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يتم إعداد وصياغة املشروع الرتبوي الفردي بناء على 
األخذ  مع  والضعف  القوة  لنقط  شامل  تربوي  تقويم 
ومتكن  وحاجياته  التلميذ  اهتمامات  االعتبار  بعني 
وهو  منه  املرجوة  واالنتظارات  األهداف  حتديد  من 
األطراف  لكل  واملسؤوليات  املهام  لتحديد  أداة  أيضا 
األشخاص  ومجيع  واآلباء  التلميذ  واملتدخلة،  املعنية 
أهدافه  حتقيق  على  الطفل  مبساعدة  املكلفني 

وانتظاراته التعلمية.

مراحل إعداد املشروع:

على مستوى قسم الدمج املدرسي:

يستقبل املدير )ة(  التلميذ )ة( وفق إجراءات االستقبال 
والتسجيل االعتيادية. عندما يتعلق األمر بطفل يف 
غري  اإلعاقة  تثبت  شهادة  تقديم  فإن  إعاقة،  وضعية 
الطفل  ولوج  قبل  اخلطوة  هذه  دعم  جيب  و  كاف 

قسم الدمج املدرسي أو القسم العادي،  بالنظر الختالف 
حاجاته مقارنة باألطفال اآلخرين وعليه تصبح تعبئة  

تاريخ احلالة )Anamnèse( أمرا ضروريا.

1/ تاريخ احلالة )Anamnèse(: )ملحق:  تاريخ احلالة(:

املعلومات  مجيع  تتضمن  بشبكة  األمر  يتعلق 
فهم  على  األستاذ)ة(  تساعد  واليت  الضرورية، 
التلميذ)ة( واالطالع على وضعه األسري واالجتماعي 
جيب  اليت  العناصر  وهي  الصحية  مشاكله  ومعرفة 
أخذها بعني االعتبار  يف وضع أهداف املشروع الرتبوي 

الفردي.

الشبكة  نظرة  عن خمتلف اخلدمات   تتضمن هذه 
تعبئتها  وينبغي  اآلباء.  مع  واللقاءات  والشركاء 
التلميذ)ة(  استقبال  بعد  مباشرة  واألولياء  اآلباء  مع 

وتسجيله)ها(.  

معطيات  توفرت  كلما  الوثيقة  هذه  حتيني  ميكن 

يف  لألطفال  بالنسبة  التمدرس  منافع 
وضعية إعاقة أكيدة وال تقبل املنازعة، وإن ارتياد 
ميكنهم  العادي  املدرسي  للوسط  األطفال  هؤالء 

أكثر من غريهم من االندماج االجتماعي. 

األطفال  هؤالء  املدرسي  االدماج  ميكن 
احلاملني لإلعاقة من فرص اكتساب الكفايات 
الغري  مع  التعامل  على  والقدرة  االجتماعية، 
اللغوي  رصيدهم  وإغناء  جديدة،  عالقات  وربط 
بالتالي  ويكتسبون  االجتماعي  وسلوكهم 

استقاللية أكثر فأكثر. 

األطفال  من  عديد  ينجح  املعريف،  املستوى  على 
والكتابة،  القراءة  تعلم  يف  إعاقة  وضعية  يف 

من  جمموعة  اكتساب   من  متكنهم  فاملدرسة 
حياتهم  يف  تساعدهم  اليت  األساسية   التعلمات 
اليومية، وتكون حمددة حلياتهم مستقبال، ومنه  
وضعية  يف  األشخاص  إدماج  تطبيع  أهمية  تربز 

إعاقة يف املدارس العادية.

اعرتاف  هو  بقدر ما  للتطبيع،   فقط  ليس  اإلدماج 
باالختالف، وهذا يتطلب معاجلة وإجراءات مغايرة 

وخمتلفة  متاما عما هو معمول به مع اآلخرين. 

إن تفعيل وتشجيع إدماج الراشدين يقتضي البدء 
أوال بإدماج األطفال وتربيتهم على العيش والنمو 
راشد  جمتمع  أجل  من  وذلك  املدرسة،  يف  سويا 

متضامن ومنفتح على االختالف. 

تقديم

إعداد املشروع الرتبوي الفردي للتلميذ



خالل  التلميذ)ة(  تصاحب  أن  وجيب  جديدة،  
مساره)ها( الدراسي. 

وجيب التذكري  على ضرورة حفظ سرية املعلومات 
من  الوثيقة  هذه  تتضمنها   اليت  واخلاصة  الشخصية  

لدن الفريق البيداغوجي.

2/ التشخيص

ونوعية  القصور  طبيعة  لتحديد  مهم  التشخيص 
اإلعاقة،  وكذا األمراض واالضطرابات املصاحبة هلا.

التشخيص بناء على ملف طيب  يستحسن إجراء  هذا 
والشبه  والنفسية  البدنية  اجلوانب،  كل  يشمل 
طبية. ومن املؤسف، أن  يتم  هذا التشخيص يف كثري 
طرف  من  مسلمة  طبية  شهادة  على  بناء  األحيان  من 

طبيب عام.

3/ شبكة املالحظة )ملحق: شبكة املالحظة(:

إلعداد املشروع الرتبوي الفردي، جيب على األستاذ)ة( 
أن يعتمد على مالحظاته)ها( الشخصية ومالحظات 
اآلباء،  فضال عن تلك املقرتحة من طرف الفريق املتعدد 

االختصاصات.

 تعبأ هذه الشبكة من طرف األستاذ)ة( بعد مالحظة 
التلميذ)ة( يف وضعية التعلم على مدى 15 يوما على 
األقل. وجيب أن تتضمن تقوميا تشخيصيا لصعوبات 

وحاجات وقدرات )كفايات( الطفل املعين.

)فرعية(  أدنى  كفايات  كفاية  كل  تشمل 
تسمح بتعميق النظر إىل تطور التلميذ)ة(. تعبأ هذه 
أثناء وجود  األستاذ)ة(  بناء على مالحظات  الشبكة 
فعل.... ردود  أجوبة،  التعلم:  وضعية  يف  التلميذ)ة( 
احلركية  املسارات  والكتابة،  القراءة  )متارين 

)parcours de motricité)، تعبري شفوي...(.

  ،)cotation( ونسبا  درجات  كذلك  الشبكة  تتضمن 
متكن  من حتديد موقع الطفل يف مستويات التطور 

احملددة.

الرتبوي  املشروع  بناء  يف  أساسية  وثيقة  وتعترب 
الفردي،  ألنها متكننا  من إصدار حكم موضوعي 
جيب  ولذلك  الكفايات.   اكتساب  مستوى  حول 
على األستاذ)ة(  عدم االعتماد على تقديراته الذاتية 

وغري الدقيقة.

كل  كفاية حسب  كل  خانات  األستاذ)ة(  يعبئ  
بند )Items( باستعمال  مفتاح  قياس التقدير. أما  خانة 
املالحظات فهي خمصصة للكفايات  اليت ال ميكن 

إدراجها يف سلم التقدير/القياس.

أهمية  بالشركاء  اخلاص  اجلزء  تعبئة  يكتسي 
الشركاء  خمتلف  بتحديد  لنا  يسمح  حيث  قصوى،  
املشروع  إجناح  يف  وسيساهمون  سيساعدون  الذين 

الرتبوي الفردي وحتقيق  أهدافه  املختلفة.

الشبه  الطاقم  وتدوينات   الطيب  الفحص  نتائج   /4
الطيب:

ومهمة  أساسية  املهنيني  طرف  من  املدونة  املالحظات   
للتالميذ  الفردية  الرتبوية  املشاريع  وإعداد  لبلورة 
ألنها متكن من اقرتاح مشروع »إعادة تأهيل« مناسب 

للصعوبات املالحظة. 

الفحوصات  خمتلف  من  املكونة  احلصيلة   تعطي   
وحاجيات  صعوبات  حول  واضحة  نظرة  واملالحظات 
املدونة حول   املالحظات  األطفال،  و البد من توفر هذه 

كل طفل.

على مستوى األقسام العادية:

حالة 1:تلميذ)ة( مسجل)ة( مباشرة بقسم عاد:

جيب على األستاذ)ة( أن يكون ملفا طبيا للطفل،  
أو  اآلباء  لدن  من  املسلمة  الوثائق  خمتلف  يشمل 
ويقوم   بالطفل.  تتكفل  اليت  املؤسسة  أو  املهنيني 
احلالة  تاريخ  يف  املفصلة  اخلطاطة  باتباع  ذلك  بعد 

وشبكة املالحظة. 
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حالة 2: تلميذ)ة( وافد)ة( من قسم الدمج املدرسي:

يعقد املدير)ة( اجتماعا حبضور أستاذ)ة( قسم الدمج 
املستقبلة   العادية  األقسام  وأساتذة  واآلباء  املدرسي 
كفايات  يف  للتداول  بالتأهيل   املكلف  والطاقم 
الضرورية  الرتتيبات  دراسة  مع  لتالميذ  ا  وصعوبات 

الستقباهلم بالشكل املناسب.

واجباتهم  بتنفيذ  معنويا  أو  كتابيا  اآلباء  يلتزم 
كل  توفري  التلميذ)ة(،  حضور  على  )كاحلرص 
إجناز  على  التلميذ)ة(  مساعدة  املطلوبة،  الوثائق 

واجباته)ها( املدرسية...(.

التلميذ)ة(  ملف  يطلب  أن  األستاذ)ة(  على  جيب 
الذي/اليت  املربي)ة(   األستاذ)ة(/  عند  من  الكامل 
كان/كانت يتكلف بقسم الدمج املدرسي )تاريخ 
املشروع  املالءمة،  النتائج،  بيان  الطيب،  امللف  احلالة، 
شبكة  بتعبئة  ذلك  بعد  ويقوم  الفردي(.  الرتبوي 

املالحظة وحتليل املعلومات اجملمعة.

وضع املشروع الرتبوي الفردي

على  واحلصول  املالحظة  شبكة  تعبئة  بعد     
املالحظات املدونة للطاقم الطيب والشبه الطيب، يشرع 

األستاذ)ة( يف إعداد املشروع الرتبوي الفردي.

بالنسبة  لقسم الدمج املدرسي. 1

يبدأ األستاذ)ة( بتعبئة املعلومات يف الوثيقة املتعلقة 
باملشروع الرتبوي الفردي )اسم ونسب التلميذ)ة(، اسم 

وصفة معد املشروع، مدة املشروع(.

اهلدف ذو األولوية:

طرف  من  جتميعها  مت  اليت  املعلومات  من  انطالقا 
األستاذ)ة(، يتبني له ،حسب ترتيب  األولويات،  اهلدف 
الذي جيب حتقيقه أوال . هناك جدول خاص هلذا اهلدف 
قابلية  باعتبار  صياغته  تتم  املشروع حيث  وثيقة  يف 
التحقق ومدة املشروع و الوسائل واألنشطة الضرورية 

لتحقيقه.

األهداف اخلاصة:

يعود األستاذ)ة(، بالنسبة لكل كفاية، إىل شبكة 
الكفايات  هذه  كانت  إن  ما  ويقرر  املالحظات 
أو غري مكتسبة  أو يف طور االكتساب  مكتسبة 
والوسائل  اخلاصة  األهداف  ذلك   بعد  حيدد  أن   على 

واألنشطة الالزمة لتحقيقها.

بالنسبة للقسم العادي )اإلدماج املدرسي(:. 2

يف هذه احلالة، ال يكون األستاذ)ة( أمام أطفال ذوي 
»عاديني«  بتالميذ  يتكلف  بل  خاصة،  حاجات 
وتلميذ أو اثنني ليست هلم نفس القدرات لتعلم برنامج 
لديه  مألوفة  غري  وضعية  إذن  يواجه  فهو  أكادميي. 

)جمموعة متجانسة وهدف موحد(.

املهين  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  وضعت  
على  و  الوطين  الصعيد  على  املدارس  جلميع  منهاجا  
وموحدة  حمددة  ختطيطات  األساتذة  يعد  أساسه 
وبكل  مستوى  بكل  اخلاصة  الكفايات  تتضمن 

مادة وبكل برنامج...

للتالميذ  التخطيط  نفس  اعتماد  يتم  أن  نقرتح 
حمتوياته  مالءمة  على  العمل  مع  لإلعاقة،  احلاملني 
وصعوباتهم1  مستواهم  تناسب  حبيث  ومضامينه 

)مشروع قيد اإلعداد يف مديرية املناهج(. 

كان  إذا  دراسية،  كمادة  الكتابة  مثال  لنأخذ 
كتابة  هو  »العاديني«  لألطفال  املسطر  اهلدف 
أن  األستاذ  على  جيب  »امليم«،  حرف  تتضمن  مجلة 
املهنيني  ومالحظات  املالحظات  شبكة  حسب  حيدد 
)طبيني أو شبه طبيني( هدفا مالئما، والذي قد يتعلق 
بكتابة كلمة تتضمن هذا احلرف أو االقتصار  على 

كتابة احلرف فقط.

الفضاء  وتدبري  الوسائل  كذلك  املالءمة  هذه  تشمل 
بينما  القلم،  باستعمال  التالميذ  يكتب  )مثال: 

يكتب التلميذ يف وضعية إعاقة على احلاسوب(.
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التقويم : ) ملحق بطاقة التقويم (: 

خالل  من  تشخيصي  بتقويم  االنطالق  منذ  قمنا 
والشبه  الطيب  الطاقم  وتشخيص  املالحظة  شبكة 

الطيب ... 

الثالث،  املراحل  خالل  من  الزمن  عرب  التقويم  وميتد 
حتقق  مدى  يقيس  مستمر  كتقويم  منها  اثنتان 

األهداف، وثالثة للتقويم النهائي. 

نسب  شكل  على  تقديرات  التقويم  هذا  يتضمن 
اكتساب  درجة  حول  مؤشرات  تعطي  مئوية  

الكفايات من طرف املتعلم.

و يعطي جمموع هذه النسب املئوية،  يف النهاية، نظرة 
عامة عن مستوى حتقيق األهداف.

كل  بتوقيعات  التقويم  شبكة  تذيل  أن  جيب 
املدرسة      ملدير  تسلم  أن  قبل  املربي)ة(  و  األستاذ)ة(  من 

و  احملتوى  على  االطالع  قصد  احملتضنة  واجلمعية 
التوقيع وتسليم املدجمني يف نهاية السنة نتائج السنة 

الدراسية على غرار زمالئهم اآلخرين.

الذين هم  املدرسي   الدمج  أقسام  أما خبصوص تالميذ 
هلم  فتسلم  العادية  األقسام  لولوج  التأهيل  طور  يف 
أو  بسيطة  بلغة  مكتوبة  املشروع  نهاية  يف  النتائج 

معرب عنها برموز يف متناول مداركهم.

التتبع و املواكبة

األستاذ)ة( يف حاجة للمواكبة من أجل أداء مهمته)ها( 
الرتبوي  املشروع  إطار  يف  املسطرة  األهداف  حتقيق  و 
الكفيل/  )األستاذ  القطاع  مهين  لدن  من  الفردي 
املفتش...( بقصد إغناء العمل من منظور خارجي يهم 
سريورة املشروع  كاملة، و يف مجيع احملطات مع دعم 
التجربة وإغنائها مبقرتحات جديدة ملواجهة الصعوبات 

و رفع التحديات.  
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 تاريخ الحالة

التاريخ:

النيابة:

املؤسسة: 

مدير)ة( املؤسسة:

األستاذ)ة(: 

املربي)ة(:

اجلمعية احملتضنة:

التلميذ)ة(: 

االسم الكامل للتلميذ)ة(:  ...................................................................................................................................

تاريخ االزدياد:......................................................................................................................................................

نوع اإلعاقة: .........................................................................................................................................................

رقم التسجيل: .......................................................................................................................................................

تاريخ الدخول: .......................................................................................................................................................

.

األب:

االسم الكامل:  ....................................................................................................................................................

تاريخ االزدياد:.....................................................................................................................................................

العنوان: ..............................................................................................................................................................

رقم اهلاتف: ...........................................................................................................................................................

املهنة: ...................................................................................................................................................................

املستوى الدراسي:. ................................................................................................................................................

احلالة  العائلية:  .................................................................................................................................................
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األم:

االسم الكامل:  ....................................................................................................................................................

تاريخ االزدياد:.....................................................................................................................................................

العنوان: ..............................................................................................................................................................

رقم اهلاتف: ...........................................................................................................................................................

املهنة: ...................................................................................................................................................................

املستوى الدراسي:. ................................................................................................................................................

احلالة  العائلية:  .................................................................................................................................................

اإلخوة:

اإلسم
و النسب

123456789

السن

املستوى الدراسي

املهنة

هل هو حامل 
إلعاقة؟

املسار الدراسي:

نوع اإلدماج املدرس)ة( / املربي)ة(  املؤسسةالسنة الدراسية
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اخلريطة العالئقية :

امللف الطيب :

مالحظاتاملرضاملعاجلاملؤسسةالتاريخ 
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مع الشركاء :

مالحظاتاهلدفتاريخ اللقاءاملتدخلاملؤسسة

لقاء اآلباء و األمهات واألولياء :

مالحظاتاهلدفتاريخ اللقاء
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اسم ونسب التلميذ)ة(:

األستاذ)ة( املشرف)ة( على املشروع: 

تاريخ املشروع:  من............................ إىل:.............................

مدة إجناز املشروع:

هدف ذو أولوية:

اهلدف:

الوسائل:

األنشطة:

األهداف اخلاصة :

مهارات االستقاللية :

األهداف:

الوسائل:

األنشطة:

المشروع التربوي الفردي



مهارات التكييف مع احلياة االجتماعية و التكيف :

األهداف:

الوسائل:

األنشطة:

 

مهارات التواصل:

األهداف: 

الوسائل:

األنشطة:

املهارات النفسحركية :

األهداف:

الوسائل:

األنشطة:
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مهارات التخطيط )الرسوم واألشكال التخطيطية(:

األهداف :

الوسائل:

األنشطة:

مهارات الكتابة :

األهداف:

الوسائل:

األنشطة:

مهارة القراءة :

األهداف:

الوسائل:

األنشطة:
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مهارات احلساب / الرياضيات : 

األهداف:

الوسائل:

األنشطة:

شركاء املشروع )أخصائيو)ات( الرتويض الطيب, منشطو )ات( الورشات...( :

  

مالحظاتاملؤسسةنوع التدخلالوتريةاملتدخل

	

ملحوظة: تتم تعبئة اجلدول بأمساء املهنيني )أخصائي الرتويض واألطباء النفسيني ومنشطي الورشات واملرشدين الرياضيني( واملؤسسات التابعني هلا ووتائر عملهم. خانة املالحظات خمصصة 
إلضافة معلومات أخرى غري تلك املطلوبة.
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شركاء املشروع )اآلباء/األسرة(:

مالحظات/ خالصاتاإلجراءاهلدفالصفةتاريخ اللقاء

* يعبأ هذا اجلدول بعد كل لقاء مع اآلباء حول املشروع الفردي ويتم ذكر فرد األسرة الذي متت مقابلته. خانة املالحظات 
خمصصة إلضافة معلومات أخرى غري تلك املطلوبة.
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تقويم المشروع:

النيابة:

املؤسسة:

مدير املؤسسة:

اجلمعية احملتضنة:

مأل من لدن:

الصفة:

تاريخ التقويم:

مدة التقويم:

اهلدف األولوي:

املرحلة 1

15%

املرحلة 2 

15%

املرحلة 3

15%

التقويم النهايئ

55%

مالحظات

مفتاح:   أ: ضعيف  ب: متوسط ح: حسن  ج: جيد

األهداف اخلاصة: 

1.مهارات االستقاللية

املرحلة 1الهدف

15%

املرحلة 2 

15%

املرحلة 3

15%

التقويم  النهايئ

55%

املجموع

%

مالحظات

1

2

3

4

5

6
مفتاح:   أ: ضعيف  ب: متوسط ح: حسن  ج: جيد
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2. التكييف مع الحياة االجتامعية و التكيف:

املرحلة 1الهدف

15%

املرحلة 2 

15%

املرحلة 3

15%

التقويم  النهايئ

55%

املجموع

%

مالحظات

1

2

3

4

5

6
مفتاح:   أ: ضعيف  ب: متوسط ح: حسن  ج: جيد

3. التواصل:

املرحلة 1الهدف

15%

املرحلة 2 

15%

املرحلة 3

15%

التقويم  النهايئ

55%

املجموع

%

مالحظات

1

2

3

4

5

6
مفتاح:   أ: ضعيف  ب: متوسط ح: حسن  ج: جيد

4. الجانب النفس حريك:

املرحلة 1الهدف

15%

املرحلة 2 

15%

املرحلة 3

15%

التقويم  النهايئ

55%

املجموع

%

مالحظات

1

2

3

4

5

6
مفتاح:   أ: ضعيف  ب: متوسط ح: حسن  ج: جيد
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5.الكفايات املعرفية )الجانب املدريس(

املرحلة 1الهدف

15%

املرحلة 2 

15%

املرحلة 3

15%

التقويم  النهايئ

55%

املجموع

%

مالحظات

1

2

3

4

5

6
مفتاح:   أ: ضعيف  ب: متوسط ح: حسن  ج: جيد

6. التكيف مع منط القسم و الجامعة

املرحلة 1الهدف

15%

املرحلة 2 

15%

املرحلة 3

15%

التقويم  النهايئ

55%

املجموع

%

مالحظات

1

2

3

4

5

6
مفتاح:   أ: ضعيف  ب: متوسط ح: حسن  ج: جيد

نسبة بلوغ األهداف:       املرحلة 1     %               التقويم النهايئ            %           

              اجلمعية احملتضنة    املربي)ة(األستاذ)ة(املدير)ة(
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جدول المالحظات
اسم التلميذ)ة(:

مأل من لدن:

الصفة:

تاريخ املالحظة:

مدة املالحظة:

مالحظات مكتسب يف طور
االكتساب

غري 
مكتسب مهارة االستقاللية

يغسل وجهه و يديه 

العناية 
بالصحة

يغسل أسنانه 

ميسح أنفه 

ميسح فمه

ال يستعمل احلفاظات

يقضي حاجته ملفردهالنظافة

قضاء  بعد  نفسه  ينظف 
حاجته

يشرب بدون مساعدة

التغذية 

يأكل بدون مساعدة 

بيديه
يأكل

بامللعقة

القنينة

البسكويتيفتح

الياغورت 

يلبس بدون مساعدة اللباس 

يلبس بطريقة سليمة

يفك و يغلق األزرار

يفك و يربط احلذاء 

يفك و يغلق احلزام

يفرق بني لباس اجلنسني

خيتار مالبسه

يتنقل يف القسم التنقل

يتنقل يف املدرسة

يتنقل يف احلي
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مالحظات مكتسب يف طور
االكتساب

غري 
مكتسب

السلوك االجتماعي

يتعرف امسه اهلوية 

يتعرف جنسه

يتعرف سنه

يفرق بني اجلنسني 

يتعرف والديه األسرة

يتعرف أخوته

يعرف رتبته بني إخوته

يتعرف على مجيع األقارب

ال نعم يف عالقة تالحم مع األم اجلانب 
ألعالئقي

األستاذ)ة(  مع  جيدة  عالقة 
واملربي)ة( 

عالقة جيدة مع زمالئه

عالقة جيدة مع تالمذة املدرسة

عالقة جيدة مع الطاقم الرتبوي 

يقبل اآلخر 

لديه أصدقاء

متعاون

حيرتم )ينتظر(  دوره
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مالحظات مكتسب يف طور
االكتساب

غري 
مكتسب

التواصل 

يتكلم اللغة 
كلمة)ينتج(

كلمة/مجلة 

 مجلة

الصور يتواصل 
اإلمياء واإلشاراتب

لغة مناسبة لسنه

مزيج من اإلشارات و الكالم

النطق  ينسق املقاطع اللفظية

 يشوه أصوات بعض الكلمات

 يعكس املقاطع اللفظية

 يشوه بعض الكلمات بطريقة
متواصلة

مالحظات مكتسب يف طور
االكتساب

غري 
مكتسب

اجلانب النفسحركي

النفسحركية  ميشي
العامة 

يصعد و ينزل )السلم/الدرج(

يقف جيدا

يقفز )يتنقل قفزا(

له معرفة عامة برتسيمته اجلسدية 

يستطيع حتديدها

يستطيع حتديدها بالنسبة لآلخرين 

 يسميها
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pince fine املسكة الدقيقة جيدة النفسحركية 
 تنسيق جيد للحركة الدقيقةالدقيقة

 ميسك القلم جيدا

ال ميسك القلم جيدا لكن 
كتابته مقروءة 

يقطع باستعمال املقص

 يغلق و يفتح  األزرار

 يطوي جيدا

 يربط احلزام )احلذاء(

مالحظات مكتسب يف طور
االكتساب

غري 
مكتسب

اجلانب املدرسي 

يربط النقط التخطيط

 يرسم اخلطوط

 يرسم اخلطوط املغلقة

 يرسم املربع

يرسم املثلث 

يرسم الدائرة

 يرسم األشكال اهلندسية املعقدة

يرسم احلرف  الكتابة

يكتب احلرف 

يكتب الكلمة

يكتب اجلملة

يكتب اجلملة مع الشكل

يكتب الفقرة

يقرأ مع األستاذ)ة( القراءة 

يقرأ وراء األستاذ)ة(

احلروف يتهجى 

الكلمات

اجلمل

احلروف يقرأ

الكلمات

اجلمل
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األمحر  يتعرف 
على األلوان 

األساسية

األلوان و 
األخضراألشكال

األزرق

 األصفر

يتعرف على األلوان األخرى

 يتعرف  على املربع
 األشكال
املثلث  اهلندسية

الدائرة

األشكال اهلندسية املعقدة

يعد إىل العشرة احلساب 

جيسدها باستعمال األشياء

يعد األعداد املركبة

 ينجز العمليات اجلمع
الطرحاحلسابية

القسمة

حيل املسائل البسيطة

مالحظات مكتسب يف طور
االكتساب

غري 
مكتسب

التكيف مع منط القسم و اجلماعة 

مقبول من طرف اجلماعة العالقة مع 
حياول التأثري يف اجلماعةاجلماعة

ترفضه اجلماعة

يشارك يف أنشطة القسم املشاركة 
يف حياة 
القسم 

حيتاج لإلثارة و االهتمام

 ال يبالي

 يعرقل سري القسم

 يرفض التأقلم و حياة القسم

متحمس العالقة 
 منطويبالعمل

يبتعد عند بدء العمل   واألنشطة

يرفض العمل




