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مقدمة

_ _ _ _ _ _ _
بسم هللا الرحمن الرحیم 

سیدنا محمد وعلى الھ وحبھ وسلم اجمعینوالصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلین

:عزیزى القارئ 

.اعلم ان ھذه الدنیا زائلة وانھا دار فناء ولیست دار بقاء 

.وانھ خیركم من تعلم العلم وعلمھ  

:عزیزى المعلم 

قد یتساءل البعض اننى قد نشرت ھذا العمل الخاص بى فى صفحات االنترنت وبین ایدیكم ؟

عندما اعمل مع طفل وھناك من بجانبى یعرف شىء عن اعداد العمل الجید والمنظم وال : االجابھ عندى 
.معى فى االخطاء بل انت اثمك اكبر من اثمى النك تعرف ومنعتنى یساعدنى فاعلم انك مشترك 

أھدى ھذا الملف الى 

شخص غاب عنى ولكنھ یعیش بداخلى ویدفعنى بقوة فى ھذا العمل الشاق وكلما تعثرت شعرت بیده تمتد الى 
.الفئة لكى انھض وأواصل طریقى نحو خدمة تلك 

-.كم احبك یا أبى وافتقدك بشدة 

رحمك هللا یا أبى

ارجو من حضراتكم  عندما تنتھون من قراءة ھذا الملف أن تدعو لى وألبى وأھلى جمیعا ولجمیع المسلمین 
.بالرحمة والمغفرة والعتق من النار 

د وعلى الھ وصحبھ وسلموصلى اللھم على سیدنا محم

أحبكم فى هللا جمیعا

أخوكم 

محمد عبد الھادى یعقوب محمد

مركز نصرالنوبة-محافظة أسوان  –جمھوریة مصر العربیة 
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:مفھوم الخطة التربویة الفردیة

:المفھوم اإلداري*

التلمیذ، فریق العمل المدرسي، (مكتوبة لغرض التواصل والتنسیق اإلداري بین أطراف العملیة التعلیمیةھي وثیقة
.واإلفراد والجھات المنصوص علیھا في برنامج التلمیذ) األسرة

:المفھوم التربوي*

ذ من ذوي االحتیاجات ھي وصف مكتوب لجمیع الخدمات التربویة والخدمات المساندة التي تقتضیھا احتیاجات كل تلمی
.ومعد من قبل فریق العمل في المؤسسة التعلیمیة- مبني على نتائج التشخیص والقیاس -الخاصة 

:أھمیة الخطة التربویة الفردیة

تعتبر الخطة التربویة الفردیة القاعدة التي تنبثق منھا كافة النشاطات التدریبیة واإلجراءات التعلیمیة وبسبب أھمیة 
لذي تلعبھ في عملیة تدریب األطفال المعوقین وتربیتھم فقد نصت التشریعات التربویة الخاصة في عدد من الدول الدور ا

ان البرنامج ) فورنس(على ضرورة إعداد برنامج تربوي فردي لكل طفل تقدم لھ خدمات التربیة الخاصة وقد الحظ
:التالیةالتربوي الفردي غیر مسار التربیة الخاصة وذلك لالعتبارات 

أن البرنامج التربوي الفردي یعمل بمثابة وثیقة مكتوبة تؤدي بطبیعتھا إلى حشد الجھود التي یبذلھا ذوو -1
.االختصاصات المختلفة لتربیة الطفل المعوق وتدریبھ

.تقدم الخطة التربویة الفردیة الضمانات الكافیة إلشراك والدي الطفل في العملیة التربویة الخاصة-2

أن البرنامج التربوي الفردي یرغم االختصاصیین على األخذ بعین االعتبار االنجازات المستقبلیة المتوقعة -3
للطفل،وذلك یعني وضع األھداف للطفل سنویاً األمر الذي یسمح بالتنبؤ بالتحسن في أدائھ وبالحكم على فاعلیة البرنامج 

.المقدم لھ

.عین بوضوح مسؤولیات كل اختصاصي فیما یتعلق بتنفیذ الخدمات التربویة الخاصةان البرنامج التربوي الفردي ی-4

یرغم البرنامج التربوي الفردي كل االختصاصیین على تقییم فاعلیتھم الذاتیة،فلیس المطلوب اختیار منھج أو -5
.یب الفعالة والمالئمة للطفلاستخدام طریقة تدریس تثبت فاعلیتھا في بحث أو دراسة ولكن المطلوب ھو اختیار األسال

أن البرنامج التربوي الفردي یقوم أساسا على افتراض مفاده أن من األھمیة بمكان التعامل مع الطفل بوصفھ ذا -6
فلیس مقبوالً التعامل مع األطفال ذوي التخلف العقلي البسیط كمجموعة متماثلة أو التعامل مع األطفال . خصائص فریدة
.اغي على أنھم أطفال متشابھون،فالبرنامج یجب ان یقدم للطفل ولیس للفئة التي ینتمي إلیھاذوي الشلل الدم

.أن البرنامج التربوي الفردي یعمل بمثابة محك للمسائلة عن مدى مالئمة وفاعلیة الخدمات المقدمة للطفل-7
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لتربوى الفردى استراتیجیة بناء البرنامج ا

: تلك االستراتیجیة تمر بخمس خطوات 

التعرف على السلوك المدخلى-١
قیاس مستوى األداء الحالى-٢
Individualized Educational(اعداد الخطة التربویة الفردیة -٣ Program(
individual instructional(اعداد الخطة التعلیمیة الفردیة -٤ plan(
تقویم األداء الحالى-٥

بإیجازسوف نستعرض كل استراتیجیة 

: التعرف على السلوك المدخلى : أوال 

وتعتمد تلك النقطة على معرفة خصائص األطفال الذین سوف یطبق علیھم البرنامج فاألطفال ذوى التوحد 
تى فبالتالى البد من التعرف على خصائص ھذه الفئة حوالشلل الدماغى لھم احتیاجات خاصة عن باقى الفئات 

.نسیر فى اعداد البرنامج بطریقة سلیمة 
ویتم التعرف على السلوك المدخلى للحاالت عن طریق الدراسة األكادیمیة من خالل الدراسات العلیا والدورات 

المتخصصة التى یتلقاھا المعلمون فى مجال التربیة الخاصة

:قیاس مستوى األداء الحالى : ثانیا

: ھو حجر الزاویة فى بناء البرنامج التربوى الفردى وھو یھدف الى 
معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف التي یملكھا الطفل في الوقت الراھن، والتي یتم تقییمھا عادة من عدة 

واالستقالليوالمعرفيواالجتماعيواالنفعالياللغويكالمجال مختلقةمصادر النتمائھا لمجاالت نمائیة 

ومن المصادر المستخدمة في عملیة التقییم:

 ملفات وتقاریر(دراسة الحالة(

المالحظات على فترات مختلفة ومستمرة

 العاملین معھولألخصائیینالمقابلة للطفل وأسرتھ

االختبارات المقننة او المعدة من قبل القائمین من ذوي الخبرة، التي تراعي خصائص الطفل موضع الدراسة

لطفل توحدى : مثال 

مبھمة ومن الصعب جدا البدء بالتدخل عند التحاق أي طالب توحدي ببرنامج التعلیم المنظم تكون المعلومات عنھ شبھ
نمو العضالت –نمو العضالت الكبیرة - التواصل(محاور التطور من دون إجراء تقییم لقدرة وكفاءة ھذا الطالب على

السلوكیة باإلضافة إلى المشاكل) مھارات العنایة الذاتیة–المھارات األكادیمیة –االجتماعیة المھارات–الصغیرة 
.والمشتتات العامة للطالب
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.األلعاب واألنشطة والمھارات وقیاسھا على ثالث درجاتویتم تقییم القدرة والكفاءة عن طریق عرض بعض
.النشاط في خانة األنشطة التي یستطیع أدائھاالنشاط المعروض ویكون ھذاأو أنھ ینجح في أداء-١
األنشطة بحاجة للتدریب انھ یظھر بدایة نجاح ولو بنسبة قلیلة في أداء النشاط المروض وبالتالي ھذا النوع منأو-٢

.علیھ
لى األقل ویكون شبھ مبھم لدیھ وبالتالي لن ندخلھ في منھاجھ عاو انھ ال یظھر أي معرفة في أداء النشاط المعروض-٣

إلى أساس اننا نبدأ من السھل وعند اجتیازه للسھل ننتقل إلى األصعب فاألصعب وباإلضافةفي المدى المنظور على
فھناك ایضا المالحظة لرصد المشاكل عرض األلعاب واألنشطة وإجراء االختبارات البسیطة لتقییم حقول التطور السبعة

.السلوكیة والمشتتات العامة للطفل

التواصلس مستوىقیا

لقیاس مستوى التواصل عند الطفل التوحدي علینا العمل على محورین
)وضعى –اشارى -جسدیا- إیمائیا–لفظیا (قیاس القدرة على التعبیر -١
اإلدراك والفھمقیاس القدرة على-٢

:قیاس القدرة على التعبیر: أوال 
ط ھذایبتسم حتى او یضحك وربمالحظة الطفل اذا ما-١

.التصرف بالمواقف المصاحبة
اذا كان ینطق أي حروف معینة وكیفمالحظة وتسجیل-٢

) .أصوات الحیوانات(ومتى ینطقھا أو إذا كان یقلد أصوات معینة
)حمام-شرب–أكل (اذا كان ینطق بكلمة واحدة لطلب شئ معین -٣
)إیماءات وإشارات(اذا كان یستخدم لغة التعبیر الجسدي -٤
).مثال أرید ماء(كلمتین للتواصل یركب-٥
).الخ-أنت–ھو –أنا (یستعمل الضمائر -٦
.یذكر اسمھ اذا سئل عنھ او اسم والده الخ-٧

:اإلدراكقیاس القدرة على: ثانیا 
.واحدمالحظة إذا كان یتبع تعلیمات بسیطة أو انھ یتبع أكثر من أمر في آن-١
.ویحضر عندما تستدعیھیستجیب لنداء اسمھ ، -٢
.طلبھ أو یشیر الیھ اذا طلب منھ ذلكیعطي المعلم الشيء إذا-٣
.غدایمیز ویعرف كلمة اآلن ، بعد قلیل ،-٤

قیاس العنایة الذاتیة واالعتماد على النفس

من مالحظةلقیاس ھذه المھارة البد
).، سكین ، صحن ، كوب الخقة ، شوكةمعل(ھل یأكل بمفرده، یستعمل أدوات الطعام: نظام الطعام -١
).البطلون المالبس الداخلیة ، الجوارب ، الحذاء ، الخ،جاكتال(ھل یلبس ویخلع بمفرده : نظام اللبس -٢
)تمشیط الشعر–االستحمام -الشعر–الوجھ–األسنان –األیدي (سیلغ: النظافة الشخصیة -٣

)برز والتبولالتحكم في عملیة الت(الحمام استخدام
).الحمامالنظافة ما بعد استخدام(
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:قیاس نمو العضالت الدقیقة

:مدى معرفتھ لـلقیاس نمو العضالت الدقیقة یجب مالحظة
)بید واحد أو بكلتا الیدین(إمساك والتقاط األشیاء -١
.تمزیق الورق وشك الخرز بعدة أحجامأنشطة-٢
.والموسیقیةقاعیةالتصفیق واللعب على اآلالت اإلی-٣
.اللعب بألعاب التركیب مختلفة األحجام-٤
.التلوین وریشة األلوان وقلم الرصاصاستعمال أقالم-٥
طوي وتقلیب صفحات الكتاب-٦
والرسم على أنواعھالكتابة-٧
.واألدوات المھنیةاستعمال المقص وأدوات الزراعة وأدوات األشغال الیدویة-٨

لكبیرةقیاس نمو العضالت ا
نستخدم األلعاب الجماعیة التي تعتمد على الحركة ، ألعاب السباحة ، صعود ونزول لقیاس نمو العضالت الكبیرة

للعضالت الكبیرة، ألعاب التسلق ، وألعاب القفز والوثب الجري وغیرھا من األلعاب الحركیة التي تحتاجالدرج

.
قیاس النمو االجتماعي

:ما یليیجب مالحظةلقیاس النمو االجتماعي
.مدى االستجابة لوجود األطفال واللعب معھم أو مضایقتھم وإیذائھم-١
.علیھم وتمیزھم عن غیرھمومدى إقبالھ) االخوة- األب–األم (مدى استجابتھ لألشخاص المعروفین لدیھ -٢
.إعداد المائدةمشاركتھ ومساعدتھ لآلخرین أو في األعمال المنزلیة أو-٣
.أو نشاط واحدى قدرتھ على انتظار الدور واالشتراك مع آخرین في لعبة واحدةمد-٤

:قیاس المھارات األكادیمیة

محور مھم في تنمیة قدرات األطفال المصابین بالتوحد ال بد من مالحظة مدى معرفتھ لقیاس المھارات األكادیمیة وھو
:لـ
اوالعثور على األغطیة الصحیحة لعلب ) (األلوان –األشكال –لصور ا(مطابقة أزواج من األشیاء التي تتماشى معا -١

) مختلفة 
.واللون والحجمفرز وتصنیف أشیاء عدیدة إلى مجموعات حسب النوع والشكل-٢
.وضع األشیاء بالترتیب حسب الحجم ، حسب الوزن ، حسب السماكة-٣
.وقراءتھا اعتمادیاوأخیرا كتابة األعدادكتابة األعداد على نقط وفي مرحلة أخرى نقال عن نموذج -٤
.القیام بعملیات العمالت جمع وطرح وضرب بسیطة-٥
استعمال الفكة والتقدیر المعقول ألسعار معرفة قیمة العمالت المعدنیة واألوراق النقدیة وجمع وطرح قیمة النقود مع-٦

.جب حملھ في الجیب لشراء حذاء أو بنطلونو عصیر أو ما یالسلع لمعرفة الواجب دفعة لعلبة میاه غازیةأ
.صباحا أم ظھرا أم لیالمعرفة اذا كان الوقت-٧
.كان باألمستردید اسماء أیام األسبوع ومعرفة ما ھو الیوم وماذا-٨
.تمییز ما إذا كان الطقس مشمس أو ملبد بالغیوم أو ممطر-٩

.تمییز اسمھ ا أو قراءتھ- ١٠
.حتى المئة الخوفي مرحلة أخرى١٠إلى ١قراءة األعداد من - ١١
.قراءة نصكلمة وصوال إلى١٢كلمات ، تمییز ٦كلمات ، تمییز ٣تمییز - ١٢
.كتابتھ اعتمادیاكتابة االسم على نقط وفي مرحلة أخرى نقلھ عن نموذج وصوال إلى-١٣
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قیاس المشاكل السلوكیة 

والصراخ وغیرھا التوتر وإیذاء الذات واآلخرین ونوبات البكاءالسلوكیة ھو وصف وتعریف لبعض مشاكلالمشاكل
على أداء وتركیز الطالب المصاب بالتوحد من التصرفات الغیر مقبولة والتي تؤثر تأثیرا مباشراً أو غیر مباشر

:أشیاء ثالثةوالمحیطین بھ ولقیاس السلوك البد من تحدید
.وصف للسلوك الذي نرید قیاسھ

السلوكالذي یحدث فیھتحدید المكان
تحدید الزمان الذي یحدث فیھ السلوك

:الذي سبق السلوك المستھدف وھذه األحداث علي سبیل المثال ھيونقصد ھنا بتحدید الزمان الحدث
عندما منع الطفل من عمل شئ یرید ھوھل حدث السلوك-١

عملھ ؟
خاص المحیطین بھ ؟بعدم االھتمام من األشھل حدث السلوك عندما شعر الطفل-٢
معینة أو طعام أو شئھل حدث السلوك عندما تبعد عنھ لعبة-٣

معین یریده؟
بعمل ما یعتبرهھل حدث السلوك بعد الطلب من الطفل القیام-٤

صعب علیھ ؟
).صوت التلفزیون، أحد تكلم بصوت عال الخ(ھل حدث السلوك من بعد تأثیرات صوتیة داخل الغرفة-٥
)شراب–طعام –لعبة(وك لطلب شئ ما ھل حدث السل-٦
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قیاس مستوى األداء الحالى للطفل
.............................................................................

:المقابالت

٣......................................     - ١ -......................................
٤....................................      - ٢-.......................................

أبعاد الخطة م
مالحظاتجوانب الضعف لدى الطفلجوانب القوة لدى الطفلالفردیة

االستقاللیة١

-..................................
-..................................
-...................................
-...................................
-...................................
-...................................
-...................................

-.........................................
-.......................................
-.........................................
-.........................................
-........................................
-...........................................

-........................................

/   /المیالد    تاریخ :............................اسم الطفل 

:...................درجة الذكاء :............................التشخیص 

:....................العمر العقلى :..........................العمر الزمنى 

لجنة الخطة التربویة الفردیة

التوقیعالوظیفةاالسم

١ -............................

٢ -...........................

٣ -..........................

٤ -............................

٥ -.............................
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المعرفیة٢

-.................................
-..................................
-..................................
-...................................
-..................................
-..................................
-...................................
-...................................

-.......................................
-.......................................
-.......................................
-........................................
-........................................
-........................................
-.......................................
-.........................................

الحركیة ٣
الكبرى

-.................................
-..................................
-..................................
-...................................
-..................................
-..................................
-...................................
-...................................

-.......................................
-.......................................
-.......................................
-........................................
-........................................
-........................................
-.......................................
-.........................................

الحركیة ٤
الصغرى

-.................................
-..................................
-..................................
-...................................
-..................................
-..................................
-...................................
-...................................

-.......................................
-.......................................
-.......................................
-........................................
-........................................
-........................................
-.......................................
-.........................................

األكادیمیة٥

-.................................
-..................................
-..................................
-...................................
-..................................
-..................................
-...................................
-...................................

-.......................................
-.......................................
-.......................................
-........................................
-........................................
-........................................
-.......................................
-.........................................
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٦............

-.................................
-..................................
-..................................
-...................................
-..................................
-..................................
-...................................
-...................................

-.......................................
-.......................................
-.......................................
-........................................
-........................................
-........................................
-.......................................
-.........................................

٧...........

-.................................
-..................................
-..................................
-...................................
-..................................
-..................................
-...................................
-...................................

-.......................................
-.......................................
-.......................................
-........................................
-........................................
-........................................
-.......................................
-.........................................

Individualized Educational:اعداد الخطة التربویة الفردیة : ثالثا Program )I.E.P(

عملیة اعداد الخطة التربویة الفردیة وھى المنھاج الفردى للطفل ذوى االعاقة وھى عبارة عن تبدأ فى ھذه المرحلة
خطة تصمم بشكل خاص لطفل معین لكى تقابل حاجاتھ التربویة بحیث تشمل كل األھداف المتزقع تحقیقھا وفق معاییر 

معینة وفى فترة زمنیة محدده

)متطلبات إعداد الخطة التربویة الفردیة(

: إعداد الخطة

: یتم تشكیل فریق الخطة التربویة الفردیة برئاسة مدیر المؤسسة التربویة أو من ینیبھ وعضویة كل من . أ

الخاصةمعلم التربیة .

معلم الفصل العادي .

ولي أمر التلمیذ أو من ینیبھ .

أي اختصاصي یمكن أن یستفاد منھ في إعداد الخطة .

بالنسبة لمراكز ( المعلمون العادیون –المشرف التربوى –واللغةأخصائى النطق –أالخصائى االجتماعى ( مثل 
.....وغیرھم أخصائى العالج الطبیعى والوظیفى - )لدمجا
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یتم إعداد وكتابة الخطة التربویة الفردیة لكل تلمیذ من قبل لجنة الخطة التربویة الفردیة بناء على توصیات فریق . ب
. التشخیص والقیاس

.تعد الخطة التربویة الفردیة خالل فترة ال تتجاوز أسبوعین من نھایة إجراءات التشخیص. ـج

:او المھارات )المجاالت ( أبعاد الخطة 

:اآلتیة) األساسیة ( البد أن تشمل أبعاد الخطة تغطیة المھارات 

)مھارات الحیاة الیومیة –الرعایة الذاتیة ( االستقاللیةالمھارات -١
)صغرى –كبرى ( المھارات الحركیة -٢
المھارات المعرفیة-٣
المھارات األكادیمیة -٤
المھارات االجتماعیة-٥

مع اضافة أى مھارات أخرى یراھا الفریق القائم بوضع الخطة التربویة الفردیة
:وھذه المھارات تنقسم الى قسمین

المھارات االكادیمیة % ( ١٠٠اى ان نسبة النجاح فى اتقانھا تكون بالنسبة : معیاریة المرجع –أ 
)والمعرفیة 

–المھارات االستقاللیة ( محاوالت صحیحة ٥/٤وھى محكومة بعدد مرات مثال :محكیة المرجع –ب 
) الحركیة _ االجتماعیة 

البد ان یكون المعیار او المحك موجود فى الھدف التحلیلى: ملحوظھ ھامة 

كل مھارة منعلى األقل یخدم ) ھدف طویل المدى (وعلیھ یجب ان تتضمن الخطة الفردیة نشاط واحد 
المھارات المذكورة أعاله

على تنمیة حقول التطور السبعة عند الطفل الخطة ابعادقومتللتوحد خاصة البد انالفردیةالتربویةفي الخطةو
التوحدي

:وھي
)اللغة االستقبالیة والتعبیریة ( .التواصلتنمیة مھارات -١
.لمھارات االجتماعیةتنمیة ا-٢
.مھارات الحركیة الكبرى والصغرىتنمیة ال-٣
مھارات المعرفیةتنمیة ال-٤
.األكادیمیةتنمیة المھارات-٥
.العنایة الذاتیة)االستقاللیة (مھارات التنمیة -٦
)محكیة ( .تنمیة المھارات المھنیة-٧

یخدم كل مھارة منعلى األقل ) ھدف طویل المدى (علیھ یجب ان تتضمن الخطة الفردیة نشاط واحد وكذلك  أیضا 
المھارات المذكورة أعاله
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مكونات الخطة التربویة الفردیة 

: تشمل الخطة التربویة الفردیة 

معلومات عن الطفل -١
  اسم الطفل/
تاریخ المیالد/
العمر الزمنى/
 مستوى درجة االضطراب او االعاقة/
 بالبرنامجقھالتحاتاریخ/
 الفترة الزمنیة للبرنامج/

اسماء فریق اللجنة التأھیلیة والعالجیة-٢

األھداف التى سیتم العمل بھا فى كل مجال من ابعاد الخطة خالل الفترة الزمنیة للخطة وھى مشتقة من نتائج -٣
التقییم التى اجریت للحالة 

صیاغة األھداف

تھدف ھذه المرحلة إلى تقدیم  وصف واضح لما یتوقع أن یكتسبھ التلمیذ من مھارات ومعارف خالل سنة أو 
. ، الخاصة)السنویة(فصل دراسي من خالل صیاغة األھداف العامة 

)طویلة المدى ( :   األھداف العامة-

ھي عبارات تصف نتائج التعلیم بصفھ عامھ، وتصف الطریق إلى النھایة المطلوبة، وما یجب تعلمھ 
بشكل عام، دون أن تدل على النتائج، وال كیفیھ بلوغھا، وال على مستوى األداء المطلوب فیھا 

). ٢٠٠٩الحازمي، (

: ما یتعلق بتربیة الطالب او الطالبة مثلان ذلك یبتدئ ببعض االسئلة التي یجب على المعلم او المعلمة طرحھا فی

ھي االھداف المھمة التي سأحاول تحقیقھا؟ ما
 ھل ھذه االھداف ذات قیمة عملیة للطالب او الطالبة؟
 ماذا یحتاج الطالب او الطالبة ان یفعل ویعرف لكي یكون ناجحاً؟
ھل االھداف التي وضعتھا تھیئ الطالب او الطالبة للنجاح مستقبالً؟
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: قصیرة المدى)السلوكیة( األھداف الخاصة -

تصف سلوكا معینا یمكن مالحظتھ وقیاسھ ویتوقع أن یكون التلمیذ قادرا على أدائھ، نتیجة لمروره 
)٢٠٠٩الحازمي، . (بخبرة تعلیمیة في موقف تدریسي معین خالل فترة زمنیة معینة 

: قاعدة صیاغة الھدف السلوكي

المعیار/ المحك+ ظروف األداء+ محتوى المادة التعلیمیة+ الطالب+ فعل مضارع+أن

: أنواع الھدف السلوكي

: معرفي
ھي المھارات التي یكتسب فیھا التلمیذ المعرفة والمھارات العقلیة والذھنیة كالقدرة على االسترجاع 

).٢٠٠٩الحازمي،.(والتذكر وتكرار المعلومات دون تغییر یذكر

:وجداني
وتقوم على ربط المعلومات التي تقدم ،أنھا األھداف المرتبطة بالقیم المستمدة من العقائد والتقالید

) م٢٠٠٠سالم،(للمتعلم بوجدانھ لكي یسلك سلوكا وجدانیا تجاه األشخاص أو األشیاء أو الموضوعات  
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العناصر الرئیسیة فى الھدف التعلیمى

أمثلة توضیحیةأنواعھتعریفھالعنصرم

وصف األداء المطلوب من الطالب اجرائیا الفعل السلوكى- ١
یربط- یكتب –یستخرج –یصف –یسمى –أن یذكر قد یكون معرفى او وجدانى او نفس حركىقیاسھا ومالحظتھابطریقة یمكن 

الشرط الذى یتم فى ضوءه السلوكالظرف- ٢
)األداء ( 

قد تكون ادوات مساعده أو مواد - أ
...-قلم –كتاب ( یستخدمھا الطالب 

المكان والزمان المناسبین لحدوث - ب
السلوك

للطالبالمعلومةطریقة تقدیم - جـ 
قین جسدى او ایمائى او اشارى لت( 

)او وضعى 

باستخدام القلم

أثناء الحصة أو بعد تناول الطعام

 تلقین جسدى ( یمسك یدیھ عند التلوین(

المحك الذى یلجأ الیھ المعلم لتحدید مستوى المعیار- ٣
قبولاألداء الم

:أنواع المعاییر

الفترة الزمنیة التى سیحدث تحدید- أ
فیھا السلوك

تحدید مستوى الدقة فى االداء- ب

تحدید تكرار السلوك-جـ

تحدید نوعیة األداء-د

خالل خمس دقائق

 محاوالت٥من ٤یجیب بشكل صحیح عن

یفعل ذلك ثالث مرات متتالیة

بشكل مقروء دون ان تتسخ مالبسھ

األردن–دار المسیرة –) البرامج التربویة لألفراد ذوى االحتیاجات الخاصة ( ھیحى خول/ المرجع
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: تنفیذ الخطة

. یتم البدء في تنفیذ الخطة التربویة الفردیة خالل فترة ال تتجاوز أسبوعا من إعدادھا.أ
أن تكون مدتھا من ستة اشھر الى سنة.ب

. یتم تنفیذ الخطة التربویة الفردیة من قبل كل من لھ عالقة بتقدیم الخدمة المنصوص علیھا في الخطة.جـ  

. ء القائمین بتنفیذ الخطةیجب التنسیق بین األعضا؟.د
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الخطة التربویة الفردیة

Individualized Educational Program

 )I.E.P (

معلومات عن الطالب

:العمر الزمنى :تاریخ المیالد:الطالبة / اسم الطالب

:التشخیص ) :IQ( درجة الذكاء :العمر العقلى 

:تاریخ بدایة ونھایة الخطة:االلتحاقتاریخ :الفصل 
/    /الى     /    /                من   
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أعضاء لجنة الخطة التربویة الفردیة

التوقیعالوظیفةاالسمم
١

٢

٣

٤

٥

٦
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رقم المجال
لم یتقنمساعدةأتقناالھداف التربویة والتأھیلیةالھدف كلیةجزئیة

المھارات االستقاللیة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

المھارات المعرفیة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧
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رقم المجال
لم یتقنمساعدةأتقناالھداف التربویة والتأھیلیةالھدف كلیةجزئیة

المھارات الحركیة 
الكبرى

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

المھارات الحركیة 
الصغرى

١

٢

٣

٤

٥

٦



محمد عبد الھادى یعقوب محمد
والتوحد والتخاطبأخصائى التربیة الخاصة 

00201118678133 / 00201008673088
ASWAN

رقم المجال
لم یتقنمساعدةأتقناالھداف التربویة والتأھیلیةالھدف كلیةجزئیة

المھارات االكادیمیة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

المھارات االجتماعیة

١

٢

٣

٤

٥

٦
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)individual instructional plan )I.I.Pاعداد الخطة التعلیمیة الفردیة : رابعا.

الخطة التعلیمیة الفردیة ھى الجانب التنفیذى للخطة التربویة الفردیة وھى تتضمن ھدف واحد من األھداف التربویة 
الوارده فى الخطة التربویة الفردیة من أجل تعلیمھا للطفل

)الخطة التربویة الفردیة ینبغى ان نطور لھ خطة تعلیمیة فردیة مستقلة فكل ھدف عام فى (  

: مكوناتھا 

معلومات عن الطفل-١
 اسم الطفل:
نوع المجال:
 الى  /  /          من   : تاریخ تحقیق الھدف   / /  :
 اجتماعى –معنوى –مادى ( نوع التعزیز: (
 توقیع المعلم:

مصاغ بطریقة سلوكیة محددة)ى طویل المد( الھدف التعلیمى-٢

ویشمل تحلیل الھدف التعلیمى الى عدد من األھداف التعلیمیة الفرعیة وفق : التعلیمیة الفرعیة األھداف -٣
اسلوب تحلیل المھام 

:مثال 
%١٠٠وحده عندما یطلب منھ وبنسبة نجاح ) ٤٠: ١٠( أن یعد الطالب من : ھدف تعلیمى 

:تحلیل الھدف 
 ١٠٠عندما یطلب منھ ذلك بنسبة نجاح ٢٠: ١٠الطالب من ان یعد%
 ١٠٠عندما یطلب منھ ذلك وبنسبة نجاح ٣٠: ٢٠أن یعد الطالب من%
 ١٠٠عندما یطلب منھ ذلك وبنسبة نجاح ٤٠: ٣٠أن یعد الطالب من%


وقد یكون مدتھ من اسبوع الى شھر حسب قدرات الطفل

:الوسائل المستخدمھ -٤
ددة سلفا او ان یترك للمعلم تحدیدھاقد تكون مح

:األسلوب التعلیمى المستخدم -٥

:ومن أبرز األسالیب المستخدمة فى تدریس الطالب ذوى االعاقة بشكل عام - أ

  النمذجة
 العرض
التكرار
 التمثیل
القصص
 تحلیل المھمة
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الخبرة المباشرة
اللعب
 التشكیل
 وضعى –اشارى –ایمائى –لفظى –جسدى ( التلقین(

:وقد یشمل األسلوب التعلیمى - ب
التھیئة
التمھید
 العرض
التعزیز
الختام

:ملحوظتان
 یالحظ فى األسلوب التعلیمى للطفل استخدام اسالیب تعدیل السلوك وتحلیل السلوك: األولى

جذب انتباه الطفل-
تقدیم المھمة بمساعده لفظیة -
تقدیم المھمة بمساعدة اشاریة -
تقدیم المھمة بمساعدة جسدیة وسحب المساعدة الجسدیة تدریجیا -
تقدیم المھمة للطفل ویكررھا لدرجة االتقان-

 أن األسلوب التعلیمى للطفل وتحلیل الھدف طویل المدى یختلف حسب نوع االعاقة وشدتھا ویتأثر بخبرة : الثانیة
المعلم ومدى توفیره للبیئة المناسبة ولألدوات

االشارة الى أن األھم فى تدریس الطالب لیس البرنامج التربوى الفردى بحد ذاتھ وانما ھى وھنا یجدر
.األھداف طویلة المدى وقصیرة المدى التى یحاول البرنامج تحقیقھا 
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الخطة التعلیمیة الفردیة

individual instructional plan

 )I.I.P(

:توقیع المعلم :اسم الطالب

:تاریخ تحقیق الھدف
:  /    /الى :   /   /        من 

:نوع التعزیز

: .......................المجال 

.......................................................................................):طویل المدى ( الھدف التعلیمى 

الوسائل التعلیمیةاالھداف قصیرة المدىم
االسلوب التعلیمي

اتقناالستراتیجیة

١
یتم السالم على الطالب وسؤالھ عن حالھ:  التھیئة

الطالبیتم وضع المواد امام :     التمھید

عرض الدرس: شرح المحتوى 

)اتقان الھدف : ( الختام 

ویكون مستمرا ثم یتم من خالل قائمة المعززات: لتعزیزا
سحبھ تدریجیا

٢

٣

٤
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تقویم األداء النھائى لألھداف التعلیمیة: خامسا
معرفة ما تحقق من أھداف من أجل التعرف على أوجھ النجاح فى ھذه المرحلة الھدف منھا

جتھا لوتعزیزھا والتعرف على أوجھ القصور ومعا
:أسالیب التقویم 

تقویم تكوینى -١
تقویم نھائى-٢
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شكر وتقدیر

_ _ _ _ _ _ _ _ _
لكل من قرأت ملف لھ عبر االنترنت وساعدنى ما كتبھ فى اعداد ھذا الملف

:والمراجع ھى 

إعداد الدكتور(البرنامج التربوي الفردي :
تركي عبدهللا القریني

أستاذ مساعد بقسم التربیة الخاصة في جامعة الملك سعود

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

 الخطة التربویة الفردیة
)ابراھیم ابو عجاج ( 

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

الخطة التربویة الفردیة والخطة التعلیمیة الفردیة
بالل عودة / لألستاذ 

أخصائى التربیة الخاصة 
..............................................................................................................

وھذه الملفات  الخاصة بالبرامج  من إعدادى الخاص

محمد عبدالھادى یعقوب محمد / أ


