
                                       

 تمكن من العمل (+)                                                                                                       

 لم ٌتمكن من العمل (-)

 المفردات
 التقٌٌم النهائً التقٌٌم األولً

+ - + - 

     الحركٌة الدقٌقة: لمجال النفس الحركًا

     (حجم كبٌر)ٌمرر الخٌط فً اإلبرة

     ٌمرر الخٌط فً إبرة الخٌاطة

     ٌمرر الخٌط فً إبرة مخصصة لتركٌب السمسم

     ٌمرر الخٌط فً إبرة التطرٌز على القماش

     ٌعقد الخٌط

     ٌمسك المقص بطرٌقة وظٌفٌة

      بطرٌقة وظٌفٌةcoupe filٌمسك 

     ٌقص الخٌط بواسطة المقص

     coupe filٌقص الخٌط بواسطة 

     ٌقص الموستٌكار بمساعدة

     ٌقص القماش بمساعدة

     ٌقص الورق بمساعدة

     ٌمرر خرز السمسم فً الخٌط

     ٌقص قصا حرا

     ٌقص قصا موجها

     ٌستعمل المسطرة بطرٌقة وظٌفٌة

     ٌقٌس بواسطة المسطرة

     ٌثبت القماش داخل القرقاف

     ٌفتح الخزانة بالمفتاح

     ٌغلق الخزانة بالمفتاح

     النسق

     ٌبدأ النشاط

     ٌواصل إنجاز النشاط

     ٌكمل النشاط فً فترة معٌنة

     ٌنتبه أثناء القٌام بعمل ما

     التوجه فً الفضاء
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     "ٌسار"ٌستوعب مفهوم 

     "فوق"ٌستوعب مفهوم 

     "تحت"ٌستوعب مفهوم 

     "أمام"ٌستوعب مفهوم 

     "وراء"ٌستوعب مفهوم 

     "قرٌب"ٌستوعب مفهوم 

     "بعٌد"ٌستوعب مفهوم 

     "وسط"ٌستوعب مفهوم 

     "بجانب"ٌستوعب مفهوم 

     الفصول

     "الصٌف"ٌعرف فصل 

     "الخرٌف"ٌعرف فصل 

     "الشتاء"ٌعرف فصل 

     "الربٌع"ٌعرف فصل 

     ٌسمً الفصول بالترتٌب

     ٌعرف  عدد الفصول

     التوجه فً الزمن

     ٌحدد الٌوم

     ٌقرأ الساعة

     ٌسمً أسماء األسبوع بالترتٌب

     ٌعرف عدد أٌام األسبوع

     ٌسمً أشهر السنة

     ٌعرف عدد اشهر السنة

     ٌعرف العطلة األسبوعٌة

     ٌعرف العطلة المدرسٌة

     األلوان: المجال المعرفً

     ٌعرف و ٌسمً اللون األحمر

     ٌعرف و ٌسمً اللون األبٌض

     ٌعرف و ٌسمً اللون األخضر

     ٌعرف و ٌسمً اللون األزرق

     ٌعرف و ٌسمً اللون األسود

     ٌعرف و ٌسمً اللون األصفر

     ٌعرف و ٌسمً اللون البرتقالً

     ٌعرف و ٌسمً اللون الوردي

     ٌعرف و ٌسمً اللون البنً

     ٌعرف و ٌسمً اللون البنفسجً



     ٌعرف و ٌسمً اللون الرمادي

     ٌعرف و ٌسمً اللون الفضً

     األشكال

     ٌعرف شكل الدائرة

     ٌعرف شكل المربع

     ٌعرف شكل المثلث

     ٌعرف شكل المستطٌل

     ٌمٌز بٌن األشكال

     األحجام

     ٌستوعب مفهوم كبٌر

     ٌستوعب مفهوم صغٌر

     ٌستوعب مفهوم طوٌل

     ٌستوعب مفهوم قصٌر

     ٌستوعب مفهوم متوسط

     األعداد و األرقام

     10 إلى 01ٌعد من 

     100 إلى 01ٌعد من 

     ٌقرأ األعداد و األرقام

     ٌكتب األعداد و االرقام

     ٌحدد الكمٌة

     الجانب الذهنً

     ٌنتبه أثناء المحادثة

     ٌستطٌع إستٌعاب المعلومة 

     ٌمٌز بٌن الصحٌح و الخطأ 

     التواصل: المجال اللغوي

     ٌطبق تعلٌمات المربٌة

     ٌتحاور مع األصدقاء

     ٌبدي رأٌه أثناء المحادثة

     ٌنطق الكلمات بصفة تقرٌبٌة

     ٌعرف إسمه و لقبه

     ٌجٌب عند سماع إسمه

     ٌطلب المساعدة عند الحاجة

     ٌتذكر مراحل نشاط أو حدث

     مجال اإلستقاللٌة الذاتٌة

     ٌؤمن النظافة بعد قضاء الحاجة البشرٌة

     ٌغسل ٌدٌه قبل و بعد األكل



     ٌحافظ على نظافة جسمه

     ٌحافظ على نظافة الفم

     ٌحافظ على نظافة هندامه

     ٌحافظ على نظافة وجهه

     ٌهتم لمظهره الخارجً

     المجال الشخصً و اإلجتماعً

     ٌواظب على العمل

     ٌنضبط بالورشة و ٌحترم نظام العمل بها

     ٌقدم المساعدة ألصدقائه

     ٌعتذر لآلخر

     ٌكثر من التشكً و التذمر

     ٌعنف اآلخر

     ٌبادر بإلقاء التحٌة

     ٌشارك فً األنشطة اإلجتماعٌة

     ٌتعرف على أدوات العمل: الجانب المهنً

     ٌعرف إبرة الخٌاطة

     ٌعرف إبرة خاصة بتركٌب السمسم

     ٌعرف إبرة التطرٌز على الموستٌكار

     ٌعرف إبرة التطرٌز على القماش

     ٌعرف إبرة ماكٌنة الخٌاطة

     ٌعرف كبة الطعمة

     ٌعرف كبة الخٌاطة

     ٌعرف خصلة التطرٌز على القماش

     ٌعرف المقص 

      coupe filٌعرف الـ

     dé a coudreٌعرف الـ 

      péloto à epingles ٌعرف الـ

     cercle à broder ٌعرف الـ

     épingle ٌعرف الـ

     papier de soie ٌعرف الـ

      régle plate de 60cm ٌعرف الـ

     Mélo à rubant ٌعرف الـ 

     coupe fil ٌمٌز بٌن المقص و 

     ٌمٌز بٌن كبة الطعمة و كبة الخٌاطة

     ٌمٌز بٌن خٌط الطعمة و خٌط كبة الخٌاطة

     ٌمٌز بٌن إبرة الخٌاطة و اإلبرة الخاصة بتركٌب السمسم 



     ٌمٌز بٌن أنواع اإلبر

     ٌمٌز بٌن أنواع الخٌوط

     ٌعرف أدوات التطرٌز على الموستٌكار

     ٌعرف أدوات التطرٌز على القماش بالعدس و السمسم

     ٌعرف أدوات التطرٌز على القماش بالخٌط و اإلبرة 

     التطرٌز على الموستٌكار
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Paint devant     

Paint lancer     

Demi paint     

Point surfilage     

Point de croit     

Point de chainette     

Point arrière     
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Paint devant     

Paint lancer     

Demi paint     

Point surfilage     

Point de croit     

Point de chainette     

Point arrière     

     ٌتعرف على لوازم الخٌاطة

     قفلة ٌثقبٌن

     قفلة بأربعة ثقب

     Tige قفلة تحتوي على

     تكتاكة

A grafe     

     سلسلة

     حرج للزٌنة

     أستٌك

     العدس و السمسم

     القماش

     تقنٌات الخٌاطة الٌدوٌة

     ٌجمع قطع القماش بالخٌط و اإلبرة 

     ٌقوم بحشز مخدة بالموس

     ٌنجز غرزة العطفة

     ٌعرف مراحل إنجاز العطفة



     ٌنجز غرزة التسمٌر

     (métre a rubant)ٌقٌس القماش بواسطة 

     ٌعرف مراحل التطرٌز على القماش بالعدس و السمسم

     ٌعرف مراحل التطرٌز على القماش بالخٌط و اإلبرة

     ٌركب العدس و السمسم على القماش

     ٌركب قفلة بأربعة ثقب

     Tigeٌركب قفلة تحتوي على 

     des agrafesٌركب 

     ٌركب تكتاكة

     ٌركب سلسلة 

     ٌركب أستٌك

     ٌعرف المكواة

     ٌعرف رموز درجة حرارة المكواة

     ٌمٌز بٌن المكواة لبخارٌة و العادٌة

     ٌعرف إستخدام المكواة

     ٌعرف آلة الخٌاطة

     (الكهربائٌة و العادٌة)ٌمٌز بٌن آلة الخٌاطة 

     ٌعمر آلة الخٌاطة

Enfilage de la machine     

Bobinage de la canette     

Montage de l’aiguille     

     ٌنسق بٌن بصره و حركة ٌدٌه أثناء العمل على اآللة 

     ٌنسق بٌن الٌدٌن و الرجلٌن أثناء العمل على اآللة

     ٌشغل آلة الخٌاطة 

     ٌستعمل آلة الخٌاطة بصفة وظٌفٌة

     ٌحافظ على آلة الخٌاطة

     ٌعرف كل أجزاء آلة الخٌاطة

Tête de la machine à coudre     

Moteur et fiche     

Pier de buche     

Canette     

Accroit moteur     

Accroit pédale     

Table de la machine à coudre     

  


