
 

 

 

 

 

 

 

 ________: __ ةادلراس ي ةس نال 

 ____:________ أ مس الطالب

 ____أ لصف : __________

 ____: __________ أ ملدرسة

 مربية الصف : ____________

 معلمة ادلمج : ____________
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 أسس كتابة الخطة الفردية

 (7002 נובמבר) -(3)ד \סחوفقا لتعليمات المنشور المدير العام 

 

لكل تلميذ/ة مدمج تبىن خطة عمل فردية على يد طاقم العمل املهين  يف املدرسة واليت  تستند  على مستوى  

ت  اليت  يعاين  منها .أداء  التلميذ/ة وتأخذ  بعني االعتبار  املشكال  

 على  الربنامج  الفردي أن يشمل كافة  اخلدمات  التعليمية والعالجية اليت يتلقاها التلميذ/ة داخل املدرسة .

تقع مسؤولية  بناء الربنامج  الفردي  على  مريب/ة  الصف  حيث يتوجب عليه/عليها  بالتعاون واملشاركة  مع 

الفردي  حبيث  يتالءم  مع املنهاج  العادي  للشعبة اليت ينتمي إليها التلميذ/ة  يف معلم/ة  الدمج بناء  الربنامج  

 املواضيع املقررة للدمج  والدعم  وفق احتياجات  التلميذ/ة.

من  اجل بناء خطة عمل ناجحة  ميكن  التوجه  ملركز ماتيا املمثل  مبرشديه  لتلقي  املرافقة  املهنية  واإلرشاد 

 املهين .

برنامج  عمل فردي للتالميذ ذوي اإلعاقات  احلسية ) السمع والنظر ( جيب  االستعانة  مبرشدي  اإلعاقات   بناء

 البصرية  والسمعية  يف ماتيا .

يف هناية  السنة  الدراسية  على  مريب/ة الصف  إرسال  تقييم سنوي هنائي  للمجاالت اليت تلقى  التلميذ الدعم 

اىل ذوي التلميذ .  هبا خالل السنة الدراسية  
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 معلومات  شخصية  عن الطالب

 التاريخ :___________        

 الصف : ___________________       اسم الطالب : _____________

 عدد السنوات  اليت  تلقى فيها  مساعدة :________

 _هلوية : ________رقم ا                                      تاريخ الوالدة : ________ 

 م اهلاتف : ______________رق________         اسم األم : ___________  اسم األب :_

 تاريخ جلنة الدمج األخرية:___________  تاريخ إصدار املستند:_________  نوعية املستند:_________ 

************************************************ 

 الجماعية:_____ عدد ساعات الدمج 

 _____:عدد ساعات الدمج الفردية 

 _____:عدد ساعات الطب المكمل 

 ____:مجموع ساعات الدمج األسبوعية            

 ـة الدمج:__________\معلم 
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 مستندات  تشخيصات  ومعلومات  عن التلميذ

اطار التشخيص/  تاريخ تشخيص نعم / ال تشخيصات  وعالجات
 ائج توصياتنت اسم  المشخص العالج

      تعليمي

      نفسي

      عالج بالنطق

      عالجات مكملة

      ______תרפיה

      اعصاب

 مصحح تعليم
      (מתקנת הוראה)

      نظر

      سمع
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 :تلخيص محادثة مع التلميذ

 تاريخ:__________

 التقييم  النهائي وأخل ..... (  ،حلي التقييم املر  -) من اجل بناء  اخلطة التعليمية  الفردية  

اجملال   ،تقييم شخصي جملاالت  القوة  والضعف ،مدى  الرغبة  يف التعلم ،هدف  احملادثة ) معرفة  الصعوبات

 (.التعليمي املفضل

اسم الطالب : _______________     اسم المربي/المعلم :___________ 
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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 تلخيص محادثة مع األهل

 التاريخ:_________

 التقييم النهائي وأخل......(  ،التقييم املرحلي  ،اء  اخلطة التعليمية  الفردية ) من اجل   بن

 ،داخل  الصف او خارجه  بأي دروس خيرج الطالب  ،عدد الساعات  ،هدف  احملادثة ) شرح امهية  اخلطة 

 بات  األهل ...( طل ،ادراكهم  لنقاط القوة  لدى الطالب  والصعوبات   ،معرفة توقعات  األهل  من  الربنامج 

 

 اسم األهل :________________          اسم  المربي/المعلم:______________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________ 
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 الطاقم المهني  المشترك ببناء  البرنامج

 ____________التاريخ : 

 الوظيفة اسم المعلم/أسماء أعضاء الطاقم المهني
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 خطة العمل السنوية المشتركة

 ـة الدمج\خطة عمل معلم ـة الموضوع\خطة عمل معلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ع:توقي

 ـة الدمج:_____________\ة الصف:________  معلم|ـة املوضوع:___________ معلم\مريب
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 المجاالت الوظيفية

 خالل وصف الوضع الحالي يجب التطرق لنقاط القوة ونقاط الضعف تفصيل المجاالت الوظيفية:         

 المجال الذهني والقدرات التفكيرية:

                                                                                                                                                                                                         التجريد، تكوين وبناء مفاهيم، التمييز بني األشياء، التمييز بني السبب                                                          القدرات التفكريية: القدرة على 

 وي، إستنتاجناوالنتيجة، التصنيف والتعميم، بناء مهارات وفعاليات مقارنة، التمييز بني املهم )األساسي( والث

 التهيئة واإلعداد، النقد والتقييم. التخطيط والتنظيم، نتائج، التحليل، الرتكيب،

  الذهني المجال         

 مجاالت للتقوية مجاالت القوة
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 المجال السلوكي العاطفي:

ضباط النفسي، سلوكيات غضب، عنف، قلقة ناإلصغاء والرتكيز، عادات العمل، اإلستقاللية بالعمل، احلدود، األ

فة وفهم حاالت اخلطر ومواجهة هدوء حركي، اإلشرتاك باحلصص، التصور الذايت، ردود فعل واقعية، معر 

 الصعوبات.

 مجاالت للتقوية مجاالت القوة

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 وزارة المعارف                                                                             החינוך משרד                

             مركز الدعم البلدي الِمنطقي                                                             אזורי יישובי תמיכה מרכז        
 ماتيا ام الفحم                                                                            פחם.א.א א"מתי                  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 233823رمز املؤسسة                                                              233823 מוסד סמל             

     22282ميكود   8233.  ب.ص 21-7026130: فاكس/פקס  21-7222126: ت/טל  02222מיקוד  2211 ת.ד     

Email: matia@icoolnet.net 

11 

 المجال اإلجتماعي:

ة الطالب بني جمموعة طالب الصف، فهم وإدراك حاالت أنبناء عالقات شخصية مع األصدقاء ومع البالغني، مك

 إجتماعية، مواجهة وحلول مشاكل إجتماعية.

 

 

 

 

 

 مجاالت للتقوية وةمجاالت الق
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 المجال الحسي:

 النظر، السمع، احلساسية، إستغالل البقايا السمعية والبصرية، إستعمال وسائل مساعدة لعملية السمع والبصر.

 مجاالت القوة
 

 مجاالت للتقوية
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 المجال الحركي:

مهارات باحلركات الدقيقة، الغليظة، احلركة وإضطرابات حركية، التآزر احلركي، تآزر يد عني، مسكة القلم، تنفيذ 

 اجلهة املتمكنه ) الظاهرة(.

 مجاالت للتقوية مجاالت القوة
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 اللغوي: –المجال اإلتصالي 

)إستعماالت اللغة(، النضوج اللغوي، إستعمال وظيفي لّلغة، اإلتصال  فهم وتنفيذ -التعبري الشفهي، تطور اللغة

 البديل، قراءة الشفاه، الكنز اللغوي، طرائق التعبري.

 مجاالت للتقوية مجاالت القوة
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 المهارات الحياتية:

 اإلستقاللية الشخصية: .1

 س، إستعمال أجهزة مساعدة، حتضري وجبة، ترتيب البيئة والنظافة.األكل والشرب، التحرك، اإلستحمام، لبس املالب

 التحضير لجيل البلوغ:  .2

 قرارات إختاذ ،املالئمة املشرتيات الفراغ، ساعاتب العمل العامة، احلمامات إستعمال املنفرد، للسكن التحضري

 .واإلختيار كلاملشا  حل على القدرة املناسبة، القرارات وإختاذ املالئم التصرف مستقل، بشكل

 التحضير للحياة العملية: .3

 سلوكيات واإلتصال خالل هذه الفعاليات.ج بفعاليات خارج إطار املدرسة الدما نتعلم مهارات العمل، األ

  :الحياتية المهارات المجال      

 مجاالت للتقوية مجاالت القوة
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 المجال التعلمي

                       اللغة العربية في (منظور التلميذ )بروفيل

 واالصغاء اللغوية المهارات: المجال
 والحديث

 تقييم نهائي تقييم مرحلي
 غير متمكن متمكن غير متمكن متمكن

     السجع
     الكلمه من األوىل النغمة متييز
     الكلمة من األخرية النغمه متييز

     التقطيع
     اجملال: القراءة
     معرفة احلروف
     قراءة احلركات
     قراءة التناوين

     قراءة ومتييز ال التعريف
     (مقطع كم)طويلة مقاطع متييز
     (مقطع كم) قصرية مقاطع متييز

     قراءة كلمات ليست بالسياق
     قراءة كلمات زائفة

     (الدقيقة يف كلمة كم) القراءة طالقة
     (االخطاء عدد كم) ءةبالقرا الدقة
 (كامل،جزئي)القرائي الفهم

   احداث تسلسل
  

     (التعليمات عدد) شفويه تعليمات فهم
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 المجال: الكتابة

 تقييم نهائي تقييم مرحلي غير متمكن متمكن 
 على القدرة) الكتابه طريقة
 عن التعبري تعبريية، مجل تنسيق
 (سؤال عن االجابة صورة،

  
  

 3 حىت مبعثرة لةمج ترتيب
 كلمات

 
 

   

 اكمال \مجل يف كلمات ادخال
 ناقصة مجل

    

     املعرفة جمال يف اسئلة صياغة

 يف( كتابيا) االسئلة عن االجابة
 الفهم او املعرفة جمال

    

 مجل 4 اىل 3 يف كتابيا التعبري
 صورة عن

    

 او الواقع من قصصي نص كتابه
 اخليال من

 
 

   

 واعد )مهارات لغوية(المجال: ق

 تقييم نهائي تقييم مرحلي غير متمكن متمكن 
     متييز اقسام الكالم

     تصنيف األمساء
     تصنيف االمساء
     تصريف األفعال
     تصنيف االفعال

     الضمائر
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 .%95 نجاح بنسبة هجيل البناء مالئم نص قراءة من الطالب يتمكن أن:األعلى الهدف

 والحديث االصغاء مجال في فاهدا
 

 وسائل تعليميه لتحقيق الهدف األهداف
المده 
 الزمنيه

 صياغة االهداف
  

 قصة، جتربة، عن يعرب الطالب أن
   شفوي بشكل ومشاعر احاسيس

 بشكل اسئلة جييب الطالب عن أن
   شفوي

 مركزية فكرة \العام املعىن فهم
   مسموعة لنصوص

   فهم تسلسل االحداث
 املسموع النص يف السائد اجلو ييزمت

 وكلمات الصوت نربة على باالعتماد
 .وتعابري

  

 مقروءة قصة سرد أن يعيد الطالب 
 وتسلسل بوضوح مسموعة او

 منطقي
  

 من او القريب الواقع من قصة سرد
 منطقي وبتسلسل اخليال

 
 

 

 احمليط من وأحداث أشياء وصف
 القريب
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 (اللغوية والمهارات القراءة معيار) النغمي الوعي مجال في أهداف

المده  وسائل تعليميه لتحقيق الهدف األهداف
 الزمنيه

 كلمة يف االوىل النغمة التلميذ مييز أن
 .%011 جناح بنسبة معطاة

  

 الكلمة يف االخرية النغمة التلميذ مييز أن
 جناح نسبة يف ذلك منه يطلب عندما

011%. 

  

 مسعيا املتناسقة غماتالن التلميذ مييز أن
 . %011 جناح بنسبة

  

 تُقرأ كلمات 01 شفهيا التلميذ يقطع أن
 على واحد خبطأ املقاطع عد مع، عليه

 .األكثر

  

 معطاة كلمة من مقطعا التلميذ يعزل أن
( األوسط ،األخري ،األول املقطع) له

 األقل على واحد خبطأ منه يطلب حسبما
 . كلمات 01 من

  

 مساعه على بناء كلمة تلميذال يكمل أن
 0101 جناح بنسبة منها لقسم

  

 لتكوين شفهًيا مقاطع التلميذ جيمع أن
 من األكثر على واحد خطأ بنسبة كلمة
 .كلمات 01
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 .القراءة وطالقة القراءة في األساسية المبادئ اكتساب مجال في أهداف
 المدة الزمنية وسائل تعليميه لتحقيق الهدف األهداف

 ،كاملة اهلجائية احلروف التلميذ يقرأ نأ
 ،الضمة ،الفتحة) بالشكل مضبوطة
 01 اظهار خالل من (السكون ،الكسرة
 .له حروف

  

 اول– الثالث باشكاهلا احلروف متيز
 .اخرها ،وسطها ،ةالكلم

  

 بااللف ةاملمدود الكلمات التلميذ أيقر  أن
 بشكل له تعطى كلمات 01 خالل من

 . %01 اناتق وبنسبة صحيح

  

 املمدودة الكلمات ويقرا التلميذ مييز أن
 له تعطى كلمات 01 خالل من بالواو

 .%01 جناح وبنسبة

  

 املمدودة الكلمات ويقرا التلميذ مييز أن
 له تعطى كلمات 01 خالل من بالياء

 .%01 اتقان وبنسبة صحيح بشكل

  

 ثالثة من مكونة كلمات التلميذ يقرأ أن
 من( ساكن وحرف لطوي مقطع) حروف

 صحيح بشكل له تعطى كلمات لوحة
 .%01 اتقان وبنسبة

  

 5-4 من مكونة كلمات التلميذ يقرأ أن
 اعطائه خالل من(وحركات حروف)نغمات

 .%01 اتقان بنسبة كلمات 01
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 المدة الزمنية وسائل تعليميه لتحقيق الهدف األهداف
 بالسياق ليست كلمات التلميذ يقرأ أن

 وبنسبة بطالقة كلمة 21 حىت له تعطى
 .%01 اتقان

  

 بواسطة ةالقرائي أخطاءه تلميذال يصحح أن
 .والتقطيع التحليل

  

 5 من مكونه كاملة مجلة التلميذ يقرأ أن
 بنسبة مبتدؤون-0 قراءي مبستوى كلمات

 .%01 نااتق

  

 ةودق ةبطالق كاملة فقرة التلميذ يقرأ أن
 .%01 اتقان بنسبة(2-0 قرائي مستوى)

 

  

 01 من القراءة سرعة التلميذ حيسن أن
 كلمات)  (  حىت دقائق)  (  يف كلمات

 .دقائق) (  خالل

  

 مع -0 قرائي مبستوى نص التلميذ يقرأ أن
 اتقان بنسبة الرتقيم ماتعال  مراعاة
05%. 

  

 قرائي مبستوى نصا التلميذ يقرأ أن
 .%01 اتقان بنسبة) (
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 لفهم القرائيا

 المدة الزمنية وسائل تعليميه لتحقيق الهدف األهداف
 ةالبصري الرموز خالل من النص فحوى تنبؤ

 .%01 جناح بنسبة ناوالعنو 
  

 الكلمات فهم اسرتاتيجية التلميذ يستخدم أن
 .%01 جناح بنسبة السياق خالل من الصعبة

  

 خالل من الصعبة الكلمات التلميذ يفسر أن
 .%01 جناح بنسبة الكلمة جذر

  

 املعرفة جمال يف اسئلة عن التلميذ جييب أن
 .%01 اتقان بنسبة له معطاه ملةجل

  

 زمين بتسلسل النص فحوى التلميذ يستعيد أن
 (شفويا.)األقل على احداث اربع حىت صحيح

  

 زمين تسلسل حبسب مجال التلميذ يرتب أن
 على واحد خبطأ املعطى للنص وفقا صحيح
 .األكثر

 

  

 بكلمة مكتوبة معلومات التلميذ ينفذ أن
 واحد خبطأ( دائرة ضع ،مارس) اثنتني او واحدة

 .األكثر على

  

 فقرة كل فقرات اىل النص التلميذ يقسم أن
 اتقان بنسبة( فقرات 3 حىت فقرتني ذي نص)

01%. 

  

 يف فقرة لكل مالئما اأنعنو  التلميذ يكتب أن
 (   املركزية للجملة وفقا)      له معطى نص

 .االكثر على واحد خطأ بنسبة
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 المدة الزمنية وسائل تعليميه لتحقيق الهدف األهداف
 خالل من النص وىفح التلميذ يلخص أن

 .%01 اتقان بنسبة  فقرة لكل املركزية اجلمل
  

 مبتناوله الذي النص نوع التلميذ يعرف أن
 .األكثر على 2101 خطأ بنسبة ومميزاته

  

 
 مجال الكتابة

 المدة الزمنية  وسائل تعليميه لتحقيق الهدف األهداف

 كلمات 3 من مبعثرة مجلة التلميذ يرتب أن
 %011 اتقان بنسبة

  

 مجل يف له معطاه كلمات التلميذ يصيغ أن
 ،االكثر على واحد خبطأ مفيدة

  

 جمال يف معطاة جلملة اسئلة التلميذ يصيغ أن
 اتقان بنسبة( ماذا مىت، اين، من،) املعرفة

01%. 

  

 جمال يف اسئلة عن كتابيا التلميذ جييب أن
 .   %01 اتقان بنسبة الفهم1 املعرفة

  

 مجل 4-3 يف صورة عن كتابيا لميذالت يعرب أن
 . %01 اتقان بنسبة

  

  اخليال من او الواقع من قصصي نص كتابه
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 اللغوية المهارات) والصرف القواعد مجال في اهداف
 المده الزمنيه وسائل تعليميه لتحقيق الهدف األهداف

 ،فعل ،اسم) الكالم اقسام التلميذ مييز أن
 جناح بنسبة له معطاه مجلة يف (حرف

01%. 

  

– التايل حبسب األمساء التلميذ يصنف أن
 عندما مجع ،مثىن ،مفرد ،مؤنث ،مذكر
 .%01 جناح بنسبة ذلك منه يطلب

  

 احلروف مع التعريف( ال)  التلميذ مييز أن
 716 جناح بنسبة قراءة والقمرية الشمسية

 . له تعطى اليت الكلمات من

  

 مع املاضي الفعل التلميذ يصرف أن
 -3 املتكلم -2 الغائب -0:الضمائر

 بنسبة ذلك منه يطلب دماعن املخاطب
 .0101 جناح

  

 بتنوين املشكلة الكلمات التلميذ مييز أن
  16 5 قراءة خالل من وقراءة كتابة الفتح

 .  %01 اتقان بنسبة له تعطى  كلمات

  

 الضم بتنوين كلمات التلميذ مييز أن
 ذلك منه يطلب عندما قراءة والكسر

 . %01 جناح بنسبة

  

 :الضمائر مع مساءاأل التلميذ يصرف أن
 املخاطب-3 املتكلم -2 الغائب-0

 اتقان بنسبة ذلك منه يطلب عندما
0101. 
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 حساب للصف االولالمنظور التلميذ ) بروفيل (في 
 المجال

 
 

 تقييم نهائي تقييم مرحلي

غير  متمكن
 متمكن

غير  متمكن
 متمكن

د األعدا.1
الطبيعية 

في مجال 
 111ال 

      01إحصاء كميات يف جمال ال 

     وكتابتها 01-0التعرف على األعداد 
     التعرف على العدد صفر.

      01اإلحصاء حىت 
     .011العد التصاعدي حىت 

     إشارات  يساوي وال يساوي.
     مستقيم األعداد.

     العد  التصاعدي والتنازيل
     العدد الزوجي والفردي.

     .إشارات التباين يساوي، أكرب وأصغر
     إكمال أعداد ناقصة يف سالسل األعداد.

     .العد بعشرات كاملة
معرفة املصطلحات: مجع ، طرح وإشارات 

 العملية. 
    

     .01اجلمع والطرح حىت 
     أو أكثر. 01اجلمع والطرح حىت 

     مع والطرح بعشرات صحيحة.اجل
     01الضرب والقسمة حىت 
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     اجلمع والطرح أفقًيا

     اجلمع ألعامودي

     مسائل كالمية
     التعرف على النصف

 التعرف على االشكال اهلندسية هندسة
 املضلعات -
 االشكال الرباعية  -

    

     قياس الطول

     احمليط
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 خطة العمل في الحساب للصف االول 
 المدة الزمنية لتحقيق الهدف تعليمية وسائل الهدف المجال

. األعداد 0
الطبيعية يف 
جمال ال 

011 

أن يتعرف التلميذ على اإلعداد من 
 %011بنسبة جناح  0-01

  

أن حيصي التلميذ كميات يف جمال 
 %011بنسبة جناح  01ال 

  

-0لتلميذ على األعداد أن يتعرف ا
 %011وكتابتها بنسبة جناح  01

  

أن يتعرف التلميذ على العدد صفر  
 % .011كرقم بنسبة جناح 

  

  01أن حيصي التلميذ اغراضا حىت 
عندما يطلب منه ذلك بنسبة جناح 

01% 

  

أن يتمكن التلميذ من العد 
عندم 011التصاعدي والتنازيل حىت 
 %01اح يطلب منه ذلك بنسبة جن

  

أن مييز التلميذ إشارات  أكرب 
وأصغر ،يساوي وال يساوي بتمرين 

 %00معطى بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من تعني نقاط 
على مستقيم األعداد بتمرين معطى 

 %.01بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من العدد الزوجي 
والفردي عندما يطلب منه ذلك 

 %..01بنسبة جناح 
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 المدة الزمنية لتحقيق الهدف تعليمية وسائل الهدف المجال
أن يكمل التلميذ أعداد ناقصة يف 
سالسل األعداد يف مترين معطى 

 %،01بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من  العد  
 بعشرات كاملة 

  

أن مييز التلميذ املصطلحات: مجع ، 
 طرح وإشارات العملية. 

  

أن يتمكن التلميذ من اجلمع والطرح 
بتمارين معطاة له بنسبة  01حىت 
 %.01جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من اجلمع والطرح 
أو أكثر بنسبة جناح  01حىت 

01..% 

  

أن يتمكن التلميذ من مجع والطرح 
بعشرات صحيحة. بنسبة جناح 

01..% 

  

أن يتمكن التلميذ من لضرب  
بنسبة جناح  01والقسمة حىت 

01..% 

  

أن يتمكن التلميذ من اجلمع والطرح 
 ..%01أفقًيا بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من جلمع  
 %..01ألعامودي بنسبة جناح 
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 المدة الزمنية لتحقيق الهدف تعليمية وسائل الهدف المجال
أن يتمكن التلميذ من حل مسائل 

 %..01كالمية بنسبة جناح 
  

أن يتمكن التلميذ من التعرف على 
 %..01النصف بنسبة جناح 

  

لتعرف على اأن يتمكن التلميذ من  هندسة
 األشكال اهلندسية

 املضلعات -
ة بنسبة جناح األشكال الرباعي -

01..% 

  

أن يتمكن التلميذ من قياس الطول 
 %..01بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من حساب 
 %..01احمليط بنسبة جناح 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وزارة المعارف                                                                             החינוך משרד                

             مركز الدعم البلدي الِمنطقي                                                             אזורי יישובי תמיכה מרכז        
 ماتيا ام الفحم                                                                            פחם.א.א א"מתי                  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 233823رمز املؤسسة                                                              233823 מוסד סמל             

     22282ميكود   8233.  ب.ص 21-7026130: فاكس/פקס  21-7222126: ت/טל  02222מיקוד  2211 ת.ד     

Email: matia@icoolnet.net 

30 

 

 منظور التلميذ ) بروفيل (في الحساب للصف الثاني
 المجال
 

 

 تقييم نهائي تقييم مرحلي
غير  متمكن

 متمكن
غير  متمكن

 تمكنم
األعداد 
 الطبيعية

في مجال  
 .1111حتى 

     اجلمع والطرح افقيا 
     اجلمع والطرح عمودي

     مسائل كالمية يف اجلمع والطرح
     الضرب والقسمة
     مستقيم األعداد.

     التعرف على الكسور النصف والربع
     الطول هندسة

     الوزن

     الزمن
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وزارة المعارف                                                                             החינוך משרד                

             مركز الدعم البلدي الِمنطقي                                                             אזורי יישובי תמיכה מרכז        
 ماتيا ام الفحم                                                                            פחם.א.א א"מתי                  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 233823رمز املؤسسة                                                              233823 מוסד סמל             

     22282ميكود   8233.  ب.ص 21-7026130: فاكس/פקס  21-7222126: ت/טל  02222מיקוד  2211 ת.ד     

Email: matia@icoolnet.net 

31 

 خطة العمل في الحساب للصف الثاني

 المده الزمنيه وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال
 
 

األعداد 
 الطبيعية

يف جمال حىت  
0111. 

أن يتمكن التلميذ من اجلمع 
والطرح أفقيا بنسبة جناح 

01..% 

  

أن يتمكن التلميذ من اجلمع 
والطرح عمودي بنسبة جناح 

01..% 

  

تلميذ من حل أن يتمكن ال
مسائل كالمية يف اجلمع والطرح 

 %..01بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من الضرب 
 %..01والقسمة بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من تعني 
نقاط على مستقيم األعداد. 

 %..01بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من التعرف 
على الكسور النصف والربع 

 %..01بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من قياس  هندسة
 %..01الطول بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من قياس 
 %..01الوزن بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من قياس  
 %..01الزمن بنسبة جناح 
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 ثمنظور التلميذ ) بروفيل (في الحساب للصف الثال
 المجال

 
 تقييم نهائي تقييم مرحلي

 غير متمكن متمكن تمكنغير م متمكن

     املبىن العشري

     االحاد والعشرات-
احاد، عشرات، مئات، ) املنازل العشرية-

 (الوف..
    

     .0،0،01دالئل قابلية القسمة على 
      01،011الضرب ب 

     01،011القسمة على 
     الضرب العمودي يف عدد من منزلة واحدة

     ية واستعمال األقواس.ترتيب العمليات احلساب
مسائل كالمية يف العمليات احلسابية)من 

 مرحلتني(
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 خطة العمل في الحساب للصف الثالث
المده  وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال

 الزمنيه
االعداد 
 الطبيعية

أن يتمكن التلميذ من املبىن العشري بنسبة 
 %..01جناح 

  

ميذ من متيز قيمة العدد أن يتمكن التل
حسب منازل اآلحاد والعشرات بنسبة 

 %..01جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من معرفة املنازل 
العشرية) أحاد، عشرات، مئات، ألوف..( 

 %..01بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من معرفة دالئل قابلية 
. بنسبة جناح 0،0،01القسمة على 

01..% 

  

من الضرب ب  أن يتمكن التلميذ
 %..01بنسبة جناح  01،011

  

 1أن يتمكن التلميذ من القسمة على
 %..01بنسبة جناح  01،01

  

أن يتمكن التلميذ من الضرب العمودي 
يف عدد من منزلة واحدة بنسبة جناح 

01..% 

  

أن يتمكن التلميذ من ترتيب العمليات 
احلسابية واستعمال األقواس. بنسبة جناح 

01..% 
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المده  وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال
 الزمنيه

أن يتمكن التلميذ من حل مسائل كالمية 
يف العمليات احلسابية)من مرحلتني( بنسبة 

 %..01جناح 

  

الكسر 
 البسيط

أن يتمكن التلميذ من التعرف على الكسر 
 %..01البسيط )العادي( بنسبة جناح 

  

الكسور 
 العشرية

أن يعرف التلميذ معىن الكسر العشري. 
 %..01بنسبة جناح 

  

كن التلميذ من مجع وطرح الكسور أن يتم
 %..01العشرية ومقارنتها. بنسبة جناح 

  

أن يتمكن التلميذ من التحويل من كسر 
عادي إىل كسر عشري. بنسبة جناح 

01..% 

  

 أن مييز التلميذ : اهلندسة
 الزوايا -
 التعامد -
 التوازي -
 املثلثات -
 %..01األشكال الرباعية بنسبة جناح  -

  

 القياس
 
 
 
 

 يز التلميذ :أن مي
 الطول -
 الوزن -
 احلجم -
 %..01الزمن بنسبة جناح  -
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 (في الحساب للصف الرابعمنظور التلميذ )بروفيل
 تقييم نهائي تقييم مرحلي المجال

 غير متمكن متمكن غير متمكن متمكن
     التعرف على الكسر البسيط الكسر البسيط

     عمليات حسابية بالكسور
االعداد الطبيعية 

  مليون حىت
     املبىن العشري 

     مستقيم االعداد
العمليات 
 احلسابية 

     اجلمع والطرح )بدون حتديد(
     الضرب العمودي 

     القسمة الطويلة)من منزلة واحدة او منزلتني(
     مسائل كالمية)مدجمة ( 

     ترتيب العمليات احلسابية )االقوال(
     العداد القابلة للتحليلاالعداد االولية وا

     3،6،9دالالت قابلية القسمة على 
 هندسة

 
 
 

     املضلعات
     القطر
     املربع

     املستطيل
     صفات االضالع والزوايا يف املثلث

     التماثل
اجياد مساحة  ،السنتمرت املربع ،املرت املربع القياسات

 وحميط املستطيل
    



 
 وزارة المعارف                                                                             החינוך משרד                

             مركز الدعم البلدي الِمنطقي                                                             אזורי יישובי תמיכה מרכז        
 ماتيا ام الفحم                                                                            פחם.א.א א"מתי                  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 233823رمز املؤسسة                                                              233823 מוסד סמל             

     22282ميكود   8233.  ب.ص 21-7026130: فاكس/פקס  21-7222126: ت/טל  02222מיקוד  2211 ת.ד     

Email: matia@icoolnet.net 

36 

 العمل في الحساب للصف الرابعخطة 

 المده الزمنيه وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال
ان يتعرف التلميذ على الكسر البسيط بنسبة جناح  الكسر البسيط

01% 
  

ان يتمكن التلميذ من تنفيذ عمليات حسابية 
 %01بالكسور بنسبة جناح 

  

االعداد الطبيعية 
 حىت مليون

يذ من املبىن العشري يف جمال أن يتمكن التلم
 % 01منازل(بنسبة جناح  6املليون )

  

ان يتمكن التلميذ من تعيني اعداد طبيعية يف جمال  مستقيم االعداد
 %01املليون على مستقيم االعداد بنسبة جناح 

  

العمليات 
 احلسابية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان يتمكن التلميذ من حل مسائل مجع وطرح 
منازل او اكثر شفهيا وكتابيا بنسبة  3مكونة من 

 %01جناح 

  

من حل مسائل يف الضرب  ان يتمكن التلميذ
( يكون احد العاملني كثري املنازل حبيثالعمودي )
 %01بنسبة جناح 

  

ان يتمكن الطالب من حل مسائل يف القسمة 
الطويلة)من منزلة واحدة او منزلتني( بنسبة جناح 

01% 

  

لميذ من حل مسائل كالمية)من ان يتمكن الت
مرحلة واحدة ( يف اجلمع والطرح والضرب 

 %  01والقسمة بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من حل مسائل كالمية)من 
مرحلتني( يف اجلمع والطرح والضرب والقسمة 

 %  01بنسبة جناح 

  



 
 وزارة المعارف                                                                             החינוך משרד                

             مركز الدعم البلدي الِمنطقي                                                             אזורי יישובי תמיכה מרכז        
 ماتيا ام الفحم                                                                            פחם.א.א א"מתי                  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 233823رمز املؤسسة                                                              233823 מוסד סמל             

     22282ميكود   8233.  ب.ص 21-7026130: فاكس/פקס  21-7222126: ت/טל  02222מיקוד  2211 ת.ד     

Email: matia@icoolnet.net 

37 

 المده الزمنيه وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال
 
 
 
 
 
 

ان يتمكن الطالب من ترتيب العمليات احلسابية 
 %01بة جناح واستعمال االقواس بنس

  

ان مييز التلميذ بني االعداد االولية واالعداد القابلة 
 %01للتحليل بنسبة جناح 

  

ان يتوصل التلميذ لدالالت قابلية القسمة على  
 %01بنسبة جناح  3،6،9

  

ان مييز التلميذ الضلع والراس يف املضلع بنسبة  اهلندسة 
 %01جناح 

  

املضلع بنسبة جناح  ان مييز التلميذ القطر يف 
01% 

  

ان يتمكن التلميذ من معرفة صفات املربع بنسبة 
 %01جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من معرفة صفات املستطيل 
 %01بنسبة جناح 

  

ان مييز التلميذ صفات االضالع والزوايا يف املثلث 
 %01بنسبة جناح 

  

ان يستطيع الطالب اجياد مساحة وحميط املربع 
 %01ستطيل بنسبة جناح وامل

  

ان يتمكن التلميذ من تنفيذ قياسات بواسطة املرت 
 %01بنسبة جناح  ،السنتمرت املربع ،املربع
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 منظور التلميذ ) بروفيل (في الحساب للصف الخامس
 تقييم نهائي تقييم مرحلي المجال

 غير متمكن متمكن غير متمكن متمكن

 ةالكسور البسيط
والكسور 

  ةشريالع

معاين الكسر البسيط )يشمل كسور 
 واعداد خملوطة( 0اكرب من 

     

     وسيع واالختزال الت
     مجع وطرح كسور 

     مقارنة كسور بسيطة 
     عىن الكسر العشري م

     مجع وطرح ومقارنة كسور عشرية 
     حتويل الكسر البسيط اىل كسر عشري 

العمليات 
 ابية احلس

اجلمع والطرح باعداد مكونة من اكثر من 
 منازل  3

    

     القسمة على عدد من منزلتني  
حل مسائل كالمية تشمل اعداد  

 كسور عشرية  ،كسور بسيطة  ،صحيحة
    

     اجياد)حساب( معدل اعداد معطاة المعدل
     الزوايا ،التعامد ،االقطار المضلعات

     تصنيف اشكال رباعية 
     االرتفاعات 
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 خطة العمل في الحساب للصف الخامس
 المده الزمنيه وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال

 
الكسور البسيطه 

والكسور 
 العشريه 

 
 

ان يتمكن التلميذ من معرفة معاين 
الكسر البسيط )يشمل كسور اكرب 

واعداد خملوطة( بنسبة جناح  0من 
01% 

  

ن التلميذ من اجراء ان يتمك
عمليات  يف التوسيع واالختزال 

 %01بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من مجع وطرح  
 %01كسور بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من مقارنة كسور 
 %01بسيطة بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من فهم معىن 
 %01الكسر العشري بنسبة جناح 

  

ذ من القيام ان يتمكن التلمي
بعمليات اجلمع والطرح ومقارنة  

 %01كسور عشرية بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من حتويل الكسر 
البسيط اىل كسر عشري بنسبة جناح 

01% 

  

العمليات 
احلسابية يف 
 االعداد الطبيعية 

ان يتمكن التلميذ من اجلمع والطرح 
منازل  3باعداد مكونة من اكثر من 

 %01بنسبة جناح 
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 المده الزمنيه وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال
ان يتمكن التلميذ من القسمة على 

 %01عدد من منزلتني بنسبة جناح 
  

ان يتمكن التلميذ من حل مسائل 
  ،كالمية تشمل اعداد صحيحة

كسور عشرية بنسبة   ،كسور بسيطة
 %01جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من  املعدل 
اجياد)حساب( معدل اعداد معطاة 

 %01بنسبة جناح 

  

تمكن  التلميذ من ترتيب  ان ي املضلعات
الزاوية حسب كربها وتقدير قياسات 

 %01زوايا بالدرجات بنسبة جناح 

  

ان يتمكن الطالب من بناء اشكال 
رباعية حسب صفات معطاة 
وحبسب االقطار  بنسبة جناح 

01% 

  

ان يستطيع الطالب حساب 
االرتفاعات يف متوازات االضالع 

 %01ويف املثلثات بنسبة جناح 

  

ان يتمكن الطالب من التمييز بني 
الطول واملساحة وبني وحدة الطول 

 %01ووحدة املساحة بنسبة جناح 
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 نظور التلميذ ) بروفيل (في الحساب للصف السادسم
 

 المجال
 

 تقييم نهائي تقييم مرحلي

 غير متمكن متمكن غير متمكن متمكن
     ةالكسر كخارج قسم الكسور

واعداد  ةتعيني كسور بسيط
عشرية على مستقيم 

 االعداد

    

ضرب عدد صحيح يف  
كسور بسيطة ويف اعداد 

 خملوطة 

    

     ضرب كسر يف كسر 
 ضرب كسور عشرية يف 

01، 011 
    

قسمة كسور عشرية 
 011 ،01على

    

اجلزء من كمية واجياد قيمة 
 اجلزء

    

لنسب حساب قيمة ا النسب المؤوية 
 املؤوية 

    

     التعرف على االجسام  اجسام

     قياس الدائرة واحمليط  قياسات 

     اجياد االحجام
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 خطة العمل في الحساب للصف السادس
 

 المده الزمنيه وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال
 

 الصف السادس 
 الكسور

  النسب املؤوية

ن معرفة ان يتمكن الطالب م
الكسر كخارج قسمه بنسبة جناح 

01% 

  

تعيني  ان يتمكن الطالب من 
كسور بسيطه واعداد عشرية على 

بنسبة جناح  مستقيم االعداد
01% 

  

ضرب عدد ان يتمكن الطالب من 
صحيح يف كسور بسيطة ويف 

 %01بنسبة جناح اعداد خملوطة 

  

ضرب  ان يتمكن الطالب من 
 %01ح بنسبة جنا كسر يف كسر 

  

ضرب  ان يتمكن الطالب من 
 كسور عشرية يف 

 %01بنسبة جناح  011 ،01

  

قسمة  ان يتمكن الطالب من 
 01،011 كسور عشرية على

 %01بنسبة جناح 

  

ان يتمكن الطالب من استخراج 
 اجلزء من كمية واجياد قيمة اجلزء

 %01بنسبة جناح 
 

  



 
 وزارة المعارف                                                                             החינוך משרד                

             مركز الدعم البلدي الِمنطقي                                                             אזורי יישובי תמיכה מרכז        
 ماتيا ام الفحم                                                                            פחם.א.א א"מתי                  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 233823رمز املؤسسة                                                              233823 מוסד סמל             

     22282ميكود   8233.  ب.ص 21-7026130: فاكس/פקס  21-7222126: ت/טל  02222מיקוד  2211 ת.ד     

Email: matia@icoolnet.net 

43 

 المده الزمنيه وسائل تعليميه لتحقيق الهدف الهدف المجال
حساب ان يتمكن الطالب من 

بنسبة جناح ؤوية قيمة النسب امل
01% 

  

التعرف ان يتمكن الطالب من  اجسام
 %01بنسبة جناح على االجسام 

  

ان يتمكن الطالب من اجياد قياس  قياسات 
 %01الدائرة واحمليط بنسبة جناح 

  

ان يتمكن الطالب من اجياد 
 %01االحجام بنسبة جناح 

  

ان يستطيع الطالب قياس مساحة 
 %01ة جناح وحميط الدائرة بنسب
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 منظور التلميذ ) بروفيل ( في الرياضيات
 للمرحلة االعدادية

 تقييم نهائي تقييم مرحلي المجال  
 غير متمكن متمكن غير متمكن متمكن

طريقة كتابة اعداد 
 سليمة 

     كتابة أعداد سليمة كاملة

، 3/0،    0/0كسور بسيطة )
4/0)   ، 

    

     كسور عشرية

عداد املوجهة)يشمل اال
 الكسور( 

تعني نقاط سالبة وموجبة على 
مستقيم االعداد) افقيا 

 وعموديا(

    

حل متارين وفقا لرتتيب 
حل  -العمليات احلسابية

االقواس، استعمال قانون 
 التبادل...

    

 االحصاء 
جتميع معطيات من 

 اجلداول والرسوم البيانية

 املركزية: املعدل املقاييساجياد 
 العام 

    

    

 اهلندسة
 

     شعاعيز وتسمية القطعة واليمت

     حل مسائل مجع وطرح قطع
     متيز وتسمية زوايا وفقا للمقدار الزوايا
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 تقييم نهائي تقييم مرحلي المجال  
 غير متمكن متمكن غير متمكن متمكن

 مجع وطرح زوايا مبقادير خمتلفة
 الزاوية اجلديدة وتسمية

    

 أنواعيز  وتسمية يمت
 يا(املثلثات)حسب الضلع والزوا

    

     زوايا املثلثات االشاره إىل املثلثات 
اجياد مقدار زاوية يف املثلث بناء 
على زوايا معطاة) جمموع زوايا 

 (001املثلث= 

    

) مربع،  متيز وتسمية املضلعات الرباعية األشكال
 ،متوازي اضالع مستطيل،

 دالتون، شبه منحرف( معني،

    

تسمية املضلعات حسب  
 لعاتصفات املض

    

 لألضالعمقارنة املضلعات وفقا  
 والزوايا

    

اجياد احمليط للمضلع حسب  
 مقايس معطاه

    

اجياد مساحة املضلع واملستطيل  
 حسب معطيات

    

     معادالت مبتغري واحدحل  اجلرب

     متييز معادله ذات جمهول واحد. 

    تعويض عدد يف معادلة ذات  
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 تقييم نهائي تقييم مرحلي المجال  
 غير متمكن متمكن غير متمكن متمكن

 جمهول واحد.

     جياد جمموعة تعويض.ا 

كتابة معادالت ذات جمهول  
 واحد ملسائل كالمية.

 

    

 االعداد
 تقريب االعداد والتقدير

 

متيز اعداد بدقة وتقديرها وفقا 
للسياق املوجودة به 

 )نقود،مسافة، وزن، ارتفاع(

    

الكسور البسيطة)مراجعة 
 مواد

) 

 
متثيل كسر بسيط بصورة 

 رياضية.

    

     نة وترتيب كسور بسيطةمقار  

     مجع وطرح  كسور بسيطة 

اجياد القاسم املشرتك اقل من  
01 

    

حتويل كسر عادي اىل عشري  الكسور العشرية
 )مقام عشرة(

    

 -حتويل كسر عادي اىل عشري 
 مقامات خمتلفة 

    

     مجع وطرح كسور عشرية 

استعمال صحيح لوحدات  القياس
 القياس
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 تقييم نهائي تقييم مرحلي المجال  
 غير متمكن متمكن غير متمكن متمكن

 غم،كغم، طن -نالوز  -
 -الطول -

 ملم،سم،م،كم
ثانية دقيقة -الزمن -

 ،ساعة ،يوم
حتويل وحدات قياس)من مرت اىل  

 سم(
    

     كتابة االعداد بالكلمات االعداد

)من باألرقام  أعدادكتابة  
 الكلمات(

    

     اجياد جمموعة تعويض 

     تبسيط صور اعداد 

     معادالتتبسيط  

     ل كالميةحل مسائ 
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 خطة العمل في في الرياضيات للمرحلة االعدادية

 الزمنيه المده الهدف لتحقيق تعليميه وسائل الهدف المجال      
طريقة كتابة 

 اعداد سليمة 
ان يكتب التلميذ أعداد بصوره  سليمة 

 %91بنسبة جناح 
  

 ،0/0ان مييز التلميذ كسور بسيطة )
3/0 ،4/0) 

  

ان مييز التلميذ الكسور عشرية قراءة 
 %01وكتابة بنسبة جناح 

  

 االعداد املوجهة
)يشمل 

 الكسور( 

ان يعني التلميذ نقاط سالبة وموجبة على 
مستقيم االعداد) افقيا وعموديا( بنسبة 

 %01جناح 

  

ان حيل متارين وفقا لرتتيب العمليات  
اس، استعمال قانون حل االقو  -احلسابية

 %01التبادل... بنسبة جناح 

  

 االحصاء 
جتميع معطيات 
من اجلداول 

 والرسوم البيانية

ان يستطيع التلميذ اجياد املقايس املركزية: 
 %01املعدل العام بنسبة جناح 

  

 اهلندسة
 هواجزاء املستقيم

ان يستطيع متيز وتسمية القطعة 
 %01والصندوق بنسبة جناح 

  

ان حيل التلميذ مسائل مجع وطرح قطع  
 %01بنسبة جناح 

  

 الزوايا
 
 

يز وتسمية زوايا يان يستطيع التلميذ مت
 %01وفقا للمقدار بنسبة جناح 

  



 
 وزارة المعارف                                                                             החינוך משרד                

             مركز الدعم البلدي الِمنطقي                                                             אזורי יישובי תמיכה מרכז        
 ماتيا ام الفحم                                                                            פחם.א.א א"מתי                  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 233823رمز املؤسسة                                                              233823 מוסד סמל             

     22282ميكود   8233.  ب.ص 21-7026130: فاكس/פקס  21-7222126: ت/טל  02222מיקוד  2211 ת.ד     

Email: matia@icoolnet.net 

49 

 الزمنيه المده الهدف لتحقيق تعليميه وسائل الهدف المجال      
ان يستطيع التلميذ مجع وطرح زوايا  

 مبقادير خمتلفة
ويسمي الزاوية اجلديدة بنسبة جناح 

01% 

  

ان يستطيع التلميذ متيز  وتسمية انواع  
املثلثات)حسب الضلع والزوايا( بنسبة 

 %01جناح 

  

ان يشري التلميذ اىل زوايا املثلثات  املثلثات 
لك بنسبة جناح ذيطلب منه  اعندم
01% 

  

ان يتمكن التلميذ من اجياد مقدار زاوية 
يف املثلث بناء على زوايا معطاة) جمموع 

 %01( بنسبة جناح 001زوايا املثلث= 

  

 املضلعات
 الرباعية

يز وتسمية يمن مت ان يتمكن التلميذ
املضلعات) مربع، مستطيل،متوازي 

اضالع ،معني،دالتون، شبه منحرف( 
 %01بنسبة جناح 

  

من تسمية املضلعات  ان يتمكن التلميذ
حسب صفات املضلعات بنسبة جناح 

01% 

  

ان يتمكن التلميذمن مقارنة املضلعات 
 %01ة جناح وفقا لالضالع والزوايا بنسب

  

ان يتمكن التلميذمن اجياد احمليط للمضلع 
 %01حسب مقايس معطاه بنسبة جناح 
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 الزمنيه المده الهدف لتحقيق تعليميه وسائل الهدف المجال      
من اجياد مساحة  ان يتمكن التلميذ 

املضلع واملستطيل حسب معطيات بنسبة 
 %01جناح 

  

 اجلرب
 

 حل معادالت بمتغير واحد
 

  

متييز معادله ذات ان يتمكن التلميذ من 
 %01ة جناح بنسب جمهول واحد.

  

ان يتمكن التلميذ من تعويض عدد يف 
معادلة ذات جمهول واحد. بنسبة جناح 

01% 

  

ان يتمكن التلميذ من اجياد جمموعة 
 %01تعويض. بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من كتابة معادالت 
ذات جمهول واحد ملسائل كالمية. بنسبة 

 %01جناح 

  

 االعداد
تقريب االعداد 

 التقديرو 
 

ان يتمكن التلميذ من متيز اعداد بدقة 
وتقديرها وفقا للسياق املوجودة به 

)نقود،مسافة، وزن، ارتفاع( بنسبة جناح 
01% 

  

الكسور 
البسيطة)مراجعة 

 (مواد

ان يتمكن التلميذ من متثيل كسر بسيط 
 %01بصورة رياضية. بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من مقارنة وترتيب   
 %01ور بسيطة بنسبة جناح كس
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 الزمنيه المده الهدف لتحقيق تعليميه وسائل الهدف المجال      
ان يتمكن التلميذ من مجع وطرح  كسور  

 %01بسيطة بنسبة جناح 
  

ان يتمكن التلميذ من اجياد القاسم  
 %01بنسبة جناح  01املشرتك اقل من 

  

ان يتمكن التلميذ من حتويل كسر عادي  الكسور العشرية
اىل عشري )مقام عشرة( بنسبة جناح 

01% 

  

التلميذ من حتويل كسر عادي ان يتمكن  
مقامات خمتلفة بنسبة جناح  -اىل عشري

01% 

  

ان يتمكن التلميذ من مجع وطرح كسور  
 %01عشرية بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من استعمال صحيح  القياس
 لوحدات القياس

 غم،كغم، طن -الوزن -
 ملم،سم،م،كم -الطول -
ثانية دقيقة ،ساعة ،يوم -الزمن -

 %01ح بنسبة جنا 

  

ان يتمكن التلميذ من حتويل وحدات  
قياس)من مرت اىل سم( بنسبة جناح 

01% 

  

ان يتمكن التلميذ من كتابة االعداد  االعداد
 %01بالكلمات بنسبة جناح 

  

  ان يتمكن التلميذ من كتابة اعداد  
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 الزمنيه المده الهدف لتحقيق تعليميه وسائل الهدف المجال      
باالرقام)من الكلمات( بنسبة جناح 

01% 
ان يتمكن التلميذ من اجياد جمموعة  

 %01عويض بنسبة جناح ت
  

ان يتمكن التلميذ من تبسيط صور اعداد  
 %01بنسبة جناح 

  

معادالت ان يتمكن التلميذ من تبسيط  
 %01بنسبة جناح 

  

ان يتمكن التلميذ من حل مسائل كالمية  
 %01بنسبة جناح 

  

 
 للتذكير  ةمالحظ

يجب دعوة األهل ليكونوا مطلعين بناء خطة ( 7002 רנובמב) -(3)ד \סחوفقا لتعليمات المنشور المدير العام 
 العمل الفردية واستالم نسخة منها.

 

 تواقيع االطراف المشاركه في بناء خطة العمل الفرديه
 التوقيع االسم

 ________________________ الصف /ةمربي
 ________________________ معلم الدمج

 ________________________ عضو الطاقم

 ________________________ عضو الطاقم

 ________________________ عضو الطاقم

 ________________________ عضو الطاقم

 ________________________ ةالمدرس /ةمدير

 ________________________ ولي أمر الطالب/ة

 



 
 وزارة المعارف                                                                             החינוך משרד                

             مركز الدعم البلدي الِمنطقي                                                             אזורי יישובי תמיכה מרכז        
 ماتيا ام الفحم                                                                            פחם.א.א א"מתי                  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 233823رمز املؤسسة                                                              233823 מוסד סמל             

     22282ميكود   8233.  ب.ص 21-7026130: فاكس/פקס  21-7222126: ت/טל  02222מיקוד  2211 ת.ד     

Email: matia@icoolnet.net 

53 

 : ____________)             (خطة العمل في 
وسائل تعليميه لتحقيق  الهدف المجال

 المده الزمنيه الهدف

    
    
    

    
    

    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 


