين حرفى الراء والزاىالفرق بين حرفى الراء والزاىالفرق بين حرفى الراء والزاى: : : : النشاط الثالث النشاط الثالث النشاط الثالث النشاط الثالث 

  دق�قة ٣٠: الزمن
  .تدر&ب التلمیذ على التمییز بین حرفى الراء والزا
 :الهدف من النشاط 

  :إجراء النشاط

١. P 
شــ/ل واضــح، وذلــك فــى مواضــعها المختلفــة مــن یرســم المعلــم علــى الســبورة حرفــى الــراء والــزا
  ).آخر الكلمة –وسط الكلمة  –أول الكلمة (الكلمة 

  :�/تب المعلم الكلمات التال�ة على السبورة و�قرأها على تالمیذه Pصوت واضح .٢
 –زار  –ســمر  –ز�یــب  –ز&ــت  –رأ
  –عصــفورة  –زمــزم  –ســ�ارة  –د�ــك  –زرافــة  –الPحــر (

 ).ط�ارة –رامى 

  .معلم من تالمیذه وضع دائرة حول حرف الراء، ووضع خط تحت حرف الزا
�طلب ال .٣
مـوز  –/ـرة  –نـار (یرسم المعلم Pعض الصور على السبورة، أو �أتى بPطاقات جاهزة بها صـور  .٤

  .و�طلب من تالمیذه /تاPة اسم الصورة تحتها.....)  -Pقرة  –س�ارة  –
 .من عنده بها حرف الراء أو الزا
�طلب المعلم من تالمیذه أن �أتى /ل منهم P/لمة  .٥

 



  الدلیل اإلرشاد
 إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو
 اإلعاقة العقل�ة 
 

 
 

 

  نماذج ل�عض األنشطة التر�و�ة الفرد�ة: الحاد
 عشر الفصل

 

١٢٣

  :بدائل تنفیذ النشاط

�م/ن للمعلم استخدام هذا النشا[ Pش/ل فرد
 من خالل الPطاقات، أو Pش/ل جمـاعى مـن خـالل 
  .استخدام السبورة

  

        ))))سسسس((((تعليم حرف تعليم حرف تعليم حرف تعليم حرف : : : : النشاط الرابعالنشاط الرابعالنشاط الرابعالنشاط الرابع
  : الهدف من النشاط

  .من الكلمةفى مواضعه المختلفة ) س(تدر&ب التلمیذ على نطQ و/تاPة حرف   
  :إجراء النشاط

ــاب المدرســـى أو Pطاقـــات  .١ ــى الكتـ ـــواردة فـ ــة Pعـــض الصـــور ال ـــم مـــن التالمیـــذ مالحظـ �طلـــب المعل
أسـد (المالحظة التـى �سـتخدمها، وتسـم�ة هـذه الصـور المتضـمنة الحـرف المقصـود دراسـته، مثـل 

  .....). -ساعة  –مسجد  –فستان  –س�ارة  –مدرسة  –
  :ملة تتضمن حرف السین فى عدة مواضع، مثل �/تب المعلم على السبورة ج .٢

 )است�قظ سل�مان من نومه على صوت الجرس، وذهب إلى المدرسة(

بلون مختلف، و�قرأهـا Pصـوت واضـح، ) س(�/تب المعلم الجملة بخط واضح، و&لون فیها حرف 
  .و�طلب من التالمیذ قراءتها عدة مرات

/لمـة فـى إطـار خـاص، و�طلـب مـن التالمیـذ  �عید المعلـم /تاPـة الجملـة مـرة ثان�ـة، مـع وضـع /ـل .٣
  .Pقرءاتها منفردة حتى یتعود التلمیذ على الوعى Pحدود /ل /لمة فى الجملة

مــرة أخــر
 أســفل الجملــة، مــع وضــع /ــل /لمــة ) س(�/تــب المعلــم الكلمــات المشــتملة علــى حــرف  .٤
/ــل /لمــة فـى إطــار خــاص وتجزئتهـا إلــى أصــواتها األصــل�ة، و�طلـب مــن التالمیــذ قـراءة أصــوات 

  .منفردة
�قــوم المعلــم Pــالمحو التــدر&جى مرحل�ــًا ألصــوات الكلمــة إلــى أن یPقــى الحــرف المقصــود، ف�مســح  .٥

 .فقط) س(الحرف الثانى و�طلب منهم قراءتها، وه/ذا إلى أن یPقى الحرف المقصود وهو حرف 

 .راءتهاوقراءته و/تاPة الحروف األخر
 Pمشار/ة التالمیذ وق) س(�قوم المعلم بتلو&ن حرف  .٦

�/تب المعلم علـى السـبورة مجموعـة جدیـدة مـن الكلمـات �شـمل Pعضـها علـى أحـد أصـوات حـرف  .٧
 .، و�طلب من التالمیذ التعرف على الصوت وقراءته)س(

، و�طلــب مــن التالمیــذ )س(�ملــى المعلــم علــى التالمیــذ عــدة /لمــات Pعضــها �حتــو
 علــى حــرف  .٨
 .Pه والنطQ) س(رفع األید
 مثًال عند سماع صوت حرف 

 ).س(�طلب المعلم من التالمیذ Pاإلت�ان P/لمات تشمل صوتًا من أصوات حرف  .٩
        

 أمثلة �6نشطة تنمية اللغةأمثلة �6نشطة تنمية اللغةأمثلة �6نشطة تنمية اللغةأمثلة �6نشطة تنمية اللغة -١١١١



  الدلیل اإلرشاد
 إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو
 اإلعاقة العقل�ة 
 

 
 

 

  نماذج ل�عض األنشطة التر�و�ة الفرد�ة: الحاد
 عشر الفصل

 

١٢٤

�ســتخدم /لمــات وظ�ف�ــة ووصــف�ة لوضــع أمثلــة ألنشــطة تنمو�ــة  –�صــف وظــائف األشــ�اء  :مســتو
 األداء
�/تـب  –یتهجـى  –) التصـنیف(لتوض�ح ما قبل أمثلة األنشـطة لألشـ�اء فـى مجموعـات 

  ./لمات
 –ســرد أحــداث قصــة  –ز&ــادة مهــارات التصــنیف  –ز&ــادة مفــردات الكلمــات الوصــف�ة  :األهــداف الســنو�ة

  ./تاPة قصة Pس�طة
  

المواد  األهداف

 الخاصة

الشخص 

 المسئول

تار8خ  التقی�م

 الوقت الطر8قة اإلنجاز

 
  : الهدف السنو
/تاPة القصص الPس�طة التى 

تخراج تت�ح عمل الحوارات واس
 الخالصات 

إجراء اختPار مح/ى   
 المرجع لغة التقی�م

  

  : األهداف التعل�م�ة
أن �فهم التلمیذ المعنى  -١

  و&جیب عن سؤال
ماذا تفعل عند؟     

........... 

  
 ال توجد

  
معلم الفصل 

 ومساعده

  
 مالحظة المعلم

  
یوم�ًا حتى 
 اإلكتساب

 

أن یجیب عن سؤال  -٢
ین بجملت  یتعلP Qالمشاعر 

 م/تملتین

  ال توجد
 

معلم الفصل 
 ومساعده

   قائمة المراجعة

  



  الدلیل اإلرشاد
 إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو
 اإلعاقة العقل�ة 
 

 
 

 

  نماذج ل�عض األنشطة التر�و�ة الفرد�ة: الحاد
 عشر الفصل

 

١٢٥

ساب -٢٢٢٢ سابأمثلة �6نشطة تنمية مادة الح سابأمثلة �6نشطة تنمية مادة الح سابأمثلة �6نشطة تنمية مادة الح         أمثلة �6نشطة تنمية مادة الح
  .�عد األش�اء فى مجموعات –�عد آل�ًا  –�میز األعداد  :مستو
 األداء

  أن یجمع التلمیذ أعداد م/ونة من رقمین بدون حمل وحدود خانتین :األهداف السنو�ة
المواد  األهداف

 الخاصة

الشخص 

 المسئول

تار8خ  التقی�م

 الوقت الطر8قة اإلنجاز

 
  : الهدف السنو
أن یجر
 التلمیذ مسائل 

جمع بدون حمل وفى حدود 
 خانتین

    
إجراء اختPار 
مح/ى المرجع 

شهر&ًا ) حساب(
 لتقی�م التقدم

  

  : األهداف التعل�م�ة
أن �حســـب التلمیـــذ جمـــع  -١

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددین 
ومجموعهمـــــــا أقـــــــل 

تعانة Pاالســ ١٠مـن 
Pمعینــــات محســـــوPة 
و�نســـــــــــــــPة إتقـــــــــــــــان 

٩٠% 

  
 نقود معدن�ة

  
معلم الفصل 

 ومساعده

  
 مالحظة المعلم

  
یوم�ًا حتى 
 اإلكتساب

 

أن �حسب التلمیذ جمع  -٢
عددین ومجموعهما أقل من 

بدون االستعانة Pمعینات  ١٠
 %٩٠محسوPة و�نسPة إتقان 

ورقة عمل 
قلم 

  رصاص
 

معلم الفصل 
 ومساعده

نظام لقائمة 
 راجعةم

  

  



  الدلیل اإلرشاد
 إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو
 اإلعاقة العقل�ة 
 

 
 

 

  نماذج ل�عض األنشطة التر�و�ة الفرد�ة: الحاد
 عشر الفصل

 

١٢٦

  :مثال لنشاط فى الحساب

  أن �میز المتعلم األعداد Pطر&قة صح�حة: الهدف من النشاط
  :تالمیذ لشراء حلو�ات والمطلوب ٥الرسم التالى یوضح ما �صرفه : إجراء النشاط

  ............./م صرف؟ ................. من الذ
 صرف أكثر؟  .١
  .............صرف؟  /م.................. من الذ
 صرف أقل؟  .٢
 ................./م قرشًا صرف تامر؟  .٣

 .........................قرشًا فمن هو؟  ٢٠أحد التالمیذ صرف  .٤

 

           أحمد

           تامر

           مصطفى

           سمیرة

           على

 ٥٠ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ صفر

  
        
        

        ئىئىئىئىالتقويم النهاالتقويم النهاالتقويم النهاالتقويم النها: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
یتم تحدید أسالیب التقـو�م النهـائى للوحـدة الدراسـ�ة والتـى تتضـمن مجموعـة مـن األنشـطة التر�و�ـة   

  :من خالل أسالیب تقو�م دق�قة تعطى نتائج /مة عن مستو
 أداء المتعلمین
  .مقارنة أداء المتعلم PالنسPة لنفسه، أ
 مد
 تقدمه ••••
  ).تقو�م المحك(هداف التعل�م�ة مقارنة أداء المتعلم فى ضوء المستو
 المحدد فى األ ••••
 .مقارنة أداء المتعلم PالنسPة ألداء أقرانه ••••

 

        ::::أهمية التقويمأهمية التقويمأهمية التقويمأهمية التقويم
••••  
  .�ساعد على اتخاذ قرارات على نحو أفضل ف�ما یتعلP Qالبرنامج التر�و
  .معرفة مد
 صالح�ة أسالیب التدر&س المستخدمة ••••
 .التعرف على مد
 النجاح الذ
 حققه البرنامج للتلمیذ ••••

 .تكییف األسالیب التعل�م�ة أو تعدیها لتصPح مالئمة للتلمیذ العمل على ••••
 



  الدلیل اإلرشاد
 إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو
 اإلعاقة العقل�ة 
 

 
 

 

  نماذج ل�عض األنشطة التر�و�ة الفرد�ة: الحاد
 عشر الفصل

 

١٢٧

        ::::أساليب التقويمأساليب التقويمأساليب التقويمأساليب التقويم
والذ
 �قوم Pـه المعلـم أثنـاء التـدر&س فـى بدا�ـة /ـل درس ونهایتـه،  –التقو�م التكو&نى أو المرحلى  ••••

  .وفى نها�ة الهدف التعل�مى بهدف التعرف على نواحى القوة والضعف فى تحصیل التلمیذ
ائى وهــو الــذ
 �قــوم Pــه المعلــم فــى نها�ــة /ــل فصــل دراســى أو عنــد انتهــاء البرنــامج التقــو�م النهــ ••••


  .بهدف التعرف على مد
 تحقQ أهداف البرنامج التر�و
 الفرد
 

ساً  ساً خام ساً خام ساً خام         إعداد أنشطة ع�Kجية أو إثرائيةإعداد أنشطة ع�Kجية أو إثرائيةإعداد أنشطة ع�Kجية أو إثرائيةإعداد أنشطة ع�Kجية أو إثرائية: : : : خام
فى ضوء نتائج التقو�م النهائى، �قوم المعلم بتصم�م أنشطة عالج�ة أخـر
 لعـالج أوجـه القصـور   

/مــا �م/ــن للمعلــم . 
 المــتعلم عنــد عــدم اســتطاعته تنفیــذ أحــد األنشــطة، وPالتــالى تحقیــQ أحــد األهــدافلــد
تصم�م أنشطة إثرائ�ة للمتعلم المتمیز شر&طة أال �شعر المتعلم أن هذه األنشطة تمثل عبء عل�ه، أو أنـه 

هذا الشعور من خالل التعز&ـز �عاقب ألنه أنجز األنشطة األساس�ة المحددة فى الخطة الفرد�ة، و&تم إزالة 
  .الفور
 Pأ
 صورة تناسب المتعلم

  


