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مقدمة
التعريف باملرحلة االبتدائية لل�شفوف العليا:

احلمد هلل الذي علم بالقلم، وال�سالة وال�سالم على خري معلم، وبعد:

اإن واقع مناهج الرتبية الفكرية يفر�ض �سرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات التالميذ وحاجات املجتمع والتهيئة ل�سوق العمل، فقد 
�سعت وزارة التعليم اإلى توفري اأدلة مرجعية تربوية تعليمية متكاملة لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة الفكرية جلميع املراحل الدرا�سية.

العليا املرحلة الدرا�سية املكملة للمرحلة البتدائية والتي تت�سمن معارف ومهارات مو�سعة تتنا�سب مع خ�سائ�ض  وتعد مرحلة ال�سفوف 
املرحلة النمائية للتلميذ والتي توؤهله للمرحلة املتو�سطة، وتت�سف هذه املرحلة بال�ستقرار يف النمو العام للتلميذ حيث يحاول اأن يتخل�ض من 
الطفولة ويقلد الكبار، يت�سف التلميذ يف هذه املرحلة اأي�سا بعّدة خ�سائ�ض ُم�سّنفة تبعًا لحتياجاته، وتتمّثل اخل�سائ�ض العاّمة لهذه املرحلة 

يف حاجة التلميذ للّتن�سئة ال�سلوكّية، النف�سّية، املعرفّية واجل�سدّية، وُيطلُق على هذه املرحلة »مرحلة الّطفولة املُتاأخرة«. 

ي�سبح التلميذ يف هذه املرحلة اأكرث هدوء وثبات ويتعلم كيفية التحكم يف انفعالته وتقل لديه الندفاعية والعدوانية كما تزداد احلاجة لديه 
ملمار�سة الأن�سطة املوجهة لي�سعر التلميذ بالنتماء واحلب ويطمئن يف البيئة املدر�سية لذلك تعنى املناهج بتوفري م�ساحة من تعلم الآداب العامة 

للتعامل مع املحيط املدر�سي وكذلك ال�سري وتغر�ض يف التلميذ القدرة على ابداء النفعالت املنا�سبة للمواقف احلياتية املختلفة 

تن�سط عملية التن�سئة الجتماعية يف هذه املرحلة وتزداد رغبة التلميذ يف العمل مع فريق والتقرب من القران ويبدو متعاونًا مع الآخرين 
ويعد التعاون بني التالميذ يف مرحلة التعليم البتدائي من اأهم مطالب النمو الجتماعي، ويظهر هذا التعاون من خالل الأن�سطة ال�سفية 
والال�سفيه، لذلك يكر�ض املنهج اأن�سطة متنوعة ت�سجع على التحلي بالأخالق الإ�سالمية احلميدة كال�سرب والتعاون والأمانة وال�سدق وغريها. 

للمهارات  الأداء  وحت�سن  الب�سري  احلركي  التاآزر  يف  زيادة  مع  عامة  اجل�سدي  والنمو  احلركية  للمهارات  بربوز  املرحلة  هذه  متتاز  كما 
احلركية الدقيقة والكبرية، ويبدو التلميذ اأكرث مهارة يف اجناز الن�شاط البدين املنظم مع جمموعات بتناغم ملحوظ وهذا ما يهدف له منهج 

الرتبية البدنية والفنية على حدا �سواء.

التعلم  فر�ض  كل  ا�ستغالل  بالغة يف  اأهمية  املرحلة  ولهذه  الفردية  الأ�سا�سية  مهاراته  على  الرتكيز  زاد  كلما  للتلميذ  املعريف  النمو  ي�ستمر 
لي�ستطيع  والدراك احل�سي  العقلي  الن�سج  لدرجة  واملالئمة  املب�سطة  العلمية  املهارات  وبع�ض  ومهارات احل�ساب  اللغوية  لتح�سني احل�سيلة 

التلميذ فهم البيئة املحيطة به وربطها بحياته الواقعية.
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الف�صل الأول 
 

م�شطلحات الدليل
الرتبية الـخا�شة: ُيق�سد بالرتبية اخلا�سة جمموعة الربامج واخلطط والإ�سرتاتيجيات امل�سممة خ�سي�سًا لتلبية الإحتياجات اخلا�سة 

بالأطفال غري العاديني، وت�ستمل على طرائق تدري�ض واأدوات وجتهيزات ومعدات خا�سة، بالإ�سافة اإلى خدمات م�ساندة. 
االإعاقة الفكرية: هي ذلك الق�سور اأو العجز الذي يت�سم بالنخفا�ض الدال الوا�سح يف كل من الوظائف العقلية وال�سلوك التكيفي، والذي 

يظهر ويعرب عنه من خالل الق�سور يف املهارات املفاهيمية واملهارات الإجتماعية ومهارات الأداء العملية التكيفية على اأن يظهر هذا 
الق�سور قبل �سن 18 عامًا. 

ال�شلوك التكيفي: هو مدى فاعلية الفرد وقدرته على حتقيق م�ستوى منا�سب من الكتفاء الذاتي وامل�سوؤولية الجتماعية بدرجة متاثل 
امل�ستوى املتوقع ثقافيًا ممن هم يف مثل �سنه.

املهارات املفاهيمية: هي املهارات املتعلقة باللغة والقراءة والكتابة ومفاهيم املال وتوجيه الذات.
ل امل�سوؤولية، واحرتام الذات، والب�ساطة، واإتباع القواعد، وطاعة القوانني،  املهارات االجتماعية: ُيق�سد بها العالقات بني الأ�سخا�ض، وحتمُّ

وجتنب ال�سطهاد وال�سذاجة )النخداع اأو ال�ستغالل(.
املهارات العملية: هي الأن�سطة ال�سخ�سية املتعلقة باملعي�سة اليومية، والأن�سطة امل�ساعدة اليومية، واملهارات املهنية، واحلفاظ على اأمن 

البيئة.
معاهد وبرامج الرتبية الفكرية: هي مدار�ض تخدم التالميذ والتلميذات من ذوي الإعاقة الفكرية املختلفة.

املرحلة االبتدائية: تلك الفرتة الدرا�سية التي تبداأ من بلوغ التلميذ �سن ال�ساد�سة وملدة  )6(  �سنوات درا�سية حيث يتم خاللها تعليم 
وتدريب التالميذ من ذوي الإعاقة الفكرية على العديد من املعارف واملهارات لتعزيز اجلوانب النمائية املعنية بخ�سائ�ض هذه املرحلة.

املرحلة املتو�شطة: تلك الفرتة الدرا�سية املمتدة لثالث �سنوات درا�سية، تبداأ من بلوغ التلميذ �سن الثانية ع�سرة واإنهائه املرحلة البتدائية، 
يتم من خاللها اإمداد التلميذ باملعارف واملهارات املنا�سبة خل�سائ�سه يف تلك املرحلة واإعداده ملرحلة الربنامج الرتبوي التاأهيلي.

مرحلة الربنامج الرتبوي التاأهيلي: تلك الفرتة الدرا�سية املمتدة لثالث �سنوات درا�سية تبداأ من بلوغ التلميذ �سن اخلام�سة ع�سرة واإنهائه 
املرحلة املتو�سطة، وتعترب مرحلة انتقالية حتقق احلد الأدنى من ال�ستقاللية للتلميذ لاللتحاق بربامج متقدمة يف التدريب املهني.

يف هذه املدار�ض. 
اخلطة الدرا�شية: هي اأ�سماء املواد املقررة لكل �سف وعدد احل�س�ض املقرر تدري�سها يف كل منها اأ�سبوعيًا.
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املنهج املدر�شي: هو جميع اخلربات املخططة التي توفرها املدر�سة مل�ساعدة التالميذ يف حتقيق النتائج التعليمية املن�سودة اإلى اأف�سل ما 
ت�ستطيعه قدراتهم.

الدمج: يق�سد بذلك دمج الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�سة يف املدار�ض والف�سول العادية مع اأقرانهم العاديني مع تقدمي خدمات الرتبية 
اخلا�سة واخلدمات امل�ساندة.

الدمج ال�شامل )العام(: هذا امل�سطلح ُي�ستخدم لو�سف الرتتيبات التعليمية عندما يكون جميع التالميذ بغ�ض النظر عن نوع اأو �سدة 
الإعاقة التي يعانون منها، يدر�سون يف ف�سول منا�سبة لأعمارهم مع اأقرانهم العاديني يف مدر�سة احلي اإلى اأق�سى حد ممكن مع توفري 

الدعم لهم.
االأهداف العامة للمادة : جمموعه اهداف عامة يتوقع منها اأن توجه العملية التعليمية مبا يف ذلك  اختيارالأن�سطة التعليمية فهي ت�سكل 

اخلطوة الأولى من �سل�سلة خطوات على املدى الطويل.
االأهداف العامة للمرحلة: هي اأهداف مرحلية ت�سف ما ينبغي على الربامج الرتبوية اأن حتققه من خالل مرحلة درا�سية )البتدائي، 

املتو�سط، التاأهيلي(.
االأهداف ال�شنوية للمادة: هي عبارات ت�سف ما ينبغي على التلميذ ان يتعلمه خالل العام الدرا�سي يف مرحلة ما )ال�سف الأول، ال�سف 

الثاين، ....(.
 االأهداف التعليمية:هي نتائج موقف تعليمي معني،اأي هي املهارات املحددة التي يراد تنميتها من خالل تعليم خربة درا�سية معينة اأو 

حمتوى معني من املنهاج ينبغي على التلميذ اأن يتعلمه .
املفردات: فهو ذلك املو�سوع الذي يتكون من عنا�سر واجزاء يقوم املعلم بتدري�سه وا�ستعرا�سه مع التالميذ ح�سب اخلطة الدرا�سية )اأ�سبوع، 

اأ�سبوعان، اإلى �سهر بحيث ي�ستفيد التلميذ من احلد الأدنى للمهارات(.
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الف�صل الأول 
 

م�سطلحات خا�سة بالرتبية البدنية : 
اأبجديات احلركة:هو ن�شاط يهتم باإك�شاب التالميذ تعّلم املهارات واملفاهيم احلركية الأ�شا�شية املنا�شبة لنمو التالميذ وتطورهم البدين.
االألعاب: هو ن�شاط يهتم باإك�شاب التالميذ تعّلم اإ�شرتاتيجيات اللعب بدمج اأكرث من مهارة حركية اأ�شا�شية ومفهوم حركي مبا ينا�شب منو 

التالميذ وتطورهم البدين.
جمباز االألعاب: هو ن�شاط يهتم باإك�شاب التالميذ تعّلم توظيف املهارات واملفاهيم احلركية الأ�شا�شية يف ن�شاط مركب يوؤ�ش�س ملمار�شة 

اجلمباز الفني مبا ينا�سب منو التالميذ وتطورهم البدين.
االألعاب التمهيدية:هي اإحدىا طرق تعّلم الألعاب الريا�سية الكبرية، ومن خاللها يكت�سب التلميذاملهارات بطريقة اأ�سرع واأكرث ت�سويقًا 

وا�ستمتاعًا وفهمًا.فهي األعاب معّدلة تت�سمن اإحدى املهارات الأ�سا�سية للريا�سة امل�ستهدفة اأو اأكرث، كما تت�سمن بع�ض القواعد والإجراءات 
امل�ستخدمة يف تلك الريا�سة. 

اللياقة البدنية:هو جمال يهتم باإك�ساب التالميذ تعّلم ممار�سة الأن�سطة البدنية التي ت�سهم يف تطور عنا�سر اللياقة البدنية املرتبطة 
بال�سحة مبا ينا�سب منو التالميذ وتطورهم البدين.

املعايري:  وهي عبارات ت�سف بدقة ما ينبغي قيا�سه من املهارات الأدائية اأو املعرفية اأو الوجدانية.
موؤ�شرات االأداء: ترتبط باملعايري حيث حتدد مع كل معيار املوؤ�سرات التي يتم من خاللها التحقق من بلوغ املعيار، وتكون م�ساغة ب�سكل اأداء 

حمدد ي�سمح بقيا�ض) اخلربات التعليمية يف كل �سف درا�سي(.
م�شتويات التقدير:  وهي عبارات ت�سف ما يجب اأن ي�سل اإليه التلميذيف كل م�ستوى من م�ستويات حتقق املوؤ�سر.

التنظيم: ي�سري اإلى املكان الذي �سيتم تنفيذ اخلربة التعليمية فيه وما يتطلب من اإعداد وتخطيط وجتهيز يقوم به املعلم قبل تنفيذ اخلربة 
التعليمية. 

موؤ�شرات االأداء: وهي نقاط توجه انتباه املعلم جلوانب مهمة يف اأدائه للخربة التعليمية. 
مالحظة االأداء: هي مقرتحات ميكن ال�ستفادة منها يف ت�سور اخلربة التعليمية وتعزيز عملية التعليم، وت�سمل رفع اأو زيادة م�ستوى �سعوبة 

اأن�سطة اخلربة التعليمية، اأو ممار�ستها يف مواقف متنوعة، وميكن للمعلم اأن ي�سيف اإليها. 
حت�شني االأداء وتعزيزه: ت�سري اإلى الأن�سطة التي ميكن تطبيقها لتح�سني الأداء اأو تعزيزه لتطوير اأداء اخلربة التعليمية. 
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تقومي اخلربة التعليمية: ت�سمل اإجراءات تقومي اخلربة، والتي يتم من خاللها التحقق من تعّلم التالميذ للخربة التعليمية. وتت�سمن تقومي 
اجلوانب املهارية واملعرفية والوجدانية، وفقًا ملا يلي: 

اجلانب املهاري: اأحد الطرق العملية لتقييم اجلانب املهاري لأداء التالميذ، ويعتمد على ا�ستخدام موؤ�سرات الأداء، والتي ميكن ت�سميتها 
بالعنا�سر املهمة اأو موا�سفات الأداء، وميكن حتقيق ذلك من خالل ا�ستخدام اإ�ستمارة حمك التعّلم والتي تت�سمن اأخذ مالحظات على اأداء 

التالميذ يف كل مهمة حركية.  
اجلانب املعريف: اأحد الطرق العملية لتقييم اجلانب املعريف للخربة التعليمية، يتم من خالل طرح اأ�شئلة على التالميذ اأو اأي ن�شاط معريف 

للتاأكد من اأن التالميذ يعون املعلومات املتعلقة باملهارة احلركية الأ�سا�سية اأو باملفهوم احلركي.
اجلانب الوجداين: اأحد الطرق العملية لتقييم اجلانب الوجداين للخربة التعليمية هو مالحظة ال�سلوك، وميكن حتقيق ذلك من خالل 

ا�ستخدام اإ�ستمارة متابعة �سلوكيات التالميذ اأثناء تطبيق اأن�سطة اخلربة التعليمية يف الدر�ض اأو بعده.

اأهداف الدليل املرجعي:
تقدمي منهج ي�شمح بتنظيم ن�شاط املعلم/املعلمة داخل اإطار من�شجم ومنظم.. 1
ي�ساهم يف دعم  م�ساركة الأ�سرة يف العملية التعليمة لأبنائهم من ذوي الإعاقة الفكرية وتزويدهم باملعلومات والطرق والأ�ساليب . 2

والتوجيهات التي متكنهم من القيام باأدوارهم املجتمعية الفعالة يف �سبيل دجمهم يف احلياة وتعري�سهم ملواقف حقيقية من خاللها 
متكنهم من التعميم والتفاعل وال�ستقاللية. 

تزويد املعلم/املعلمة بالأهداف العامة واخلربات ذات العالقة املبا�سرة بعملية التعّلم داخل البيئة ال�سفية.. 3
تت�سمن ا�ستخدام الطرق العلمية لتقييم فاعلية اجلهود التدري�سية املبذولة.. 4
يهدف اإلى تقدمي تعريف للمفاهيم ومفردات املناهج والو�سائل التي من �ساأنها اأن تو�سح روؤية وا�سحة املعامل للمعلم/املعلمة والوالدين.. 5
ي�ساهم يف ربط اأهداف املقررات الدرا�سية املقدمة يف كل مرحلة درا�سية مبنهج مت�سل�سل بحيث يح�سل التلميذ/التلميذة على خدمات . 6

تكاملية متتابعة.
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املرتكزات االأ�شا�شية التي تقوم عليها مناهج ذوي االإعاقة الفكرية:
ت�ستند مرتكزات مناهج ذوي الإعاقة الفكرية على اآلية �سيا�سة التعليم باململكة وقانون تعليم الأفراد من ذوي الإعاقة )IDEA(، وهذا ما - 1

�شكل منة حتديًا وفر�شة للرتبويني والرتبويات على جناح مثل هذه الفئة عند و�شع مناهج تتالءم مع خ�شائ�شهم وحاجتهم وقدراتهم.
اأن ت�ستند عملية تخطيط املناهج لذوي الإعاقة الفكرية على اأ�سا�ض احلاجات الفردية لكل تلميذ من اأجل �سمان قدرة التلميذ على التقدم - 2

يف املنهج الدرا�سي.
تعد عملية الت�سميم والقيا�ض باأدواتها واأ�ساليبها املختلفة من املرتكزات الأ�سا�سية يف بناء املناهج الدرا�سية والربامج الرتبوية الفردية - 3

وكذلك يف تقومي فاعليتها.
ارتكاز املناهج على قدرات التلميذ على التفكري املبني على اإدارة التعّلم اخلا�سة به والعمل على اأ�سا�ض التعاون امل�سرتك وتعزيز العالقات - 4

بني الأ�سدقاء وحل امل�سكالت.
بالتالميذ من ذوي - 5 املناهج اخلا�سة  لبناء حمتوى  الفعلي  ال�سابقة امل�سدر  التالميذ وخرباتهم  واإحتياجات  اإهتمامات  اإن الرتكيز على 

الإعاقة الفكرية على اأن تراعى الفردية ال�سخ�سية يف كل مادة لكل  على حدة.
ال�سماح للفروق الفردية بطـريقة جتعل التالميذ يتفاعلون ويتعّلمون من املناهج ما يعزز مهاراتهم ال�ستقاللية ويوفر لهم خربة تعليمية - 6

متفردة.
متثل املعارف الوظيفية واملهارات الأ�سا�سية اأهم املحتويات التي تًكون املناهج املقدمة للتالميذ من ذوي الإعاقة الفكرية.- 7
تعترب نظريات التعَلم املختلفة ومبادئها الدعامة الأ�سا�سية لتلك املناهج والأن�سطة ذات العالقة بالتعّلم الأكادميي والإجتماعي والإنفعايل، - 8

والتي ت�سكل يف جمملها حمتويات املجالت املت�سمنة املنهج.
تعترب التقنيات احلديثة من الأ�ساليب التي يجب اأن توظف لتوجيه العملية التعليمية �سمن اإطار التدري�ض الفعال.- 9

التي تتطلبها حمتويات - 10 الفعاليات والأن�سطة  التي تدعم كل  الفعلية  تعترب الرتبية الإ�سالمية والثقافة الإجتماعية املحلية من امل�سادر 
املناهج والربنامج الرتبوية الفردية.

 تعد اخلدمات امل�ساندة وبراجمها املختلفة يف جمال الرتبية اخلا�سة من امل�سادر الداعمة للنمو الرتبوي والتعليمي لدى تالميذ الإعاقة - 11
الفكرية.

تعتمد بناء و ت�سميم املناهج التعليمية لذوي الإعاقة الفكرية على مبداأ التخطيط والتنفيذ والتقومي واملتابعة لالإرتقاء مب�ستويات اأدائهم - 12
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يف جميع املهارات اإلى امل�ستوى املتوقع منهم.
ت�ستند هذه املعايري على حق التلميذ ذوي الإعاقة الفكرية يف التاأهيل على اأن ت�سمن يف الربنامج الرتبوي الفردي.- 13
الإعاقة - 14 ذوي  من  كل   لدى  والإ�ستعدادات  القدرات  يف  التفرد  ح�سب  وذلك  الأ�سا�سي  والتعّلم  التعليم  عملية  منطلق  من  التعليم  تفرد 

الفكرية، مبعنى ا�ستخدام فل�سفتي التنوع يف التدري�ض والت�سميم ال�سامل. 
تكامل اخلربات وترابطها وتقدميها يف �سياق مواقف حياتية فعلية لها دور وظيفي يف حياة ذوي الإعاقة الفكرية. - 15
�سمولية اخلربات وتتابعها يف حدود قدرات التالميذ بحيث تتناول جوانب منو التالميذ اجل�سمية والعقلية والإنفعالية. - 16
الرتكيز على ميول التالميذ ولي�ض فقط قدراتهم، وذلك يف التعليم والتدريب والتاأهيل. - 17
املرونة يف النتقال بيـن الأهداف وعدم اللتزام باخلطة الزمنية للمنهج اإذ اإن  الدليل املرجعي واملفردات التعليمية هي م�سرت�سد للمعلم - 18

وللمعلمة يف حتديد القرار يف �سوء م�ستويات تقدم التلميذ لتحديد الوقت املالئم لالنتقال من هدف لآخر. 
عند بناء مناهج ذوي الإعاقة الفكرية يوؤخذ بعني العتبار جيدًا النموذج التعليمي املنا�سب ح�سب �سيا�سة التعليم املتبعة  مثل منوذج - 19

الأهداف  و�سياغة  احلايل  الأداء  م�ستوى  قيا�ض  �سرورة  على  ويعتمد  )جال�سلر(،  ،ومنوذج  الوظيفي  التدري�ض  فل�سفة  ويتبع  )تايلور( 
الرتبوية وحتديد ال�سلوك املدخلي وحتديد الأ�سلوب التعليمي، ومن ثم القيا�ض والتقومي لالأهداف. 

ل يقوم املنهج على تقومي التلميذ بل تقومي الربنامج املطبق مع التلميذ، وذلك من خالل تقومي املخرجات التعليمية واخلطط واأداء فريق - 20
الربنامج الرتبوي الفردي.

يقوم املنهج على مبداأ ال�سراكة بني الأ�سرة واملدر�سة ب�سكل فّعال يف اإعداد الربنامج وتنفيذه وتقوميه. - 21
اإن تدريب املعلم واملعلمة على الأ�س�ض الفنية يف تعليم ذوي الإعاقة االفكرية يعترب اأ�سا�سًا لنجاح العملية التعليمية، اإ�سافة اإلى �سرورة - 22

التدريب على مهارات تطوير الذات كمهارات الإدارة ال�سفية والقيادة الفّعالة واإدارة الوقت ،وتنمية اجلوانب الدينية والقيم الإ�سالمية 
لديهم. 

يعترب املعلم هو املتحكم الأول يف �سري العملية التعليمية من بدايتها حتى النهاية. - 23
ميكن للمعلم تعليم التلميذ ما يريد عندما يجزاأ له املهام.- 24
من اأهم  مرتكزات جناح العملية التعليمية لذوي الإعاقة الفكرية، والذي يقوم بها املعلم واملعلمة هي خلق بيئة تعليمية منا�شبة ت�شاعد - 25
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يف حتفيز التلميذ على اكت�ساب املهارة وتعميمها.  
و�شع توقعات عالية لأداء التالميذ والتاأكيد على جناحهم يف املهارات التي يتم تدريبهم عليها، مما ي�شاهم يف جناحهم يف حياتهم - 26

العادية.
التعليمي - 27 الدعم  اأنواع  واختيار  اإلى جمموعات  تق�سيمهم  ي�ساعد على  التالميذ  لدى كل  من  الرتبوية اخلا�سة  الإحتياجات  اإن حتديد 

املنا�سب لكل جمموعة ح�سب نوع الإحتياج.
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ا�شرتاتيجيات التدري�س:
التدري�س الفعال هو التدري�س الذي يحقق املخرجات التعليمية املق�شودة وهو تدري�س هادف ويجب اأن يوؤدي لالإجناز وتقدم التلميذ يف املنهج 
وفق الأهداف املرجوة على اأن ت�سعى هذه اجلهود لتمكني التالميذ من جتاوز اآثار العجز والق�سور الناجت عن وجود اإعاقة، وترتكز يف ثالث 

خطط مدرو�سة يتم اختيارها بحيث تكون قابلة للتقييم وهي:

اأواًل: التدري�س املبا�شر: 
هذه  تكون  بحيث  وال�سور  والنموذج  املح�سو�ض،  با�ستخدام  الأ�سا�سية  واملعلومات  املهارات  تعلم  على  التلميذ  وم�ساعدة  املعلم  على  املرتكز 
ال�سرتاتيجية جزءًا من كل در�ض، لأنها تركز على الأهداف التعليمية وحتليل املهمات التعليمية التي يتم تدري�سها ب�سكل مت�سل�سل اإلى اأن يتقنها 

التلميذ مع تقدمي تغذية راجعة للتلميذ على اأدائه ومن ثم �سياغتها على هيئة نتائج قابلة للقيا�ض .

ثانياً: ا�شرتاتيجيات التعليم:
مواقف  املتعددة يف  الإ�سرتاتيجية  وا�ستخدام هذه  عند احلاجة  منه  لال�ستفادة  تعلمه  ما  وتذكر  التعلم  كيفية  وتعليمه  التلميذ  على  املرتكز 
تعليمية طبيعية، وهذه الإ�سرتاتيجية تعتمد على درجة اأو �سدة ال�سعوبات املوجودة لدى التلميذ واملوؤثرات اخلارجية التي توؤثر على التلميذ 

داخل البيئة ال�سفية.

ثالثاً: اإ�شرتاتيجيات التعلم: 
عند ا�ستعمال املعلم اإ�سرتاتيجّيات خمتلفة للتعليم بطريقة منظمة ومكررة، يتعلم التلميذ اإ�سرتاتيجّيات التعّلم من خالل تكرار النموذج من 
قبل املعلم بتمثيل تلك ال�سرتاتيجّيات، حيث ينبغي للمعلم تو�سيح عملّية التفكري التي ي�ستعملها حلل امل�ساألة، ثم تو�سيح عملية التحقق من 

الإجابة ب�سرح خطوات التفكري، والت�سل�سل يف حل امل�ساألة.
 لذا ينبغي للمعلم ا�ستخدام الو�سائل املادية لتدريب التلميذ على اإ�سرتاتيجيات تعّلم لغوية وت�سجيعه على التحدث، وو�سف ما يجري يف اأثناء 
ا�ستعماله حا�سة النظر، وال�سمع، واللم�ض حلل امل�ساألة با�ستخدام و�سائل مادية، مّما �سي�ساعده على فهم اأ�سباب احلقائق الريا�سية الأ�سا�سية. 
وكلما وفر املعلم لتالميذه وقتًا اأطول ل�ستخدام الو�سائل املادية يف متثيل امل�ساألة وحّلها، والتحدث عما يجري يف اأثناء ذلك، كان من الأ�سهل 

على التلميذ ا�سرتجاع ما تعلمه يف ذلك املوقف. 
ا�ستعمالها بطرائق خمتلفة،  لها، و�سجعه على  التلميذ  ا�ستعمال  اليومية، وركز يف  امل�سائل  اأثناء حل  الإ�سرتاتيجيات  املعلم هذه  وكّلما طبق 
ا�ستطاع التلميذ تعميم املهارة يف نواٍح اأخرى من حياته، بحيث ي�سبح قادرًا على تذكرها وهذا ي�ساعده على تعميم املهارة وي�ساعد على حتفيز 

التعلم الذاتي.
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البيئة ال�شفية:
تعترب البيئة ال�سفية اجليدة هي بيئة منظمة حتكمها قواعد وتعليمات وا�سحة ومبادئ الإدارة الفعالة للتدري�ض من قبل املعلم وهي ت�ستمل 

على:

التح�شري للتدري�س : 
يعتمد على تخطيط املعلم وحتديده للفروق الفردية بني تالميذه من خالل:

الختيار اجليد لالأهداف التعليمية.  -
 تقدمي املحتوى وكيفية تنفيذه. -
متابعة تعّلم التلميذ والتوقعات الواقعية منه. -

تقييم التدري�س : 
عن�سر مهم جدًا ملعرفة فاعلية التدري�ض الذي مت تقدميه للتلميذ من خالل :

متابعة وتقييم ا�ستيعاب التلميذ. -
الوقت الذي ي�ستغرقه التلميذ يف عملية التعّلم.  -
تدوين مدى اإتقان التلميذ للهدف يف منوذج اإتقان املهارة. -
التقييم النهائي ويتم باأداء التلميذ للمهمة ب�سكل كامل عدة مرات وبالعديد من الطرق ويف خمتلف الظروف. -
و�سع معيار لنجاح التلميذ. -
توظيف املعلومة يف اتخاذ القرارات وحل امل�سكالت الب�سيطة للتاأكد من تعميم التلميذ للمهارة. -

اإدارة الوقت ال�شفي ب�شكل فّعال:
يتم من خالل التعرف املبكر على التلميذ التي تواجهه م�سكالت "�سحية، ح�سية، حركية، �سلوكية.." وو�سع خطة لتقدمي الهدف على نحو 

يتيح للتلميذ فر�ض النجاح.
تق�سيم البيئة ال�سفية مبخطط مدرو�ض لتجنب اإعاقة التلميذ وي�سمح له بالرتكيز بعيدًا عن امل�ستتات ال�سوتية والب�سرية، لتوفري بيئة �سفية 

اإيجابية وداعمة.
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دور املعلم يف ا�شتثارة الدافعية للتدري�س :
ا�ستخدام الطرق ال�سحيحة لتطوير مفهوم الذات لدى التلميذ.- 1
التعزيز هو املفتاح للدافعية لذلك ينبغي ا�ستخدامه ب�سكل منظم وفعال.- 2
تقدمي تغذية راجعة لأداء التلميذ يدفعه اإلى النجاح.- 3
التوا�سل الأ�سري اجليد يبني توقعات ومواقف اإيجابية لدى التلميذ.- 4
التوقعات الإيجابية كافية لنجاح التلميذ والتعبري عن الثقة بقدراته يحد من اإخفاقه وف�سله.- 5
 ت�سجيع التلميذ على الو�سول اإلى اأهدافه بناًء على قدراته كفيلة با�ستثارة دافعيته.- 6
جتزئة املهمات التعليمية ال�سعبة والنتقال تدريجيًا من م�ستوى اأداء اإلى م�ستوى اأعلى.- 7
توفري مناخ تعليمي اإيجابي وا�ستخدام و�سائل م�سوقة تتيح املجال للتعّلم من قبل التلميذ.- 8
الرتكيز على جوانب القوة يف اأداء التلميذ.- 9

اعتبارات عامة يف تدري�س التالميذ ذوي االإعاقة الفكرية :
حتديد الأهداف للمهمات التعليمية عند ت�سميمها بحيث تكون وا�سحة، ويف اأب�سط �سورة ممكنة.- 1
ت�شميم املهام التعليمية وفق نقاط حمددة، يكون التلميذ قادرًا على اإجنازها خالل مدة زمنية بني 15 ـ 30 دقيقة كحد اأق�سى.- 2
ت�سميم املهمة التعليمية يف خطوات متعاقبة ذات تتابع م�ستمر.- 3
اأن ت�سمل املهام التعليمية على تدريبات ومتارين تعليمية كثرية.- 4
ت�سميم املهام التعليمية ب�سكل وظيفي مرتبط باملواقف التي مير بها التلميذ يف حياته؛ حتى ميكن تعميمها.- 5
التنوع يف املهام، وترك مدة زمنية بني كل مهمة واأخرى.- 6
ت�سميم املهام وفق اهتمامات التالميذ من حيث تف�سيلهم العمل مع الآخرين اأو العمل ب�سكل فردي م�ستقل.- 7
ت�سميم املهام التعليمية ليتمكن التالميذ اأن يلعبوا من خاللها.- 8
توافر عن�شر النجاح يف املهمة التعليمية لتجنب الف�شل والإحباط.- 9

تقليل واإبعاد املثريات غري املطلوبة، وت�سمية املثريات املطلوبة.- 10
التزام مبداأ التكرار الذي يحتاج اإلى 3 ــــ5 مرات لكل مهارة.- 11
العتماد على اخلربات املح�سو�سة، والبتعاد عن اخلربات املجردة.- 12
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اخلطط التعليمية:
الأ�سرة(  العمل املدر�سي -  التعليمية )التلميذ - فريق  العملية  اأطراف  وُملزمة مكتوبة بني  اأ�سا�سية  وثيقة   : التعليمية  مفهوم اخلطط 
والأفراد واجلهات املن�سو�ض عليها يف برنامج التلميذ جلميع اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة التي تقت�سيها احتياجات كل تلميذ من 

ذوي الإعاقة - مبني على نتائج الت�سخي�ض والقيا�ض - ومعد من قبل فريق العمل يف املوؤ�س�سة التعليمية.
اأهداف اخلطة التعليمية : ت�سعى اخلطط التعليمية اإلى حتقيق الأهداف التالية:

حماية و�سمان حق التلميذ ذي الإعاقة يف احل�سول على اخلدمات الرتبوية والتعليمية واخلدمات امل�ساندة التي تلبي جميع احتياجاته.
�سمان حق الأ�سرة يف تلقي الرعاية املنا�سبة لطفلها.. 1
حتديد نوعية وكمية اخلدمة الرتبوية والتعليمية وامل�ساندة املطلوبة لإحتياجات كل تلميذ على حدة.. 2
حتديد الإجراءات ال�سرورية لتقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية واخلدمات امل�ساندة لكل تلميذ على حدة.. 3
حتديد الأن�سطة التدريبية والطرق التعليمية والو�سائل املتنوعة التي �سيتم ا�ستخدامها.. 4
باإحتياجاته . 5 واملتعلقة  املنا�سبة  القرارات  و�سع  ملناق�سة  والأ�سرة  التلميذ  خلدمة  املعنية  اجلهات  بني  امل�سرتك  والتعاون  التوا�سل  حتقيق 

وتفعيلها.
قيا�ض مدى تقدم التلميذ يف الربنامج.. 6
تقدمي تعليم خمطط ومنظم لتحقيق التدري�ض اجليد والفاعل.. 7
حت�سني عملية التوا�سل بني اأع�ساء الفريق متعدد التخ�س�سات وخا�سة بني املعلم واأولياء الأمور.. 8

اأنواع اخلطط التعليمية :
ت�ستمل اخلطط التعليمية على :

الرتبوية  حاجاته  تقابل  لكي  طبيعتها  و  اإعاقته  نوع  ح�سب  معني  لتلميذ  خا�ض  ب�سكل  ت�سمم  التي  اخلطة  :تلك  فردية  تعليمية  خطط   
والتعليمية و ت�ستمل على الأهداف املتوقع حتقيقها وفق معايري معينة، و يف فرتة زمنية حمددة و تختلف من تلميذ لآخر.

خطة اأ�شرية : تت�سمن خطة خدمة الأ�سرة الفردية اخلدمات التي تقدم لالأطفال يف �سن مبكرة ) اخلم�ض �سنوات الأولى( و اأ�سرهم يف 
مرحلة التدخل املبكر ، و تعمل هذه اخلطة على توجيه عمل الأخ�سائيني يف الربامج التعليمية اخلا�سة مع اأ�سر الأطفال ذوي الإعاقة، ومن 
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خاللها يعمل كل الخ�سائيني و الآباء معًا و يح�سل الآباء على اإر�سادات من املتخ�س�سني ويتلقون التدريبات على كيفية خدمة الطفل.
 خطة انتقالية : تهدف اإلى العمل على اإعداد الفرد ذي الإعاقة لالنتقال من مرحلة اأو من بيئة اإلى اأخرى ، و تدرج الربامج النتقالية �سمن 
اخلطة التعليمية الفردية املعدة لكل تلميذ و يقوم معدو اخلطة بتحديد طبيعة هذه الربامج و كيفية تقدميها و مدتها و مدى ا�ستفادة الفرد 

منها.
مرتكزات اخلطط التعليمية الفردية ترتكز اخلطط التعليمية الفردية على ما يلي:  

اأواًل : االإعتبارات االأ�شا�شية:
اأ.اإعداد خطة تعليمية فردية لكل تلميذ من ذوي الإعاقة اأيًا كان نوع و مكان و زمان اخلدمة املطلوبة.
ب. ت�شخري جميع الإمكانيات املادية و الو�شائل و الأ�شاليب الالزمة لإجناح اخلطة التعليمية الفردية.

ج. يتم اإعداد اخلطة التعليمية الفردية على نتائج الت�سخي�ض و القيا�ض لكل تلميذ على حدة.
د. تعتمد عمليات اخلطة التعليمية الفردية على الو�سف الدقيق املكتوب للربنامج التعليمي.

ه. يتم اإعداد اخلطة التعليمية الفردية بناًء على احتياجات التلميذ املحددة يف م�ستوى اأدائه احلايل.
و. تعتمد اخلطة التعليمية الفردية على عمل الفريق املتعدد التخ�س�سات.

ز. م�ساركة الأ�سرة يف اإعداد و تنفيذ و تقييم و متابعة و اعتماد اخلطة التعليمية الفردية يف جميع مراحلها.
ح. يقرتن عمل اخلطة التعليمية الفردية بفرتة زمنية حمددة لبداية و نهاية اخلدمات املطلوبة.  

ط. تخ�شع اخلطة التعليمية الفردية للتقومي امل�شتمر و النهائي.
ي. الحتفاظ باخلطة التعليمية الفردية يف نهاية كل عام درا�سي يف ملف التلميذ.  

ثانياً : حمتويات اخلطط التعليمية الفردية :  
ينق�سم حمتوى اخلطة التعليمية الفردية اإلى ق�سمني رئي�سني :  

 الق�سم الأول املعلومات الأولية عن التلميذ وت�سمل : ال�سم ، تاريخ امليالد ، ا�سم املعهد / املدر�سة. ال�سنة الدرا�سية ، الف�سل وال�سف 
الدرا�سي ، فئة الرتبية اخلا�سة ، معلومات و تواريخ تتعلق باإعداد اخلطة ، تاريخ اللتحاق باملعهد /املدر�سة ، ملخ�ض تاريخ احلالة ، �سورة 

�سخ�سية ، جدول التلميذ.
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الق�سم الثاين عنا�سر اخلطة التعليمية الفردية وهي :  
الأهداف  ل�شياغة  يكفي  و مبا  ب�شكل دقيق  الحتياج  و مواطن  القوة  لنقاط  الأداء احلايل  : و�شف يحدد م�شتوى  الأداء احلايل  اأ. م�شتوى 

الأ�سا�سية ، و ي�ستخل�ض هذا امل�ستوى من نتائج التقييم الر�سمية اأو غري الر�سمية. و يحتوي على جميع املهارات اخلا�سة بالفئة امل�ستهدفة. 
ب. الأهداف طويلة املدى: اأهداف يتم و�سعها بحيث تتوافق مع اإحتياجات التلميذ و ت�سمل املنظور الكامل لالأهداف ق�سرية املدى يف كل جمال 

، و لبد اأن تكون قابلة للقيا�ض و ت�سف الأداء الذي يهدف لتحقيقه مع نهاية الف�سل اأو العام الدرا�سي. 
ج. الأهداف ق�سرية املدى : و�سف الأهداف بطريقة اإجرائية قابلة للقيا�ض و تربط بني م�ستوى الأداء احلايل و الأهداف الف�سلية اأو ال�سنوية. 
د. الأهداف التدري�سية : اأهداف �سلوكية تعرب بدقة و و�سوح عن التغرّي يف �سلوك التلميذ، والذي يتوقع حدوثه نتيجة مروره باخلربات التعليمية 

يف املواقف املختلفة بعد فرتة من الوقت، و ي�ستمل الهدف ال�سلوكي على ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية، وهي الأداء و املعايري و الظروف.  
هـ. حتديد اخلدمات : بيان للخدمات و املواد اخلا�سة املقدمة للتلميذ و من يقوم بتدري�سه و املحتوى الذي ي�ستمل عليه الربنامج التعليمي، 
و   )....، تقنية   ، اجتماعية   ، نف�سية   ( امل�ساندة  و اخلدمات  املبا�سرة  و غري  املبا�سرة  الرتبوية  و  التاأهيلية  الى حتديد اخلدمات  بالإ�سافة 

الأ�سخا�ض امل�سوؤولني عنها.  
و. مواعيد اخلدمات : املواعيد املقررة للبدء يف الربامج التعليمية الفردية و املدة املتوقعة للخدمات.

ز. التقومي : حتديد املعايري املو�سوعية و الإجراءات التقوميية و اجلداول الزمنية التي �سيتم اعتمادها لتحديد مدى حتقيق الأهداف ومواعيد 
هل الدورية ) يومية ، اأ�سبوعية ، �سهرية ، �سنوية (. 

ح. حتديد امل�ساركني يف فعاليات اخلطة التعليمية الفردية اإعدادًا و تنفيذًا و تقوميًا و متابعة. 

الف�سل الأول 
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الأهداف العامة   

الأهداف العامة  للمواد واملراحل الدرا�سية 
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العلوم ال�سرعية 

االأهداف العامة ملادة العلوم ال�شرعية لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:

اأن يحفظ  التلميذ �سورة الفاحتة وبع�ض �سور القراآن الكرمي من ق�سار املف�سل ح�سب قدرته.. 1
اأن يحفظ التلميذ �سورة الفاحتة، وبع�ض �سور القراآن الكرمي من ق�سار املف�سل ح�سب قدرتـه.. 1
اأن تغر�ض اأ�سول العقيدة ال�سحيحة فـي قلب التـلميذ.. 2
اأن ين�ساأ التلميذ على حب اهلل تعالى.. 3
اأن ين�ساأ التلميذ على حب الر�سول ¤.. 4
اأن ين�ساأ التلميذ على القتداء بالنبي ¤.. 5
اأن ين�ساأ التلميذ على حمبة الأذكار ال�سرعية.. 6
اأن يرتبى التلميذ على النظافة، والتطهر من النجا�سات.. 7
اأن ين�ساأ التلميذ على اأداء بع�ض العبادات.. 8
اأن يتاأدب التلميذ ببع�ض الآداب الإ�سالمية الكرمية.. 9
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القراآن الكرمي

االأهداف العامة ملادة القراآن الكرمي لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:
اأن تزداد حمبة التلميذ لكتاب اهلل .. 1
اأن يتدرب التلميذ على القراءة من امل�سحف.. 2
اأن يراعي التلميذ اآداب تالوة القراآن الكرمي.. 3
اأن يتدرب التلميذ على القراءة من امل�سحف.. 4
اأن يحفظ التلميذ �سورًا ق�سرية ح�سب قدرته.. 5
اأن يتلوا التلميذ �سورًا ق�سرية ح�سب قدرته.. 6

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة القراآن الكرمي لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:
اأن يتلو التلميذ ال�سور التالية )الن�سر - امل�سد - الزلزلة - ال�سحى - الهمزة(.. 1
اأن يراعي التلميذ اآداب التالوة .. 2
اأن تقوى حمبة التلميذ لتالوة وحفظ القراآن الكرمي .. 3
اأن يتعلم التلميذ على القراءة من امل�سحف  .. 4
اأن تقوى �سلة التلميذ بالقراآن الكرمي تالوة، وحفظًا تعبدًا هلل عز وجل.. 5
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التوحيد 

االأهداف العامة ملادة التوحيد لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:
اأن تزداد معرفة التلميذ بربه تعالى.. 1
اأن تزداد معرفة التلميذ بدينه الإ�سالمي.. 2
اأن يزداد فهم التلميذ لأركان الإ�سالم اخلم�سة.. 3
اأن تزداد معرفة التلميذ بالر�سول ¤ ودعوته.. 4
اأن يعّرف التلميذ نبذة من ق�س�ض بع�ض الأنبياء ودعوتهم للتوحيد.. 5

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة التوحيد لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:
اأن يعدد التلميذ مراتب الدين الثالث. . 1
اأن يعرف التلميذ مرتبة الإ�سالم.. 2
اأن يعرف التلميذ مرتبة الإميان. . 3
اأن يعرف التلميذ مرتبة الإح�سان.. 4
اأن يعرف التلميذ ربه. والواجب له �سبحانه وتعالى.  . 5
اأن ي�سمي التلميذ دينه.واأركانه.. 6
اأن ي�سمي التلميذ نبيه الواجب له عليه ال�سالة وال�سالم. . 7
اأن يبني التلميذ بع�ض �سور ال�سرك، ويبتعد عنها.. 8
اأن يذكر التلميذ حقوق زوجات النبي ¤ واآل بيته و�سحابته ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.. 9
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الفقه

االأهداف العامة ملادة الفقه فـي املرحلة االبتدائية:
اأن يحر�ض التلميذ على الطهارة والنظافة.. 1
اأن يطبق التلميذ �سفة الو�سوء.. 2
اأن يعرف التلميذ اأوقات ال�سلوات املفرو�سة.. 3
اأن يتدرب التلميذ على اأداء ال�سالة.. 4
اأن يحرتم التلميذ والديه ويطيعهما.. 5
اأن يتعود التلميذ على ح�سن التعامل مع الآخرين.. 6

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الفقه لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:
اأن يحر�ض التلميذ على الطهارة والنظافة.. 1
اأن يعرف التلميذ بع�ض اأحكام الو�سوء و�سفته.. 2
اأن يتو�ساأ التلميذ و�سوء �سحيحًا.. 3
اأن تزداد معرفة التلميذ ب�سفة ال�سالة.. 4
اأن يعرف التلميذ اأحكام ال�سالة، و�سفتها.. 5
اأن يعرف التلميذ اأحكام �سالة اجلمعة والعيدين.. 6
اأن يعرف التلميذ �سفة �سالة اجلمعة والعيدين.. 7
اأن يردد التلميذ بع�ض الأدعية والأذكار ال�سرعية.. 8
اأن يحافظ التلميذ على املمتلكات اخلا�سة والعامة.. 9
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اللغة العربية 

االأهداف العامة ملادة اللغة العربية لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:
اإك�ساب التلميذ مهارات التوا�سل اللغوي مع الآخرين يف حياته اليومية.. 1
اإثراء ح�سيلة التلميذ اللغوية باملفردات، والأ�ساليب اللفظية املرتبطة بحياته اليومية.. 2
تطبيق التلميذ املهارات الأ�سا�سية ملادتي القراءة، والكتابة يف حياته العامة.. 3
اعتزاز التلميذ بلغته العربية لغة القراآن الكرمي، والأحاديث ال�سريفة.. 4
تنمية قدرات التلميذ اللغوية لتعزيز ا�ستقالليته ال�سخ�سية. . 5
تعليم التلميذ مهارات القراءة، اجلهرية، وال�سامتة ح�سب قدراته. . 6
تنمية مهارات القراءة، والكتابة لدى التلميذ ح�سب قدراته وحاجاته. . 7
توظيف مهارات التلميذ يف اللغة العربية لفهم العبارات امل�سموعة واملقروءة. . 8
اإك�ساب التلميذ املهارات الإمالئية الوظيفية. . 9

حت�سني مهارة التلميذ يف اخلط العربي، والكتابة ب�سكل جميل. . 10
تنمية مهارة التلميذ يف حفظ الن�سيد، وتخيل فكرته، وتذوق جماله.. 11
تنمية مهارات التعبري الوظيفي لدى التلميذ.. 12
اإك�ساب التلميذ مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مرتابطة. . 13
تنمية دافعية التلميذ نحو تعلم مهارات اللغة العربية.    . 14
اإك�ساب التلميذ مهارات ال�ستماع الوظيفي.. 15
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االأهداف العامة ال�شنوية ملادة اللغة العربية لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية : 
اأن ينطق التلميذ احلروف الهجائية بحركاتها.. 1
نة من اأربعة حروف.. 2 اأن يقراأ التلميذ الكلمات املكوَّ
اأن يكت�سب التلميذ مهارات القراءة اجلهرية وال�سامتة عند قراءته للكلمات، واجلمل الق�سرية.. 3
اأن يعرف التلميذ كلمات ب�سيطة.. 4
اأن يعرف التلميذ بياناته ال�سخ�سية الأ�سا�سية.. 5
اأن يفهم التلميذ معاين اجلمل امل�سموعة ومدلولتها.. 6
اأن ي�ستخدم التلميذ مهاراته اللغوية يف بناء توا�سله الجتماعي.. 7
نة من اأربعة حروف.. 8 اأن يطبق التلميذ الإمالء املنظور والختباري على الكلمات املكوَّ
اأن يكتب التلميذ اجلمل والن�سو�ض الق�سرية بخٍط وا�سٍح و�سريٍع وجميل.. 9

اأن يحفظ التلميذ الأنا�سيد الق�سرية بتلحنٍي منا�سب.. 10
اأن يعربرِّ التلميذ �سفهيًا عن مو�سوع الدر�ض.. 11
اأن يظهر التلميذ الدافعية الالزمة لتعلم مهارات اللغة العربية.. 12



الف�صل الثاين

28

الريا�سيات 

االأهداف العامة ملادة الريا�شيات لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:
اأن يتعرف التالميذ  على الأ�سكال امل�ستوية .. 1
اأن يتعرف التالميذ  على الأعداد من 100-31 .. 2
اأن يتعرف التالميذ على النقود .. 3
اأن يتعرف التالميذ على عملية اجلمع.. 4
اأن يتعّرف  التالميذ  على الوقت .. 5

اأن يتعّرف  التالميذ على قيا�ض الأطوال والوزان .. 1

اأن يتعّرف التالميذ  على قيا�ض ال�سعة.. 2

اأن يتعّرف التلميذ على عملية الطرح.. 3

اأن يتعّرف التلميذ على ا�ستخدام اجلوال.. 4
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االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الريا�شيات لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية:
تنمية القدرات واملهارات البدنية )املهارات احلركية الكربى والدقيقة، وتنمية التاآزر احل�سي احلركي(.. 1
اكت�ساب مهارات تاأ�سي�سية ملادة الريا�سيات من حيث اللغة، والرموز واملعلومات، واأ�ساليب التفكري.. 2
اكت�ساب مهارات اأ�سا�سية تتفق مع اأهداف تعليم هذه الفئة، ومراحل منوهم العقلي.. 3
تنمية مهارات عقلية متكن التلميذ من ال�ستفادة من املعلومات التي تعلمها واملهارات التي اكت�سبها، وتوظيفها من الناحية الجتماعية، . 4

وال�ستقاللية واملهنية.
والأ�سرة . 5 املدر�سة  بيئة  الذاتي يف  وال�ستقالل  بالنف�ض،  الثقة  وتنمية  النفعايل،  والتوافق  وال�سلوكي،  النف�سي  التكيف  العمل على حتقيق 

واملجتمع.
تنمية العمليات العقلية املختلفة )كاحلفظ ، والتذكر، والتفكري، وتركيز النتباه، وحل امل�سكالت(.. 6
متكني التلميذ من اإجراء بع�ض التطبيقات الريا�سية على جمموعة من الأ�سياء كالت�سنيف واملقارنة والرتتيب.. 7
توظيف الأعداد يف تنمية املهارات، واملعارف الالزمة للقيام باملتطلبات ال�سخ�سية اليومية الب�سيطة.. 8
تنمية القدرة احل�سابية للمتعلم، وتدريبه على العمليات احل�سابية، والتعبري عن اإحتياجاته ورغباته بطريقة مالئمة.. 9

تنمية ميول التلميذ، واهتماماته واإك�سابه مهارات ا�ستقاللية.. 10
تنمية املفاهيم الريا�سية )الأ�سكال الهند�سية - مفهوم العدد – القيا�ض – مفهوم الزمان- املفاهيم املكانية(.. 11
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الـعــلــوم

االأهداف العامة ملادة العلوم لل�شفوف العليا يف املرحلة االبتدائية: 
اإر�ساد املعلم حول اأ�ساليب تعليم مادة العلوم، واإثراء التعليم العلمي املب�سط لدى التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية يف املرحلة البتدائية. . 1
م�ساعدة التلميذين على تعميق العقيدة الإ�سالمية، وتر�سيخ الإميان باهلل يف قلوبهم، وتنمية اإجتاهات اإيجابية نحو الإ�سالم وقيمه ال�سامية. . 2
م�ساعدة التلميذين على ك�سب احلقائق، واملفاهيم العلمية ب�سورة وظيفية. . 3
م�ساعدة التلميذين على ك�سب العادات واإجتاهات �سليمة؛ بحيث تتناول هذه الإجتاهات، والعادات خمتلف جوانب حياتهم �سواء ما كان . 4

منها بالبيئة واملجتمع والدين والعلم والعمل والذات وال�سحة وغريها.
بحيث . 5 تليها  التي  واملرحلة  املرحلة  هذه  يف  العلوم  تدري�ض  ي�سهم  حيث  وظيفية؛  ب�سورة  علمية  مهارات  ك�سب  على  التلميذين  م�ساعدة 

تتنا�سب مع م�ستوى ن�سج التالميذ.
م�ساعدة التالميذ على ك�سب الهتمامات، وامليول العلمية املنا�سبة بطرق وظيفية.. 6
م�ساعدة التلميذين على تذوق العلم، وتقدير جهود العلماء ودورهم يف تقدمي العلم والإن�سانية.. 7
والتعزيز . 8 الراجعة  والتغذية  اأن�سطة حركية،  با�ستخدام  العامل من حوله  ا�ستك�ساف  الطفل يف  ي�سارك  اأن  البتدائية  املرحلة  وينبغي يف 

الفوري. 
التطبيق يف البيئة الطبيعية   لكت�ساب املهارات الأ�سا�سية، واحلركية من خالل املالحظة وامل�ساركة. . 9
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االأهداف العامة ال�شنوية ملادة العلوم  يف املرحلة االبتدائية:

تعريف التلميذ بالقواعد والعادات ال�سحية ال�سليمة وتثبيتها لديها، ومعرفة الدور الذي تلعبه ال�سحة اجليدة يف احلياة اليومية.
تزويد التلميذ بالقدر املنا�سب من احلقائق، واملفاهيم العلمية التي ت�ساعده على معرفة بيئته، وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة، وما . 1

تقدمه العلوم من خدمات يف حياته.
غر�ض بذور الطريقة العلمية يف نف�ض التلميذ بتنمية اإجتاهها للبحث وامل�ساهدة واملالحظة والتنقيب والتجريب واملقارنة وال�ستنتاج وحتليل . 2

املعلومات التي جتمعها والتحقق من �سحتها واجلراأة يف الت�ساوؤل، ومعرفة اأ�سوله، واآدابه وحدوده، وال�سرتاك يف املناق�سات واإبداء الراأي.
متكني التلميذ من اكت�ساب مهارات يدوية، وخربات عملية مبزاولة القيام بالتجارب العملية، اأو الختبارات املنا�سبة.. 3
تنمية مقدرة التلميذ على حت�س�ض مواطن اجلمال يف اخلليقة، والتعبري عنها باملحاكاة والتقليد والرتتيب والر�سم والو�سف والت�سجيل.. 4
التعرف على اإمكانيات وطنه وموارده وطرق ا�ستثمارها وقيمتها، وو�سائل حت�سني ال�ستفادة منها.. 5
التعرف على امل�ساكل املتعلقة بحياته وبيئته وتعود التفكري ال�سليم، والعادات الطيبة التي ت�ساعد على حماولة اإيجاد احللول لها بالو�سائل . 6

املمكنة.
توجيه التالميذ اإلى اأهمية نظافة اجل�سم واملالب�ض، وال�ستحمام مرة يف الأ�سبوع على الأقل كما تو�سي بذلك ال�سريعة الإ�سالمية يف غ�سل . 7

يوم اجلمعة، ويوؤكد على نظافة الوجه وغ�سل اليدين والأظافر وال�سعر ويتوفر ذلك يف الو�سوء لل�سالة.
توجيه التالميذ اأثناء وجوده يف حجرة الدرا�سة اإلى اأهمية فتح النوافذ، وجتديد هواء غرف الدرا�سة، واملنزل واإر�ساده اإلى املحافظة على . 8

نظافة الف�سل.
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الرتبية الجتماعية )بنني(

االأهداف العامة ملادة الرتبية االإجتماعية يف املرحلة االبتدائية: 
ي�ستوعب التلميذ القيم الإ�سالمية والثقافية للمجتمع ال�سعودي امل�سلم.. 1
يكت�سب التلميذ م�ساعر النتماء نحو الأ�سرة والوطن. . 2
ينمي مفهوم الذات الإيجابي.. 3
ينمي التلميذ قدرته على التفاعل الجتماعي، والتوا�سل مع الآخرين باإيجابية.. 4
يكت�سب التلميذ بع�ض املهارات الجتماعية الأ�سا�سية املنا�سبة ملختلف املواقف الجتماعية.. 5
يدرك التلميذ حاجاته اجل�سمية والجتماعية من خالل تنمية عادات �سحية يف اللعب والأكل واللب�ض.. 6
ينمي التلميذ اإح�سا�سه بامل�سوؤولية والعتماد على النف�ض.. 7
ينمي التلميذ ح�سيلته اللغوية املتعلقة بالنواحي الجتماعية من اأجل تلبية اإحتياجاته، ورغباته بطريقة مقبولة ح�سب املعايري الجتماعية.. 8
يو�سع التلميذ من نطاق خرباته الجتماعية، وت�سجيعه على تكوين العالقات املثمرة مع الآخرين.. 9

يكت�سب التلميذ اإجتاهات اإيجابية نحو الآخرين ت�ساعده ملد ج�سور عالقاته مع اأقرانهم، ومع الرا�سدين من اأفراد املجتمع.. 10
ي�ستطيع التلميذ تعميم مهاراته الجتماعية، وتطبيقها يف مواقف احلياة املختلفة دون م�ساعدة من الآخرين.. 11
يح�سل التلميذ على القبول الجتماعي، ويتجنب الرف�ض من خالل عالقة اإيجابية توؤثر يف اإجتاهات اأفراد املجتمع نحو عالقتهم معه.. 12
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االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية االجتماعية لل�شفوف العليا فـي املرحلة االبتدائية:

يتوقع من التلميذ بعد درا�سته ملقرر املهارات الجتماعية يف املرحلة البتدائية العليا اأن:

يتعلم اآداب اإلقاء التحية وردها.. 1
يتعرف على طريقة امل�سافحة.. 2
يتاأدب باآداب الرتحيب والتوديع.. 3
يتقن فّن تقدمي نف�سه ومناداة الأ�سخا�ض.. 4
يقيم عالقة ح�سنه مع اأقرانه.. 5
يجيد اإلقاء الأ�سئلة والإجابة عنها.. 6
يتقن فن الإ�سغاء.. 7
يجيد العالقة مع املعلمني والعاملني يف املدر�سة من الإدارة واملوظفني ...اإلخ.. 8
يلتزم باأنظمة وقوانني املدر�سة.. 9

ي�سارك يف اأن�سطة املدر�سة.. 10
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الرتبية الأ�سرية )بنات(

االأهداف العامة ملادة الرتبية االأ�شرية يف املرحلة االبتدائية:
 1-تقدير نعمة اهلل التي وهبنا اإياها بال�سكر واملحافظة عليها.

2-املحافظة على ال�سحة العامة و�سالمة احلوا�ض.
3-تتعرف على الت�سرف ال�سليم يف بع�ض مواقف احلياة.

4-احلد من التبعية يف ق�ساء �سوؤون احلياة.
5-التعرف على الأ�سول والعادات الإ�سالمية املرتبطة بحياتها اليومية.

6-تنمية الإح�سا�ض بامل�سوؤولية عن طريق املحافظة على منزلها، و موجوداته .
7-تنمية الذوق الفني يف اختيار املالب�ض املنا�سبة لالأوقات، واملنا�سبات املختلفة .

8-تدرك اأهمية الغذاء ال�سحي، وتناول الوجبات يف اأوقاتها خا�سة، وجبة الإفطار .
9-متار�ض ال�سلوك ال�سليم لتجنب احلوادث املنزلية باأنواعها.

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية االأ�شرية لل�شفوف العليا فـي املرحلة االبتدائية: 
ت�سكر اهلل على نعمه العظيمة كنعمة ال�سحة والغذاء.. 1
متار�ض عادات �سحية وغذائية �سليمة متكنها من العناية بج�سمها واملحافظة على �سحتها ومالب�سها.. 2
تعتني ب�سحتها وخا�سة الفم واللثة والأ�سنان.. 3
تعي قواعد المن وال�سالمة يف جميع الظروف وخا�سة املتعلقة ب�سالمتها اأثناء ال�سباحة، . 4
     والتعر�ض لل�سم�ض والزكام والر�سح.. 5
تنمي الذوق الفني يف اختيار املالب�ض املنا�سبة لالأوقات واملنا�سبات املختلفة.. 6
تعد حقيبة ال�سفر بكامل حمتوياتها.. 7
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ترفع م�ستواها الثقايف والرتفيهي مبعرفة املتطلبات الالزمة للرحالت.. 8
تدرك اأهمية نظافة املاء والطعام واأثرهما يف منع اإنت�سار الأمرا�ض.. 9

تكت�سب بع�ض املهارات العملية الأولية يف حت�سري بع�ض الأطعمة، والأطباق الب�سيطة.. 10
توظف املعلومات التي در�ستها عن القيمة الغذائية للفواكه واخل�سروات، واحلليب يف حياتها العملية، وحياة اأ�سرتها.. 11
متار�ض العادات ال�سليمة يف اختيار، وتناول الطعام ال�سحي اليومي.. 12
تتعرف على الأدوات واخلامات التي ت�ستخدم يف املطبخ.. 13
تتعاون مع الآخرين يف اإجناز الأعمال بروح عالية.. 14
ت�ساهم بطريقة فعالة يف نظافة منزلها عن طريق العناية بـ )غرفة النوم وترتيبها، غرفة اجللو�ض وترتيبها، دورة املياه ونظافتها(.. 15
تدرك املفاهيم ال�سحية املتعلقة بنظافة املرافق ال�سحية.. 16
حتدد ال�شروط الواجب توافرها يف امل�شكن ال�شحي.. 17
متار�ض مهارات الإت�سال املنا�سبة من خالل التفاعل مع املنا�سبات الوطنية وغريها.. 18
تتحمل امل�سوؤولية وذلك مبمار�سة بع�ض الأن�سطة ال�سرورية من اأجل املحافظة على �سالمتها يف ال�سارع.. 19
تعي اأهمية ال�سالمة يف جميع جوانب احلياة وخا�سة اأثناء اللعب.. 20
تقدر اأهمية وجود ال�سيدلية يف املنزل.. 21
تتعود روح العتماد على النف�ض وذلك مبمار�سة الإ�سعافات الأولية الب�سيطة.. 22
تعي اأهمية ال�سحة واملحافظة عليها با�ستعمال الأدوية بطريقة �سحيحة.. 23
متار�ض بع�ض العادات ال�سحية ال�سليمة اأثناء اأداء املهام املنزلية.. 24
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الرتبية الفنية

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية الفنية لل�شفوف العليا: 

حتقيق الذات:

اإتاحة الفر�سة للدار�ض ملمار�سة العمل الفني با�ستخدام الأدوات واخلامات املنا�سبة والتقنيات احلديثة.. 1
تنمية التفكري الإبداعي من حيث الطالقة، واملرونة واأ�سالة الإنتاج الفني من خالل الأن�سطة املنهجية والالمنهجية.. 2
 تزويد الدار�سني بقدر منا�سب من الثقافة الفنية.. 3

نقل املوروث الثقايف:

تاأكيد اأهمية املوروث الفني ال�سالمي وال�سعبي، ونقله من حيث املمار�سة والتعبري، والفكر فيما يخدم املجتمع ويلبي اإحتياجاته الأ�سا�سية . 1
با�ساليب فنية.

ال�ستفادة من املفاهيم الفكرية واجلمالية للفنون الإ�سالمية وال�سعبية.. 2
تزويد الدار�سني بقدر منا�سب من الثقافة الفنية.. 3
املختلفة . 4 للح�سارات  الفنية  املنجزات  على  التعرف  الت�سكيلية من خالل  الفنون  نحو  اإيجابية  اإجتاهات  تكوين  على  الدار�سني  م�ساعدة 

وال�ستفادة من املنجز الفني عرب التاريخ.

دور الفن يف املجتمع:

ربط الفنون الت�سكيلية بحياة الدار�سني وفتح اآفاق رحبة للعمل الفني والإح�سا�ض باأهمية الفن يف املجتمع ودوره يف خدمتهم.. 1
اإنتاج اأعمال فنية ذات طبيعة نفعية ت�ساهم يف تلبية اإحتياج التالميذ واإتاحة الفر�سة لهم يف امل�ساهمة يف تقدمي املنتج النفعي ملجتمعهم .. 2
دمج الدار�سني يف الأن�سطة الفنية اجلماعية لتعزيز قيم التعاون وتقبل الآخرين والعمل بروح الفريق.. 3
التعرف على دور الفن يف التعريف بالق�سايا الإن�سانية)الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية(.. 4
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الرتبية البدنية 

االأهداف العامة ملادة الرتبية البدنية للمرحلة االبتدائية:
تنمية اجلوانب املعرفية للطالب من خالل ربط منهج الرتبية البدنية باملواد الدرا�سية الأخرى.. 1
تنمية الت�سور احلركي والت�سور الذهني لالأداء.. 2
الإهتمام باجلوانب النف�سية لإبراز قدراته الفردية التي حتقق ثقته بنف�سه.. 3
تطوير اجلانب الجتماعي مبمار�سة الأن�سطة املنا�سبة للتعامل مع الآخرين واكت�ساب الأ�سدقاء واملحافظة عليهم.. 4
ت�سجيعهم على ممار�سة الأن�سطة املختلفة التي تتيح لهم الندماج يف املجتمع.. 5
تنمية القوام اجليد واملحافظة عليه.. 6

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية البدنية للتعليم العام والرتبية اخلا�شة:
تتعزز لديه تعاليم الدين الإ�شالمي املرتبطة بالن�شاط البدين مبا ينا�شب طالب ال�شفوف العليا يف املرحلة البتدائية. . 1
الإهتمام باجلوانب النف�سية لإبراز قدراته الفردية التي حتقق ثقته بنف�سه مبا ينا�سب تلميذ ال�سفوف العليا يف املرحلة البتدائية. . 2
يكت�سب ال�سلوك املوؤدي اإلى املحافظة على الأدوات وبيئة الأن�سطة البدنية مبا ينا�سب تلميذ ال�سفوف العليا يف املرحلة البتدائية. . 3
تنمو لديه عنا�سر اللياقة احلركية. مبا ينا�سب تلميذ ال�سفوف العليا يف املرحلة البتدائية. . 4
يكت�سب مهارة دمج املهارات احلركية الأ�سا�سية مبا ينا�سب تلميذ ال�سفوف العليا يف املرحلة البتدائية. . 5
يكت�سب مهارة دمج املفاهيم احلركية الأ�سا�سية مبا ينا�سب تلميذ ال�سفوف العليا يف املرحلة البتدائية. . 6
يكت�شب بع�س مفاهيم ال�شالمة املتعلقة مبمار�شة الن�شاط البدين مبا ينا�شب تلميذال�شفوف العليا يف املرحلة البتدائية. . 7
يدرك بع�س املفاهيم املعرفية الب�شيطة املتعلقة مبمار�شة الن�شاط البدين مبا ينا�شب تلميذ ال�شفوف العليا يف املرحلة البتدائية.. 8
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ال�سف الرابع البتدائي 

4
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القراآن الكرمي 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة القراآن الكرمي لل�شف الرابع ابتدائي:
اأن تزداد حمبة التلميذ لكتاب اهلل .. 1
اأن يتدرب التلميذ على القراءة من امل�سحف.. 2
اأن يردد التلميذ �سورتي الن�سر وامل�سد.. 3
اأن يحفظ التلميذ �سورتي الن�سر وامل�سد ح�سب قدرته.. 4

الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
• اأن يتعلم اآداب تالوة القراآن الكرمي. 	
•  اأن يحفظ �سورة املاعون.	
• اأن يحفظ �سورة القارعة.	

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة والب�سملة، 
الإن�سات(.

�سورة القارعة.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
• اأن يراعي اآداب تالوة القراآن الكرمي. 	
• اأن يحفظ �سورة التكاثر.	
• اأن يحفظ �سورة التني.	

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة والب�سملة، 
الإن�سات(.
�سورة التني.
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التوحيد 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة التوحيد لل�شف الرابع االبتدائي:

اأن يعرف التلميذ مراتب الدين.. 1

اأن تزداد معرفة التلميذ بربه تعالى.. 2

اأن يعرف التلميذ بع�ض جوانب توحيد الربوبية.. 3

اأن يحقق التلميذ عبادة اهلل وحدة ل �سريك له.. 4

اأن تنمو لدى التلميذ حمبة اهلل والنقياد له يف نف�سه.. 5
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الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
• اأن يعّرف الأ�سول الثالثة.	
• اأن يعّرف الأ�سل الأول من اأ�سول الثالثة.	
• اأن يعّرف بع�ض اأ�سماء اهلل تعالى.	
• اأن يعّرف اأمثلة لأفعال الرب �سبحانه وتعايل.	
• اأ ن يعّرف بع�ض خملوقات اهلل تعالى.	
• اأن يعّرف اأن اهلل هو امل�ستحق للعبادة وحده.	
•  اأ ن يعّرف بع�ض نعم اهلل تعالى.	
• اأن يعّرف بع�ض نعم اهلل عليه يف نف�سه. 	
• اأن يعّرف بع�ض نعم اهلل عليه يف الكون.  	

الأ�سول الثالثة التي يجب على العبد معرفتها.
معرفة العبد ربه:

اأ�سماء اهلل تعالى )الرحمن، اخلالق، الرازق(.
اأفعال الرب �سبحانه:

اأمثلة لأفعال الرب: اخللق، الرزق، الأحياء، الإماتة …الخ.
خملوقات اهلل تعالى:

اأمثلة لبع�ض خملوقات اهلل: الليل، النهار، ال�سم�ض، القمر... الخ.
نعم اهلل تعالى:

اأمثلة لبع�ض نعم اهلل: اأنزال املطر، ال�سمع، الب�سر، وال�سحة، 
واملال... الخ.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
• اأن يعّرف على الغاية من خلق الإن�سان.	
•  اأن يعّرف معنى العبادة.	
•  اأن يعّرف بع�ض اأنواع العباد.	
• اأن يعّرف اأن اهلل هو امل�ستحق للعبادة دون �سواه.	
• اأن يعّرف حكم من �سرف �سيء من اأنواع العبادة لغري اهلل.	
• اأن يعّرف بع�ض �سور ال�سرك و يتجنبها.	

الغاية من خلق النا�ض.
بع�ض اأنواع العبادة)ال�سالة-ال�سوم-طاعة الوالدين(.

ال�سرك يناق�ض التوحيد.
بع�ض �سور ال�سرك.

حترمي ال�سرك.
اأنواع ال�سرك.

ال�سرك الأكرب.
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الفقه 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الفقه لل�شف الرابع االبتدائي:

اأن يتعرف التلميذ على القواعد الأ�سا�سية لنظافة اجل�سم/امللب�ض/املكان.. 1

اأن يطبق التلميذ الو�سوء بطريقه �سحيحه.. 2

اأن يطبق التلميذ ال�سالة بطريقه �سحيحه.. 3

اأن يتعرف التلميذ على حقوق الوالدين وواجباتنا جتاههم.. 4

اأن يراعي التلميذ الآداب الإ�سالمية العامة عند التعامل مع الخرين يف احلياه العامة.. 5
الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
• اأن يعتني بنظافة بدنه ومالب�سه.	
• اأن يحافظ على نظافة املكان الذي هو فيه.	
•  اأن يتعّرف على نظافة فمه بال�سواك، وفر�سة الأ�سنان.	
• اأن يتعّرف على ال�ستنجاء ب�سكل �سحيح.	
•  اأن يفرق بني احلالت التي ت�ستخدم فيها اليد اليمنى، واليد الي�سرى.	
• اأن يدرك اأن الو�سوء واإزالة النجا�سة من الطهارة التي اأمر اهلل بها.	
•  اأن يتعّرف اأع�ساء الو�سوء.	
• اأن يتعّرف الو�سوء ب�سكل �سحيح مع املعلم.	
• اأن يتعّرف بع�س �شروط ال�شالة.	
• اأن يتعّرف اأن الو�شوء �شرط ل�شحة ال�شالة.	
• اأن يتعّرف بع�ض حقوق والديه.	
• اأن يحرتم والديه ويطيعهما.	

الطهارة والنظافة.
ال�ستحمام، غ�سل اليدين قبل الأكل وبعده، تنظيف الفم 

وا�ستعمال ال�سواك والفر�ساة، ق�ض الأظافر، تنظيف ال�سعر، 
تنظيف الأنف. 

الو�شوء �شرط لل�شالة.
اأع�ساء الو�سوء.

�سفة غ�سل الوجه، �سفة امل�سم�سة وال�ستن�ساق، �سفة غ�سل 
اليدين، �سفة م�سح الراأ�ض، �سفة غ�سل الرجلني.

حقوق الوالدين:
طاعة الوالدين، ال�سالم عليهما، تقدميهما عند الدخول اأو 
اخلروج، خف�ض ال�سوت عندهما، ال�ستئذان عند الدخول 

عليهما.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
• اأن يتعّرف على اأداء ال�سلوات اخلم�ض.	
• اأن يتعّرف ال�سلوات اخلم�ض مرتبة.	
• اأن يتعّرف وقت كل �سالة.	
• اأن يتعّرف على اآحكام ترتيب ال�سلوات اخلم�ض .	
• اأن يتدرب على اأداء ال�سالة.	
•  اأن ي�ست�سعر اأهمية املحافظة على ال�سالة.	
• اأن يتعّرف على  بع�ض فوائد املحافظة على ال�سالة.	
• الأدب مع الآخرين:	
• اأن يتاأدب بالآداب الإ�سالمية الكرمية عند تعامله مع الآخرين.	
• اأن يتلفظ بالألفاظ احل�سنة عند خماطبة الآخرين.	
• اأن يوقر الكبري.	
• اأن يتعّرف بع�ض حقوق اجلار.	

ال�سالة الركن الثاين من اأركان الإ�سالم.

ال�سلوات اخلم�ض املفرو�سة وترتيبها.

الفجر، الظهر، الع�سر، املغرب، الع�ساء.

عدد ركعات كل �سالة.

�سفة ال�سالة:

�سفة �سالة الفجر ـ �سالة الظهر

الأدب مع الآخرين :

الأدب عند خماطبة الآخرين.

)الأدب مع: الكبري، اخلدم والعمال احرتام النظام، اجلريان(.
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اللغة العربية 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة اللغة العربية لل�شف الرابع ابتدائي:

اأن يتهجا التلميذ كلمات خمتارة من جمل الدر�ض.. 1

اأن يطبق التلميذ مهارات ال�ستماع يف مواقف تعليمية حمددة.. 2

اأن يفهم التلميذ معاين الكلمات.. 3

اأن يطبق التلميذ الإمالء باأنواعه.. 4

اأن يطبق التلميذ مهارات ال�ستماع اأثناء الدر�ض.. 5

اأن يكتب التلميذ بياناته الدرا�سية من ذاكرته.. 6

اأن يطبق التلميذ مهارات و�سوح الكتابة على كلمات الدر�ض.. 7

اأن يحفظ التلميذ الأنا�سيد املختارة ح�سب قدراته.. 8

اأن يعربرِّ التلميذ �سفهيًا عن مو�سوع خمتار .. 9
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الف�شل الدرا�شي االأول والثاين
املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
• اأن يقراأ كلمة من ثالثة حروف مفتوحة احلركات.	
• اأن يطبق مهارة ال�ستماع اأثناء الدر�ض. 	
• اأن يكتب  كلمة  من ثالثة حروف مفتوحة احلركات .	
• ن  كلمة من ثالثة حروف مفتوحة احلركات .	 اأن يكورِّ
• اأن يكتب ا�سمه من ذاكرته.	
• اأن يكتب كلمة من ثالثة حروف بالإمالء املنظور.	
• اأن يكتب كلمة من ثالثة حروف بالإمالء الختباري.	
• اأن يتمكن من التعرف على الكلمة املدرو�سة.	
• اأن ي�سارك زمالءه يف تلحني الأنا�سيد.	
• اأن يحفظ اأنا�سيد ق�سرية.	
• اأن يعربرِّ �سفهيًا عن الكلمات التي مت قراءتها.	
• اأن يربط بني الكلمات وال�سور التي تبداأ بنف�ض احلرف. 	
• اأن يطرح الأ�سئلة بطريقة لبقة.	

كلمات من ثالثة حروف مفتوحة احلركة .
مهارات ال�ستماع.

كلمات من ثالثة حروف .
ا�سم التلميذ.

جمل .
اأنا�سيد ق�سرية.

مهارات التعبري ال�سفهي.
مهارات ال�ستماع.
مهارات املحادثة.
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الريا�سيات 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الريا�شيات لل�شف الرابع ابتدائي:
اأن يتعرف التالميذ  على الأ�سكال امل�ستوية .. 1
اأن يتعرف التالميذ على اأ�سكال املج�سمات .. 2
اأن يتعرف التالميذ  على الأعداد من 40-31 .. 3
اأن يتعرف التالميذ على كتابة  الأعداد  من  40-31.. 4
اأن يتعرف التالميذ على ا�ستخدام األهاتف .. 5
اأن يتعرف التالميذ على الأرقام باللغة الجنليزية   من 10-1 .. 6
اأن يتعرف التالميذ على ا�ستخدام اجلوال .. 7
اأن يتعرف التالميذ على النقود .. 8
اأن يتعرف التالميذ على عملية اجلمع.. 9

اأن يتعرف التالميذ على القيمة املنزلية لالآحاد و الع�سرات  عند اجلمع .. 10
اأن يتعرف التالميذ على مقارنة  الأعداد من  40-31 .. 11
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 الف�شل الدرا�شي االأول:

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة الأ�سكال 
الهند�سية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
• ير�سم الأ�سكال امل�ستوية  بعد حتديد روؤو�سها.	
• يقارن بني الأ�سكال امل�ستوية واملج�سمات0 	
• يتعرف املج�سمات.	

امل�ستطيل ، املثلث ، املربع 
امل�ستطيل، املثلث ،00  الهرم ، املخروط ، الكرة

الهرم ، املخروط ، الكرة 

وحدة الأعداد

ُيتوقع من التلميذ اأن:
• يعد الأعداد من  40-31.	
• يقراأ الأعداد من  40-31.	
• يرتب الأعداد ت�سل�سليا من 40-31. 	
• يكتب الأعداد من  40-31.	
• يتعرف الأرقام باللغة الإجنليزية   من 1-10.  	

عدي
واحد وثالثون0000

قبل – بعد -بني
كتابه

1-00-01

وحدة النقود
ُيتوقع من التلميذ اأن:

• يتعرف على النقود حتى 30 ريال.	
• ي�ستعمل النقود يف عملية البيع وال�سراء.	

ع�سره-00- ثالثون
ريال- خم�سة - 00-  ثالثون

الف�شل الدرا�شي الثاين:

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة العمليات 
احل�سابية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
• ينقل رقم اجلوال من الورقة  اإلى اجلوال.	
• ي�ستخدم اجلوال لالإت�سال .	
• يتعرف  رموز اجلوال.	
• يجمع بناجت ل يتجاوز 30.	
• يتعرف اجلمع با�ستعمال املعدودات بناجت ل يتجاوز 30.	
• يجمع  با�ستخدام الورقة والقلم بناجت ل يتجاوز 30.	
• يتعرف على القيمة املنزلية لالآحاد و الع�سرات .	
• يجمع  با�ستعمال الآلة احلا�سبة.   	
• يتعرف با�ستعمال املعدودات بناجت ليتجاوز 20.	
• يطرح با�ستخدام الورقة والقلم بناجت ل يتجاوز 10.	
• يطرح با�ستعمال الآلة احلا�سبة.	

رقم جوال.
الأت�سال.

ليرد -م�سغول.
جمع.
جمع.

الأعداد.
جمع.

الآلة احلا�سبة.
طرح.

الأعداد.
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العلوم 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة العلوم لل�شف الرابع االبتدائي :
اأن يتعّرف على املق�سود بحاجات املخلوقات احلية  .. 1
اأن ي�سنف التلميذ احليوانات يف جمموعات.  . 2
اأن يتعّرف التلميذ على مفهوم دورة احلياة .. 3
اأن يتعّرف التلميذ على املوطن .. 4
ان يتعّرف التلميذ على �سال�سل الغذاء .. 5
ان يتعّرف التلميذ على الياب�سة واأ�سكالها .. 6
اأن يتعّرف التلميذ على املاء وم�سادره وانواعه .. 7
اأن يتعّرف التلميذ على موارد الأر�ض )�سخور، تربة، معادن( .. 8
اأن يتعّرف التلميذ على الطق�ض والرياح .. 9

اأن يتعّرف التلميذ على اأن يتعرف التلميذ على دورة املاء. . 10
اأن ي�سف التلميذ حالت املادة الثالث )�سلبة، �سائلة، غازية(.. 11
اأن يتعّرف التلميذ على احلركة والقوى. . 12
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الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

النباتات 
واحليوانات

ُيتوقع من التلميذ اأن:
 يتعّرف علىحاجات املخلوقات احلية. 	
يتعّرف على اأنواع حاجات املخلوقات احلية. 	
ي�سف البذور املختلفة. 	
يتعّرف على م�سدر البذور. 	
يو�سح كيف تنمو البذور. 	
يتعّرف على جمموعات احليوانات . 	
ي�سنف احليوانات يف جمموعات. 	
يقارن بني حيوانات خمتلفة. 	
يو�سح كيف ت�ساعد اأجزاء احليوانات للح�سول على      	

حاجاتها.
يتعّرف على املق�سود بدورة احلياة. 	
ي�سف دورة حياة الإن�سان. 	

النباتات:
حاجات املخلوقات احلية:

املق�سود بحاجات املخلوقات احلية.
اإنتاج الغذاء يف النبات.

النباتات تنتج نباتات جديدة:
م�سدر البذور.

منو البذور.
احليوانات :

جمموعات احليوانات:
ت�سنيف احليوانات يف جمموعات.

)الثديات – الطيور – الزواحف – الأ�سماك – احل�سرات – 
الربمائيات(.

احليوانات تنمو وتتغري:
املق�سود بدورة احلياة.

دورة حياة الإن�سان.
دورة حياة الدجاجة.

اأماكن العي�ض 
) املواطن(

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف على اأماكن العي�ض : الن�سان.  	
يتعّرف على النبات )الرتبة-احلدائق...(. 	
يتعّرف على احليوانات )احلظائر.....(. 	

نظرة اإلى اأماكن العي�ض )املواطن( 
اأماكن املعي�سة:

املق�سود باملوطن.
املخلوقات احلية واملواطن.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

اأر�سنا

ُيتوقع من التلميذ اأن:
ي�سف الياب�سة.  	
ي�سمي اأ�سكال الياب�سة. 	
يقارن معامل خمتلفة على �سطح الأر�ض با�ستعمال اخلرائط. 	
يو�سح اأهمية املاء. 	
يتعرف على املاء العذب. 	
يحدد اأماكن وجود املاء. 	

الياب�سة واملاء.
الياب�سة.

و�سف الياب�سة. 
اأ�سكال الياب�سة.

املاء على الأر�ض.
اأهمية املاء.
املاء العذب.

اأماكن وجود املاء.

موارد الأر�ض

ُيتوقع من التلميذ اأن:

يتعرف على املق�سود بني ال�سخور واملعادن. 	

يفرق بني ال�سخور واملعادن. 	

يحدد اأماكن وجود اأماكن ال�سخور واملعادن. 	

ي�سنف الرتبة ح�سب لونها وملم�سها وتركيبها. 	

موارد الأر�ض.

ال�سخور واملعادن.

املق�سود بال�سخور. 

املق�سود باملعادن.

الرتبة.

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعرف على املق�سود بني ال�سخور واملعادن. 	
يفرق بني ال�سخور واملعادن. 	
يحدد اأماكن وجود اأماكن ال�سخور واملعادن. 	
ي�سنف الرتبة ح�سب لونها وملم�سها وتركيبها 	

موارد الأر�ض.
ال�سخور واملعادن.

املق�سود بال�سخور. 
املق�سود باملعادن.

الرتبة.



الف�صل الثالث

52

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

الطق�ض وال�سماء

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعرف على املق�سود بالطق�ض. 	
ي�سف الطق�ض وحالته. 	
يتعرف على الرياح. 	
دورة املاء:  	
يحدد املراحل املختلفة يف دورة املاء. 	
ي�سف دورة املاء. 	
يو�سح طرق احلماية من الطق�ض. 	

الطق�ض:
املق�سود بالطق�ض.

و�سف الطق�ض.
الرياح.

دورة املاء: 
تبخر املاء.

تكثف البخار.
دورة املاء.

احلماية من الطق�ض. 

احلركة 
والقوى

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف على موقع الأ�سياء. 	
يحدد موقع اجل�سم بالن�سبة لأج�سام اأخرى. 	
يتعّرف على اجلاذبية. 	
القوى:  	
يو�سح كيفي تغري القوى حركة الأ�سياء. 	
يتعّرف على املغناطي�سيات. 	
يالحظ جلب املغانط لالأ�سياء. 	
يالحظ تنافر عمل املغناطي�سيات. 	
يحدد اأقطاب املغناطي�ض.  	

املوقع واحلركة: 
التعرف على موقع الأ�سياء. 

حركة الأ�سياء.
اجلاذبية.
الإحتكاك.

القوى: 
القوى حترك الأ�سياء.

املغناطي�سيات.
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الرتبية الجتماعية )بنني( 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية االجتماعية لل�شف الرابع االبتدائي:
ان يتعرف التلميذ على اآداب ال�سالم ويطبقها بطريقه �سحيحه ومقبولة.. 1
ان يقدم التلميذ نف�سه لالأخرين بطريقه �سحيحه و�سوت مالئم.. 2
ان يتقن التلميذ مناده الخرين ب�سوت م�سموع ولئق.. 3

الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
1. يدرك اأن اإلقاء التحية من �سفات امل�سلمني.
2. يتعّرف على �سيغ اإلقاء التحية والرد عليها.

3. يعّرف املواقف التي تقال فيها التحية.

4. يتجنب تكرار اإلقاء التحية يف املوقف.
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة اأن:

1. ي�سافح باليد اليمنى.
2. يتجنب امل�سافحة ) اإذا كانت اليد مت�سخة(.

3. ُيبقي يده م�سافحة حتى ينزع الآخر.
4. يتعرف علي اآداب امل�سافحة.

5. ينتظر ال�سخ�ض امل�سغول حتى يفرغ ثم ي�سافحه.

اإلقاء التحية وردها:
- اإلقاء التحية من �سفات امل�سلمني:  

�سيغة اإلقاء التحية )ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته( .
- املواقف التي تقال فيها التحية.

- عدم تكرار التحية يف املوقف الواحد .
- الرد على التحية )وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته( .

امل�سافحة:                                                 
- امل�سافحة تكون باليد اليمنى.

- عدم امل�سافحة عندما تكون اليد مت�سخة.
- عدم نزع اليد اإل اأن يكون الآخر هو البادي .

- البت�سامة اأثناء امل�سافحة والنظر اإلى الآخر .
- عدم تكرار امل�سافحة لل�سخ�ض يف منا�سبة واحدة .

- عدم م�سافحة امل�سغول .
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ اأن:

1. يتعرف على اآداب التوديع وعبارته.

2. يودع بامل�سافحة والكالم.

3. يتعّرف على اآداب �سلوك التوديع.

ُتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة اأن:

1. يقدم نف�سه ب�سكل منا�سب.

2.يتعّرف على �سلوك واآداب التعارف.

4. يقدم نف�سه مع امل�سافحة.

ُتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة اأن:

1.التعّرف على مهارات نداء الآخرين.

2. ينادي من ل يعرفه بعبارة منا�سبة مثل )يا اأخ، لو �سمحت...اإلخ(.

التوديع:
- قول مع ال�سالمة اأو اإلى اللقاء.

- التوديع بامل�سافحة.
- عدم تكرار التوديع.

- اخلروج بعد التوديع.
تقدمي النف�ض:

- نطق ال�سم كاماًل.
- تقدمي النف�ض يكون ملن ل يعرفني.

- نطق ال�سم ب�سوت منا�سب .
- تقدمي النف�ض مع امل�سافحه اإذا اأمكن ذلك.

مناداة الأ�سخا�ض:
- مناداة الآخرين باأ�سمائهم .

- مناداة من ل نعرف ا�سمه بعبارة منا�سبة.
- مالئمة حركه العينني واليدين اأثناء مناداة الآخرين .
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الرتبية ال�سرية )بنات( 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية االأ�شرية لل�شف الرابع ابتدائي:
اأن تتعرف التلميذة على الأ�س�ض العامة للنظافة  اأثناء مرحله البلوغ.. 1
اأن تتقن التلميذة ال�سحيحة لإرتداء احلذاء والعناية به.. 2
اأن تتعرف التلميذة القيمة الغذائية لالأطعمة املتناولة  يف حياتنا اليومية.. 3
اأن ت�ساهم التلميذة يف نظافة منزلها بطريقه فعاله مراعيه جلوانب الأمن وال�سالمة.. 4
اأن ت�سارك التلميذة يف املنا�سبات الوطنية بتفاعل وروح اإيجابيه.. 5
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 الف�شل  الدرا�شي االأول 

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�سحتي 
و�سالمتي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف على اأع�ساء اجل�سم.  	
تو�سح وظيفة كل ع�سو من اأع�ساء اجل�سم. 	
تتعرف على العناية بالأع�ساء يعود على �سالمة اجل�سم كله.  	
تو�سح اأهمية املحافظة على اأع�ساء اجل�سم من خالل تنظيفها  	

والعناية بها .
تو�سح كيفية ا�ستخدام العطر ومزيل العرق بطريقة �سحيحة. 	
تتعرف على طريقة اإ�سعاف اجلروح الب�سيطة وتطهريها. 	
تتعرف على كيفية منو اجل�سم بطريقة مب�سطة. 	
تتعرف على معني البلوغ وهو النتقال من مرحلة الطفولة اإلى �سن  	

الر�سد. 
تتعرف على مظاهر البلوغ عند الإناث بروز الثدي – احلي�ض.  	

 اجل�سم: 
 اأجزاء اجل�سم. 

 وظيفة كل ع�سو يف اجل�سم.
نظافة اجل�سم:

تنظيف اجل�سم با�ستقاللية.
 كيفية ا�ستخدام عطور اجل�سم.

 الوقاية من الأمرا�ض:
اجلروح )طريقة تطهري اجلروح(.

البلوغ عند الناث:
ن�سوج اجل�سم ومنوه.

التعريف بالبلوغ .
مظاهر البلوغ .

غذائي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
• تو�شح م�شدر املاء	
• )اأمطار – انهار – عيون (.	
• تتعرف على املياه ال�شاحلة لل�شرب واملياه اخلا�شة باال�شتخدام.	

  املاء:
م�سادر املاء.

ملب�سي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تربط رباط احلذاء بطريقة �شحيحة وبدون م�شاعدة. 	
 تتعرف على لب�ض حزام املالب�ض بطريقة �سحيحة.  	
تتعرف على اأهمية نظافة احلذاء قبل اإرتداده. 	
تتعرف على ا�ستخدم طالء الأحذية لتمليع احلذاء بطريقة  	

�سحيحة.

التحكم يف �شبط رباط الأحذية.
اإرتداء احلزام.

نظافة احلذاء من الطني.
تلميع احلذاء.
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 الف�شل  الدرا�شي الثاين 

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

احلليب

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعّرف على م�سادر احلليب )املاعز – الأبقار(.  	
تتعّرف على اأهمية تناول احلليب للج�سم )احتواءه على الكال�سيوم  	

الفيتامني الأ�سا�سي يف منو العظام و�سحة اجل�سم(.

احلليب:
م�سادره. 

اأهمية احلليب للج�سم.

اخل�سروات

التعّرف على اأنواع اخل�سروات التي توؤكل نية )خيار- خ�ض-  	
طماطم (

التعّرف على اأنواع اخل�سروات التي توؤكل مطبوخة )الفا�سوليا-  	
الباميا- الكو�سة ...(.

ت�ستنتج فوائد اخل�سروات ل�سحتها و�سالمتها. 	

اخل�سروات:
اأنواعها.
اأهميتها.

الفواكة

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعّرف على اأنواع الفواكه.  	
ت�ستنتج فوائد الفواكه ل�سحتها و�سالمتها. 	
تو�سح م�سدر البي�ض. 	

الفواكه:
اأنواعها.

اأهميتها. 

البي�ض
ُيتوقع من التلميذة اأن:

تتعّرف على القيمة الغذائية للبي�ض واأهميته للنمو. 	

البي�ض:
م�سدره.
اأهميته.

اخلبز
ُيتوقع من التلميذة اأن:

 التعرف علىاأنواع اخلبز )الأبي�ض – الرب – املفرود –  	
ال�سامويل(.

اخلبز:
انواع اخلرب.
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

م�سكني

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تدخل املخدة يف كي�ض املخدة بطريقة �سحيحة .  	
تفر�ض �سر�سف ال�سرير وت�سد اأطرافه.  	
ت�سع املخدة يف مكانها ال�سحيح على ال�سرير.  	
التعرف علىترتيب ال�سرير. 	
تتعلم على نظافة البيت . 	

ترتيب غرفة النوم: 
ترتيب ال�سرير. 

ترتيب غرفة املعي�سة.
م�سح النوافذ.

م�سح الطاولت.

منا�سبتي
ُيتوقع من التلميذة اأن:

ت�سكر اهلل على نعمة الأمن. 	
ت�سارك ايجابيا مبو�سوع يف الإذاعة املدر�سية عن اليوم الوطني. 	

    اليوم الوطني.

الأمن 
وال�سالمة

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف علىم�سادر الخطار: 	
تتجنب العبث واللعب بالكربيت. 	
تتجنب اللعب بالأدوية. 	
ت�سري اإلى الأخطار املتوقع حدوثها اأثناء اللعب. 	

الأمان والوقاية العامة:

مهارة ا�ستعمال الدرج.

 اأخطار الكربيت.

  اأخطار الأدوية.

الأخطار اأثناء اللعب.
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الرتبية الفنية 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية الفنية لل�شف الرابع االبتدائي:
التعرف على اأنواع اخلطوط والعنا�شر ال�شكلية، وا�شتخداماتها يف اإنتاج ر�شومات معربة تعالج التنفي�س النفعايل لدى التلميذ. . 1
ير�سم بخامات لونية عديدة مو�سوعات م�ستوحاة من حياة التلميذ وبيئته. . 2
ت�شميم �شعارات معربة موؤكدا على دور اخلطوط يف الت�شميم. . 3
اإنتاج ر�سومات تظهر عليها �سفات الر�سم الكاريكاتريي مثل: الفيل املر، دمى الأ�سكال، ال�سلحفاة النمطية.. 4
التحدث بحرية وطالقة عن اإنتاج التلميذ الفني وو�سف الأعمال التي ي�ساهدها بطريقة منا�سبة. . 5
اإتقان ا�ستخدام الألوان وطريقة التلوين بطريقة �سحيحة. . 6
ر�سم زخرفة ب�سيطة بعن�سر واحد عن طريق التكرار. . 7
و�سف اأحد الأعمال الزخرفية م�ستخدمًا امل�سطلحات الفنية املنا�سبة. . 8
الإملام بطرق الت�سكيل اليدوية ومعرفة خ�سائ�ض الطينة. . 9

التمكن من ت�سكيل واإنتاج عمل فني بالطني ال�سل�سال وزخرفته.. 10
معرفة مفهوم الن�سيج وبع�ض املفاهيم اخلا�سة به.. 11
اإنتاج عمل ن�شجي وفق املبادئ الأ�شا�شية يف الن�شيج فيما يتعلق باأنواع اخليوط والأدوات امل�شتخدمة.. 12
اإدراك مفهوم الطباعة.. 13
اإنتاج تكوينات طباعيه باأكرث من لون.. 14
الطبع ببقايا اخلامات الطبيعية اأو امل�ستهلكة. . 15
و�سف اأحد الأعمال املطبوعة.. 16
اكت�ساب بع�ض املفاهيم واملهارات الب�سيطة املتعلقة بالت�سكيل على املعدن. . 17
القدرة على عمل تكوينات من امل�سطحات الغائرة اأو النافرة على املعدن. .. 18
القدرة على و�سف القطع اجلمالية املج�سمة يف اأعماله الفنية واأعمال الآخرين.. 19
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الإملام بطرق الت�سكيل الورقي.. 20
معرفة بع�ض اخلامات الورقية امل�ستهلكة.. 21
تنفيذ اأعمال فنية ورقية م�سطحة او جم�سمة من ق�سا�سات الورق املختلفة.. 22
ي�سكل اأعمال فنية جم�سمة وم�سطحة بخامات متنوعة مثل: ت�سكيل اآنية، قفاز ال�ستاء، مقلمة ، ..الخ. 23
ي�ستخدم الأدوات واملواد بطريقة �سحيحة واآمنة، ويحافظ عليها.. 24
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            الف�شل الدرا�شي االأول

مناذجاملفرداتالأهداف التعليمية املجال

الزخارف

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على مفهوم التماثل الدوراين.
2- اإي�ساح ا�ستخدامات التماثل الدوراين.

3- تق�سيم الدائرة ل�ستة اأق�سام.
4- ر�شم اأ�شكال و خطوط)من خالل النمذجة باأنواعها(.

التماثل الدوراين 
يف الزخارف.

ُيتوقع من التلميذ:
1- ممار�سة تقنيات جديدة ) التحديد بالأ�سود(.

2-  التنويع يف ا�شتخدام الأمناط الزخرفية.
3-  التدريب على التلوين باإتقان.

البالون
)التحديد بالأ�سود(.

الت�سكيل 
بال�سل�سال

ُيتوقع من التلميذ: 
1- التعرف على اأجزاء ال�سلحفاة.

2- التعرف على منوذج ثالثي الأبعاد.
3- ا�ستخدام اأ�سلوب القر�ض و اجلذب ل�ستخراج الراأ�ض و 

الأطراف من كرة ال�سل�سال.

�سلحفاة ال�سل�سال
)طريقة القر�ض و اجلذب(.

الت�سكيل 
بالورق

ُيتوقع من التلميذ: 
1- ت�سمية الألوان الأ�سا�سية.

2 التعرف على اأعمال للفنان الهولندي “موندريان”.
3- التدريب على مهارة الق�ض.

4- ا�ستخدام ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

كولج الألوان الأ�سا�سية
)موندريان(.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على الفن التجريدي. 

2- التدريب على مهارة �سق الورق.
3- ا�ستخدام ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

4 -ال�ستمتاع بعملية �سق الورق.

ت�سميم الأربعة مربعات و الأربعة األوان.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الر�سم 
والتلوين

ُيتوقع من التلميذ:
1- ر�سم فوا�سل باللون الأبي�ض ال�سمعي.

2- التمييز بني خ�سوا�ض الألوان ذات الأ�سا�ض الزيتي والأ�سا�ض 
املائي من حيث مقاومة اأر�سية العمل. 

3- التدريب على التلوين �سمن م�ساحات حمددة. 
4- ا�ست�سعار القيمة اجلمالية يف التنوع اللوين .

التلوين باأ�سلوب األوان الزجاج.

ُيتوقع من التلميذ:
1- ا�ستخدام اخليال يف ر�سم اأ�سماك و كائنات بحرية.

2- التعرف على العالقة بني القريب و البعيد و اأحجام العنا�سر.
3- التمييز بني خ�سوا�ض الألوان ذات الأ�سا�ض الزيتي و الأ�سا�ض 

املائي من حيث مقاومة اأر�سية العمل.   

يف اأعماق البحر.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التدريب على الر�سم من الذاكرة.

2- ر�سم العنا�سر مبقيا�ض حمدد ) ح�سب امل�ساحة(.
3- ال�ستمتاع بر�سم الألعاب املف�سلة.

األعابي املف�سلة على الرف.
 

الن�سيج

ُيتوقع من التلميذ:
اإعادة التعريف بتقنية الن�سيج، يف هذه املرحلة عدد ال�سرائح 9 

اأو 10 فقط. 

ن�سيج ورقي 
)9- 10 �سرائح ورقية(.

ُيتوقع من التلميذ:
1-ق�ض الكاأ�ض البال�ستيكي من الأعلى اإلى الأ�سفل 

و�سول اإلى القاعدة ب�سكل اأ�سرطة م�ستقيمة. 
2-  اإتقان لف  خيوط ال�شوف حول الأ�شرطة ب�شكل متتايل .

3-  تقدير فوائد القطع الن�سجية اليدوية.        

كاأ�ض ن�سيج ال�سوف
) مقلمة (.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الر�سم 
والتلوين

1 ُيتوقع من التلميذ:
- تعّلم الر�سم باملالحظة من خالل النمذجة باأنواعها املختلفة.

2- التظليل ب�سكل مب�سط.
3- التلوين با�ستخدام البا�ستل.  

4- ا�ست�سعار اأهمية املالحظة عند الر�سم.

طبيعة �سامتة با�ستخدام البا�ستل.

ُيتوقع من التلميذ:
1-التعرف على ر�سم عدة تعبريات وجوه خمتلفة. 

باأو�ساع  والفم  واحلاجبان  العينني  ر�سم  على  التدريب   -2
خمتلفة للتعبري عن انفعالت خمتلفة.

3- التمييز بني الألوان احلارة و الألوان الباردة.
و  الزيتي  الأ�سا�ض  ذات  الألوان  خ�سائ�ض  بني  التمييز   -4

الأ�سا�ض املائي من حيث مقاومة اأر�سية العمل.   

تعابري ال�سم�ض.

الت�سكيل 
بالورق

ُيتوقع من التلميذ:
 1- ا�ستنتاج تعريف امل�سكن. 

 2- ت�سمية الأ�سكال الهند�سية.
 3- الربط بني ال�سكل اخلارجي للم�سكن. 

    والأ�سكال الهند�سية .
 4-  ق�ض ول�سق الورق امللون على 

    علبة الكرتون .
 5 - تذوق القيم اجلمالية يف امل�سكن .

م�سكني ال�سغري
) عمل جم�سم منزل على العلب 

الكرتونية(.

ُيتوقع من التلميذ:
1- ق�ض اأ�سكال هند�سية باأحجام خمتلفة.

2- توزيع الأ�سكال على الورقة. 
3- ا�ستخدام ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

كولج املدينة.

الف�شل الدرا�شي الثاين
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الر�سم 
والتلوين

ُيتوقع من التلميذ:
1- تعزيز املناهج الدرا�سية يف درا�سة دورة حياة الذبابة.

2- ممار�شة الر�شم �شمن خطوط وا�شحة. 
3- التلوين بدرجات الألوان.

4- التدريب على الدقة يف ا�ستكمال التفا�سيل. 

درا�سة 
لـ “ح�سرة”.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التفريق بني نبتة اخل�سار و نبتة الزهور.

2- التعرف على �سكل الأوراق لنباتات خمتلفة.
3- التدريب على الر�سم باملالحظة.

4- التمييز بني خ�سوا�ض الألوان ذات الأ�سا�ض الزيتي و الأ�سا�ض 
املائي من حيث مقاومة اأر�سية العمل.   

خ�سروات من الأعلى و الأ�سفل.

الت�سكيل 
بال�سل�سال

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على مفهوم اخلد�ض.

2- ا�ستخدام اأدوات الت�سكيل بالطني)الفرادة،الدفرات (.
3- ت�سكيل الطني بت�سطيحه اإلى �سمك منا�سب للعمل. 

4- زخرفة ال�سطح الطيني بعمل تاأثريات �سطحية
     باأ�سلوب اخلد�ض.

5-  تهذيب املهارات احلركية لدى التالميذ.

اخلد�ض على الطني.

ُيتوقع من التلميذ:
 1- التعرف على مفهوم القالب. 

 2- ا�ستخدام القوالب املتنوعة اأوبدائلها لل�سغط عليها بالطينة.
 3- ترك الطينة  دقائق لتجف وتنكم�ض في�سهل خروجها. 

 4- التدريب على ال�سرب يف ا�ستكمال التفا�سيل.
 5- التدريب على تنمية الع�سالت الدقيقة يف اليدين.

ال�سغط يف القالب.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

اخلط
واللون

ُيتوقع من التلميذ:
1- �شرح مل�شمون الختالف يف الأمناط.

2- التجريب يف التلوين و التمزيق و الل�سق.
الأ�شماك ذات الأمناط املختلفة.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على العالقة بني القريب و البعيد و اأحجام 

العنا�سر.
2- ا�شرتجاع مفهوم الت�شميم بالأمناط املختلفة. 

3- التدريب على ا�ستخدام اخليال يف الر�سم.

الأ�شجار ذات الأمناط املختلفة.
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ال�سف اخلام�س البتدائي 

5



الف�صل الرابع
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القراآن الكرمي 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة القراآن الكرمي لل�شف اخلام�س ابتدائي:
اأن يراعي التلميذ اآداب تالوة القراآن الكرمي.. 1
اأن تزداد حمبة التلميذ لكتاب اهلل .. 2
اأن يتدرب التلميذ على القراءة من امل�سحف.. 3
اأن يتلو التلميذ �سورة الزلزلة.. 4
اأن يحفظ التلميذ �سورة الزلزلة ح�سب قدرته.. 5

الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يراعي اآداب تالوة القراآن الكرمي.  	
اأن ينظر لل�سورة اأثناء قراءة املعلم 	
 اأن يحفظ �سورة الزلزلة. 	

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة والب�سملة، 
الإن�سات(.

�سورة الزلزلة.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يراعي اآداب تالوة القراآن الكرمي.  	
اأن ينظر لل�سورة اأثناء قراءة املعلم. 	
 اأن يحفظ �سورة ال�سرح. 	

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة والب�سملة، 
الإن�ساب(.

�سورة ال�سرح.
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التوحيد 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة التوحيد لل�شف اخلام�س االبتدائي:

 اأن تزداد معرفة التلميذ بدينه الإ�سالمي.. 1

اأن يعتز التلميذ بدينه الإ�سالمي.. 2

اأن يعدد التلميذ الأ�سول الثالثة.. 3

اأن يزداد فهم التلميذ لأركان الإ�سالم اخلم�سة.. 4

اأن يذكر التلميذ منزلة كل ركن من اأركان الإ�سالم.. 5

اأن يذكر التلميذ الآثار املرتتبة على تطبيق اأركان الإ�سالم.. 6
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الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يعرف الأ�سل الأول من اأ�سول الدين. 	
اأن يعرف الركن الأول من اأركان الإ�سالم اخلم�سة. 	
اأن يعرف معنى ل اإله اإل اهلل. 	
اأن يعرف بع�ض اأثار �سهادة اأن ل اإله اإل اهلل على امل�سلم. 	
 اأن يعرف منزلة �سهادة اأن حممًدا ر�سول اهلل من الدين. 	
اأن يعرف عظم �ساأن ال�سهادتني. 	
اأن يحب دينه الإ�سالمي، ويعتز به. 	

معرفة العبد ربه. 
دين الإ�سالم هو الدين احلق.
معنى �سهادةاأن ل اإله اإل اهلل.

منزلتها من الدين.

اأثارها على امل�سلم.
معنى �سهادة اأن حممًدا ر�سول اهلل ¤.

منزلتها من الدين.

اآثارها على امل�سلم.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يعرف الأ�سل الثاين من الأ�سول الثالثة. 	
اأن يعرف منزلة ال�سالة من الإ�سالم.  	
اأن يعرف اآثار ال�سالة على امل�سلمني 	
اأن يعرف منزلة الزكاة من الإ�سالم.  	
اأن يعرف اآثار الزكاة على امل�سلمني. 	
اأن يعرف منزلة ال�سوم من الإ�سالم. 	
اأن يعرف اآثار ال�سوم على امل�سلمني. 	
اأن يعرف منزلة احلج من الإ�سالم.  	
اأن يعرف بع�ض اآثار احلج على امل�سلمني. 	
اأن يعرف اإفراد العبادة هلل تعالى.  	
اأن يعرف باآثار التوجه هلل تعالى يف عبادته.  	

معرفة العبد دينه.
اإقامة ال�سالة.

منزلتها ـ واآثارها. 
اإيتاء الزكاة.

منزلتها ـ واآثارها.
 �سوم رم�سان.

منزلته ـ واآثارها.
حج بيت اهلل احلرام. 

منزلته ـ واآثارها.
اإخال�ض العبادة هلل. 

معناها ـ واآثارها. 
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الفقه 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الفقه لل�شف اخلام�س االبتدائي:

اأن يعرف التلميذ فرو�ض الو�سوء، ونواق�سه.. 1

اأن يتو�ساأ التلميذ و�سوء �سحيحًا.. 2

اأن تزداد معرفة التلميذ ب�سفة ال�سالة.. 3

اأن يتاأدب التلميذ باآداب الأكل وال�سرب.. 4

اأن يحفظ التلميذ اأذكار الأكل وال�سرب.. 5
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الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يعرف فرو�ض الو�سوء. 	
 اأن يعرف نواق�ض الو�سوء. 	
اأن يتعلم الو�سوء ال�سحيح. 	
اأن يقت�سد يف ا�ستعمال املاء. 	
اآداب الأكل وال�سرب. 	
اأن يتاأدب باآداب الأكل وال�سرب. 	
اأن يحفظ اأذكار الطعام وال�سرب. 	

فرو�ض الو�سوء.
نواق�ض الو�سوء.

�سفة الو�سوء. 
اآداب الأكل وال�سرب.

الت�سمية عند الأكل وال�سرب، حمد اهلل بعد الأكل وال�سرب، 
ا�ستعمال اليمني والأكل مما يليه، احرتام الطعام، جتنب ما 

ي�سر بال�سحة، جتنب اإحداد النظر ملن ياأكل، البعد عن ال�سرب 
من فم الربادة ونحوها.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يعرف بع�س �شروط ال�شالة 	
اأن ي�سلي �سالة �سحيحة. 	
اأن يحفظ دعاء ال�ستفتاح. 	
اأن يحفظ �سيغة الت�سهد الأول. 	
اأن يحفظ �سيغة الت�سهد الأخري. 	
اأن يعرف بع�ض مبطالت ال�سالة. 	
اأن يعرف بع�ض مكروهات ال�سالة. 	
اأن يتعرف على اآداب املزاح مع الآخرين. 	

ال�سالة املفرو�سة.
�شروط ال�شالة.

دعاء ال�ستفتاح ومو�سعه.
الت�سهد الأول ومو�سعه.

الت�سهد الأخري ومو�سعه.
مبطالت ال�سالة

مكروهات ال�سالة.
�سفة ال�سالة.

اآداب املزاح مع الآخرين.
اإكثار املزاح واآثار ذلك، املزاح بال�سرب اأو الكالم اجلارح، 

الكذب يف املزاح.
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اللغة العربية

االأهداف ال�شنوية ملادة اللغة العربية  لل�شف  اخلام�س  االبتدائي:

ب التلميذ جماًل مفيدة من ذاكرته.. 1 اأن يركرِّ

اأن يكت�سب التلميذ مهارات القراءة اجلهرية.. 2

اأن ي�ستخدم التلميذ مهاراته اللغوية يف بناء توا�سله الجتماعي.. 3

اأن يقراأ التلميذ كلمات ق�سرية.. 4

اأن يطبق التلميذ الإمالء الختباري على كلمات الدر�ض.. 5

اأن يظهر التلميذ دافعية وا�سحة نحو قراءة الكلمات.. 6

اأن يتقن التلميذ مهارة �سرعة اخلط عند كتابة اجلمل.. 7

اأن يكتب التلميذ بياناته الأ�سرية من ذاكرته.. 8

اأن يحفظ التلميذ ثالث اأنا�سيد تبعًا لقدراته.. 9

اأن ي�ستخدم التلميذ جماًل منوعة يف التعبري اأمام اأقرانه.. 10

اأن يطبق التلميذ مهارات ال�ستماع يف ال�سف.. 11
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الف�شل الدرا�شي االأول والثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:

1- اأن يقراأ جملة مفيدة من كلمتني مفتوحة احلركات.   

2- اأن يكتب جملة مفيدة من كلمتني مفتوحة احلركات.

3- اأن يقراأ كلمات ق�سرية من ثالثة واأربعة حروف مفتوحة احلركات .  

4- اأن يفهم  معاين جمل الدر�ض.

ب جماًل من كلمتني مفتوحة احلركات. 5- اأن يركرِّ

6- اأن يظهر اهتمامًا بقراءة الكلمات.        

7- اأن يكون جملة مفيدة من كلمتني.                                   

8- اأن يكتب الكلمات بالإمالء الختباري.

9- اأن يكتب اجلمل ب�سرعٍة وو�سوح.

10- اأن يحفظ  اأبيات الأنا�سيد.

11- اأن يلقي الن�سيد ملحنًا اأمام اأقراأنه.

12- اأن يختار اجلملة املطلوبة من بني جمموعة من اجلمل.

13- اأن يعرب �سفهياً  عن اجلملة التي مت قراءتها

14- اأن يعربرِّ �سفهيًا اأمام اأقراأنه بجمٍل مفيدٍة عن مو�سوٍع خمتار.

15- اأن يتعرف على غر�ض املتكلم  �سواء كان ا�ستفهام اأو تعجب اأو نهي.

16- اأن يعتذر عن خطئه بطريقة مقبولة.

كلمات وظيفية.

كلمات مفتوحة احلركات.

كلمات ق�سرية من ثالثة واأربعة حروف. 

جمل الدرو�ض.

كلمات خمتارة.

كلمات وظيفية.

كلمات ق�سرية خمتارة.

جمل خمتارة.

اأنا�سيد ق�سرية.

مهارات التعبري ال�سفهي.

مهارات ال�ستماع.

مهارات املحادثة.
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الريا�سيات

االأهداف ال�شنوية ملادة الريا�شيات لل�شف اخلام�س االبتدائي:

اأن يتعّرف  التالميذ على اأنواع ال�ساعات .. 1

اأن يتعّرف التالميذ  على اأحداث تقا�ض بال�ساعة  .. 2

اأن يتعّرف التالميذ  على الأعداد من50-41 .. 3

اأن يتعّرف التالميذ على العد بالع�سرات.. 4

اأن ميثل التالميذ الأعداد حتى 50 بالآحاد  و الع�سرات.. 5

اأن يتعّرف التالميذ  على النقود حتى 50 .. 6

اأن يتعّرف التالميذ  على عملية اجلمع 0. 7

اأن يتعّرف التالميذ  على مقارنة الأعداد من 50-41 .. 8

 اأن يتعّرف التالميذ على كتابة  الأعداد من 50-41.. 9

اأن يتعّرف التالميذ على اأرقام الطوارئ.. 10
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 الف�شل  الدرا�شي االأول 

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة الأعداد

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يعد الأعداد من 41-  50. 	
يقراأ لأعداد من  50-41. 	
يرتب الأعداد ت�سل�سليا من   50-41. 	
يكتب الأعداد من 50-41. 	
يتعرف التالميذ على العد بالع�سرات. 	
ميثل التالميذ الأعداد حتى 50 بالآحاد  و الع�سرات. 	

عدي
واحد واربعون ، 00،خم�سون.

ترتيب الأعداد من41 اإلى 50.
كتابه ، تكوين الأعداد باخلامات.

عدي اكتبي اقرئي.
اكتبي عدد الحاد و الع�سرات.

اقرئي العدد و اكتبيه.

الوحدة

ُيتوقع من التلميذ اأن:

يتعرف اأرقام الطوارئ. 	

يكتب  اأرقام الطوارئ  يف الورقة  . 	

يت�سل بالطوارئ. 	

999 -998 -905 -993
999 -998 -905 -993

اإ�سعاف- ا�ستعالمات-مطايف-�سرطة.

وحدة العمليات 
احل�سابية

ُيتوقع من التلميذ اأن:

يتعرف اجلمع با�ستعمال املعدودات بناجت ل يتجاوز 40. 	

يجمع  با�ستخدام الورقة والقلم بناجت ل يتجاوز 40. 	

يجمع با�ستعمال الآلة احلا�سبة . 	

جمع.
الأعداد.

الآلة احلا�سبة.
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 الف�شل  الدرا�شي الثاين 

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

النقود

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعرف  النقود حتى 50. 	
ي�ستعمل النقود )يف املق�سف- خارج املدر�سة (. 	
يجمع النقود. 	
ي�ستعمل القطع النقدية والأوراق النقدية يف عمليات ال�سراء. 	

عملة نقدية.
بيع و�سراء.

جمع.
�سراء.

الوقت

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعرف اأنواع ال�ساعات . 	
يتعرف مكونات ال�ساعة. 	
يتعرف اأحداث تقا�ض بال�ساعة.  	
يتعرف اأحداث تقا�ض بالدقيقة . 	

�ساعة حائط ، �ساعة يد، �ساعات الكرتونية.
عقرب �ساعات ، عقرب دقائق اأرقام.

�ساعة ، �ساعتان ،
خم�سة ع�سرة دقيقة-ثالثون دقيقة.
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العلوم

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة العلوم لل�شف اخلام�س االبتدائي:
اأن يتعرف التلميذ على اأجزاء النبتة )اجلذور، ال�ساق، الأوراق(.. 1
اأن ي�سنف التلميذ احليوانات األى حيوانات فقارية ول فقارية.  . 2
اأن ي�سف التلميذ دورة حياة النباتات.. 3
اأن ي�سف التلميذ دورة حياة بع�ض احليوانات.. 4
اأن يتعرف التلميذ على اأنواع املواطن )الغابات وال�سحاري(.. 5
ان يذكر التلميذ ا�ستخدامات موارد الأر�ض. . 6
ان يتعرف التلميذ على دوران الأر�ض حول نف�سها. . 7
اأن يتعرف التلميذ على اأ�سباب حدوث الف�سول الأربعة. . 8
اأن يتعرف التلميذ على اأن يتعرف التلميذ على املادة وطرق قيا�سها. . 9

اأن يتعرف التلميذ على طرق تغري حالة املادة بالت�سخني والتربيد. . 10
اأن يتعرف التلميذ على احلرارة. . 11
اأن يتعرف التلميذ على طرق ا�ستك�ساف الكهرباء.. 12
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الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

املخلوقات احلية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف علىاملخلوقات احلية وحاجاتها. 	
يتعّرف على املق�سود باملخلوقات احلية. 	
يقارن بني املخلوقات احلية واملخلوقات الغري حية. 	
يحدد حاجات املخلوقات احلية. 	
النباتات واأجزاوؤها: 	
يتعّرف على املق�سود بالنباتات. 	
يربط بني اأجزاء النباتات ووظائفها. 	
ي�سنف النباتات. 	
احليوانات وت�سنيفها: 	
يتعّرف على املق�سود باحليوانات. 	
يتعّرف على كيفية ح�سول احليوانات على حاجاتها. 	

معرفة املخلوقات احلية:
املخلوقات احلية وحاجاتها:
املق�سود باملخلوقات احلية.

حاجات املخلوقات احلية.
النباتات واأجزاوؤها:
املق�سود بالنباتات.

وظائف اأجزاء النبات الرئي�سية )اجلذور – ال�ساق – 
الأوراق(. 

ت�سنيف النباتات.
احليوانات وت�سنيفها:
املق�سود باحليوانات. 

كيف حت�سل احليوانات على احتياجاتها.

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف على دورة حياة النبات. 	
يو�سح كيف ينمو النبات. 	
دورات حياة بع�ض احليوانات:  	
يتعرف على املراحل املختلفة التي متر بع�ض احليوانات. 	

املخلوقات احلية تنمو وتتغري:
دورة حياة النبات:

منو النبات. 
دورات حياة بع�ض احليوانات:

دورات حياة الزواحف والأ�سماك والطيور.

اأماكن املعي�شة: 
)املوطن(

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف على الغابة. 	
ي�سف الغابة.  	
يتعّرف على الغابة املطرية. 	
ال�سحاري احلارة.  	
يتعّرف على ال�سحاري احلارة.  	

اأنواع املواطن.
الغابات.

و�سف الغابة. 
الغابة املطرية. 

ال�سحاري احلارة 
ال�سحراء احلارة.
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

الأر�ض 
ومواردها

ُيتوقع من التلميذ اأن:
املعادن وال�سخور:  	
يتعّرف على خ�سائ�ض املعادن. 	
يتعّرف على ال�سخور واأنواعها. 	
يذكر ا�ستخدامات املعادن وال�سخور. 	
الرتبة: 	
يو�سح اأهمية الرتبة. 	
يذكر اأنواع الرتبة. 	

ا�ستخدامات موارد الأر�ض:
املعادن وال�سخور: 
خ�سائ�ض املعادن. 
ال�سخور واأنواعها.

ا�ستخدامات املعادن وال�سخور.
الرتبة:

اأهمية الرتبة.
اأنواع الرتبة. 
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

الأر�ض والف�ساء

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف على �سبب حدوث الف�سول الأربعة.  	
ي�سف الف�سول الأربعة. 	
يو�سح تغري الف�سول الأربعة. 	

الأر�ض والف�ساء:
�سبب حدوث الف�سول الأربعة:

و�سف الف�سول الأربعة.
تغري الف�سول الأربعة.

املادة

ُيتوقع من التلميذ اأن:
املادة وقيا�سها: 

يتعّرف على املق�سود باملادة. 	
ي�سف خ�سائ�ض املادة. 	
يتعّرف على طرق قيا�ض املادة. 	
يقي�ض مواد با�ستخدام اأدوات اأو وحدات قيا�ض. 	
يتعّرف على املق�سود بالوزن. 	
يتعّرف على اأدوات قيا�ض الوزن. 	
املواد ال�سلبة وال�سائلة والغازية:  	
يقارن بني حالت املادة الثالث. 	
يو�سح طرق ال�ستفادة من حالت املادة الثالث. 	

مالحظة املواد:
املادة وقيا�سها: 

املق�سود باملادة.
خ�سائ�ض املادة.

طرق قيا�ض املادة.
املق�سود بالوزن.

اأدوات قيا�ض والوزن.
املواد ال�سلبة وال�سائلة والغازية:

املادة ال�سلبة./ ال�سوائل. / الغاز.
ال�ستفادة من حالت املادة الثالث.

تغيريات املادة
ُيتوقع من التلميذ اأن:

تغري حالة املادة: 
يالحظ تغري املادة بالت�سخني وبالتربيد. 	

تغريات املادة: 
تغري حالة املادة:

تغري املادة بالت�سخني.
تغري املادة بالتربيد.

الطاقة

ُيتوقع من التلميذ اأن:
احلرارة: 

يتعّرف على املق�سود باحلرارة.
يو�سح املق�سود بدرجة احلرارة.

ا�ستك�ساف الكهرباء: 
يتعّرف على التيار الكهربائي.

يحدد اأ�سكال الكهرباء.
يذكر طرق الوقاية من الكهرباء.

ا�ستعمال الطاقة: 
احلرارة:

املق�سود باحلرارة.
املق�سود بدرجة احلرارة.

ا�ستك�ساف الكهرباء: 
التيار الكهربائي.

الوقاية من الكهرباء
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الرتبية الجتماعية )بنني(

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة االجتماعية لل�شف اخلام�س االبتدائي:
اأن يكون التلميذ عالقة اإيجابية وفعالة مع اقرانه. . 1
اأن يتقن التلميذ فن ال�سغاء واإلقاء الأ�سئلة على الخرين عند احلديث.. 2
اأن ي�سارك التلميذ يف خمتلف الأن�سطة املدر�سية مراعيًا اأنظمه وقوانني املدر�سة.. 3

الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يعرف ف�سل حتية الإ�سالم:. 1
يبادر باإلقاء ال�سالم على اأقرانه ويرد عليهم اإذا �سلموا.. 2
ي�سافح اأقرانه عند لقائه بهم يف ال�سباح.. 3
يبت�سم لأقرانه عند مقابلتهم.. 4
ي�سارك اأقرانه يف الأن�سطة املدر�سية.. 5
يقدم امل�ساعدة للمحتاج من اأقرانه.. 6
يطلب امل�ساعدة عند احلاجة من اأقرانه.. 7

العالقة مع الأقران:
- املبادرة باإلقاء ال�سالم والرد عليهم.

- م�سافحة الأقران يف ال�سباح.
- تقدمي البت�سامة لالأقران. 

- م�ساركتهم يف الأن�سطة املدر�سية. 
- تقدمي امل�ساعدة للمحتاج. 

- طلب امل�ساعدة  من اأقرانه.

ُيتوقع من التلميذ اأن:
1. يتعّرف على اآداب اإلقاء الأ�سئلة.

اإلقاء الأ�سئلة والإجابة عنها:
- اآداب اإلقاء الأ�سئلة.

- عدم �سوؤال املن�سغل بالكالم اأو الهاتف. 
- مالءمة ال�سوؤال للموقف. 

- توجيه النظر واجل�سم للطرف الآخر. 
- اختيار كلمات منا�سبة. 

- عدم تكرار ال�سوؤال. 
- الإجابة تكون بعد النتهاء من ال�سوؤال.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
1. يتعرف على اآداب ومهارات ال�ستماع.

الإ�سغاء اجليد:
- توجيه النظر واجل�سم اإلى املتحدث. 

- الهتمام بال�ستماع اإلى املتحدث. 
- تنميه مهارة الرتكيز.

- احرتام املتحدث والتفاعل معه.
- عدم الن�سغال اأو ال�سحك اأمام املتحدث.

ُيتوقع من التلميذ اأن:
1. يحرتم العاملني يف املدر�سة.

2. يلتزم بتعليمات العاملني يف املدر�سة وتوجيهاتهم.
3. يحافظ على نظافة مدر�سته.

4. يحافظ على حمتويات مدر�سته.
5.يتعرف على املالب�ض املنا�سبة للمدر�سة.

6. ي�سع املالب�ض يف مكانها املخ�س�ض بعد خلعها.

اللتزام باأنظمة وقوانني املدر�سة:
- احرتام العاملني يف املدر�سة. 

- اللتزام بتعليماتهم بتوجيهاتهم. 
- املحافظة على نظافة املدر�سة. 

- املحافظة على حمتويات املدر�سة. 
- لب�ض املالب�ض املنا�سبة للمدر�سة. 

ُيتوقع من التلميذ اأن:
1. ي�سارك يف الأن�سطة اجلماعية ملدر�سته مثل الرحالت والزيارات.

2. يقوم بدوره دون الإعتداء على اأدوار الآخرين.
3. ي�ستخدم مهارات اجتماعية يف تعامله مع الآخرين.

4. يتعرف على اأماكن الأ�سطفاف يف املدر�سة.

امل�ساركة يف اأن�سطة املدر�سة:
- امل�ساركة يف الأن�سطة اجلماعية.

- القيام بدوره دون العتداء على اأدوار الآخرين. 
- ا�ستخدم مهارات اجتماعية يف التعامل مع الآخرين.
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الرتبية الأ�سرية)بنات(

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية االأ�شرية لل�شف اخلام�س االبتدائي:
اأن تتعّرف التلميذة على اأهميه ال�سم�ض لأج�سامنا وقواعد الأمن وال�سالمة عن التعر�ض لها. 1
اأن تتعّرف التلميذة على النقاط الأ�شا�شية الواجب مراعاتها عند احلي�س. 2
اأن ترتب التلميذة مالب�سها يف الدولب بطريقه �سحيحه ومنظمه. 3
اأن تكت�سب التلميذة بع�ض املهارات العلمية يف حت�سري اأطباق ب�سيطة من اخل�سروات والفواكه. 4
اأن ت�ساهم  التلميذة يف نظافة منزلها بطريقه اإيجابيه وفعاله. 5
اأن تطبق التلميذة القوانني الأ�سا�سية عند التعامل مع املعلمة. 6
اأن تتعّرف التلميذة على �شروط الأمن وال�شالمة يف الطرق العامة. 7
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�شحتي و�شالمتي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف على العناية باأع�ساء اجل�سم يعود على �سالمة اجل�سم  	

كله. 
تتعّرف على كيفية منو اجل�سم بطريقة مب�سطة. 	
تتعّرف على طريقة العناية بنظافة القدمني واليدين. 	
تتعّرف على ا�ستخدام مقلمة الأظافر بطريقة �سحيحة. 	
تو�سح طريقة تنظيف الأظافر وتقليمها. 	
تتعّرف على اأهمية التعر�ض ل�سوء ال�سم�ض )الوقاية من الأمرا�ض  	

للج�سم(. مهمة  فيتامينات  على  – احل�سول 
تتعّرف على الطريقة والوقت املنا�سب للتعر�ض لل�سم�ض، وعدم  	

التعر�ض لها.
تعلل اأهمية جتنب اأ�سعة ال�سم�ض ال�سديدة. 	
تطلب امل�ساعدة من الأم يف حالة وجود اأمل.  	
تتعرف على ما يجب مراعاته اأثناء احلي�ض مثل عدم الرك�ض  	

والقيام بحركات عنيفة.

اأهمية اجل�سم ال�سليم وال�سحيح.
نظافة اجل�سم: 

طرق العناية باليدين والقدمني. 
كيفية ا�ستخدام مقلمة الأظافر.

 
الوقاية من الأمرا�ض: 

اأهمية �سوء ال�سم�ض.
اأخطار التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض.

 لبلوغ عند الإناث:
ما يجب مراعاته عند احلي�ض.

ملب�شي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تو�سح كيفية الهتمام بالنظافة ال�سخ�سية. 	
تتدرب على طي املالب�ض بعد غ�سلها. 	
تعلق املالب�ض يف املعالق بعد خلعها بطريقة �سحيحة. 	
تدرك ومتيز حالة املالب�ض املت�سخة  	
)مالب�ض خارجية – داخلية – جوارب(.  	
متيز وتدرك الروائح غري املقبولة يف املالب�ض واجلوارب.  	
تدرك حاجة املالب�ض اإلى اإ�سالح )املالب�ض امل�سقوقة – الأزرار  	

املقطوع اجلوارب املثقوبة (.
تطلب امل�ساعدة يف اإ�سالح وترميم املالب�ض حني ت�ستدعي  	

احلاجة .

 ترتيب املالب�ض :
طي املالب�ض. 

تعليق املالب�ض. 
التعرف على املالب�ض النظيفة من غريها. 
متى تكون املالب�ض بحاجة اإلى ت�سليحات .
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

غذائي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف على اأهمية املاء يف احلياة.  	
تتعرف على �سرورة �سرب كميات وافرة من املاء يوميا. 	
تتعرف على الفرق بني احلليب الطازج واملجفف. 	
تعدد منتجات م�ستقة من احلليب )اللنب – اجلنب – اللنب  	

الزبادي (.
تنظف اخل�سروات جيدا كال ح�سب نوعه . 	
تعلل �سبب احلر�ض على نظافة اخل�سروات قبل اأكلها. 	
تطبق طريقة حفظ اخل�سروات يف الأماكن املخ�س�سة لها يف  	

الثالجة عمليا.
تنظف الفواكه جيدًا كل ح�سب نوعه . 	
تعلل �سبب احلر�ض على نظافة الفواكه قبل اأكلها. 	
تطبق طريقة حفظ الفواكه يف الأماكن املخ�س�سة لها يف الثالجة  	

عمليا.
تو�سح طرق تناول البي�ض م�سلوق اأو مقلي.  	

املاء: 
اأهمية املاء. 

احلليب:-  اأنواعه.
منتجات احلليب.

 اخل�سروات :
تنظيفها. 
حفظها. 
 الفواكه:

تنظيفها. 
حفظها.

 البي�ض: 
جمالت ا�ستخدام البي�ض.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

م�شكني

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف على اأهمية املاء يف احلياة.  	
تتعرف على �سرورة �سرب كميات وافرة من املاء يوميا. 	
تتعرف على الفرق بني احلليب الطازج واملجفف. 	
تعدد منتجات م�ستقة من احلليب )اللنب – اجلنب – اللنب  	

الزبادي (.
تنظف اخل�سروات جيدا كال ح�سب نوعه . 	
تعلل �سبب احلر�ض على نظافة اخل�سروات قبل اأكلها. 	
تطبق طريقة حفظ اخل�سروات يف الأماكن املخ�س�سة لها يف  	

الثالجة عمليا.
تنظف الفواكه جيدا كال ح�سب نوعه . 	
تعلل �سبب احلر�ض على نظافة الفواكه قبل اأكلها. 	
تطبق طريقة حفظ الفواكه يف الأماكن املخ�س�سة لها يف الثالجة  	

عمليا.
تو�سح طرق تناول البي�ض م�سلوق اأو مقلي.  	

    ترتيب غرفة النوم:

ترتيب املكتب.

ترتيب الت�سريحة.

    ترتيب غرفة املعي�سة :

ا�ستعمال املكن�سة العادية.

ا�ستعمال املكن�سة الكهربائية.

منا�سبتي
ُيتوقع من التلميذة اأن:

تذكر اأهمية يوم املعلم. 	
   يوم املعلم.

الأمن 
وال�سالمة

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تربط حزام الأمان املوجود يف الأمنوذج. 	
تتقيد باآداب ركوب ال�سيارة واجللو�ض فيها والنزول منها عمليا. 	
تعلل �سبب املحافظة على ال�سيارة ونظافتها. 	
تتعرف على اأهمية ال�سري على الر�سيف. 	
تتبع الآداب الإ�سالمية عند امل�سي يف ال�سارع. 	
تتعرف على الإلتزام  باإ�سارات املرور اأثناء عبور ال�سارع. 	
تتعلم تطبيق قواعد واأنظمة املدر�سة داخل ال�سف. 	

    ركوب ال�سيارة:
طريقة ربط حزام الأمان.

اآداب ركوب ال�سيارة والنزول منها.
املحافظة على نظافة ال�سيارة.

   عبور ال�سارع:
اآداب عبور ال�سارع.

اإ�سارات املرور.
الأنظمة املدر�سية.
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الرتبية الفنية 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية الفنية لل�شف اخلام�س االبتدائي:
التعبري بالألوان واخلامات املنا�سبة عن العالقات اجلمالية والعنا�سر الطبيعية املحيطة ببيئة التلميذ.. 1
حماكاة اأعمال فنية عاملية، وحملية �ساهمت يف التنفي�ض عن م�ساعر الفنان، واحتياجاته. . 2
 مناق�سة اأعمال فنية معا�سرة، وحماولة ال�ستلهام منها يف مو�سوعات معربة تنعك�ض على �سخ�سية التلميذ وتعززها.  . 3
التعرف تقنيات ا�ستخدام الألوان ومزجها ل�ستخدامها يف عمل تاأثريات لونية جميلة.. 4
معرفة بع�ض القيم اللونية مثل الإتزان اللوين ،الن�سجام والتباين اللوين با�ستخدام الألوان احلارة ، الباردة، اأو املت�سادة. . 5
الملام باملزيد من امل�سطلحات الزخرفية كالتماثل الكلي والن�سفي يف زخارفنا الإ�سالمية. . 6
و�سف اأحد الأعمال الزخرفية م�ستخدمًا امل�سطلحات الفنية الزخرفية . . 7
الملام بطرق اإعداد ومعاجلة الطني املنا�سب للعمل اخلزيف.. 8
تكوين زخريف بارز على اأ�سطح اأحد العمال اخلزفية املنتجة بطريقة ال�سرائح ،واحلبال . . 9

 التعرف على م�سميات اأجزاء الأ�سكال الهند�سية وابتكار افكار جديدة لتوظيفها يف اأعمال فنية . تطبيق بع�ض اخل�سائ�ض الت�سكيلية . 10
اخلا�سة  الورق .

تنفيذ اأعمال فنية مبتكرة بخامات ورقية متنوعة مع مراعاة مالم�ض ال�سطوح والكتلة .. 11
حتديد القيم الفنية التي حققت اأو اأخلت بالقيم اجلمالية يف املنتج الفني. . 12
اإنتاج عمل فني جم�سم با�ستخدام اخلامات امل�ستهلكة .. 13
عمل ت�سميم طباعي وتفريغه من ثالثة األوان مف�سولة .. 14
عمل تكوين طباعي . . 15
التحدث عن بع�ض القيم اجلمالية يف اأحد اأعمال زمالئه .. 16
انتاج اعمال فنية من املعدن م�ستوحاة من البيئة املحلية وال�سور الرتاثية ال�سعبية . . 17
القدرة على و�سف الأعمال اجلمالية املج�سمة واملنفذة من �سفائح املعدن. . 18
القدرة على ا�ستخدام الأدوات واخلامات اخلا�سة بال�سكيل على املعدن.. 19
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جمالت الرتبية الفنية لل�سف اخلام�س ابتدائي

املفرداتاملجال

ر�سم م�سهد من ق�سة. 	الر�سم
تعابري الوجه. 	

الر�سم و التلوين
اأوراق اخلريف بالبا�ستل. 	
ر�سم زرعه )حتديد بالع�سار و تلوين بالبا�ستل(. 	
راأيت الأرقام بالذهبي. 	
التلوين باأ�سلوب الزجاج املع�سق. 	

ا�سمي بالألوان. 	التلوين
الأ�سكال الهند�سية والألوان الباردة واحلارة. 	

خم�شة اأمناط من الطبيعة. 	اخلط و اللون
يوم ال�سعر املجنون. 	

الت�سكيل بالورق
ال�سلحفاة النمطية. 	
زهور فان جوخ بق�سا�سات الورق)عمل جماعي (. 	
ال�سمك املجزاأ. 	
لوحة الظل )الأر�سية األوان مائية ، ال�سكل ورق اأ�سود(. 	

التماثل الن�سفي يف زخارفنا الإ�سالمية. 	الزخرفة
التماثل الكلي والن�سفي يف زخارفنا الإ�سالمية. 	

حلي �سعبية. 	اأ�سغال املعادن
مباين �سعبية ) الغائر والبارز (. 	

اأ�سكال بارزة على امل�سطحات الطينية )الإ�سافة(. 	الت�سكيل باخلزف
اآنية احلبال الطينية. 	
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الف�شل الدرا�شي االأول:

مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الر�سم والتلوين

ُيتوقع من التلميذ:
1- التنوع يف اأوراق ال�سجر ) ال�سكل ،احلجم ، التفا�سيل (.

2 - اإظهار تفا�سيل �سكل الورقة اأثناء الر�سم.  
3- التلوين با�ستخدام اأقالم البا�ستيل.

4-اإي�ساح  اإبداع اخلالق والقيم اجلمالية يف الأوراق. 

اأوراق اخلريف بالبا�ستل.

ُيتوقع من التلميذ:
1- تعّلم الر�سم باملالحظة من خالل ر�سم العنا�سر اللتي 

اأمامه.
2- التظليل ب�سكل مب�سط.

3- التلوين با�ستخدام البا�ستل.  
4- الدقة يف ا�ستكمال التفا�سيل .

ر�سم زرعه )حتديد 
بالع�سار و تلوين 

بالبا�ستل(.

الت�سكيل بالورق

ُيتوقع من التلميذ:
 1-  ت�سمية اأجزاء ال�سلحفاة.

 2- ق�ض ول�سق ج�سم ال�سلحفاة على الورق امللون. 
 2- تلوين الأر�سية بتقنية التنقيط با�ستخدام م�ساحة 

  قلم الر�سا�ض والأكريلك.
 3- التنويع يف ا�شتخدام اخلطوط يف ال�شكل.

 5- العالقات اجلمالية يف تنوع الأمناط.

ال�سلحفاة النمطية .

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعّرف على ق�سة الفنان فان جوخ و اأ�سلوبه التجريدي.

2- ا�ستخدام تقنيات جديدة يف الكولج .
3- ا�ستخدام الغراء مبعايري منا�سبة.

4- اإمكانية البتكار يف التنفيذ.

زهور فان جوخ بق�سا�سات 
الورق

)عمل جماعي (.
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الف�شل الدرا�شي االأول:

مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

اخلط واللون

ُيتوقع من التلميذ:
1-  التعامل مع النقطة واخلط كل على حدة.         

2-  ر�سم النقطة، واخلط باأقالم الفلوما�سرت يف لوحة فنية.          
3- تلم�ض النقطة، واخلط يف الطبيعة من حولنا.

خم�شة اأمناط من الطبيعة.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعّرف على مفهوم التباين )الت�ساد( اللوين.     

2-  ر�سم م�ساحات خطية لونية متداخلة.        
3- الإح�سا�ض بتاأثري العالقات الونية املت�سادة اجلمالية. 

4- اإيجاد نوع من املرح والفكاهة حول مو�سوع  الدر�ض 
) التعليم عن طريق اللعب(.

يوم ال�سعر املجنون.

الزخارف

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على مفهوم التماثل الن�سفي. 

2-  ر�سم وحدة زخرفية حتقق التماثل الن�سفي. 
3- تذوق القيم اجلمالية للتماثل يف ال�سور املعرو�سة. 

التماثل الن�سفي 
يف زخارفنا الإ�سالمية.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التفريق بني التماثل الن�سفي، والكلي. 

2- تكرار الوحدة الزخرفية ال�سابقة ثماثاًل كليًا.
3-اإدراك القيم اجلمالية للتماثل والتكرار يف الزخرفة 

الإ�سالمية.

التماثل الكلي والن�سفي 
يف زخارفنا الإ�سالمية.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

اأ�سغال معادن

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعّرف على املنتجات املعدنية التي اأنتجها الفنان 

ال�سعبي. 
2- التعرف على اأنواع املعادن التي ميكن ا�ستخدامها لعمل 

احللي. 
3- القدرة على التعامل مع الأدوات. 

4- التمكن من تنفيذ قطعة حلي. 
5- تقدير الأعمال اليدوية ال�سعبية.

حلي �سعبية.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على خ�سائ�ض املعدن. 

2- حتديد التفا�سيل على القطعة املعدنية.
3- ممار�سة اأ�سلوب ال�سغط على املعدن ) الغائر والبارز(.  

4- ال�ستمتاع بالتجريب على املعادن . 

مباين �سعبية 
) الغائر والبارز (.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

التلوين

ُيتوقع من التلميذ:
1- مراجعة الدائرة اللونية و �سبب تتابع الألوان به ذا 

الأ�سلوب.
2- كتابة ال�سم بخط كبري و �سميك.

3- تق�سيم اللوحة ل�ستة اأق�سام.
4- تلوين ال�سم بالألوان البا�ستل الزيتية.

5- ا�ستخراج الألوان الفرعية من خالل دمج لونني 
اأ�سا�سيني.

ا�سمي بالألوان.

ُيتوقع من التلميذ:
1- العالقة بني ال�سوء والألوان.

2- التعرف على الألوان احلارة والباردة.
3- ا�ستخدام الفر�ساة والألوان املائية يف التلوين.

4-  الإ�ستمتاع مب�ساهدة الألوان احلارة والباردة يف لوحات 
بع�ض الفنانني .

الأ�سكال الهند�سية والألوان 
الباردة واحلارة.

الر�سم والتلوين

ُيتوقع من التلميذ:
1-  مفهوم التكرار.

2- ر�سم تكوين با�ستخدام الأرقام.
3-  ا�ستخدام ورق ال�سفاف لتكرار الأرقام.

4- تلوين الأرقام باألوان الفلوما�سرت.

راأيت الأرقام بالذهبي.

ُيتوقع من التلميذ:
1- ر�شم خطوط م�شتقيمة با�شتخدام امل�شطرة.

ار بكمية منا�سبه. 2- التدريب على ا�ستخدام الع�سّ
3- التلوين �سمن م�ساحات حمددة با�ستخدام الغوامق. 

والفواحت.
4- تقدير العمل الفني املنفذ .

التلوين باأ�سلوب الزجاج 
املع�سق.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

اأ�سغال ورق

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعّرف على م�سميات اأجزاء الدائرة  )  ن�سف،  ربع، 

ثمن (.
2- تق�سيم الدائرة اإلى ن�سفني ثم اإلى اأربعة ثم اإلى ثمانية.

3- اإيجاد عالقات بني جزيئات الدائرة خلدمة املو�سوع.
4-  ابتكار اأفكار جديدة لتوظيف اأجزاء الدائرة.

ال�سمك املجزاأ.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على خطوات عمل ال�سور الظلّية.

2- تلوين اخللفية بالألوان املائية )األوان زاهية(.
3- ر�سم �سكل من اختيارهم على الورق الأ�سود.

4- التدريب على مهارة الق�ض.
5- ا�ستخدام ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

لوحة الظل
) الأر�سية األوان مائية ، 

ال�سكل ورق اأ�سود(.

الر�سم

ُيتوقع من التلميذ:
1- تنمية مهارة التخيل الق�س�سي.

2- الر�سم بحرية بدون قيود.
3-  التعبري عن م�ساعره من خالل الر�سم.

ر�سم م�سهد من ق�سة.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التجريب يف ر�سم عدة تعبريات وجه خمتلفة.

2- التدريب على ر�سم العينني و احلاجبني و الفم باأو�ساع 
خمتلفة للتعبري عن انفعالت خمتلفة.

3- التعبري عن نف�سه ب�سكل ب�سيط وخمتزل.

تعابري الوجه.
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الت�سكيل 
باخلزف

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على مفهوم ال�سريحة.

2-  مفهوم املعاجلة ال�سطحية.
3- فرد قطعة الطني بالفرادة على �سكل �سريحة.

4- اإ�سافة الأ�سكال على ال�سريحة باملعاجلة.
5- اإمكانية الإبتكار بالتجريب يف الأ�سكال امل�سافة. 

اأ�سكال بارزة على
امل�سطحات الطينية

)الإ�سافة(.

ُيتوقع من التلميذ:
1-  التعرف على طريقة الت�سكيل باحلبال.

2- ت�سكيل حبال متعادلة ال�سمك.
3- طريقة اإعداد قاعدة الإناء.

4- ت�سكيل اإناء باحلبال الطينية.
5- مترين  ع�سالت اليد.

اآنية احلبال الطينية.
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ال�سف ال�ساد�س البتدائي 6
ال�سف ال�ساد�س البتدائي 
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القراآن الكرمي 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة القراآن الكرمي لل�شف ال�شاد�س االبتدائي:
      اأن يراعي التلميذ اآداب تالوة القراآن الكرمي.. 1
      اأن تزداد حمبة التلميذ لقراءة القراآن الكرمي. . 2
      اأن يتعلم التلميذ القراءة من امل�سحف.. 3
      اأن يتلو التلميذ �سورتي ال�سحى والهمزة ح�سب قدرته.. 4
      اأن يحفظ التلميذ �سورتي ال�سحى والهمزة ح�سب قدرته.. 5

الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يراعي اآداب تالوة القراآن الكرمي.  	
اأن يتابع قراءة املعلم من امل�سحف. 	
 اأن يتلو �سورة ال�سحى. 	
اأن يحفظ �سورة ال�سحى. 	

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة والب�سملة، 
الإن�ساب(.

�سورة ال�سحى.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يراعي اآداب تالوة القراآن الكرمي.  	
اأن يتابع قراءة املعلم من امل�سحف. 	
اأن يتلو قراءة �سورة الهمزة. 	
اأن يحفظ �سورة الهمزة. 	

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة والب�سملة، 
الإن�ساب(.

�سورة الهمزة.
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التوحيد 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة التوحيد لل�شف ال�شاد�س االبتدائي:

اأن تزداد معرفة التلميذ بالر�سول ¤ ودعوته.. 1

اأن يدرك التلميذ احلكمة من اإر�سال الر�سل.. 2

اأن يعّرف التلميذ نبذة من ق�س�ض بع�ض الأنبياء ودعوتهم للتوحيد.. 3

اأن يتعّرف التلميذ على بع�ض اأهل بيت ر�سول اهلل ¤ ويحبهم.. 4

اأن يتعّرف التلميذ على اأمهات املوؤمنني ر�سي اهلل عنهن، ويحبهم. . 5

اأن يعّرف التلميذ معنى ال�سحابة وال�سلف ال�سالح، ويحبهم. . 6
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الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يعرف على الأ�سل الثالث من اأ�سول الإ�سالم. 	
اأن يبني الواجب عليه جتاه ر�سول اهلل ¤. 	
اأن يجعل قدوته ر�سول اهلل يف كل �سيء. 	
اأن يعرف الواجب  جتاه النبي حممد ¤. 	
اأن يعرف اأول الر�سل واآخرهم.  	
اأن يعرف اإلى اأي �سيء دعا اإليه الر�سل عليهم ال�سالم.  	
اأن يبني الواجب نحو الر�سل والأنبياء جميعا.  	
اأن يعرف ف�سل الإكثار من ال�سالة على النبي. 	

معرفة العبد نبيه.
نبذة عن النبي ¤ دعوته.

دليل نبوته، ور�سالته. 
كمال ر�سالته ودليلها.
عموم ر�سالته ودليلها.

القتداء بالنبي  ¤ يف كل �سيء. 
الواجب للنبي  ¤ اأول الر�سل واأخرهم.
دعوة الر�سل عليهم ال�سالم ودليل ذلك.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يتعرف على جوانب من حياة النبي  ¤. 	
اأن يعرف اأن حمبة ر�سول ¤ تقت�سي فعل ما اأمر به والبتعاد عن ما نهى  	

عنه.
اأن يعرف منهج اأهل ال�سنة نحو اأهل بيت النبي  ¤. 	
اأن يوؤدي بع�ض الواجبات نحو النبي  ¤اأن يعرف من اأهل بيت النبي  ¤. 	
اأن يوؤدي بع�ض الواجب نحو اأهل بيت النبي  ¤. 	
اأن يتعرف بع�ض اأمهات املوؤمنني ر�سي اهلل عنهن.  	
اأن يتعرف الواجب نحو اأمهات املوؤمنني. 	
اأن يتعرف معنى ال�سحابي ر�سي اهلل عنه.  	
اأن يوؤدي بع�ض الواجب نحو �سحابة النبي  ¤. 	

النبي  ¤ دعوته ـ هجرته.
حقوق النبي  ¤.

اأهل بيت النبي  ¤.
التعريف بهم ـ الواجب لهم.

اأمهات املوؤمنني ر�سي اهلل عنهن:
التعريف بهن ـ الواجب لهن.

)خديجة، عائ�سة، حف�سة ر�سي اهلل عنهن(. 
�سحابة ر�سول اهلل ¤.

التعريف بهم ـ الواجب لهم)اخللفاء الرا�سدون ـ اأبو بكر، عمر، 
عثمان، على ر�سي اهلل عنهم (. 
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الفقه 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الفقه لل�شف ال�شاد�س االبتدائي:

اأن ي�سلي التلميذ �سالة كاملة.. 1

اأن يحفظ التلميذ اأهم اأذكار ال�سالة.. 2

اأن يعرف التلميذ بع�ض مبطالت ال�سالة.. 3

اأن يعرف التلميذ اأحكام �سالة اجلمعة والعيدين . 4

اأن يعرف التلميذ �سفة �سالة اجلمعة والعيدين.. 5

اأن يحفظ التلميذ اآية الكر�سي.. 6

اأن يحافظ التلميذ على املمتلكات اخلا�سة والعامة.. 7
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الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف  التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يعرف �سفة ال�سالة. 	
اأن ي�سلي �سالة �سحيحة.  	
اأن يعرف اأفعال ال�سالة. 	
اأن يعرف اأقوال ال�سالة. 	
اأن يحفظ اأقوال ال�سالة. 	
اأن يعرف الفرق بني ال�سلوات ال�سرية واجلهرية. 	
اأن يعرف �سفة كل فعل من اأفعال ال�سالة. 	
اأن يعرف مبطالت ال�سالة. 	
اأن يتحلى بخلق الطماأنينة يف ال�سالة  	
اأن يردد اآية الكر�سي. 	
اأن يحفظ اآية الكر�سي. 	
اأن يعرف املوا�سع التي ت�سن فيها قراءة اآية الكر�سي. 	
اأن يعرف املوا�سع التي ي�سن قراءة  اآية الكر�سي . 	

�سفة ال�سالة: ا�ستقبال القبلة، تكبرية الإحرام، كيفية رفع 
اليدين عندها، حمل و�سع اليدين يف الوقوف، النظر اإلى مو�سع 

ال�سجود، دعاء ال�ستفتاح وحمله، ال�ستعادة والب�سملة، ما يقراأ يف 
ال�سالة، الإ�سرار يف ال�سرية واجلهر يف واجلهرية، ت�سبيح الركوع 

وال�سجود، كيفية الركوع، مو�سع اليدين بعد الرفع من الركوع، 
كيفية ال�سجود، الأع�ساء ال�سبعة، �سفة اجللو�ض بني ال�سجدتني 

وما يقال فيه، كيفية النهو�ض للركعة الثانية، �سفة الركعة الثانية، 
الت�سهد الأول، الت�سهد الأخري، ال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم، �سفة اجللو�ض يف الت�سهدين، ال�سليمتان.

مبطالت ال�سالة. اخل�سوع يف ال�سالة. اأهم اأذكار ال�سالة. اآية 
الكر�سي: ف�سلها، متى ي�سن قراءتها، �سرحها
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يعرف فوائد �سالة اجلماعة.  	
اأن يعرف ف�سل يوم اجلمعة  	
اأن يعرف �سفة �سالة اجلمعة. 	
اأن يعرف عدد ركعات �سالة اجلمعة. 	
اأن ي�سف خطبتي اجلمعة 	
اأن يعرف اأ�سماء اأعياد امل�سلمني  	
اأن يعرف اأهم اأحكام �سالة العيدين. 	
اأن يفرح بذكر اأعياد امل�سلمني. 	
اأن يعرف �سفة �سالة العيدين. 	
املحافظة على املمتلكات العامة واخلا�سة:  	
اأن يحافظ على املمتلكات العامة يف املدار�ض وامل�ست�سفيات واحلدائق والطرق 	
اأن يعرف اآ�سرار التعر�ض علي ممتلكات الآخرين. 	

�سالة اجلمعة.
ف�سل يوم اجلمعة.

�سفة �سالة اجلمعة.
�سفة خطبتي اجلمعة.

�سالة العيدين.
اأ�سماء اأعياد امل�سلمني، اأهم اأحكام اأعياد امل�سلمني، �سفة �سالة 

العيد.خطبتي العيدين. �سنن العيدين، التكبري يف العيدين.
 املحافظة على املمتلكات اخلا�سة. 

املحافظة على املمتلكات العامة.
البعد عن العبث باملمتلكات العامة وممتلكات الغري.

اأن يحافظ التلميذ على كتبه ومالب�سه.
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اللغة العربية

االأهداف ال�شنوية ملادة اللغة العربية  لل�شف  ال�شاد�س  االبتدائي:

اأن يقراأ التلميذ جماًل ق�سرية.. 1

اأن يركب التلميذ جماًل م�ستقاة من بيئته.. 2

اأن يفهم التلميذ معاين اجلمل الوظيفية املكت�سبة.. 3

اأن يكت�سب التلميذ مهارات القراءة ال�سامتة.. 4

اأن يعرف التلميذ مرادفات واأ�سداد ثالث كلمات خمتارة من الدر�ض.. 5

اأن يطبق التلميذ مهارات ال�ستماع يف املواقف الجتماعية.. 6

اأن يظهر التلميذ الدافعية الالزمة لتعلم كلمات وجمل وظيفية جديدة.. 7

نة من اأربعة حروف. . 8 اأن يطبق التلميذ الإمالء املنظور والختباري على الكلمات املكوَّ

اأن يعربرِّ التلميذ �سفهيًا عن مو�سوع يختاره.. 9

ق التلميذ مهارات جمال اخلط على كتابة جمل الدر�ض.. 10 اأن يطبرِّ

اأن يكتب التلميذ بياناته ال�سخ�سية يف اأربع جمل.. 11

اأن يحفظ التلميذ ثالث اأنا�سيد ح�سب قدراته.. 12
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الف�شل الدرا�شي االول والثاين

املفردات الأهداف التعليمية

جمل ق�سرية.
كلمات وظيفية جديدة.

مهارات ال�ستماع.
كلمات وظيفية منوعة.

مرادفات واأ�سداد لكلمات من الدر�ض. 
معاين الن�سو�ض.

معاين الكلمات واجلمل.
كلمات خمتارة.

جمل خمتارة.
كلمات منوعة.

اأنا�سيد خمتارة.
مهارات التعبري ال�سفهي.

اأدوات ا�ستفهام.
لغة اجل�سد.

ُيتوقع من التلميذ:
اأن يقراأ جملة مفيدة م�سكلة احلركات .       	
اأن يكتب جملة مفيدة م�سكلة احلركات. 	
اأن يكت�سب كلمات وظيفية جديدة 	
ر مهاراته يف ال�ستماع الوظيفي. 	 اأن يطورِّ
اأن ي�ستخدم الكلمات الوظيفية يف حياته اليومية. 	
اأن يذكر مرادفات واأ�سداد ثالث كلمات من الدر�ض. 	
اأن يفهم معاين الن�سو�ض الق�سرية. 	
اأن يو�سح معاين الكلمات واجلمل. 	
اأن يقراأ كلمات وظيفية خمتارة. 	
اأن يكتب اجلمل الق�سرية بالإمالء املنظور. 	
اأن يكتب كلمات وظيفية بالإمالء الختباري. 	
اأن يكتب اجلمل بخٍط وا�سٍح وجميل. 	
اأن يركب جملة مفيدة من جمموعة كلمات. 	
اأن يكون جملة مفيدة . 	
اأن ي�سارك اأقراأنه باإلقاء الن�سيد. 	
اأن يلقي الن�سيد ملحنًا حمفوظًا. 	
اأن ي�سرد ق�س�سًا مفهومة املعاين. 	
رية تبداأ باأدوات ا�ستفهام.  	 اأن يجيب على اأ�سئلة تذكُّ
اأن ي�ستخدم تعابري لغة اجل�سد اأثناء احلديث.  	
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الريا�سيات

االأهداف ال�شنوية ملادة الريا�شيات لل�شف ال�شاد�س االبتدائي:

اأن يتعّرف  التالميذ  على الوقت. . 1

اأن يتعّرف  التالميذ على قيا�ض الأطوال والوزان. . 2

اأن يتعّرف التالميذ  على قيا�ض ال�سعة.. 3

اأن يتعّرف  التالميذ على الأعداد من 100-51 .. 4

اأن يتعّرف التالميذ على مقارنة الأعداد من 51-100 )مبفهوم اأكرب من و اأ�سغر من(.. 5

اأن يتعّرف  التالميذ على كتابة الأعداد من 100-51.. 6

اأن يتعّرف ا التالميذ على العد بالع�سرات .. 7

اأن يتعّرف التلميذ على عملية اجلمع حتى 50. . 8

اأن يتعّرف التلميذ على عملية الطرح حتى 20.. 9

اأن يتعّرف التلميذ على ا�ستخدام اجلوال.. 10
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 الف�شل  الدرا�شي االأول 

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة الأعداد

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يعد الأعداد من 100-51. 	
يقراأ الأعداد من  100-51 . 	
يرتب  الأعداد ت�سل�سليا من   100-51. 	
يكتب  الأعداد  من  100-51. 	
يقارن التالميذ بني الأعداد من 100-51. 	
يتعّرف ا التالميذ على العد بالع�سرات. 	
يقراأ رقم اجلوال  من الورقة. 	
يقراأ رقم اجلوال من الذاكره. 	
ي�ستخدم اجلوال عند احلاجة. 	

عدي.

واحد واربعون ، 00،خم�سون.

ترتيب الأعداد من41 اإلى 50.

كتابه ، تكوين الأعداد باخلامات.

عدي اكتبي اقرئي.

اكتبي عدد الحاد و الع�سرات.

اقرئي العدد و اكتبيه.

وحدة الوقت

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف الوقت الذي ت�سري اإلية ال�ساعة 0 	
يقراأ الوقت الذي ت�سري اإلية ال�ساعة  من الواحدة متاما اإلى  	

الثانية ع�سر )بال�ساعات الكاملة (.
يقراأ الوقت الذي ت�سري اإلية ال�ساعة )ن�سف �ساعة(.  	

جوال الأب- جوال الأم00
جوال الأب- جوال الأم00

جوال
الواحدة متامًا،00 الواحدة والن�سف الثانية، ..

الواحدة متامًا، الثانية متامًا، 000الثانية ع�سر متامًا
الواحدة والن�سف، ..الرابعة والن�سف
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 الف�شل  الدرا�شي الثاين 

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة القيا�ض

ُيتوقع من التلميذ اأن:
 يتعّرف وحدة قيا�ض الأطوال : املرت.  	
يتعّرف وحدة قيا�ض الأوزان . 	
يتعّرف وحدة قيا�ض ال�سعة: اللرت.  	

مرت ، مرتان.
كيلو جرام.

لرت ، لرتان ، ثالثة لرتات .

وحدة العمليات 
احل�سابية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف اجلمع با�ستعمال املعدودات بناجت ل يتجاوز 50. 	
يجمع با�ستخدام الورقة والقلم بناجت ل يتجاوز 50. 	
يجمع با�ستعمال الآلة احلا�سبة0 	
يتعّرف الطرح با�ستعمال املعدودات بناجت ل يتجاوز 20 . 	
يطرح با�ستعمال الآلة احلا�سبة  . 	

جمع.
الأعداد.

الآلة احلا�سبة.
طرح.

الآلة احلا�سبة.
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العلوم 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة العلوم لل�شف ال�شاد�س االبتدائي:

اأن يتعّرف التلميذ على ممالك املخلوقات احلية. . 1

اأن ي�سنف التلميذ احليوانات اإلى حيوانات فقارية ول فقارية.  . 2

اأن يتعّرف التلميذ على اأنواع �سال�سل الغذاء. . 3

اأن يتعّرف التلميذ على مفهوم التكيف. . 4

ان يذكر التلميذ اأماكن وجود املاء. . 5

ان يتعّرف التلميذ على النظام ال�شم�شي من كواكب وجنوم و�شماء. . 6

ان يتعّرف التلميذ على الف�ساء )الأر�ض وال�سم�ض والقمر(. . 7

اأن يتعّرف التلميذ على التغريات الفيزيائية التغريات الكيميائية.. 8

اأن يتعّرف التلميذ على اأنواع القوى واملوقع واحلركة.. 9

اأن يتعّرف التلميذ على اأن يتعرف التلميذ على اأ�سكال الطاقة )ال�سوت وال�سوء(.. 10
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الف�شل الدرا�شي االأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

املخلوقات احلية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
 ت�سنيف املخلوقات احلية: 	
يتعرف على طرق ت�سنيف املخلوقات احلية. 	
ينظم املخلوقات احلية يف ممالك. 	
ي�سمي بع�ض املخلوقات احلية. 	
يتعرف على اململكة النباتية .  	
يتعرف على اململكة احليوانية. 	
احليوانات الالفقارية: 	
يتعرف على املق�سود بالالفقاريات. 	
يذكر بع�ض احليوانات الالفقارية. 	
احليوانات الفقارية: 	
يتعرف على املق�سود بالفقاريات. 	
يتعرف على بع�ض احليوانات الفقارية. 	
)الربمائيات – الزواحف – الطيور – الثديات( 	

ممالك املخلوقات احلية:
ت�سنيف املخلوقات احلية:

طرق ت�سنيف املخلوقات احلية.
تنظيم املخلوقات احلية يف ممالك.

ت�سمية املخلوقات احلية. 
اململكة النباتية.

احليوانات الالفقارية:
املق�سود بالالفقاريات.

بع�ض احليوانات الالفقارية.
احليوانات الفقارية:

املق�سود بالفقاريات.
بع�ض احليوانات الفقارية.

) الربمائيات – الزواحف – الطيور – الثديات( 

النظام البيئي

ُيتوقع من التلميذ اأن:
 املخلوقات احلية يف النظام البيئي:

ال�سال�سل الغذائية.
يتعرف على النظام البيئي.

ي�سف النظام البيئي.
ي�سف ال�سل�سلة الغذائية وال�سبكة الغذائية.

التكيف: 
يتعرف على تركيب املخلوقات احلية وبقاوؤها.

يتعرف على مفهوم التكيف.
يتعرف على تكيف نباتات وحيوانات ال�سحراء 

ي�سف تكيفات النباتات واحليوانات يف بيئات ال�سحراء 
يذكر اأنواع العالقات التعاونية بني املخلوقات احلية.

املخلوقات احلية يف النظام البيئي:
ال�سال�سل الغذائية:

النظام البيئي.
ال�سل�سلة الغذائية.
ال�سبكة الغذائية.

التكيف:
تركيب املخلوقات احلية وبقاوؤها.

تكيف نباتات وحيوانات ال�سحراء.

تكيف نباتات وحيوانات ال�سحراء.



ال�سف ال�ساد�س االبتدائي
ليا

الع
ف 

سفو
ل�

ا

111

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

الأر�ض 
ومواردها

ُيتوقع من التلميذ اأن:
موارد الأر�ض: 	
املاء:  	
يذكر اأماكن وجود املاء. 	
ي�سف كاًل من املاء املالح واملاء العذب.  	
يحدد طرق احل�سول على املاء العذب. 	
يتعرف على حمطات تنقية املياه. 	
يعدد ا�ستخدامات املاء. 	
يذكر طرق املحافظة على املاء. 	

الوحدة : الأر�ض ومواردها : 
موارد الأر�ض:

اأماكن وجود املاء: 
املاء املالح.

املاء العذب.
احل�سول على املاء العذب.

حمطات تنقية املياه.
ا�ستخدامات املاء. 

طرق املحافظة على املاء. 

 الف�شل  الدرا�شي الثاين 

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

الف�ساء

ُيتوقع من التلميذ اأن:
النظام ال�سم�سي:

يتعرف على املق�سود بالنظام ال�سم�سي.
يتعرف على مكونات النظام ال�سم�سي.

النظام ال�سم�سي والف�ساء:
الأر�ض وال�سم�ض والقمر: 

يتعرف على �سبب حدوث الليل والنهار.
يتعرف على دوران الأر�ض.

يتعرف على الظل.
يو�سح �سبب حدوث الف�سول الأربعة.

يحدد اأطوار القمر.

النظام ال�سم�سي والف�ساء:
النظام ال�سم�سي: 

املق�سود بالنظام ال�سم�سي.
ال�سم�ض. -  الكواكب.-  النجوم.

الأر�ض وال�سم�ض والقمر: 
�سبب حدوث الليل والنهار.

دوران الأر�ض.
الظل.

�سبب حدوث الف�سول الأربعة.
القمر  اأطوار القمر. 
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املادة

ُيتوقع من التلميذ اأن:
تغريات املادة: - املادة تتغري: 

يتعرف على التغريات الفيزيائية والكيميائية.
يذكر اأمثلة على التغريات الكيميائية.

يقارن بني التغريات الكيميائية.

تغريات املادة:
املادة تتغري: 

التغريات الكيميائية.

القوى والطاقة

ُيتوقع من التلميذ اأن:
القوى واحلركة: 
املوقع واحلركة: 

ي�سف املوقع.
يذكر املق�سود باحلركة.

يتعرف على املق�سود بال�سرعة.

التكيف: 
ال�سوء: 

يتعرف على املق�سود بال�سوء.
ي�سف خ�سائ�ض ال�سوء.

يتعرف على الأج�سام ال�سفافة واملعتمة.
يذكر اأمثلة على الأج�سام ال�سفافة واملعتمة.

يحدد بع�ض ا�ستخدامات م�سادر ال�سوء املختلفة. 

املخلوقات احلية يف النظام البيئي:
ال�سال�سل الغذائية:

النظام البيئي.
ال�سل�سلة الغذائية.
ال�سبكة الغذائية.

التكيف:
تركيب املخلوقات احلية وبقاوؤها.

تكيف نباتات وحيوانات ال�سحراء.

تكيف نباتات وحيوانات ال�سحراء.

ال�سوء

ال�سوء: 
يتعرف على املق�سود بال�سوء.

ي�سف خ�سائ�ض ال�سوء.
يتعرف على الأج�سام ال�سفافة واملعتمة.

يذكر اأمثلة على الأج�سام ال�سفافة واملعتمة.
يحدد بع�ض ا�ستخدامات م�سادر ال�سوء املختلفة.

ال�سوء: 
املق�سود بال�سوء.

خ�سائ�ض ال�سوء.
الأج�سام املعتمة.

الأج�سام ال�سفافة.
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الرتبية الجتماعية )بنني(

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة االجتماعية لل�شف لل�شاد�س االبتدائي:
ان يتعرف التلميذ على اآداب ال�ستئذان وموا�سعه يف حياتنا اليومية.. 1
ان يدرك التلميذ اهميه ال�سدق واآثره والكذب وعواقبه.. 2
ان يتعرف التلميذ على اهميه اللعب واآدابه واوقاته املنا�سبة.. 3
ان يكون التلميذ عالقه ايجابيه مع الهيئة التعليمية يف املدر�سة.. 4
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املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعّرف على �سيغ طلب ال�ستئذان )لو �سمحت – من ف�سلك..(. 	
 يطلب الإذن عند الدخول. 	
يطلب الأذن يف ا�ستخدام اأدوات الغري يف املنزل اأو املدر�سة. 	

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة اأن:
يدرك اأن ال�سدق من �سفات امل�سلم. 	
يتعّرف على اأن النا�ض يحبون ال�سادق. 	
يعّرف اأن ال�سدق يكون بالقول والفعل عند التعامل مع الآخرين. 	
يتعّرف على اآثار الكذب واآ�سراره. 	
يتعلم كيف يتعامل مع الذين يكذبون. 	

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة اأن:
 يعّرف  فوائد اللعب:. 	
يتعّرف كيف يختار اأماكن اللعب املنا�سبة. 	
يعرف اختيار الأوقات املنا�سبة للعب. 	
يتعلم اآداب اللعب. 	
يعي اأهمية احرتام الدور يف حياته اليومية 	

ال�ستئذان والطلب:
- �سيغة طلب الأذن.

- طلب الأذن يف الدخول. 
- طلب الأذن يف ا�ستخدام اأدوات الغري.

ال�سدق:
- ال�سدق من �سفات امل�سلم. 

- النا�ض يحبون ال�سادق.
- ال�سدق يكون بالقول والفعل عند التعامل مع الآخرين. 

- الكذب عاده �سيئة مذمومة.
- معرفة اآثار الكذب.

اللعب:
-  حتقيق روح التعاون، وتنمية روح امل�ساركة، وعدم الأنانية وحب 

الذات. 
- اختيار اأماكن اللعب املنا�سبة. 
- اختيار الوقات املنا�سبة للعب.

- عدم اإثارة ال�سو�ساء والإزعاج. 
- احرتام الدور.

الف�شل الدرا�شي الثاين
املفرداتالأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ اأن:
يتعلم اآداب العالقة مع معلميه. 	
ي�ستخدم األفاظًا ح�سنة يف تعامله مع العاملني يف املدر�سة. 	
يعّرف م�سميات املوظفني يف املدر�سة )املدير – الوكيل – الخ�سائي...(. 	
يتعّرف على ما يقدمه العاملون للطالب داخل املدر�سة. 	
يحرتم العاملني يف املدر�سة ويقدرهم. 	
ينفذ تعليمات العاملني يف املدر�سة وتوجيهاتهم. 	

العالقة مع املعلمني:
احرتام املعلمني وتقديرهم.

تنفيذ تعليمات وتوجيهات املعلمني.
العالقة مع العاملني يف املدر�سة من الإدارة واملوظفني ...اإلخ:

- ا�ستخدام الفاظ ح�سنة يف التعامل معهم.
- معرفة م�سميات املوظفني باملدر�سة.

- معرفة ما يقدمونه للطالب داخل املدر�سة.
- احرتامهم وتقديرهم.

- تنفيذ تعليماتهم وتوجيهاتهم.
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الرتبية الأ�سرية)بنات(

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية االأ�شرية لل�شف ال�شاد�س االبتدائي:
ان تتعّرف التلميذة على القواعد الأ�سا�سية للمحافظة على ال�سحة العامة والوقاية من المرا�ض.. 1
ان تعد التلميذة حقيبة �سفر منظمه ومنا�سبه.. 2
ان تكت�سب التلميذة مهارات عمليه يف اإعداد م�سروبات واطباق ب�سيطة.. 3
ان تتعّرف التلميذة على املفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة بنظافة دورات املياه.. 4
ان ت�سارك التلميذة يف ا�سبوع النظافة بطريقه عمليه وفعاله.. 5
ان تفعل التلميذة البطاقة ال�سخ�سية يف حياتها اليومية بطريقه مقبولة وفعاله.. 6
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�شحتي و�شالمتي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف على اأهمية العناية بالأ�سنان واأ�سرار اإهمالها. 

تفر�ض اأ�سنانها بطريقة �سحيحة. 
تتعرف على ا�ستخدم خيط الأ�سنان بطريقة �سحيحة واآمنة للتخل�ض 

من بقايا الطعام  من بني الأ�سنان.
تتعرف على معنى اجلراثيم ومن�ساأها واأماكن انت�سارها. 

تتعرف على اأ�سباب انت�سار اجلراثيم 
 تتعرف على م�سار اإهمال النظافة. 

تتعرف على طرق الوقاية من انتقال الأمرا�ض والعدوى.
الهتمام  بالنظافة.

تتعرف على �سرورة ا�ستخدام الأغرا�ض ال�سخ�سية وخطورة ا�ستخدام 
اأغرا�س الآخرين مثل فر�شاة الأ�شنان اأو فوط اأو م�شط. 

تتعرف كيف ت�ستخدم املناديل بطريقة �سحيحة اأثناء العط�ض والكحة 
والتخل�ض منها بعد ا�ستخدامها.

تتعرف على كيفية ا�شتخدام الفوط ال�شحية يف مرحلة احلي�س. 
تتعرف علي الطريقة ال�سحيحة للتخل�ض من الفوطة ال�سحية بعد 

ال�ستخدام. 
تتعرف على متى ينبغي ا�ستبدال الفوطة ال�سحية.

تتعرف على �سرورة الغت�سال بعد اإنتهاء فرتة احلي�ض. 

نظافة اجل�سم: 
اأهمية العناية بالأ�سنان. 

كيفية ا�ستخدام فر�ساة ومعجون الأ�سنان؟ 
ا�ستخدام اخليط ال�سني.

الوقاية من الأمرا�ض: 
التعرف على اجلراثيم  يف اجل�سم. 

التعرف على الأمرا�ض ال�سائعة مثل الزكام والربد وال�سعال 
والتهاب احللق.

الوقاية من انت�سار الأمرا�ض. 
خطورة ا�ستخدام اأدوات  الآخرين من منديل اأو م�سط اأو فوطة 

اأو فر�ساة اأ�سنان اأو غريها.
تغطية الفم يف حالة الكحة اأو العط�ض.

معرفة  اأين وكيف اأخذ امل�ساعدة الطبية. 
البلوغ عند الناث:

ا�ستخدام الفوطة بطريقة �سحيحة .
الغت�سال بعد احلي�ض. 

ملب�شي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف على اختيار املالب�ض املنا�سبة حلالة الطق�ض )مالب�ض لل�ستاء 

لل�سيف(. – مالب�ض 
تتعرف على طي املالب�ض امل�ستخدمة يف ال�سفر وو�سعها يف احلقيبة 

بالإ�سافة الى اأدوات النظافة يف حقيبة ال�سفر بطريقة مالئمة.
تتعرف على اإغالق احلقيبة بطريقة �سحيحة.

املالب�ض:
اختيار املالب�ض املنا�سبة ح�سب حالة الطق�ض. 

جتهيز حقيبة ال�سفر وو�سع اأدوات ال�سفر )من�سفة- �سامبو- 
�سابون- معجون وفر�ساة اأ�سنان(.
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غذائي

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف على ا�ستخدام املاء يف املنزل.

)ال�سرب-  النظافة - الطهارة- الطبخ - اإعداد امل�سروبات( 
تقدر نعمة املاء وحتافظ عليها.

تتعرف على اأنواعًا من م�سروبات احلليب ال�ساخن.
تعد اأ�سنافًا ب�سيطة من احلليب.

تتعرف على اإعداد  اأ�سنافا من ال�سلطات اجليدة.
تتعرف على اإعداد  اأطباقًا من الفواكه كال�سلطة.

تتعرف على اإعداد  بع�ض الع�سائر الطازجة من الفاكهة.
 تتعرف على ا�ستخدام البي�ض يف اإعداد بع�ض الأطعمة مثل الكيك. 

تتعرف على طرق اإعداد بع�ض ال�سطائر با�ستخدام اأنواع اخلبز 
املختلفة.

املاء: 
ا�ستخدام املاء. 

احلليب: 
تقدمي احلليب.

اخل�سروات:
عمل �سلطة من اخل�سار. 

الفواكه :
عمل �سلطة من الفواكه.

اأعداد ع�سري من الفواكه.
البي�ض:

اأ�سناف من البي�ض. 
اخلبز: 

طرق اأعداد ال�سطائر.
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م�شكني

ُيتوقع من التلميذة اأن:
تتعرف على  حماليل النظافة اخلا�سة باحلمام )ديتول(.

تتعرف على ا�ستخدم املحاليل اخلا�سة بالتنظيف باملقادير املنا�سبة. 
تتعرف على الفوط اخلا�شة والإ�شفنج امل�شتخدم يف تنظيف وتعقيم 

احلمام .
تتعرف على الطريقة اخلا�سة بتنظيف املرحا�ض – املغ�سلة – 

الأر�سيات – الأرفف وجتفيفها 

تنظيف دورة املياه:
ا�ستخدام حماليل التنظيف بطريقة �سحيحة. 

تنظيف اأر�سية احلمام.

ُيتوقع من التلميذة اأن:منا�سبتي
اأ�سبوع النظافة.ت�ساهم ب�سكل فعال يف اأ�سبوع النظافة يف املدر�سة.

الأمن 
وال�سالمة

ُيتوقع من التلميذة اأن:
حفظ معلوماتها ال�سخ�سية.

تتعرف على الطريقة ال�سحيحة ل�ستخدام الهاتف.
تتعرف على الأرقام املهمة )الإ�سعاف، املطافئ، ال�سرطة(

 ال�سالمة يف احلركة:
املعلومات ال�سخ�سية )ال�سم والعنوان ورقم هاتف(.

طريقة ا�ستخدام الهاتف.
 الأرقام املهمة يف الهاتف.
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الرتبية الفنية 

االأهداف العامة ال�شنوية ملادة الرتبية الفنية لل�شف ال�شاد�س االبتدائي:
مناق�سة اأهم القيم الفنية املتوفرة يف اأعمال فنية جتريدية.. 1
ا�ستخدام تقنيات ب�سيطة لتجهيز قما�سه الر�سم والتخطيط امل�سبق لها   قبل التلوين ، والتاأكيد على العمل اجلماعي والتعاوين .. 2
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جمالت الرتبية الفنية لل�سف ال�ساد�س ابتدائي

املفرداتاملجال

األوان و زخارف.

الت�سكيل بال�سل�سال.

ن�سيج.

خداع ب�سري.

ر�سم و تلوين.

فن البوب.

الزخرفة.

الت�سكيل باخلامات.

الر�سم والتحبري.

اأ�سغال املوزايك.

عجلة الألوان املفّرغة. 	
املماثلة. 	
دائرة الأمناط – التماثل بالتناوب. 	
دائرة الأمناط  بال�شل�شال– التماثل بالتناوب با�ستخدام الأختام. 	
ت�سميم وجه باحلبال الطينية و تلوينها. 	
جملة الن�سيج. 	
الن�سيج با�ستخدام الإطار. 	
اخلداع الب�سري ) اأ�سكال هند�سية(. 	
الف�ساء اخلارجي )الأ�سكال األوان �سمعية، الأر�سية األوان مائية(. 	
حياة دع�سوقة “خنف�ساء �سغرية”. 	
ت�سميم طابع بريد. 	
فن البوب. 	
	 .CD ت�سميم غالف الـ
نبات الكورو اللولبي )األوان نائية –تدّرج لوين(. 	
اأيادي احلّنة. 	
ق�سا�سات ورقية )اأ�سلوب الزجاج املع�ّسق(. 	
�سجرة “كلمت” / كولج + ر�سم. 	
درا�سة حلذاء باحلرب الأ�سود. 	
منظر طبيعي )املدر�سة التنقيطية(. 	
املوزايك )فن الف�سيف�ساء(. 	
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الف�شل الدرا�شي االأول

مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

األوان و زخارف

ُيتوقع من التلميذ:
1- ت�سمية الألوان لأ�سا�سية.

2- ا�ستخراج الألوان الثانوية و ت�سميتها.
3- تطبيق الدائرة اإلى اأجزاء )ن�سف-ربع-ثلث- ثمن(.
4- ق�ض اأجزاء �سغرية من الدائرة )يف و�سع التطبيق(.

اأر�سية  على  تثبيته  بعد  لل�سكل  بالقيمة اجلمالية  الإح�سا�ض   -5
غامقة .

عجلة الألوان املفّرغة.

ُيتوقع من التلميذ:
التاأكيد على مفهوم املماثلة بالتكرار .

2- تنفيذ ت�سكيالت لونية متماثلة با�ستخدام الإ�ستن�سل.
3- املناق�سة حول طريقة التلوين ال�سحيحة )باإجتاه واحد(.

املماثلة.

ُيتوقع من التلميذ:
1- التذكري مبفهوم التماثل الدوراين .

2- قواعد التماثل.
2- ر�شم اأ�شكال و خطوط يف ق�شم و تكراره يف باقي الأق�شام 3- 

جماليات التماثل مللء فراغ امل�ساحات.

دائرة الأمناط – التماثل 
بالتناوب.

ت�سكيل 
بال�سل�سال

ُيتوقع من التلميذ:
1- معرفة ماهية اخلتم .

2- البحث و التجريب لأدوات ت�سلح للختم على ال�سل�سال.
3- تكرار الوحدة بالتناوب يف ا�ستخدام الأختام.

4- التحدث عن القيم الفنية لبع�ض النماذج املنفذة.

دائرة الأمناط  
بال�سل�سال– التماثل 
بالتناوب با�ستخدام 

الأختام.

ُيتوقع من التلميذ:
1- اإي�ساح مفهوم مب�سط للت�سميم .

يف  واملغايرة  التنوع  حتدث  اأن  ميكن  اللتي  العنا�سر  تعداد   -2
الت�سميم .

3- ت�سكيل حبال متنوعة ال�سمك بني الرفيع وال�سميك .
4- ا�ستخدام األوان الإكلريك يف التلوين.

5-التنوع واملغايرة يف التنظيم البنائي لل�سكل واملالم�ض .
6- تنمية القدرات البتكارية .

ت�سميم وجه باحلبال 
الطينية و تلوينها.
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الف�شل الدرا�شي االأول

مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

ن�سيج

ُيتوقع من التلميذ:
1- معرفة امل�سطلحات الأ�سا�سية يف الن�سيج.

2- مفهوم ال�سداة واللحمة .
3- تعلم طريقة الن�سيج الب�سيط.

4- ا�ستخدام املبادء الأ�سا�سية يف الن�سيج .
5- ال�ستمتاع بعملية ق�ض املجالت.

جملة الن�سيج.

ُيتوقع من التلميذ:
1- نبذة تاريخية عن ا�ستخدام الإن�سان الأول للن�سيج.

2- عر�ض املفاهيم ) ال�سدا ،اللحمة ، التف�سيح واللز (.
3- عمل خيط الت�سدية .
4- عمل خيط اللحمة .

5- اإجادة تكرار طريقة ن�شج اخليوط.
6- تذوق القيمة اجلمالية للن�سيج اليدوي املحلي .

الن�سيج با�ستخدام الإطار.

خداع ب�سري

ُيتوقع من التلميذ:
 1- التعرف على مفهوم اخلداع الب�سري و رائده .

2- التدريب على ا�شتخدام امل�شطرة يف عمل خطوط 
م�ستقيمه.

3- حتديد اأ�سكال هند�سية  مفّرغة.
4- التلوين باإتقان با�ستخدام الألوان الفلوم�سرت.

اخلداع الب�سري.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

ر�سم و تلوين

ُيتوقع من التلميذ:
1- �سرح فهمهم ملاهية النظام ال�سم�سي) ال�سم�ض 

والكواكب و ما يبدو يف الف�ساء(.
2- ربط بني مادة الريا�سيات و العلوم و الفنون.

3- ر�سم باملالحظة من خالل ر�سم ل�سور للف�ساء 
اخلارجي.

4- تلوين ال�سكل بدقة عند ا�ستخدام األوان البا�ستل الزيتي.
5- تلوين الأر�سية باللون الأ�سود املائي.

6- ا�ستخدام امللح اخل�سن لعمل تاأثريات مع الألوان املائية.

الف�ساء اخلارجي
)الأ�سكال األوان �سمعية، 
الأر�سية األوان مائية(.

فن البوب 

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على مفهوم فن البوب وا�ستخداماته يف 

الق�س�ض.
2- اجلمع بني الكتابة و الر�سم.

3- التلوين با�ستخدام الألوان الأ�سا�سية.
4- اإدراك اأهمية فن البوب يف التوا�سل مع املجتمع.

فن البوب.
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فن البوب

ُيتوقع من التلميذ:
1- اختيار العبارات املنا�سبة.

2- اختيار مو�سوع الر�سم املنا�سب.
3- ا�ستخدام الورق امللون يف التنفيذ مع الألوان. 

4- فهم العالقة بني الر�سم والت�سميم.

. CD ت�سميم غالف الـ

الزخرفه

ُيتوقع من التلميذ:
1- معرفة خ�سائ�ض النباتات اجلمالية.

2- ر�سم ت�سكيالت زخرفية نباتية من العنا�سر الطبيعية.
2- التدريب على ر�شم خطوط �شريحة بدرجات خمتلفة.

3- التدريب على اإحداث التاأثريات )الفاحت والغامق (.
4- تقدير الطبيعة م�سدر الإلهام.

نبات الكورو اللولبي
)األوان نائية –تدّرج لوين(.

 

ُيتوقع من التلميذ:
1- التعرف على الزخارف ال�سعبية.  

2- معرفة العنا�سر النباتية املكونة للزخارف ال�سعبية. 
3- تطبيق الزخارف النباتية. 

4- ال�ستفادة من الزخرفة يف التزيني. 
5- تعزيز الإهتمام بالرتاث ال�سعبي .

اأيادي احلّنة.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

ر�سم و تلوين

ُيتوقع من التلميذ:
1- احلث على التخّيل من خالل النظر لالأ�سياء من منظار 

خمتلف  )كائن �سغري(.
2- الهتمام بالن�سب عند ر�سم العنا�سر املحيطة باحل�سرة.

3- التمييز بني خ�سائ�ض الألوان ذات الأ�سا�ض الزيتي و 
الأ�سا�ض املائي من حيث مقاومة اأر�سية العمل.

الف�ساء اخلارجي
)الأ�سكال األوان �سمعية، 
الأر�سية األوان مائية(.

ُيتوقع من التلميذ:
1- بداية ا�ستخدام الإن�سان للرموز. 

2- مفهوم الرمز. 
3- اأ�س�ض ت�سميم طابع الربيد.

3- طرق توظيف الرموز يف الطوابع.
4- ت�سميم طابع بريد. 

5- ا�ستثارة اخليال .

ت�سميم طابع بريد.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الت�سكيل 
باخلامات

ُيتوقع من التلميذ:
1- اأ�س�ض التخطيط للعمل الفني.

2- التنوع يف اختيار الدرجات اللونية للورق.
3- ق�ض  ول�سق الورق امللون باأ�سلوب الزخاج املع�سق.

4- تكوين منظر طبيعي بالورق امللون. 
5- الإح�سا�ض بالقيمة اجلمالية للعمل الفني. 

ق�سا�سات ورقية 
)اأ�سلوب الزجاج املع�ّسق(.

 

ُيتوقع من التلميذ:
 1- معرفة طريقة دمج الورق مع الألوان.

2- خطوات ا�ستخدام اخلامات الورقية يف الر�سم بالألوان. 
3- تلوين الأر�سية بالق�ض والل�سق. 

4- ا�ستخدام األوان القوا�ض يف ر�سم �سجرة )كلمت(.
5- ال�سعور بالتوافق بني اخلامة امل�ستخدمة واملو�سوع.

�سجرة “كلمت”
كولج + ر�سم.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الر�سم 
والتحبري

ُيتوقع من التلميذ:
1( تعّلم الر�سم باملالحظة من خالل ر�سم العن�سر الذي 

اأمامه.
2(  ممار�سة املهارات احلركية الدقيقة يف الر�سم.

3( الإح�شا�س باأهمية املالحظة لإجناز العمل الفني.

درا�سة حلذاء باحلرب 
الأ�سود.

ُيتوقع من التلميذ:
1( التعر ف على اأ�سلوب الفن التنقيطي

     ورائده ) جورج�سورا (.
2( الرتوي والنظر يف تفا�سيل الأ�سياء.

3( ر�سم منظر طبيعي من �سورة.
4( ا�ستخدام األوان التحبري امللونة.

5( الإح�سا�ض بالقيمة الفنية للوحة التنقيطية.

منظر طبيعي 
)املدر�سة التنقيطية(.

اأ�سغال املوزايك

ُيتوقع من التلميذ:
1-  التعرف على تقنية الف�سيف�ساء.

2-  طباعة ت�سميم مب�ّسط على لوح خ�سبي با�ستخدام 
الكربون.

3-  تثبيت قطع املوزايك با�ستخدام غراء اخل�سب.
4- �سب الرتويبة مللء الفراغات.

املوزايك )فن الف�سيف�ساء(.
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الرتبية البدنية )بنني(
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مقدمة
هذا الدليل موجه ملعلم الرتبية البدنية يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية )بنني( ب�سكل خا�ض. وقد ُروعي يف اإعداده واختيار حمتوياته اإتباع 
اإلى تعليمات عامة، وتعليمات خا�سة بتنفيذ  فل�سفة منهج الرتبية البدنية املالئم للنمو والتطور البدين. وتنق�سم تعليمات ا�ستخدام الدليل 

اخلربات التعليمية. وهي كما يلي:
اأواًل: تعليمات عامة :

1-قراءة مقدمة الدليل وتعليمات ا�ستخدامه قبل البدء يف ا�ستخدامه.
2-ميكن للمعلم ال�ستفادة من املعلومات الواردة يف هذا الدليل عند اإعداده للخربات التعليمية، مع ا�ستعانته ببع�ض الكتب واملراجع العلمية 

احلديثة املتخ�س�سة.
3-العمل على توفري عوامل الأمن وال�سالمة لكل تلميذ عند اختيار �ساحة اللعب، والأجهزة والأدوات امل�ستخدمة، وعند تنفيذ اخلربة التعليمية.
4-الإهتمام باملفاهيم احلركية بقدر الإهتمام باملهارات احلركية املحددة يف حمتوى كل مرحلة تعليمية، والعمل على تب�سيطها بالقدر الذي 

ينا�سب م�ستوى كل تلميذ يف كل مرحلة تعليمية.
5-احلر�ض على مراعاة حتقيق موؤ�سرات اأداء كل خربة تعليمية، والتاأكد من حتققها.

6-العمل على ال�ستفادة من املقرتحات املحددة يف اخلربة التعليمية لتطويرها، وميكن اإ�سافة غريها وفقا مل�ستوى تقدم كل تلميذ 7-الإهتمام 
بكل جوانب التقومي اخلا�سة باخلربة التعليمية، وعدم التاأكيد فقط على اجلانب املهاري دون اجلانبني املعريف والوجداين.

8-العمل على اإ�سراك اأ�سرة التلميذ يف العملية التعليمية، ومتكينهم من متابعة ابنهم.
ثانياً: تعليمات اخلربات التعليمية :

اإلى م�سمون معني، ويتطلب بع�ض الإجراءات لتحقيقه. وفيما يلي  ت�سمنت اخلربات التعليمية عددًا من العناوين الفرعية، ي�سري كل منها 
تو�سيح لهذه العناوين وكيفية حتقيقها: 

املعلم  وعلى  والوجدانية.  واملعرفية  املهارية  املجالت  اإلى  ت�سنيفها  مع  اإجرائية  �سورة  يف  الأهداف  �سياغة  مت  التعليمية:  اخلربة  1-اأهداف 
الهتمام  بكل املجالت الثالثة والعمل على حتقيقها. 

2-التنظيم: ي�سري اإلى املكان الذي �سيتم تنفيذ اخلربة التعليمية فيه وما يتطلب من اإعداد وتخطيط وجتهيز يقوم به املعلم قبل تنفيذ اخلربة 
التعليمية. 

3-الأجهزة والأدوات املطلوبة: ت�سمل ما يتطلبه تنفيذ اخلربة التعليمية من اأجهزة واأدوات متنوعة �سواء �سغرية اأو كبرية، وبالعدد الذي يتنا�سب 
مع التالميذ. وميكن للمعلم اأن يقوم بتوفريها ويعمل على ا�ستخدامها، اأو يختار بع�سا منها ح�سب توفر الإمكانيات لديه، اأو ي�ستعمل بدائل لها 

مبا يتنا�سب مع البيئة وذلك يف حال �سعوبة توفريها. 
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4-موؤ�سرات الأداء: وهي نقاط توجه انتباه املعلم جلوانب مهمة يف اأدائه للخربة التعليمية. 

5-�سرح الأداء: هو ت�سور ملا ميكن اأن ت�سري عليه عملية تنفيذ اخلربة التعليمية. واملعلم لي�ض ملزما باإتباعها متاما، ولكن ميكنه ال�ستفادة 

منها، والتعديل فيها، اأو الإ�سافة اإليها وفقا ملا يراه منا�سبا.  
6-مالحظة الأداء: هي مقرتحات ميكن ال�ستفادة منها يف ت�سور اخلربة التعليمية وتعزيز عملية التعليم، وت�سمل رفع اأو زيادة م�ستوى 

�سعوبة اأن�سطة اخلربة التعليمية، اأو ممار�ستها يف مواقف متنوعة، وميكن للمعلم اأن ي�سيف اإليها. 
7-حت�سني الأداء وتعزيزه: ت�سري اإلى الأن�سطة التي ميكن تطبيقها لتح�سني الأداء اأو تعزيزه لتطوير اأداء اخلربة التعليمية. 

8-تقومي اخلربة التعليمية: ت�سمل اإجراءات تقومي اخلربة والتي يتم من خاللها التحقق من تعلم التالميذ للخربة التعليمية. وتت�سمن 

تقومي اجلوانب املهارية واملعرفية والوجدانية، وفق ما يلي: 

اجلانب املهاري: اأحد الطرق العملية لتقييم اجلانب املهاري لأداء التالميذ، ويعتمد على ا�ستخدام موؤ�سرات الأداء، والتي ميكن ت�سميتها 
بالعنا�سر املهمة اأو موا�سفات الأداء، وميكن حتقيق ذلك من خالل ا�ستخدام اإ�ستمارة حمك التعلم والتي تت�سمن اأخذ مالحظات على 

اأداء التالميذ يف كل مهمة حركية.  

-اجلانب املعريف: اأحد الطرق العملية لتقييم اجلانب املعريف للخربة التعليمية، يتم من خالل طرح اأ�شئلة على التالميذاأو اأي ن�شاط 
معريف للتاأكد من اأن التالميذيعوا املعلومات املتعلقة باملهارة احلركية الأ�سا�سية اأو باملفهوم احلركي.

-اجلانب الوجداين: اأحد الطرق العملية لتقييم اجلانب الوجداين للخربة التعليمية هو مالحظة ال�سلوك، وميكن حتقيق ذلك من 
خالل ا�ستخدام اإ�ستمارة متابعة �سلوكيات التالميذاأثناء تطبيق اأن�سطة اخلربة التعليمية يف الدر�ض اأو بعده.
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 الرتبية البدنية لطالب ذوي الإعاقة الفكرية
ينادي املرّبون باأهمية و�سرورة تربية الن�ضء على امل�ساركة يف برامج الرتبية البدنية املتنوعة ملا لها من تاأثري اإيجابي، واعتمدوها و�سيلة من 
و�سائــل الرتبية احلديثة ملا لأن�سطتها التي ي�سارك يف ممار�ستها التالميذ من دور فاعل يف عملية الرتبية ال�ساملة واملتزنة لكافة جمالت منو 

الفرد احلركية والبدنية والعقلية والنف�سّية.
التوافق  تنمية  ت�سهم يف  الفكرية، كما  العامة لتالميذ معاهد وبرامج الرتبية  البدنية وال�سحة  اللياقة  البدنية يف حت�سني  وت�سهم الرتبية 
الع�سلي الع�سبي، وكذلك التوافق احل�سي احلركي، ومن ثم حت�سني الكفاءة احلركية لديهم، كما ت�سهم يف رفع م�ستوى تركيزهم وانتباههم 
وقدرتهم على الإح�سا�ض والت�سور والتذكر والتمييز احلركي والب�سري، ويف ا�ستثارة وحتفيز قدراتهم الب�سرية وال�سمعية واللم�سية، وتوؤدي 

كل هذه العوامل اإلى تنمية ال�ستعدادات الإدراكية لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية .
كما اأن اللعب يعد ن�ساطا له جاذبيته اخلا�سة لذوي الإعاقة الفكرية والنمائية ملا مينحه لهم من �سعور بامل�ساركة والفاعلية والت�سجيع والر�سا 
وال�سعادة، ومن ثم ميكن اأن يكون و�سيطًا ممتازًا لتعليمهم الكثري من املفاهيم واملعلومات والعادات والأمناط ال�شلوكية املرغوبة اجتماعيا يف 
جو ممتع وحمبب اإلى النف�ض، ولالأن�سطة احلركية قيمتها الإيجابية من حيث التفريغ اأو التنفي�ض الوجداين، والتخل�ض من العزلة والن�سحاب 
والطاقة العدوانية، واإك�ساب طالب معاهد وبرامج الرتبية الفكرية بع�ض املهارات التي متكنهم من �سغل وقت فراغهم والإندماج مع الآخرين، 
الع�سلية، واملهارات  التاآزر واملرونة  النف�سية، ويرتتب على ذلك كله حت�سن م�ستوى  اإلى حت�سني �سحتهم  يوؤدي  باأنف�سهم مما  وتنمية ثقتهم 
احلركية لأع�ساء اجل�سم لدى طالب معاهد وبرامج الرتبية الفكرية مع زيادة كفاءاتهم يف تعلم املهارات الأكادميية، كالكتابة وما حتتاجه 

من حركات يدوية دقيقة وتوافقات ح�ض حركية بني العني واليد مثاًل.
ويتطلب تعليم طالب معاهد وبرامج الرتبية الفكرية املفاهيم واملهارات احلركية تخطيطًا حذرًا من املعلم وتطبيق درو�ض منا�سبة، وذات 
معنى ومر�سية للطالب. فقد اإتفق خرباء الرتبية البدنية علـى تطبيق جمموعة من املبادئ، منها �ستة ميكن تطبيقها ب�سكـل خا�ض لتدري�ض 

التـربية احلـركة هي:
اأوًل: يجب اأن يقدم املعلم للتالميذ تطبيقات وفر�ض متكررة ذات معنى ومنا�سبة للمرحلة العمرية، من اأجل م�ساعدتهم على فهم املفهوم 

احلركي وتكوين الكفاءة والثقة يف اأداء املهارة احلركية.
ثانيًا: يجب على املعلم ت�سميم اأن�سطة تعمل على تطوير اجلوانب البدنية واملعرفية للتالميذ؛ فعند تعليم اأبجديات احلركة يجب ت�سجيع 
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التالميذعلى الدمج، والتحليل، والإت�سال وتطبيق املفهوم املعريف وطرح الأ�سئلة حولها.
ثالثًا: يجب ا�ستخدام املهارات احلركية خا�سة: )امل�سي، الهرولة/ واجلري( لتطوير اللياقة البدنية باأ�سلوب متدرج ومعزز للدافعية.

رابعًا: يجب م�ساركة كل التالميذيف اأن�سطة ت�سمح لهم باملواظبة على ممار�سة الن�شاط.
خام�سًا: يجب اأعطاء كل تلميذ فر�ض للتدريب على املهارات باأعلى قدر من النجاح، وتكييفها وفقًا مل�ستوى الفروق الفردية.

�ساد�سًا: العمل على توفري اأدوات كافية ومتنوعة من حيث النوع واحلجم والوزن بهدف زيادة فر�ض التطبيق من اأجل بناء الثقة املطلوبة لكت�ساب املهارات.

وعند تدري�ض برامج الرتبية احلركية للتالميذ معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، ينبغي مراعاة التعليمات التالية:

1-ا�ستثارة اهتمامات التالميذمن خالل املحتوى التعليمي املقدم لهم.

2-مراعاة اإحتياجاتهم النوعية وقدراتهم العقلية من خالل نوعية الأن�سطة التي ل تعتمد كثريًا على العمليات العقلية العليا، وتب�سيط قواعد 
اللعب والنواحي الإ�شرتاتيجية يف الن�شاط، وجتزئة املهارات احلركية املركبة اإلى مراحل متدرجة.

3-ا�ستخدام اأجهزة واأدوات متنوعة ال�سكل واحلجم واللون للعب والن�شاط احلركي، مع مراعاة �شروط الأمن وال�شالمة يف الأجهزة امل�ستخدمة، 
بحيث تكون الأجهزة ال�سلبة ثابتة يف الأر�ض وتكون من اخل�سب بدل من املعدن، كما يف�سل اأن تكون الأجهزة املتنقلة من البال�شتيك املطاط 

القابل للثني اأو النفخ، والقما�ض املح�سو بالق�ض اأو القطن.

اأكرث من مرة وببطء وو�سوح، وجتنب كل من  التعليمات  واإعادة  ب�سيطة،  التوجيهات بطريقة  اإلقاء  واأ�ساليبها  التدري�ض  4-يراعى يف طرق 
امل�سطلحات التقليدية يف النداء، والعقاب البدين اأو التهديد به، واإظهار املديح والثناء. ويجب التاأكيد على اأن الهدف من الأن�سطة احلركية 

بالن�سبة لهم هو ال�سعور بخربة النجاح اأكرث من جودة الأداء احلركي يف حد ذاته.

5-�سرورة ال�ستعانة بالنموذج يف تعليم املهارات احلركية املنا�سبة حلالة كل منهم، والرتكيز على تعلم املهارات الأ�سا�سية كالوقوف وامل�سي 
واجلري والوثب والتعلق باإعتبارها لزمة لتكيفه البيئي، مع حماولة تعليمه املهارات احلركية التي ل ت�ستلزم اأبعادا معرفية كثرية، اأو م�ستوى 

عاليا من التوافق بني اأجزاء اجل�سم.

الأن�سطة احلركية املعدلة يف تنمية القدرات الإدراكية احلركية لذوي  التاأثري الإيجابي لربامج  العديد من البحوث عن  نتائج  اأ�سفرت  وقد 
اأدائهم و�سلوكهم احلركي، وتكيفهم العام ومنوهم احلركي الع�سلي وتوافقهم احل�ض  الإعاقة الفكرية والنمائية القابلني للتعلم، ويف حت�سني 
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حركي، كما ت�سهم هذه الربامج اأي�سا يف حت�سني مفهوم الذات، وبع�ض جوانب ال�سلوك التوافقي لديهم.

وقد عرفت اجلمعية الأمريكية لذوي الإعاقة الفكرية والنمائية باأنها:

والتكيفية  والجتماعية  املفاهيمية  املهارات  اللذين متثلهما  التكيفي  وال�سلوك  العقلي  الأداء  كل من  بانخفا�ض ملحوظ يف  تتميز  )اإعاقة   
العملية، وهذه الإعاقة تظهر قبل بلوغ الفرد الثامنة ع�سرة من عمره(. 

وتتمثل هذه االإعاقات بالتايل:
•  املهارات املفاهيمية:  تتمثل يف اللغة والقراءة والكتابة، الوقت، النقود، الأعداد والتوجيه الذاتي. 	
• واإتباع 	 امل�سكالت الجتماعية،  الذات، حل  امل�سوؤولية الجتماعية، تقدير  العالقات الجتماعية،  ت�سمل على  املهارات الجتماعية: 

التعليمات. 
• املهارات العملية: فهي مهارات احلياة اليومية )العناية بالذات(، املهارات املهنية، الرعاية ال�سحية، ال�سفر والتنقل، 	

ال�سالمة العامة، ا�ستخدام النقود، ا�ستخدام الهاتف«.
ويعترب منهج الرتبية البدنية هو القاعدة الأ�سا�سية التي يتم الإنطالق منها لتاأليف املقرر الدرا�سي للرتبية البدنية لكل �سف درا�سي من 

مراحل التعليم العام للطالب الأ�سوياء اأو لطالب معاهد وبرامج الرتبية الفكرية.
وذلك  درا�سي  ولكل �سف  درا�سية،  كل مرحلة  وفق خ�سائ�ض  املخت�سني  قبل  من  الأ�سوياء  للطالب  املوجهة  املقررات  ت�سميم  يتم  حيث 

بتحديد الوحدات التعلمية مت�سمنة: الأهداف العامة واملحتوى والو�سائل واأدوات التقومي.
الفكرية ب�سكل عام دون حتديد وحدات تعليمية حمددة لكل �سف  يف حني يتم ت�سميم املقررات املوجهة لطالب معاهد وبرامج الرتبية 
درا�سي، ولكن يتم حتديد املحتوى لكل مرحلة درا�سية ب�سكل عام وو�سع مناذج لتطبيقه، ويرتك للمعلم حتديد املحتوى املنا�سب لكل طالب 
وذلك يف �سوء نتائج قيا�ض م�ستوى اأدائه احلايل من حيث جوانب القوة وال�سعف لديه، ومن ثم اختيار الأهداف التعليمية التي ت�سكل اأ�سا�ض 

الربنامج الفردي لكل طالب على حدة.
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تـعــلـم الألـعــــاب
مفهوم االألعاب:

هي اأن�سطة تنفذ فرديًا اأو زوجيًا اأو من خالل جمموعات يتم التحرك يف منطقة حمددة مع ا�ستخدام اأداة اأو بدون.

اأهميتها:
تتعزز ممار�سة الألعاب يف:

1- التحكم وال�سيطرة على الأداة.
2-التحكم يف البدن يوؤدي اإلى زيادة الرتكيز يف التحكم وال�سيطرة على الأداة.

3-تنمي اللياقة البدنية.
4-تطبيق املهارات التلميذة يعترب اأ�سا�سًا ملمار�سة الألعاب واختيارها.

التطبيقات املالئمة لتدري�س الألعاب: 
1-توازن املنهج بني تطوير املفاهيم واملهارات واحلركات الإيقاعية واجلمباز واللياقة البدنية والألعاب. 

2-التعرف على وظائف املفاهيم احلركية وتطوير عنا�سر الأداء املهاري وبناء الثقة يف القدرات الفردية. 
3-ا�شتمرار ن�شاط كل طالب يف اأن�شطة ذات معنى، تعتمد على منوه وتطوره البدين.

مراحل تعلم االألعاب:
هناك اأربع مراحل يلزم املرور بها لتعلم الألعاب، هي:

املرحلة الأولى: املحافظة على مهارة واحدة اأو تطويرها.
املرحلة الثانية:  العمل على دمج مهارتني اأو اأكرث يف ت�سل�سل مرن.

املرحلة الثالثة: تعلم الإ�سرتاتيجيات  الدفاعية والهجومية الب�سيطة.
املرحلة الرابعة: ممار�سة الألعاب ذات القوانني والإ�سرتاتيجيات املركبة يف فرق مع حتديد اأدوار خا�سة للطالب.

ت�شنيف االألعاب:
1-األعاب املطاردة: هي �سكل من األعاب الإ�سرتاتيجيات ال�سهلة فالهدف منها هو احلركة وتغيري الإجتاه واملراوغة.

2-األعاب الهدف: هي من الألعاب التي تهدف اإلى تعزيز الدقة عند اإر�سال اأداة ملنطقة حمددة، وميكن اأن تكون مع احلركة اأو بدونها.
3-األعاب ال�سبكة: تت�سمن هذه الألعاب التحكم، وحتريك اأداة بهدف ت�سعيب اإ�ستحواذ الآخرين عليها مثل لعبة التن�ض امل�سغر اأو الري�سة 

الطائرة اأو كرة الطاولة اأو الكرة الطائرة امل�سغرة.
4-األعاب الدفاع والهجوم: وهي تركز على التحكم وال�سيطرة على اأداة يف منطقة حمددة، وغالبًا تطبق يف الألعاب التي ي�سارك فيها 

فريقني اأو فردين.
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5-األعاب امليدان: وغالبًا ما تر�سل اأداة اإلى منطقة ما مع حماولة املر�سل اجلري للو�سول اإلى تلك املنطقة والرجوع قبل عودة الأداة اإلى 
منطقة الإر�سال مرة اأخرى، وهي من الألعاب املعقدة مثل لعبة الكريكت اأو كرة القاعدة.

معاييــر تقومي الألعــــاب:
1-هل اللعبة ت�سجع امل�ساركة الق�سوى؟

2-هل ت�ساعد اللعبة على احلركة الفاعلة؟
3-هل اللعبة تطور التالميذليكونوا ممار�سني اأف�سل؟

4-هل تراعي اللعبة مبادئ النمو؟
5-هل اللعبة اآمنة اأو غري خطرة؟

6-هل هدف اللعبة وا�سح؟
7-هل تبنى اللعبة على اخلربات ال�سابقة؟

8-هل حتقق اللعبة اإحتياجات التالميذذوي القدرات املختلفة؟
9-هل ت�ساهم اللعبة يف التطور الوجداين والجتماعي لدى التلميذ؟
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املوؤ�سراتاملعايريالوحدة

املهاري
ت�سجع على امل�ساركة الق�سوى.
 ت�ساعد على احلركة الفاعلة.

تطور التالميذ ليكونوا ممار�سني اأف�سل.

-جتنب اأو م�سك �سخ�ض اأو اأداة اأثناء احلركة.
-اإظهار كل من الدقة وامل�سافة اأثناء رمي اأدوات خمتلفة.

-منع املناف�ض من ال�ستحواذ على الكرة اأثناء املحاورة باليد اأو بالقدم.
-رمي اأو لقف الكرة ب�سكل ثابت مع وجود الدفاع من قبل املناف�ض.

-ت�سميم وممار�سة األعاب فردية اأو يف جماميع م�سغرة تت�سمن التعاون مع الآخرين.

املعرفـي

توفر الأمان اأثناء املمار�سة . 
و�سوح الهدف من اللعبة.

تبنى على اخلربات ال�سابقة.

- التمييز بني اإتباع اأو عدم اإتباع قوانني اللعبة اأو اللعب النظيف.
-التعرف على العنا�شر والإ�شرتاتيجيات الأ�شا�شية امل�شتخدمة يف اللعبة والن�شاط.

-ت�سميم األعاب ذات اهتمام �سخ�سي.
-التعرف على دور الألعاب يف فهم ومعرفة الآخرين من نف�ض املجتمع اأو املجتمعات 

الأخرى.
-مالحظة وحتليل وت�شحيح الأخطاء يف الأمناط احلركية ال�شخ�شية.

الوجداين

حتقق احتياجات التالميذ ذوي القدرات 
املختلفة.

ت�ساهم يف التطور الوجداين والجتماعي لدى 
التالميذ.

-تقدير الختالف والتوافق يف الأن�سطة البدنية لالآخرين.
-الحتفال بالنجاح والإجناز ال�شخ�شي اأو الآخرين.

-قبول واحرتام القرارات املتخذة من قبل احلكام �سواء كانت بوا�سطة املعلم اأو 
الزميل.
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 مناذج لتدري�س ال�سفوف العليـــا باملرحلة البتدائية 
)الألعاب(

النموذج الأول:
ا�سم اخلربة التعليمية:  األعاب الهدف 

االأهداف: 
كنتيجة للم�ساركة يف هذه اخلربة التعليمية، �سوف يطور التلميذ قدراته يف:

 

التنظيم:  
�ساحة منا�سبة لتنفيذ ن�سطة الدر�ض. 

االأدوات واالأجهزة: 
1 -2 كرة فلينية اأو ناعمة، مرمى ب�سبكة. ) ميكن ر�سم الهدف على اجلدار ب�سريط ل�سق (  

موؤ�شرات االأداء:  
- مالحظة اأين ت�سوب الكرة من التلميذ امل�سوب. 

-اخلداع اجليد من امل�سوب حتى يبقي احلار�ض يف مكانه فرتة اأطول اأو اإخفاء اجتاه الت�سويب . 

-تخطيط وتطبيق الت�سويب نحو هدف يدافع عنه ) بوجود دفاع عن الهدف (  
-الدفاع عن الهدف وتوقع حماولت الت�سجيل من املناف�ض .

مهاري

معريف-التعّرف على العنا�شر وال�شرتاتيجيات الأ�شا�شية امل�شتخدمة يف اللعبة والن�شاط.

وجداين-الحتفال بالنجاح والجناز ال�شخ�شي اأو الآخرين.
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�شرح االأداء:
-ت�ساعدنا لعبتنا اليوم على الدفاع عن املرمى، فالدفاع عن ت�سويبة حرة تختلف عن الدفاع اأثناء اللعب العادي، اأو اأن تكون حار�ساً  . 

-تلعب اللعبة مبجموعات مكونة من ثالثة تالميذ يقف اأحد التالميذ ثابتا ً بقرب الكرة التي تو�سع يف مكان حمدد على الأر�ض. التلميذ الثاين 
)حار�ض ( يقف ثابتاً  بقرب منت�سف املرمى يف و�سع متوازن مع التهيوؤ باليدين. ل ميكن للحار�ض الوثب اأو رفع اإحدى قدميه عن الأر�ض 

حتى يلم�ض الراكل الكرة. عندما يكون التلميذين م�ستعدين، يعطى التلميذ الثالث اإ�سارة البدء ثم ينتظر لإرجاع الكرة التي تتعدى احلار�ض. 
-للتخطيط والقيام نحو املرمى . لكل م�سوب 3 حماولت للت�سجيل، وبعدها يغري التالميذ اأماكنهم . تاأكد اأن كل تلميذ يح�سل على الفر�سة 

للت�سويب والدفاع بالت�ساوي بينهم.  
-اأوقف الأداء بعد فرتة من الزمن ثم اأ�ساأل: اأي مكان تعتقد يعترب اأف�سل لت�سويب الكرة اإليه ؟! وماذا ميكن للحار�ض اأن يفعله للدفاع عن 

مرماه؟! هذه بع�ض الأ�سئلة التي يجب على التالميذحتى يتعلموا الإ�سرتاتيجيات للت�سويب والدفاع عن املرمى.  
-كذلك يحتاج امل�سوبون ل�ستخدام اخلداع باأعينهم اأو اأج�سامهم وتغيري مدة الوقت الذي ي�ستخدمونه للت�سويب . يحتاجون اأن ينوعوا 

املحاولت حتى ل يتوقع احلار�ض ت�سويباتهم. 
-يجب اأن تو�سع هذه الأمور بعني الإعتبار عندما ميار�ض التالميذ اللعبة وتعديل اخللل يف املرات القادمة.  

مالحظة االأداء:   
 -يجب على احلار�ض ال�ستعداد للت�سويبة الثانية مبا�سرة بعد النتهاء من الت�سويبة الأولى. 

-اأ�سمح للم�سوب اأن ياأخذ خطوات قبل الت�سويب 
حت�شني االأداء وتعزيزه:  

-زيادة حجم املرمى حتى يكون اأ�سهل للم�سوب . 
-اأنق�س حجم املرمى حتى يكون اأ�شهل للحار�س . 

-�شع عدة كرات مل�شوبني اأثنني اأو كرة واحدة الأكرث من م�شوب . 
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تقومي اخلربة التعليمية:
يتم تقومي اخلربة من خالل التاأكد من حتقيق اأهدافها مبالحظة الأجزاء التلميذة للخربة  :

موؤ�سرات الأداء
م�ستويات التقدير

1234

يبداأ املدافعون يف قراءة الهدف املتوقع من امل�سوب مبالحظة  اأين ت�سوب الكرة. 
اخلداع اجليد من امل�سوب حتى يبقى احلار�ض يف مكانه فرتة اأطول اأو اإخفاء اإجتاه 

الت�سويب .
املجموع

املتو�سط

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية  :  
  حقق الهدف                                           = 1 .

 يتجه باإيجابية نحو حتقيق الهدف       = 2 .
 يحتاج وقتًا لتحقيق الهدف                  = 3  .

مل يحقق الهدف                                      = 4 .
املتو�سط = جمموع التقديرات                / 2.

ب/ املعريف:
 �ض1/ ما هي الإ�سرتاتيجيات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف العاب الهدف؟

�ض2/ ما هي الألعاب التي ي�ستخدم فيها رمي، اأو ركل الكرة ؟
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ج/ الوجداين:

موؤ�سرات الأداء
م�ستويات التقدير

لنعم

ي�سعر بالر�سا عن قدراته اأثناء اأداء رمي اأو ركل الكرة. 

ي�سعر بالر�سا عن ذاته اأثناء اأداء رمي اأو ركل الكرة.

النموذج الثاين:
ا�شم اخلربة التعليمية: األعاب ال�سبكة.

االأهـــداف: 
نتيجة امل�ساركة يف هذه اخلربة التعليمية �سيطور التلميذ قدراته على : 

مهاري-التحكم يف ال�سرب اخلفيف للكرة بامل�سرب واإبعادها بعيداً  عن الزميل .
-التعرف على العنا�سر والإ�سرتاتيجيات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف اللعبة 

والن�شاط.
معريف

وجداين-الحتفال بالنجاح والإجناز ال�شخ�شي اأو الآخرين.

التنظيم: م�ساحة منا�سبة لتنفيذ اأن�سطة الدر�ض .
االأجهزة واالأدوات املطلوبة: م�سارب بال�ستيكية، كرات تن�ض، ري�سه طائرة، كرة الطاولة، ل�سق ملون لعمل خط، اأقماع، حوامل �سبكة، 

�سبكة . 
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موؤ�شرات االأداء:  
-التمركز بتوازن وا�ستعداد للدفاع . 

-و�سع الكرة بعيد عن التلميذ . 
-التحرك باإجتاه الكرة وال�ستعداد الدائم ل�سربها.

�شرح االأداء: 
-اأمامك ثالثة اأنواع من امل�سارب اإخرت اأحدهم وخذه. اإذهب لأحد املالعب الثالثة التي اأمامك وفقًا ملا تراه منا�سب للم�سرب الذي معك.

- ابداأ بتمرير الكرة بامل�سرب مع زميلك الذي اختار نف�ض امل�سرب وامللعب الذي مت اختياره من قبلك.
-هل امل�سرب وامللعب الذي قمت باختياره منا�سب؟ 

-اأنظر اإلى زمالئك وهم يقومون بذلك . اأنظر كم منهم يحاول �سرب الكرة بخفة واإعادتها مبا�سرة، جلعل الآخر يتحرك للعب الكرة يف 
منطقته . 

-تعرف ما هو ال�سرب اخلفيف؟  ل؟ ح�سناً  عندما ت�ستقبل الكرة اأنت ت�سمح لواحد اأو اأثنني بالتحكم يف ال�سرب بخفة من اأجل احل�سول 
على الوقت للتخطيط اأين تر�سل الكرة وت�ستخدم اخلداع قبل اإر�ساله. التحكم يف ال�سرب بخفة ممكن اأن يكون خارج امل�سرب مع الإرتداد 
على الأر�ض. يحتاج الزميل املقابل للتمركز لتغطية كل منطقة اللعب لديه. اأي�سًا يحتاج للتوازن وال�ستعداد بو�سع ي�سمح للو�سول العايل اأو 

املنخف�ض، اإ�سافة لل�سماح للتحرك يف كل الإجتاهات، من اأجل احلاجة للذهاب اإلى مكان اأخر يف املنطقة عندما اأقول اأنطلق اأخرت زميل 
وكرة وحدد منطقة للعب ومن املمكن اأن ت�ستخدم اأي منطقة يف امللعب اأو و�سع �سريط ورقمي يف الأقماع من اجل عمل حاجز يف الو�سط اأو 

�سبكة. اأنطلق. 
-اأر�سل الكرة لالأمام والأ�سفل. حاول اإر�سال الكرة يف مكان ل ميكن توقعه. نوع اأر�سالتك. اإذا كنت يف و�سع الدفاع حافظ على التوازن حتى 

يف حالة احلركة اأو الدوران .  
-) بعد بع�ض اللعب ( قف . اإذا رغبت يف ذلك، �سمم قوانينك وطرقك . لكن اعمل القوانني اإذا كان م�ساعد جلعل اللعب �سهل اأو يتطلب 

مهارات اأكرث واإذا اإتفق على ذلك من كل التالميذ �سوف اأدور لأرى لعبكم . اأنطلق . 
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مالحظة االأداء:  
-التمركز بتوازن وا�ستعداد للدفاع .                       -و�سع الكرة بعيد عن التلميذ . 

حت�شني االأداء وتعزيزه: 
-اإرجاع التمرير للزميل لعدة مرات ) تطبيق املهارة يف نف�ض الوقت مهمة تعاونية  (  

-تغري �سكل منطقة اللعب. هذا ميكن اأن يغري اللعب، على الأقل قلياًل، من خالل اأين تلعب وكيف يتم ال�سرب بخفة للطالب الأخر . 
-تغري املربعات اإلى ثالثة اأو اأربع.  

تقومي اخلربة :  يتم تقومي اخلربة من خالل التاأكد  من حتقيق اأهدافها مبالحظة الأجزاء التلميذة للخربة : 

موؤ�سرات الأداء
م�ستويات التقدير

1234

التمركز بتوازن وا�ستعداد للدفاع .  

و�سع الكرة بعيدًا عن التلميذ الأخر .  

التحرك باجتاه الكرة وال�ستعداد الدائم ل�سربها.

املجموع.

املتو�سط.
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يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية  :  
  حقق الهدف                                           = 1. 

 يتجه باإيجابية نحو حتقيق الهدف       = 2 .
 يحتاج وقتًا لتحقيق الهدف                  = 3 . 

مل يحقق الهدف                                      = 4. 
املتو�سط = جمموع التقديرات                / 3.

ب/ املعريف:
 �ض1/ حدد اأنواع األعاب ال�سبكة على ال�سورة التالية؟

ج/ الوجداين:

موؤ�سرات الأداء
م�ستويات التقدير

لنعم

ي�سعر بالر�سا عن قدراته اأثناء اأداء رمي اأو ركل الكرة. 

ي�سعر بالر�سا عن ذاته اأثناء اأداء رمي اأو ركل الكرة.
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النموذج الثالث:
ا�شم اخلربة التعليمية:

األعاب الدفاع والهجوم.
                                       

االأهداف: 
كنتيجة للم�ساركة يف هذه اخلربة التعليمية، التلميذ �سوف يح�سن قدراته يف :

اخلداع ومن ثم �سرعة الرمي اإلى الهدف. 
مهاري-خلق م�ساحة للتمركز الأف�سل للرمي . 

معريف-التعرف على العنا�سر والإ�سرتاتيجيات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف اللعبة.

وجداين-الحتفال بالنجاح والإجناز ال�شخ�شي اأو الآخرين.

التنظيم: م�ساحة ل تقل عن 20م × 20م  . 

الأدوات والأجهزة : كي�س قما�س واحد اأو كرة فلينية و طوق واحد لكل طالبني خطوط على الأر�س ) �شريط ل�شق ، اأو طبا�شري وغريها (  .  

موؤ�شرات االأداء: 
-التمركز حتى ي�ستطيع احلار�ض التحرك ب�سرعة يف اأي اإجتاه . 

-اخلداع للقيام برمية معينة اأو الت�سوي�ض على الرامي . 
-ا�ستخدام اخلداع وتغيري الإجتاهات للح�سول على م�ساحة كافية للت�سويب .  
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�شرح االأداء:  
-اليوم �سوف نلعب لعبة اأعتقد اأنها �ستعجبكم ت�سمى ) الطوق املحرو�ض ( . 

-اأنظر كيف اأعدت هذه اللعبة . �سخ�ض بحوزته كي�ض القما�ض ) الرامي ( يبعد حوايل  10 م من زميله والذي يدافع اأو يحر�ض الطوق اإذا كنت اأنت الرامي، 
ميكنك التحرك يف اأي مكان ماعدا اأن تعرب اخلط اأمام طوق املدافع . 

-حاول اأن ت�سع اأو ترمي كي�ض القما�ض داخل الطوق ميكنك اأن جتري بكب�ض القما�ض، اخلداع كاأنك حتاول الرمي، وتغري الإجتاه قبل حماولة الرمي، ولكن ل 
ت�ستطيع اأن تدحرج كي�ض القما�ض على الأر�ض لي�سطدم بالطوق . احرتام زميلك، ل ترمي كي�ض القما�ض بقوة نحو زميلك مبا�سرة . 

-يجب على املدافع ا�ستخدام توازن جيد، اخلداع، تغيري الو�سع، احلركة ملنع الرامي من احل�سول على حماولة جيدة نحو الهدف . ميكن للمدافع اأن 
ي�ستخدم اأي جزء من ج�سمه لعرتا�ض كي�ض القما�ض . 

-اإذا �سجل هدف اأو خطاأ الت�سجيل فاإن واحد من التلميذين ي�ستطيع احل�سول على كي�ض القما�ض وت�ستمتع باللعبة، تذكر اأن هذه اللعبة �سريعة . ل ي�سمح 
الحتكاك اأو الدفع . عندما اأقول  ابداأ، اإخرت زميل وطوق وكي�ض قما�ض اأو كرة اأ�سفنجية / ومن ثم اإبتعد لبداأ اللعبة وبعدها اإبداأ .  

-بعد عدة مرات . » قف و اأين اأف�سل مكان لتقف فيه عندما يكون كي�ض القما�ض لدى زميلك ؟ ) قرب الطوق بني الزميل والطول( . هل هذا يعتمد على مدى 
بعد الزميل عن الطوق ؟! ) حتتاج اأن ل تكون قريباً  اأو متاأهباً  اإذا كان الرامي بعيداً  عن الهدف ( . كيف ميكن اأن  ت�سع نف�سك اأو يتمركز حتى تكون اأكرث 

جاهزية لعرتا�ض اأو الت�سدي لكي�ض القما�ض واإبقاءه من الو�سول ملنطقة الطوق ؟ ! ) و�سع ج�سد منخف�ض ومتباعد القدمني مع حتريك اليدين للخداع 
وال�ستعداد حلركة �سريعة يف اأي اإجتاه ، العينني على كي�ض القما�ض وحركة الرامي (  . لنفكر يف هذه الأ�سياء عندما نبداأ من جديد . اإبداأ.  

حت�شني االأداء وتطويره:  
-ا�ستخدام اأداة ناعمة ل تنطط .  

-زيادة حجم الهدف حتى يكون الهجوم �سهاًل.
-حرك الطوق اأقرب للخط اإذا كان الهجوم يحتاج اإلى م�ساعدة اأو بعيداً  اإذا كان الدفاع يحتاج للم�ساعدة . 

اأوقف اللعبة بعد حماولة الت�سويب ، اعد التنظيم ، ثم اإبداأ اللعبة . كل طالب يح�سل على حماولتني اإلى 4 حماولت ، وبعد ذلك يتغري مكان الالعبني 
ومهامهم. 

-قلل من حجم الهدف ) �سع قارورة مياه كهدف داخل الطوق ( حتى جتعل الهجوم �سعباً  با�ستخدام حبل القفز  ) حبل مطاطية ، طبا�سري وغريها ( 
اإعمل دائرة من 3 -  5  م خارج الطوق . الرامي يتحرك خارج الدائرة الكبرية تغري الإجتاهات ب�سرعة واخلداع ملحاولة الت�سويب  داخل الطوق نحو الهدف 

)القارورة ( . يجب على املدافع حرا�شة كامل الطوق بالتحرك جانبيا ً طول الطوق . 
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مالحظة االأداء:  
-ناق�ض املوقف عندما  يكون اأحد املناف�سني تقريبًا دائماً  ناجحًا والآخر تقريبًا دائمًا غري ناجح كيف يكون �سعور كل واحد منهم ؟! ما هي التغريات التي 

ميكن عملها لتكون اللعبة اأكرث تقارباً  ؟! ) زيادة م�سافة اخلط املعيق اأو اإنقا�ض من منطقة الهدف من منطقة الهدف لالعبني الأكرث جناحًا(.
-اإذا تقدم املدافع على الرامي منعه من التقدم والو�سول قرب الهدف . ما هي امل�ساكل التي قد يواجهها الرامي؟!  )احلركة املدافع ومو�سع اجل�سم ميكن اأن 

تعرت�ض �سبيل حركة الرامي لالقرتاب من الهدف اأو زاوية الرمي ( . 

تقومي اخلربة :  
يتم تقومي اخلربة من خالل التاأكد من حتقيق اأهدافها مبالحظة الأجزاء التلميذة للخربة: 

موؤ�سرات الأداء
م�ستويات التقدير

1234

التمركز حتى ي�ستطيع احلار�ض التحرك ب�سرعة يف اأي اإجتاه  .  

اخلداع للقيام برمية معينة اأو الت�سوي�ض على الرامي .

ا�ستخدام اخلداع  وتغيري الإجتاهات للح�سول على م�ساحة كافية للت�سويب.

املجموع:

املتو�سط:

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية  :  
  حقق الهدف                                           = 1 .

 يتجه باإيجابية نحو حتقيق الهدف       = 2 .
 يحتاج وقتًا لتحقيق الهدف                  = 3  .

مل يحقق الهدف                                      = 4 .
املتو�سط = جمموع التقديرات                / 3.
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ب/ املعرفـي: 
�ض1/ حدد موؤ�سرات الأداء ال�سحيح للت�سويب وفق ال�سورة التالية؟

�ض2/ ما هي الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف هذه اللعبة ؟

  ج/ الوجداين:

موؤ�سرات الأداء
م�ستويات التقدير

لنعم

يحتفل بنجاحه واإجنازه ال�شخ�شي اأثناء الت�شويب ال�شحيح على الهدف.

يحتفل بنجاح واإجناز الآخرين اأثناء الت�شويب ال�شحيح على الهدف.
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اخلطة الرتبوية الفردية:

�سورة التلميذمعلومات عامة عن التلميذ

الف�سل الدرا�سي:العام الدرا�سي:
ال�سفوف العليااملرحلة الدرا�سية:ال�سم:

       /           /   تاريخ امليالد:ال�سف الدرا�سي:
العمر العقلي:العمر الزمني:

درجة الذكاء العام:تاريخ جمع املعلومات:

فريق العمل
املهمةال�سمال�سفة

معلم الف�سل
معلم الرتبية البدنية

املر�سد الطالبي
مدرب النطق

معلم الرتبية الفنية
الأخ�سائي النف�سي

ويل الأمر
امل�سرف الفني
مدير املدر�سة
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املادة: الرتبية البدنية لل�شفوف االأولية 
-م�شتوى املعايري وموؤ�شرات االأداء للتلميذ

موؤ�سرات الأداءاملعايرياملجال
م�ستوى التقدير

مالحظات حول 
مفردات املقرر

ال�سبب

موجود
موجود 
جزئي

غري 
موجود

منا�سب
اإلى 

حد ما
غري 

منا�سب

املهاري
ت�سجع على امل�ساركة الق�سوى.
 ت�ساعد على احلركة الفاعلة.

تطور التالميذ ليكونوا ممار�سني 
اأف�سل.

-جتنب اأو م�سك �سخ�ض اأو اأداة اأثناء احلركة.
-اإظهار كل من الدقة وامل�سافة اأثناء رمي اأدوات 

خمتلفة .
-منع املناف�ض من ال�ستحواذ على الكرة اأثناء 

املحاورة باليد اأو بالقدم.
-رمي اأو لقف الكرة ب�سكل ثابت مع وجود الدفاع من 

قبل املناف�ض.
-ت�سميم وممار�سة األعاب فردية اأو يف جماميع 

م�سغرة تت�سمن التعاون مع الآخرين.

املعريف
توفر الأمان اأثناء املمار�سة  

و�سوح الهدف .
تبنى على اخلربات ال�سابقة.

- التمييز بني اإتباع اأو عدم اإتباع قوانني اللعبة اأو 
اللعب النظيف.

-التعرف على العنا�سر والإ�سرتاتيجيات الأ�سا�سية 
امل�شتخدمة يف اللعبة والن�شاط.

-ت�سميم األعاب ذات اإهتمام �سخ�سي.
-التعرف على دور الألعاب يف فهم ومعرفة الآخرين 

من نف�ض املجتمع اأو املجتمعات الأخرى.
-مالحظة وحتليل وت�شحيح الأخطاء يف الأمناط 

احلركية ال�سخ�سية.
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موؤ�سرات الأداءاملعايرياملجال
م�ستوى التقدير

مالحظات حول 
مفردات املقرر

ال�سبب

موجود
موجود 
جزئي

غري 
موجود

منا�سب
اإلى 

حد ما
غري 

منا�سب

الوجداين
حتقق اإحتياجات التالميذ ذوي 

القدرات املختلفة.
ت�ساهم يف التطور الوجداين 

والجتماعي لدى الطالب.

-تقدير الختالف والتوافق يف الأن�سطة البدنية 
لالآخرين.

-الحتفال بالنجاح والإجناز ال�شخ�شي اأو الآخرين.
-قبول واحرتام القرارات املتخذة من قبل احلكام 

�سواء كانت بوا�سطة املعلم اأو الزميل.
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القيا�س القبلي مل�شتوى التلميذ

موؤ�سرات الأداءاملعايرياملجال
م�ستوى التقدير

نقاط 
القوة

نقاط 
الحتياج

1234

املهاري

ت�سجع على امل�ساركة 
الق�سوى.

 ت�ساعد على احلركة الفاعلة.
تطور التالميذ ليكونوا 

ممار�سني اأف�سل.

-جتنب اأو م�سك �سخ�ض اأو اأداة اأثناء احلركة.
-اإظهار كل من الدقة وامل�سافة اأثناء رمي اأدوات خمتلفة.

-منع املناف�ض من ال�ستحواذ على الكرة اأثناء املحاورة 
باليد اأو بالقدم.

-رمي اأو لقف الكرة ب�سكل ثابت مع وجود الدفاع من قبل 
املناف�ض.

-ت�سميم وممار�سة األعاب فردية اأو يف جماميع م�سغرة 
تت�سمن التعاون مع الآخرين.

املعريف
توفر الأمان اأثناء املمار�سة.  

و�سوح الهدف.
تبنى على اخلربات ال�سابقة.

- التمييز بني اإتباع اأو عدم اإتباع قوانني اللعبة اأو اللعب 
النظيف.

-التعرف على العنا�سر والإ�سرتاتيجيات الأ�سا�سية 
امل�شتخدمة يف اللعبة والن�شاط.

-ت�سميم األعاب ذات اهتمام �سخ�سي.
-التعرف على دور الألعاب يف فهم ومعرفة الآخرين من 

نف�ض املجتمع اأو املجتمعات الأخرى.
-مالحظة وحتليل وت�شحيح الأخطاء يف الأمناط احلركية 

ال�سخ�سية.

الوجداين
حتقق اإحتياجات التالميذ 

ذوي القدرات املختلفة.
ت�ساهم يف التطور الوجداين 

والجتماعي لدى التالميذ.

-تقدير الختالف والتوافق يف الأن�سطة البدنية لالآخرين.
-الحتفال بالنجاح والإجناز ال�شخ�شي اأو الآخرين.

-قبول واحرتام القرارات املتخذة من قبل احلكام �سواء 
كانت بوا�سطة املعلم اأو الزميل.
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القيا�س البعدي مل�شتوى التلميذ

موؤ�سرات الأداءاملعايرياملجال

مدة 
التنفيذ

م�ستوى
 التقدير

التعليم 
والتدريب

مت1234اإلىمن
مل 
يتم

املهاري
من  الــعــديــد  يف  ــاءة  ــف ك يظهر 
الأ�سا�سية  احلركية  املــهــارات 

النتقالية.

-جتنب اأو م�سك �سخ�ض اأو اأداة اأثناء احلركة.
-اإظهار كل من الدقة وامل�سافة اأثناء رمي اأدوات خمتلفة.

-منع املناف�ض من ال�ستحواذ على الكرة اأثناء املحاورة 
باليد اأو بالقدم.

-رمي اأو لقف الكرة ب�سكل ثابت مع وجود الدفاع من قبل 
املناف�ض.

-ت�سميم وممار�سة األعاب فردية اأو يف جماميع م�سغرة 
تت�سمن التعاون مع الآخرين.

املعريف

توفر الأمان اأثناء املمار�سة.  

و�سوح الهدف. 

تبنى على اخلربات ال�سابقة.

- التمييز بني اإتباع اأو عدم اإتباع قوانني اللعبة اأو اللعب 
النظيف.

-التعرف على العنا�سر والإ�سرتاتيجيات الأ�سا�سية 
امل�شتخدمة يف اللعبة والن�شاط.

-ت�سميم األعاب ذات اإهتمام �سخ�سي.
-التعرف على دور الألعاب يف فهم ومعرفة الآخرين من 

نف�ض املجتمع اأو املجتمعات الأخرى.
-مالحظة وحتليل وت�شحيح الأخطاء يف الأمناط احلركية 

ال�سخ�سية.

الوجداين

حتقق اإحتياجات 
التالميذذوي القدرات 

املختلفة.
ت�ساهم يف التطور الوجداين 

والجتماعي لدى التالميذ

-تقدير الختالف والتوافق يف الأن�سطة البدنية لالآخرين.
-الحتفال بالنجاح والإجناز ال�شخ�شي اأو الآخرين.

-قبول واحرتام القرارات املتخذة من قبل احلكام �سواء 
كانت بوا�سطة املعلم اأو الزميل.
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التقومي النهائي مل�شتوى التلميذ

املجالت
الن�سبة 

املئوية للتعّلم
م�ستوى 
الإجادة

مالحظات
التو�سيات 

النهائية

املهاري

املعريف

الوجداين

الف�سل ال�ساد�س
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التدريبات البدنية )بنات(

الرتبية البدنية )بنات(



الف�سل ال�ساد�س

156

مقدمة
ت�ستند الرتبية البدنية العامة على عدة فر�سيات تت�سمن :

1- متتع التالميذ مبفهوم ذات جيد.
2- كفاءة اجتماعية معقولة.

3- �سحة عقلية منا�سبة متكنها من ال�ستفادة من التعليمات.
4-امتالك التلميذات لل�سلوكيات ال�سرورية للم�ساركة يف الألعاب واإتباع القوانني وحتقيق النتائج املوجودة من متعة و�سعور بالر�سا.

5- �سالمة امل�ستقبالت احل�سية والعمليات الإدراكية التي متكن التلميذات من ا�ستقبال عدد من التغريات يف وقت واحد.
6- قدرة التلميذات على ت�سميم ما تتعّلمه يف املدر�سة من مهارات لال�ستفادة منها مدى احلياة.

 الرتبية البدنية اخلا�شة:
1-ل تفرت�ض اأي مما�سبق.

2- تكون الأهداف فردية ومبنية على نتائج القيا�ض.
3-حاجات ذوي الإحتياجات اخلا�سة تفوق بكثري اأقرانهم العاديني.

4-فاإن توقع الف�سل يف الأن�سطة الذي يقابله العاديون كاأمر اعتيادي يوؤدي يف املقابل اإلى ق�سور يف تقدير 5-5-الذات وال�سعور بعدم القدرة على 
التعليم بالن�سبة لذوي الإحتياجات الرتبوية اخلا�سة، لذا ينبغي عالج  هاتني احلالتني وا�ستناد عملية التدري�ض اإلى اأ�سلوب حتليل الواجب اأو املهارة 

لتاليف الف�سل.
7-تختلف م�سوؤولية معلم الرتبية البدنيةالعامة عن معلم الرتبية البدنية اخلا�سة حيث تقت�سر م�سوؤولية الأول على ما يرتبط باملنهج والدرو�ض 
وطرق التدري�ض يف املدر�سة فقط،بينما تتعدى م�سوؤولية الثاين لت�سمل التن�سيق مع الأفراد واملوؤ�س�سات الراعية لذوي الحتياجات اخلا�سة يف 

املجتمع.
8-يختلف كل من معلمي الرتبية البدنية العامة واخلا�سة يف اإعدادهم الأكادميي واملهني،حيث يقوم الأول بتنفيذ منهج خمطط من قبل جهات 

عليا،بينما يقوم الثاين بتخطيط املناهج املنا�سبة لتالميذه على اأ�سا�ض فردي ثم يقوم بتنفيذها.
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االأهداف املرحلية :

بيان اأهداف الرتبية البدنية املرحلية يف �سوء الأهداف العامة واخلا�سة وهي :
1-تنمية القدرة احلركية عن طريقة تطوير الذات. 

2-ملحافظة على القوام بقدر الإمكان وتقليل من خماطر الت�سوهات اجل�سمية ال�سائعة مثل اجللو�ض ال�سحيح على املقعد ، امل�سي ال�سحيح ، 
حمل احلقيبة املدر�سية بطريقة �سحيحة.

3-تاأدية التلميذة للحركات الأ�سا�سية النتقالية مثل ) امل�سي ، اجلري ، الت�سلق ( واحلركات غري النتقالية مثل ) الإلتفاف ، والدوران ( 
ب�سكل منا�سب وبقدر ال�ستطاعة .

4-امل�ساركة يف متثيل وتقليد الأدوار عن طريق احلركات التمثيلية. 
5-تعويد التلميذة على بع�س قواعد النظام والن�شباط.

6-تقبل التلميذة اجلو املدر�سي املريح.

االأهداف ال�شلوكية:
تنبثق الأهداف ال�سلوكية للرتبية البدنية من الأهداف العامة واخلا�سة واملرحلية من خالل ح�س�ض الرتبية البدنية والأن�سطة امل�ساحبة 

لها.
 وفيما يلي بيان هذه الأهداف يف �سوء الأهداف املرحلية العامة واخلا�سة:

1-اإك�ساب التلميذة عادات �سحية �سليمة حتافظ على القوام اجليد بقدر ال�ستطاعة. 
2-اإدخال الفرح وال�شرور نتيجة ممار�شة التلميذة الن�شاط البدين .

3-احرتام تعليمات واإر�سادات املعلمة  اأو التلميذة.
4-تكوين عالقات اجتماعية من خالل جمموعة اللعب. 

5-ممار�سة الألعاب اأثناء وقت الفراغ خارج املدر�سة.
6-املحافظة على الأدوات الريا�سية، وممتلكات املدر�سة ب�سكل عام.
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الوحدات الدرا�سية لل�سفوف العليا يف املرحلة البتدائية
) الرابع و اخلام�س و ال�شاد�س االبتدائي(

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

ال�سحه واللياقه 
البدنيه

1-اأن تدرك الطالبه اأهميه التمرينات للج�سم وفائدتها 
وتف�سريها بالفهم الب�سيط.

2-التعرف على اأهميه الأو�ساع الأ�سا�سيه للجلو�ض على 
اأ�سا�ض القوام.

3-التعرف على الأو�ساع ال�سحيحه لرفع الأ�سياء 
واأهميتها.

4-اأن تدرك الطالبه اأهميه  تعوي�ض ال�سوائل يف اجل�سم.

5-التعرف على بع�ض اإفرازات اجل�سم ومنها التف�سري 
املب�سط للتعرق واأهميه ال�ستحمام للج�سم.

1-اأهمية التمرينات للج�سم.

2-اأهمية الأو�ساع الأ�سا�سية للجلو�ض على اأ�سا�ض القوام.

3-معرفة الو�سع ال�سحيح لرفع الأ�سياء واأهميته.

4-اأهمية تعوي�ض ال�سوائل يف اجل�سم.

5-اأهمية ال�ستحمام للج�سم.

 تعليمات:
1-مراعاة الت�سل�سل يف اأداء التمرينات والتنوع يف مترينات التوافق والتوازن واملرونه.

2-التنويع يف الأدوات و ال�ستفاده من البيئه املحيطه، )مثل اأكيا�ض احلبوب ، احلبال ،الأطواق، الكرات(.
3- مراعات ومالحظه انفعال التلميذات اأثناء اداء التمرين.

4-مراعاة م�ساحبه الإيقاع )العد، الت�سفيق عند الأداء(.
5-تركيز املعلمه على مفا�سل اجل�سم والتعرف على احلركات ال�سحيحه لكل مف�سل مع مراعاة ت�سحيح الأخطاء اإن وجدت.

6-ت�سجيع التلميذات وحتفيزهن مع مالحظة مدى ا�ستجابه التلميذة للتحفيز والعمل على م�ساعدتها قدر ال�ستطاعه ملا حتتاج.

الوحدة الأولى
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1-ال�ستعداد لتجاوز ال�سعوبات ب�سجاعه وبذل اجلهد 
ح�سب ال�ستطاعة.

2-اإمناء عنا�سر اللياقه البدنية املرتبطة بال�سحع.

3-اجلري وفقا الآلية اجلري ال�سحيحة.

4-اجلري وفقا لليه اجلري ال�سحيحة با�ستخدام 
م�سابقات متعددة وباو�ساع خمتلفة.

5-الوثب با�ستخدام الأطواق.

6-�سباق التتابع با�ستخدام ال�سرائط.

7-اأن تتعرف التلميذة على بع�ض الأخطاء ال�سائعة 
اأثناء اجلري والوثب.

حث التلميذة على ال�سجاعة.  .1

تنمية عنا�سر اللياقة البدنية.  .2

الو�سع ال�سحيح للجري.  .3

الوثب ال�سحيح.  .4

�سباق التتابع ال�سليم.  .5

اأن تعرف التلميذة الأخطاء بع�ض ال�سائعة.  .6

تعليمات :
1-يجب تدريب التلميذات على اجلري ب�سكل �سحيح.

2-يف�سل اأن يكون ال�سباق يف هذه املرحلة )51X2( وليزيد عن ع�سرين مرت جري لكل طالبة.
 3-ان ت�ستخدم الأدوات مثل الكرات البال�ستيكية اإن وجدت.

4- يتم الرتكيز على ا�ستعداد التلميذات على عمليه ال�ستالم والت�سليم ال�سحيحه لالآداء يف حالة �سباق التتابع مع التلميذة الأخرى.
5- يف�سل ان يرتك للتلميذة حرية اختيار الزميلة.

 6-تعترب هذه التدريبات مبادئ اأ�سا�سية خالل فرتة التعليم وت�ساعد على تقوية الع�سالت وتعمل على زيادة مرونة املفا�سل وتليني
الع�سالت وتن�سيط الدورة الدموية.

الوحدة الثانية
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1-اإمناء عنا�سر اللياقة البدنية املرتبطة بال�سحة.

2-تادية الدحرجة الإمامية من الثبات واجلري ح�سب 
القدرة.

3-تاأدية امليزان الإمامي.

تاأدية امليزان اجلانبي كل منها ح�سب ال�ستطاعة

4-اأن تدرك التلميذة حركات اجل�سم اأثناء تادية احلركات 
مع التكرار.

5-تنمية ال�سجاعة عند التلميذة لتجاوز ال�سعوبات.

1-تنمية العنا�سر للياقة البدنية.

2-الدحرجة الأمامية للثبات ومن اجلري حيب 
القدرة.

3-تاأدية امليزان الأمامي.

4-اإدراك حركات اجل�سم.

5-اأهمية ال�سجاعة املحمودة.

تعليمات :
1-النتباه اإلى طريقة اأداء التلميذة للمهارة ب�سكل �سليم.

2- الوقفة ال�سحيحة مع مراعاة التوازن.
3-التدرج يف الأو�ساع من ال�سهل اإلى ال�سعب.

4-النتباه الى و�سع اليدين عند اأداء الدحرجه الأمامية.
5- التنويع يف الأو�ساع من الثبات واحلركة.

الوحدة الثالثة



التدريبات البدنية )بنات(
ليا

الع
ف 

سفو
ل�

ا

161

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

رة 
طائ

ة ال
كر

ال
ت 

كرا
ام 

خد
�ست

با
م.

جا
لح

ة ا
دد

متع

1-اإمناء عنا�سر اللياقة البدنية املرتبطة بال�سحة.
2-اأن تتعلم التلميذة �سبط النف�ض بالتحكم يف 

النفعالت وفائدتها للج�سم.
3-اإمناء النطق با�ستخدام اللفاظ احل�سنة عند 

ت�سجيعها لزميالتها.
4-طريقة رمي الكرة وا�ستقبالها.

5-ا�ستالم الكرة ومتريرها.
6-تنطيط الكرة على احلائط بتعيني هدف معني

اإر�سال الكرة من فوق الرا�ض.
7--امناء روح امل�ساركة يف مناف�سه م�سغرة مع 

زميالتها.

1-تنمية العنا�سر للياقة البدنية.

2-الدحرجة الأمامية للثبات ومن اجلري حيب 
القدرة.

3-تاأدية امليزان الأمامي.

4-اإدراك حركات اجل�سم.

5-اأهمية ال�سجاعة املحمودة.

تعليمات :
 الهدف من هذه احلركات اأعطاء التلميذة القدرة  على اكت�ساف طبيعة الكرات واأحجامها املختلفة واألوانها املتعددة واأوزانها الطبيعية

 والتعامل معها ويف�سل اأن ترتك  التلميذة بالقيام واختيار الكرة املنا�سبة لها ويف حالة عدم توفركرة لكل متليذة ميكن اأن ت�سرتك كل
تلميذتني اأو ثالثة بكرة واحدة  على اأن يتم مالحظة ومتابعة م�ساركة جميع التلميذات.

الوحدة الرابعة
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1-اإن تتعلم التلميذة نطق الكالم احل�سن اأثناء الت�سجيع 
وطريقة التخاطب احل�شنة اأثناء ممار�شة الن�شاط.

2-اإن تتعلم التلميذة �سبط النف�ض والتحكم يف 
النفعالت مع تكرار ذلك.

3-اإمناء عنا�سر اللياقة البدنية املرتبطة بال�سحة.
4-مترير الكرة باليدين بعدة طرق مثل رميها من فوق 

الراأ�ض مل�ستوى ال�سدر اأو رمي الكرة املرتدة.
5-اأن تتعلم التلميذة تنطيط الكرة من الوقوف  

  تنطيط الكرة من امل�سي.
   تنطيط الكرة من اجلري.

6-اأن تتعرف التلميذة على األوان الكرات واختالف 
الأحجام بينها.

7-اأن تتعرف التلميذة على بع�ض قوانني اللعبة 
الب�سيطة.

1- ا�ستخدام الألفاظ احل�سنة. 
2- �سبط النف�ض و التحكم بالنفعالت اأثناء 

اللعب. 
3- تنمية عنا�سر اللياقة البدنية.

4- مترير الكرة باليدين بعدة طرق.
5- تنطيط الكرة من الوقوف و امل�سي و اجلري.

6- التعرف على األوان الكرات و خمتلف الأحجام.
7- التعرف على بع�ض قوانني اللعبة الب�سيطة.

تعليمات :
1-ا�ستخدام كرات �سلة خفيفه الوزن اأو كرات بديله لل�سغار.

2-مراقبه طريقه الأداء ال�سحيحه مل�سك الكرة باليدين وت�سليمها للزميلة بطريقة �سحيحة اأي�سًا.
3-تنمية روح اللعب اجلماعي بني التلميذات.

4-تنمية مهارات م�سك ومترير الكرة  يف ال�سله للتلميذة.
5-تعريف التلميذة مبلعب كرة ال�سله اأن وجد.

6- ت�سجيع التلميذة على �سرعة الأداء و�سحة التمرير مع مراعاة م�ساركة جميع التلميذات.
7-تعزيز الأداء ال�سحيح للتلميذة.

8-التاأكيد على معرفة التلميذة لالأ�سكال الهند�سية والنوعية.

الوحدة اخلام�سة
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1- لعبة اأعرف مدينتك اأو احلي الذي تعي�ض فيه. 
2-اخرتاق الطواق.

3-لعبة بريد الكره )خزن الكرات(.
4-لعبه الكرة املعلقه باإ�ستخدام البالون.

5-لعبة اجتياز احلواجز)العراقيل(.
6-لعبة الدوران حول القاطرة اأو الأطواق.

7-لعبة فوق حتت.

1-معرفة التلميذة ا�سم املدينة اأو ا�سم احلي الذي 
تعي�ض فيه عن طريق امل�سابقات.

2-تنمية التفكري و تقوية العالقات بني التلميذات. 

3-زيادة القوة و ال�سرار لتحقيق الن�سر عند الفوز. 

 

تعليمات :
1-ا�ستخدام كرات يد خفيفة الوزن اأو كرات بديلة لل�سغار.

2-مراقبه طريقة الداء ال�سحيحة مل�سك الكرة باليدين وت�سليمها للزميلة بطريقة �سحيحة اأي�سا.
3-تنمية روح اللعب اجلماعي بني التلميذات.

4-تنمية مهارات م�سك ومترير كرة اليد للتلميذة.
5-تعريف التلميذة مبلعب كرة اليد ان وجد.

6- ت�سجيع التلميذة على �سرعة الأداء و�سحة التمرير مع مراعاة م�ساركة جميع التلميذات.
7-تعزيز الأداء ال�سحيح للتلميذة.

8-التاأكيد على معرفة التلميذة  لالأ�سكال الهند�سية والنوعية.

الوحدة ال�ساد�سة
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1-اأن تبدي التلميذة ا�ستعدادا ل�سبط النف�ض والتحكم يف 
انفعالتها.

2-اإمناء عنا�سر اللياقة.
3-اأن مترر التلميذة الكرة بيد واحدة من م�ستوى الكتف.

4-اأن مترر التلميذة الكرة باليدين من الأ�سفل لالأمام.
5-اأن تتعلم التلميذة تنطيط الكرة من الوقوف

وكذلك من امل�سي.
اأن تتعلم التلميذة تنطيط الكرة من اجلري واأن ت�سارك التلميذة يف 

مناف�سه م�سغرة.
6-اأن تتعرف التلميذة على بع�ض القوانني ال�سرورية والب�سيطة 

اأثناء اللعب.

1-�سبط النف�ض و احلكم يف النفعالت .

2-تنمية عنا�سر اللياقة البدنية. 

3-مترير الكرة بيد واحدة و بكلتا اليدين. 

4-تنطيط الكرة من الوقوف و امل�سي و اجلري.

5-معرفة التلميذة بع�ض القوانني الب�سيطة و 
ال�سرورية اأثناء اللعب .

تعليمات:
1-ا�ستخدام كرات يد خفيفة الوزن اأو كرات بديلة لل�سغار.

2-مراقبة طريقة الأداء ال�سحيحة مل�سك الكرة باليدين وت�سليمها للزميلة بطريقة �سحيحة اأي�سًا.
3-تنمية روح اللعب اجلماعي بني التلميذات.

4-تنمية مهارات م�سك ومترير كرة اليد للتلميذة.
5-تعريف التلميذة مبلعب كرة اليد اأن وجد.

6- ت�سجيع التلميذة على �سرعة الأداء و�سحة التمرير مع مراعاة م�ساركة جميع التلميذات.
7-تعزيز الأداء ال�سحيح للتلميذة.

8-التاكيد على معرفة التلميذة لالأ�سكال الهند�سية والنوعية.

الوحدة ال�سابعة
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-األعاب حرة اختيارية. 

2-اأنا�سيد با�ستخدام احلركات التمثيلية .

3-ال�ستعداد للحفل اخلتامي .

4-اأن تقوم املعلمة بتقييم التلميذات.

1-األعاب �سعبية.

2-اأنا�سيد وطنية.

3-ا�ستعداد للحفل.

4-تقييم التلميذات. 

تعليمات:
1- ا�ستخدام كرات يد خفيفة الوزن او كرات بديله لل�سغار.

2- مراقبة طريقة الأداء ال�سحيحة مل�سك الكرة باليدين وت�سليمها للزميلة بطريقة �سحيحة اأي�سًا.
3- تنمية روح اللعب اجلماعي بني التلميذات.

4- تنميه مهارات م�سك ومترير كرة اليد للتلميذة.
5- تعريف التلميذة مبلعب كرة اليد اأن وجد.

6- ت�سجيع التلميذة على �سرعة الأداء و�سحة التمرير مع مراعاة م�ساركة جميع للتلميذات.
7- تعزيز الأداء ال�سحيح للتلميذة.

8- التاأكيد على معرفة التلميذة لالأ�سكال الهند�سية والنوعية.

الوحدة الثامنة
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