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مقدمة

التعريف باملرحلة االبتدائية لل�صفوف الأولية:
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،وال�صالة وال�سالم على خري معلم ،وبعد:
�إن واقع مناهج الرتبية الفكرية يفر�ض �ضرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات التالميذ وحاجات املجتمع والتهيئة ل�سوق العمل ،فقد
�سعت وزارة التعليم �إلى توفري �أدلة مرجعية تربوية تعليمية متكاملة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الفكرية جلميع املراحل الدرا�سية.
وتعد مرحلة ال�صفوف الأولية املرحلة الدرا�سية التي تت�ضمن معارف ومهارات جديدة تتنا�سب وخ�صائ�ص املرحلة النمائية للتلميذ والتي
ت�ؤهله للمرحلة االبتدائية لل�صفوف العليا ،وتت�صف هذه املرحلة باحل�سا�سية نظرا ملا مير به التلميذ من تغريات كونه م�ستجد على مقاعد
الدرا�سة وبدء ًا للتو بالتفاعل مع البيئة املحيطة به ،يت�صف التلميذ يف هذه املرحلة بع ّدة خ�صائ�ص ُم�ص ّنفة تبع ًا لإحتياجاته ،وتتم ّثل اخل�صائ�ص
العا ّمة لهذه املرحلة يف حاجة التلميذ للتّن�شئة ال�سلوك ّية ،النف�س ّية ،املعرف ّية واجل�سد ّية  ،و ُيطلقُ على هذه املرحلة "مرحلة ّ
تو�سطة".
الطفولة املُ ّ
ي�صبح التلميذ يف هذه املرحلة م�ستعد ًا للتخل�ص من االلت�صاق بوالديه ويظهر هذا النمو وا�ضح ًا من خالل وجود جمموعة من احلاجات
النف�سية فيظهر التلميذ القدرة على التعبري عن انفعاالته والتنفي�س عنها ،والذي يوجب على املربني التعامل معها و�ضبطها و�إعادة توجيه
اال�ستجابات االنفعالية العدوانية عنده نحو الأن�شطة الهادفة ،واملقبولة اجتماعي ًا كاللعب والهوايات.
كما يحتاج التلميذ لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي والإت�صال مع الأقران والوالدين والكبار .فعليه �أن يتع ّلم مظاهر ال�سلوك االجتماعي
العامة املقبولة كـ�إبداء ال�شكر ،والتحية ،واال�ستئذان قبل االن�صراف من املجل�س ،ومراعاة �آداب ال�سلوك االجتماعي والتقاليد ،من خالل
الأن�شطة املحببة للتلميذ كاللعب ،املحاكاة ،الأن�شطة الريا�ضية والرتويحية والرتفيهية والهوايات.
متتاز هذه املرحلة بتباط�ؤ يف النمو اجل�سدي عامة مع زيادة يف الن�شاط واحلركة كونها لغة الأطفال ،ومن ثم يجب �إعداد الأن�شطة املتنوعة
التي تتيح لهم احلركة واجلري واالنطالق مع �أدوات اللعب املتنوعة واملج�سمات والنماذج و�إ�شباع رغبتهم باللعب واحلركة ي�ساعد على تعزيز
النمو ب�شكل عام وحت�سني ال�صحة اجل�سدية والنف�سية للتلميذ.
تبدو الفروق الفردية بني التالميذ يف النمو اجل�سمي والعقلي واالجتماعي من ثم يحتاج التلميذ لتكري�س اجلهود الفردية لتح�سني مهاراته
املعرفية من خالل متابعة فردية دقيقة وبرنامج تعليمي متكامل ينمي حوا�س التلميذ ويقوي لديه الرغبة بالتع ّلم واال�ستك�شاف.
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الف�صل الأول

م�صطلحات الدليل

الرتبية الـخا�صةُ :يق�صد بالرتبية اخلا�صة جمموعة الربامج واخلطط والإ�سرتاتيجيات امل�صممة خ�صي�ص ًا لتلبية الإحتياجات اخلا�صة
بالأطفال غري العاديني ،وت�شتمل على طرائق تدري�س و�أدوات وجتهيزات ومعدات خا�صة ،بالإ�ضافة �إلى خدمات م�ساندة.
الإعاقة الفكرية :هي ذلك الق�صور �أو العجز الذي يت�سم باالنخفا�ض الدال الوا�ضح يف كل من الوظائف العقلية وال�سلوك التكيفي ،والذي
يظهر ويعرب عنه من خالل الق�صور يف املهارات املفاهيمية واملهارات الإجتماعية ومهارات الأداء العملية التكيفية على �أن يظهر هذا
الق�صور قبل �سن  18عام ًا.
ال�سلوك التكيفي :هو مدى فاعلية الفرد وقدرته على حتقيق م�ستوى منا�سب من االكتفاء الذاتي وامل�س�ؤولية االجتماعية بدرجة متاثل
امل�ستوى املتوقع ثقافي ًا ممن هم يف مثل �سنه.
املهارات املفاهيمية :هي املهارات املتعلقة باللغة والقراءة والكتابة ومفاهيم املال وتوجيه الذات.
املهارات االجتماعيةُ :يق�صد بها العالقات بني الأ�شخا�ص ،وحت ُّمل امل�س�ؤولية ،واحرتام الذات ،والب�ساطة ،و�إتباع القواعد ،وطاعة القوانني،
وجتنب اال�ضطهاد وال�سذاجة (االنخداع �أو اال�ستغالل).
املهارات العملية :هي الأن�شطة ال�شخ�صية املتعلقة باملعي�شة اليومية ،والأن�شطة امل�ساعدة اليومية ،واملهارات املهنية ،واحلفاظ على �أمن
البيئة.
معاهد وبرامج الرتبية الفكرية :هي مدار�س تخدم التالميذ والتلميذات من ذوي الإعاقة الفكرية املختلفة.
املرحلة االبتدائية :تلك الفرتة الدرا�سية التي تبد�أ من بلوغ التلميذ �سن ال�ساد�سة وملدة (� )6سنوات درا�سية حيث يتم خاللها تعليم
وتدريب التالميذ من ذوي الإعاقة الفكرية على العديد من املعارف واملهارات لتعزيز اجلوانب النمائية املعنية بخ�صائ�ص هذه املرحلة.
املرحلة املتو�سطة :تلك الفرتة الدرا�سية املمتدة لثالث �سنوات درا�سية ،تبد�أ من بلوغ التلميذ �سن الثانية ع�شرة و�إنهائه املرحلة االبتدائية،
يتم من خاللها �إمداد التلميذ باملعارف واملهارات املنا�سبة خل�صائ�صه يف تلك املرحلة و�إعداده ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي.
مرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي :تلك الفرتة الدرا�سية املمتدة لثالث �سنوات درا�سية تبد�أ من بلوغ التلميذ �سن اخلام�سة ع�شرة و�إنهائه
املرحلة املتو�سطة ،وتعترب مرحلة انتقالية حتقق احلد الأدنى من اال�ستقاللية للتلميذ لاللتحاق بربامج متقدمة يف التدريب املهني.
يف هذه املدار�س.
اخلطة الدرا�سية :هي �أ�سماء املواد املقررة لكل �صف وعدد احل�ص�ص املقرر تدري�سها يف كل منها �أ�سبوعي ًا.
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اجلانب النظري
املنهج املدر�سي :هو جميع اخلربات املخططة التي توفرها املدر�سة مل�ساعدة التالميذ يف حتقيق النتائج التعليمية املن�شودة �إلى �أف�ضل ما
ت�ستطيعه قدراتهم.
الدمج :يق�صد بذلك دمج الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�صة يف املدار�س والف�صول العادية مع �أقرانهم العاديني مع تقدمي خدمات الرتبية
اخلا�صة واخلدمات امل�ساندة.
الدمج ال�شامل (العام) :هذا امل�صطلح ُي�ستخدم لو�صف الرتتيبات التعليمية عندما يكون جميع التالميذ بغ�ض النظر عن نوع �أو �شدة
الإعاقة التي يعانون منها ،يدر�سون يف ف�صول منا�سبة لأعمارهم مع �أقرانهم العاديني يف مدر�سة احلي �إلى �أق�صى حد ممكن مع توفري
الدعم لهم.
الأهداف العامة للمادة  :جمموعه اهداف عامة يتوقع منها �أن توجه العملية التعليمية مبا يف ذلك اختيارالأن�شطة التعليمية فهي ت�شكل
اخلطوة الأولى من �سل�سلة خطوات على املدى الطويل.
الأهداف العامة للمرحلة :هي �أهداف مرحلية ت�صف ما ينبغي على الربامج الرتبوية �أن حتققه من خالل مرحلة درا�سية (االبتدائي،
املتو�سط ،الت�أهيلي).
الأهداف ال�سنوية للمادة :هي عبارات ت�صف ما ينبغي على التلميذ ان يتعلمه خالل العام الدرا�سي يف مرحلة ما (ال�صف الأول ،ال�صف
الثاين.).... ،
الأهداف التعليمية:هي نتائج موقف تعليمي معني�،أي هي املهارات املحددة التي يراد تنميتها من خالل تعليم خربة درا�سية معينة �أو
حمتوى معني من املنهاج ينبغي على التلميذ �أن يتعلمه .
املفردات :فهو ذلك املو�ضوع الذي يتكون من عنا�صر واجزاء يقوم املعلم بتدري�سه وا�ستعرا�ضه مع التالميذ ح�سب اخلطة الدرا�سية (�أ�سبوع،
�أ�سبوعان� ،إلى �شهر بحيث ي�ستفيد التلميذ من احلد الأدنى للمهارات).
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الف�صل الأول
م�صطلحات خا�صة بالرتبية البدنية :
�أبجديات احلركة:هو ن�شاط يهتم ب�إك�ساب التالميذ تع ّلم املهارات واملفاهيم احلركية الأ�سا�سية املنا�سبة لنمو التالميذ وتطورهم البدين.
الألعاب :هو ن�شاط يهتم ب�إك�ساب التالميذ تع ّلم �إ�سرتاتيجيات اللعب بدمج �أكرث من مهارة حركية �أ�سا�سية ومفهوم حركي مبا ينا�سب منو
التالميذ وتطورهم البدين.
جمباز الألعاب :هو ن�شاط يهتم ب�إك�ساب التالميذ تع ّلم توظيف املهارات واملفاهيم احلركية الأ�سا�سية يف ن�شاط مركب ي�ؤ�س�س ملمار�سة
اجلمباز الفني مبا ينا�سب منو التالميذ وتطورهم البدين.
الألعاب التمهيدية:هي �إحدىا طرق تع ّلم الألعاب الريا�ضية الكبرية ،ومن خاللها يكت�سب التلميذاملهارات بطريقة �أ�سرع و�أكرث ت�شويق ًا
وا�ستمتاع ًا وفهم ًا.فهي �ألعاب مع ّدلة تت�ضمن �إحدى املهارات الأ�سا�سية للريا�ضة امل�ستهدفة �أو �أكرث ،كما تت�ضمن بع�ض القواعد والإجراءات
امل�ستخدمة يف تلك الريا�ضة.
اللياقة البدنية:هو جمال يهتم ب�إك�ساب التالميذ تع ّلم ممار�سة الأن�شطة البدنية التي ت�سهم يف تطور عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة
بال�صحة مبا ينا�سب منو التالميذ وتطورهم البدين.
املعايري :وهي عبارات ت�صف بدقة ما ينبغي قيا�سه من املهارات الأدائية �أو املعرفية �أو الوجدانية.
م�ؤ�شرات الأداء :ترتبط باملعايري حيث حتدد مع كل معيار امل�ؤ�شرات التي يتم من خاللها التحقق من بلوغ املعيار ،وتكون م�صاغة ب�شكل �أداء
حمدد ي�سمح بقيا�س( اخلربات التعليمية يف كل �صف درا�سي).
م�ستويات التقدير :وهي عبارات ت�صف ما يجب �أن ي�صل �إليه التلميذيف كل م�ستوى من م�ستويات حتقق امل�ؤ�شر.
التنظيم :ي�شري �إلى املكان الذي �سيتم تنفيذ اخلربة التعليمية فيه وما يتطلب من �إعداد وتخطيط وجتهيز يقوم به املعلم قبل تنفيذ اخلربة
التعليمية.
م�ؤ�شرات الأداء :وهي نقاط توجه انتباه املعلم جلوانب مهمة يف �أدائه للخربة التعليمية.
مالحظة الأداء :هي مقرتحات ميكن اال�ستفادة منها يف ت�صور اخلربة التعليمية وتعزيز عملية التعليم ،وت�شمل رفع �أو زيادة م�ستوى �صعوبة
�أن�شطة اخلربة التعليمية� ،أو ممار�ستها يف مواقف متنوعة ،وميكن للمعلم �أن ي�ضيف �إليها.
حت�سني الأداء وتعزيزه :ت�شري �إلى الأن�شطة التي ميكن تطبيقها لتح�سني الأداء �أو تعزيزه لتطوير �أداء اخلربة التعليمية.
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اجلانب النظري
تقومي اخلربة التعليمية :ت�شمل �إجراءات تقومي اخلربة ،والتي يتم من خاللها التحقق من تع ّلم التالميذ للخربة التعليمية .وتت�ضمن تقومي
اجلوانب املهارية واملعرفية والوجدانية ،وفق ًا ملا يلي:
اجلانب املهاري� :أحد الطرق العملية لتقييم اجلانب املهاري لأداء التالميذ ،ويعتمد على ا�ستخدام م�ؤ�شرات الأداء ،والتي ميكن ت�سميتها
بالعنا�صر املهمة �أو موا�صفات الأداء ،وميكن حتقيق ذلك من خالل ا�ستخدام �إ�ستمارة حمك التع ّلم والتي تت�ضمن �أخذ مالحظات على �أداء
التالميذ يف كل مهمة حركية.
اجلانب املعريف� :أحد الطرق العملية لتقييم اجلانب املعريف للخربة التعليمية ،يتم من خالل طرح �أ�سئلة على التالميذ �أو �أي ن�شاط معريف
للت�أكد من �أن التالميذ يعون املعلومات املتعلقة باملهارة احلركية الأ�سا�سية �أو باملفهوم احلركي.
اجلانب الوجداين� :أحد الطرق العملية لتقييم اجلانب الوجداين للخربة التعليمية هو مالحظة ال�سلوك ،وميكن حتقيق ذلك من خالل
ا�ستخدام �إ�ستمارة متابعة �سلوكيات التالميذ �أثناء تطبيق �أن�شطة اخلربة التعليمية يف الدر�س �أو بعده.
�أهداف الدليل املرجعي:
1.1تقدمي منهج ي�سمح بتنظيم ن�شاط املعلم/املعلمة داخل �إطار من�سجم ومنظم.
2.2ي�ساهم يف دعم م�شاركة الأ�سرة يف العملية التعليمة لأبنائهم من ذوي الإعاقة الفكرية وتزويدهم باملعلومات والطرق والأ�ساليب
والتوجيهات التي متكنهم من القيام ب�أدوارهم املجتمعية الفعالة يف �سبيل دجمهم يف احلياة وتعري�ضهم ملواقف حقيقية من خاللها
متكنهم من التعميم والتفاعل واال�ستقاللية.
3.3تزويد املعلم/املعلمة بالأهداف العامة واخلربات ذات العالقة املبا�شرة بعملية التع ّلم داخل البيئة ال�صفية.
4.4تت�ضمن ا�ستخدام الطرائق العلمية لتقييم فاعلية اجلهود التدري�سية املبذولة.
5.5يهدف �إلى تقدمي تعريف للمفاهيم ومفردات املناهج والو�سائل التي من �ش�أنها �أن تو�ضح ر�ؤية وا�ضحة املعامل للمعلم/املعلمة والوالدين.
6.6ي�ساهم يف ربط �أهداف املقررات الدرا�سية املقدمة يف كل مرحلة درا�سية مبنهج مت�سل�سل بحيث يح�صل التلميذ/التلميذة على خدمات
تكاملية متتابعة.
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املرتكزات الأ�سا�سية التي تقوم عليها مناهج ذوي الإعاقة الفكرية:

1-1ت�ستند مرتكزات مناهج ذوي الإعاقة الفكرية على �آلية �سيا�سة التعليم باململكة وقانون تعليم الأفراد من ذوي الإعاقة ( ،)IDEAوهذا ما
�شكل منة حتدي ًا وفر�صة للرتبويني والرتبويات على جناح مثل هذه الفئة عند و�ضع مناهج تتالءم مع خ�صائ�صهم وحاجتهم وقدراتهم.
�2-2أن ت�ستند عملية تخطيط املناهج لذوي الإعاقة الفكرية على �أ�سا�س احلاجات الفردية لكل تلميذ من �أجل �ضمان قدرة التلميذ على التقدم
يف املنهج الدرا�سي.
3-3تعد عملية الت�صميم والقيا�س ب�أدواتها و�أ�ساليبها املختلفة من املرتكزات الأ�سا�سية يف بناء املناهج الدرا�سية والربامج الرتبوية الفردية
وكذلك يف تقومي فاعليتها.
4-4ارتكاز املناهج على قدرات التلميذ على التفكري املبني على �إدارة التع ّلم اخلا�صة به والعمل على �أ�سا�س التعاون امل�شرتك وتعزيز العالقات
بني الأ�صدقاء وحل امل�شكالت.
�5-5إن الرتكيز على �إهتمامات و�إحتياجات التالميذ وخرباتهم ال�سابقة امل�صدر الفعلي لبناء حمتوى املناهج اخلا�صة بالتالميذ من ذوي
الإعاقة الفكرية على �أن تراعى الفردية ال�شخ�صية يف كل مادة لكل على حدة.
6-6ال�سماح للفروق الفردية بطـريقة جتعل التالميذ يتفاعلون ويتع ّلمون من املناهج ما يعزز مهاراتهم اال�ستقاللية ويوفر لهم خربة تعليمية
متفردة.
7-7متثل املعارف الوظيفية واملهارات الأ�سا�سية �أهم املحتويات التي ت ًكون املناهج املقدمة للتالميذ من ذوي الإعاقة الفكرية.
8-8تعترب نظريات التع َلم املختلفة ومبادئها الدعامة الأ�سا�سية لتلك املناهج والأن�شطة ذات العالقة بالتع ّلم الأكادميي والإجتماعي والإنفعايل،
والتي ت�شكل يف جمملها حمتويات املجاالت املت�ضمنة املنهج.
9-9تعترب التقنيات احلديثة من الأ�ساليب التي يجب �أن توظف لتوجيه العملية التعليمية �ضمن �إطار التدري�س الفعال.
1010تعترب الرتبية الإ�سالمية والثقافة الإجتماعية املحلية من امل�صادر الفعلية التي تدعم كل الفعاليات والأن�شطة التي تتطلبها حمتويات
املناهج والربنامج الرتبوية الفردية.
 1111تعد اخلدمات امل�ساندة وبراجمها املختلفة يف جمال الرتبية اخلا�صة من امل�صادر الداعمة للنمو الرتبوي والتعليمي لدى تالميذ الإعاقة
الفكرية.
1212تعتمد بناء و ت�صميم املناهج التعليمية لذوي الإعاقة الفكرية على مبد�أ التخطيط والتنفيذ والتقومي واملتابعة للإرتقاء مب�ستويات �أدائهم
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يف جميع املهارات �إلى امل�ستوى املتوقع منهم.
1313ت�ستند هذه املعايري على حق التلميذ ذوي الإعاقة الفكرية يف الت�أهيل على �أن ت�ضمن يف الربنامج الرتبوي الفردي.
1414تفرد التعليم من منطلق عملية التعليم والتع ّلم الأ�سا�سي وذلك ح�سب التفرد يف القدرات والإ�ستعدادات لدى كل من ذوي الإعاقة
الفكرية ،مبعنى ا�ستخدام فل�سفتي التنوع يف التدري�س والت�صميم ال�شامل.
1515تكامل اخلربات وترابطها وتقدميها يف �سياق مواقف حياتية فعلية لها دور وظيفي يف حياة ذوي الإعاقة الفكرية.
�1616شمولية اخلربات وتتابعها يف حدود قدرات التالميذ بحيث تتناول جوانب منو التالميذ اجل�سمية والعقلية والإنفعالية.
1717الرتكيز على ميول التالميذ ولي�س فقط قدراتهم ،وذلك يف التعليم والتدريب والت�أهيل.
1818املرونة يف االنتقال بيـن الأهداف وعدم االلتزام باخلطة الزمنية للمنهج �إذ �إن الدليل املرجعي واملفردات التعليمية هي م�سرت�شد للمعلم
وللمعلمة يف حتديد القرار يف �ضوء م�ستويات تقدم التلميذ لتحديد الوقت املالئم لالنتقال من هدف لآخر.
1919عند بناء مناهج ذوي الإعاقة الفكرية ي�ؤخذ بعني االعتبار جيد ًا النموذج التعليمي املنا�سب ح�سب �سيا�سة التعليم املتبعة مثل منوذج
(تايلور) ويتبع فل�سفة التدري�س الوظيفي ،ومنوذج (جال�سلر) ،ويعتمد على �ضرورة قيا�س م�ستوى الأداء احلايل و�صياغة الأهداف
الرتبوية وحتديد ال�سلوك املدخلي وحتديد الأ�سلوب التعليمي ،ومن ثم القيا�س والتقومي للأهداف.
2020ال يقوم املنهج على تقومي التلميذ بل تقومي الربنامج املطبق مع التلميذ ،وذلك من خالل تقومي املخرجات التعليمية واخلطط و�أداء فريق
الربنامج الرتبوي الفردي.
2121يقوم املنهج على مبد�أ ال�شراكة بني الأ�سرة واملدر�سة ب�شكل ف ّعال يف �إعداد الربنامج وتنفيذه وتقوميه.
�2222إن تدريب املعلم واملعلمة على الأ�س�س الفنية يف تعليم ذوي الإعاقة االفكرية يعترب �أ�سا�س ًا لنجاح العملية التعليمية� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة
التدريب على مهارات تطوير الذات كمهارات الإدارة ال�صفية والقيادة الف ّعالة و�إدارة الوقت ،وتنمية اجلوانب الدينية والقيم الإ�سالمية
لديهم.
2323يعترب املعلم هو املتحكم الأول يف �سري العملية التعليمية من بدايتها حتى النهاية.
2424ميكن للمعلم تعليم التلميذ ما يريد عندما يجز�أ له املهام.
2525من �أهم مرتكزات جناح العملية التعليمية لذوي الإعاقة الفكرية ،والذي يقوم بها املعلم واملعلمة هي خلق بيئة تعليمية منا�سبة ت�ساعد
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يف حتفيز التلميذ على اكت�ساب املهارة وتعميمها.
2626و�ضع توقعات عالية لأداء التالميذ والت�أكيد على جناحهم يف املهارات التي يتم تدريبهم عليها ،مما ي�ساهم يف جناحهم يف حياتهم
العادية.
�2727إن حتديد الإحتياجات الرتبوية اخلا�صة لدى كل من التالميذ ي�ساعد على تق�سيمهم �إلى جمموعات واختيار �أنواع الدعم التعليمي
املنا�سب لكل جمموعة ح�سب نوع االحتياج.
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ا�سرتاتيجيات التدري�س:

التدري�س الفعال هو التدري�س الذي يحقق املخرجات التعليمية املق�صودة وهو تدري�س هادف ويجب �أن ي�ؤدي للإجناز وتقدم التلميذ يف املنهج
وفق الأهداف املرجوة على �أن ت�سعى هذه اجلهود لتمكني التالميذ من جتاوز �آثار العجز والق�صور الناجت عن وجود �إعاقة ،وترتكز يف ثالث
خطط مدرو�سة يتم اختيارها بحيث تكون قابلة للتقييم وهي:

�أو ًال :التدري�س املبا�شر:

املرتكز على املعلم وم�ساعدة التلميذ على تعلم املهارات واملعلومات الأ�سا�سية با�ستخدام املح�سو�س ،والنموذج وال�صور بحيث تكون هذه
اال�سرتاتيجية جزء ًا من كل در�س ،لأنها تركز على الأهداف التعليمية وحتليل املهمات التعليمية التي يتم تدري�سها ب�شكل مت�سل�سل �إلى �أن يتقنها
التلميذ مع تقدمي تغذية راجعة للتلميذ على �أدائه ومن ثم �صياغتها على هيئة نتائج قابلة للقيا�س .

ثاني ًا :ا�سرتاتيجيات التعليم:

املرتكز على التلميذ وتعليمه كيفية التعلم وتذكر ما تعلمه لال�ستفادة منه عند احلاجة وا�ستخدام هذه الإ�سرتاتيجية املتعددة يف مواقف
تعليمية طبيعية ،وهذه الإ�سرتاتيجية تعتمد على درجة �أو �شدة ال�صعوبات املوجودة لدى التلميذ وامل�ؤثرات اخلارجية التي ت�ؤثر على التلميذ
داخل البيئة ال�صفية.

ثالث ًا :ا�سرتاتيجيات التعلم:

عند ا�ستعمال املعلم �إ�سرتاتيج ّيات خمتلفة للتعليم بطريقة منظمة ومكررة ،يتعلم التلميذ �إ�سرتاتيج ّيات التع ّلم من خالل تكرار النموذج من
قبل املعلم بتمثيل تلك الإ�سرتاتيج ّيات ،حيث ينبغي للمعلم تو�ضيح عمل ّية التفكري التي ي�ستعملها حلل امل�س�ألة ،ثم تو�ضيح عملية التحقق من
الإجابة ب�شرح خطوات التفكري ،والت�سل�سل يف حل امل�س�ألة.
لذا ينبغي للمعلم ا�ستخدام الو�سائل املادية لتدريب التلميذ على ا�سرتاتيجيات تع ّلم لغوية وت�شجيعه على التحدث ،وو�صف ما يجري يف �أثناء
مما �سي�ساعده على فهم �أ�سباب احلقائق الريا�ضية الأ�سا�سية.
ا�ستعماله حا�سة النظر ،وال�سمع ،واللم�س حلل امل�س�ألة با�ستخدام و�سائل ماديةّ ،
وكلما وفر املعلم لتالميذه وقت ًا �أطول ال�ستخدام الو�سائل املادية يف متثيل امل�س�ألة وح ّلها ،والتحدث عما يجري يف �أثناء ذلك ،كان من الأ�سهل
على التلميذ ا�سرتجاع ما تعلمه يف ذلك املوقف.
وك ّلما طبق املعلم هذه الإ�سرتاتيجيات �أثناء حل امل�سائل اليومية ،وركز يف ا�ستعمال التلميذ لها ،و�شجعه على ا�ستعمالها بطرائق خمتلفة،
نواح �أخرى من حياته ،بحيث ي�صبح قادر ًا على تذكرها وهذا ي�ساعده على تعميم املهارة وي�ساعد على حتفيز
ا�ستطاع التلميذ تعميم املهارة يف ٍ
التعلم الذاتي.
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البيئة ال�صفية:

تعترب البيئة ال�صفية اجليدة هي بيئة منظمة حتكمها قواعد وتعليمات وا�ضحة ومبادئ الإدارة الفعالة للتدري�س من قبل املعلم وهي ت�شتمل
على:

التح�ضري للتدري�س :

يعتمد على تخطيط املعلم وحتديده للفروق الفردية بني تالميذه من خالل:
 -االختيار اجليد للأهداف التعليمية.  -تقدمي املحتوى وكيفية تنفيذه.- -متابعة تع ّلم التلميذ والتوقعات الواقعية منه.

تقييم التدري�س :

عن�صر مهم جد ًا ملعرفة فاعلية التدري�س الذي مت تقدميه للتلميذ من خالل :
 -متابعة وتقييم ا�ستيعاب التلميذ. -الوقت الذي ي�ستغرقه التلميذ يف عملية التع ّلم. -تدوين مدى �إتقان التلميذ للهدف يف منوذج �إتقان املهارة. -التقييم النهائي ويتم ب�أداء التلميذ للمهمة ب�شكل كامل عدة مرات وبالعديد من الطرق ويف خمتلف الظروف. -و�ضع معيار لنجاح التلميذ.- -توظيف املعلومة يف اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت الب�سيطة للت�أكد من تعميم التلميذ للمهارة.

�إدارة الوقت ال�صفي ب�شكل ف ّعال:

يتم من خالل التعرف املبكر على التلميذ التي تواجهه م�شكالت "�صحية ،ح�سية ،حركية� ،سلوكية "..وو�ضع خطة لتقدمي الهدف على نحو
يتيح للتلميذ فر�ص النجاح.
تق�سيم البيئة ال�صفية مبخطط مدرو�س لتجنب �إعاقة التلميذ وي�سمح له بالرتكيز بعيد ًا عن امل�شتتات ال�صوتية والب�صرية ،لتوفري بيئة �صفية
�إيجابية وداعمة.
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دور املعلم يف ا�ستثارة الدافعية للتدري�س :

1-1ا�ستخدام الطرق ال�صحيحة لتطوير مفهوم الذات لدى التلميذ.
2-2التعزيز هو املفتاح للدافعية لذلك ينبغي ا�ستخدامه ب�شكل منظم وفعال.
3-3تقدمي تغذية راجعة لأداء التلميذ يدفعه �إلى النجاح.
4-4التوا�صل الأ�سري اجليد يبني توقعات ومواقف �إيجابية لدى التلميذ.
5-5التوقعات الإيجابية كافية لنجاح التلميذ والتعبري عن الثقة بقدراته يحد من �إخفاقه وف�شله.
 6-6ت�شجيع التلميذ على الو�صول �إلى �أهدافه بنا ًء على قدراته كفيلة با�ستثارة دافعيته.
7-7جتزئة املهمات التعليمية ال�صعبة واالنتقال تدريجي ًا من م�ستوى �أداء �إلى م�ستوى �أعلى.
8-8توفري مناخ تعليمي �إيجابي وا�ستخدام و�سائل م�شوقة تتيح املجال للتع ّلم من قبل التلميذ.
9-9الرتكيز على جوانب القوة يف �أداء التلميذ.

اعتبارات عامة يف تدري�س التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية :

1-1حتديد الأهداف للمهمات التعليمية عند ت�صميمها بحيث تكون وا�ضحة ،ويف �أب�سط �صورة ممكنة.
2-2ت�صميم املهام التعليمية وفق نقاط حمددة ،يكون التلميذ قادر ًا على �إجنازها خالل مدة زمنية بني  15ـ  30دقيقة كحد �أق�صى.
3-3ت�صميم املهمة التعليمية يف خطوات متعاقبة ذات تتابع م�ستمر.
�4-4أن ت�شمل املهام التعليمية على تدريبات ومتارين تعليمية كثرية.
5-5ت�صميم املهام التعليمية ب�شكل وظيفي مرتبط باملواقف التي مير بها التلميذ يف حياته؛ حتى ميكن تعميمها.
6-6التنوع يف املهام ،وترك مدة زمنية بني كل مهمة و�أخرى.
7-7ت�صميم املهام وفق اهتمامات التالميذ من حيث تف�ضيلهم العمل مع الآخرين �أو العمل ب�شكل فردي م�ستقل.
8-8ت�صميم املهام التعليمية ليتمكن التالميذ �أن يلعبوا من خاللها.
9-9توافر عن�صر النجاح يف املهمة التعليمية لتجنب الف�شل والإحباط.
1010تقليل و�إبعاد املثريات غري املطلوبة ،وت�سمية املثريات املطلوبة.
1111التزام مبد�أ التكرار الذي يحتاج �إلى  3ـ ــ 5مرات لكل مهارة.
1212االعتماد على اخلربات املح�سو�سة ،واالبتعاد عن اخلربات املجردة.
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اخلطط التعليمية:
مفهوم اخلطط التعليمية  :وثيقة �أ�سا�سية و ُملزمة مكتوبة بني �أطراف العملية التعليمية (التلميذ  -فريق العمل املدر�سي  -الأ�سرة)

والأفراد واجلهات املن�صو�ص عليها يف برنامج التلميذ جلميع اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة التي تقت�ضيها احتياجات كل تلميذ من
ذوي الإعاقة  -مبني على نتائج الت�شخي�ص والقيا�س  -ومعد من قبل فريق العمل يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
�أهداف اخلطة التعليمية  :ت�سعى اخلطط التعليمية �إلى حتقيق الأهداف التالية:
حماية و�ضمان حق التلميذ ذي الإعاقة يف احل�صول على اخلدمات الرتبوية والتعليمية واخلدمات امل�ساندة التي تلبي جميع احتياجاته.
�1.1ضمان حق الأ�سرة يف تلقي الرعاية املنا�سبة لطفلها.
2.2حتديد نوعية وكمية اخلدمة الرتبوية والتعليمية وامل�ساندة املطلوبة لإحتياجات كل تلميذ على حدة.
3.3حتديد الإجراءات ال�ضرورية لتقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية واخلدمات امل�ساندة لكل تلميذ على حدة.
4.4حتديد الأن�شطة التدريبية والطرق التعليمية والو�سائل املتنوعة التي �سيتم ا�ستخدامها.
5.5حتقيق التوا�صل والتعاون امل�شرتك بني اجلهات املعنية خلدمة التلميذ والأ�سرة ملناق�شة و�ضع القرارات املنا�سبة واملتعلقة ب�إحتياجاته
وتفعيلها.
6.6قيا�س مدى تقدم التلميذ يف الربنامج.
7.7تقدمي تعليم خمطط ومنظم لتحقيق التدري�س اجليد والفاعل.
8.8حت�سني عملية التوا�صل بني �أع�ضاء الفريق متعدد التخ�ص�صات وخا�صة بني املعلم و�أولياء الأمور.

�أنواع اخلطط التعليمية :

ت�شتمل اخلطط التعليمية على :
خطط تعليمية فردية :تلك اخلطة التي ت�صمم ب�شكل خا�ص لتلميذ معني ح�سب نوع �إعاقته و طبيعتها لكي تقابل حاجاته الرتبوية
والتعليمية و ت�شتمل على الأهداف املتوقع حتقيقها وفق معايري معينة ،و يف فرتة زمنية حمددة و تختلف من تلميذ لآخر.
خطة �أ�سرية  :تت�ضمن خطة خدمة الأ�سرة الفردية اخلدمات التي تقدم للأطفال يف �سن مبكرة ( اخلم�س �سنوات الأولى) و �أ�سرهم يف
مرحلة التدخل املبكر  ,و تعمل هذه اخلطة على توجيه عمل الأخ�صائيني يف الربامج التعليمية اخلا�صة مع �أ�سر الأطفال ذوي الإعاقة ,ومن
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اجلانب النظري
خاللها يعمل كل االخ�صائيني و الآباء مع ًا و يح�صل الآباء على �إر�شادات من املتخ�ص�صني ويتلقون التدريبات على كيفية خدمة الطفل.
خطة انتقالية  :تهدف �إلى العمل على �إعداد الفرد ذي الإعاقة لالنتقال من مرحلة �أو من بيئة �إلى �أخرى  ,و تدرج الربامج االنتقالية �ضمن
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:

�أو ًال  :الإعتبارات الأ�سا�سية:

�أ�.إعداد خطة تعليمية فردية لكل تلميذ من ذوي الإعاقة �أي ًا كان نوع و مكان و زمان اخلدمة املطلوبة.
ب .ت�سخري جميع الإمكانيات املادية و الو�سائل و الأ�ساليب الالزمة لإجناح اخلطة التعليمية الفردية.
ج .يتم �إعداد اخلطة التعليمية الفردية على نتائج الت�شخي�ص و القيا�س لكل تلميذ على حدة.
د .تعتمد عمليات اخلطة التعليمية الفردية على الو�صف الدقيق املكتوب للربنامج التعليمي.
ه .يتم �إعداد اخلطة التعليمية الفردية بنا ًء على احتياجات التلميذ املحددة يف م�ستوى �أدائه احلايل.
و .تعتمد اخلطة التعليمية الفردية على عمل الفريق املتعدد التخ�ص�صات.
ز .م�شاركة الأ�سرة يف �إعداد 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�ضع اخلطة التعليمية الفردية للتقومي امل�ستمر و النهائي.
ي .االحتفاظ باخلطة التعليمية الفردية يف نهاية كل عام درا�سي يف ملف التلميذ.

ثانياً  :حمتويات اخلطط التعليمية الفردية :

ينق�سم حمتوى اخلطة التعليمية الفردية �إلى ق�سمني رئي�سني :
الق�سم الأول املعلومات الأولية عن التلميذ وت�شمل  :اال�سم  ,تاريخ امليالد  ,ا�سم املعهد  /املدر�سة .ال�سنة الدرا�سية  ,الف�صل وال�صف
الدرا�سي  ,فئة الرتبية اخلا�صة  ,معلومات و تواريخ تتعلق ب�إعداد اخلطة  ,تاريخ االلتحاق باملعهد /املدر�سة  ,ملخ�ص تاريخ احلالة � ,صورة
�شخ�صية  ,جدول التلميذ.
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الف�صل الأول
الق�سم الثاين عنا�صر اخلطة التعليمية الفردية وهي :
�أ .م�ستوى الأداء احلايل  :و�صف يحدد م�ستوى الأداء احلايل لنقاط القوة و مواطن االحتياج ب�شكل دقيق و مبا يكفي ل�صياغة الأهداف
الأ�سا�سية  ,و ي�ستخل�ص هذا امل�ستوى من نتائج التقييم الر�سمية �أو غري الر�سمية .و يحتوي على جميع املهارات اخلا�صة بالفئة امل�ستهدفة.
ب .الأهداف طويلة املدى� :أهداف يتم و�ضعها بحيث تتوافق مع �إحتياجات التلميذ و ت�شمل املنظور الكامل للأهداف ق�صرية املدى يف كل
جمال  ,و البد �أن تكون قابلة للقيا�س و ت�صف الأداء الذي يهدف لتحقيقه مع نهاية الف�صل �أو العام الدرا�سي.
ج .الأهداف ق�صرية املدى  :و�صف الأهداف بطريقة �إجرائية قابلة للقيا�س و تربط بني م�ستوى الأداء احلايل و الأهداف الف�صلية �أو
ال�سنوية.
د .الأهداف التدري�سية � :أهداف �سلوكية تعرب بدقة و و�ضوح عن التغيرّ يف �سلوك التلميذ ،والذي يتوقع حدوثه نتيجة مروره باخلربات
التعليمية يف املواقف املختلفة بعد فرتة من الوقت ،و ي�شتمل الهدف ال�سلوكي على ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية ،وهي الأداء و املعايري و الظروف.
هـ .حتديد اخلدمات  :بيان للخدمات و املواد اخلا�صة املقدمة للتلميذ و من يقوم بتدري�سه و املحتوى الذي ي�شتمل عليه الربنامج التعليمي,
بالإ�ضافة الى حتديد اخلدمات الت�أهيلية و الرتبوية املبا�شرة و غري املبا�شرة و اخلدمات امل�ساندة ( نف�سية  ,اجتماعية  ,تقنية )....,
والأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عنها.
و .مواعيد اخلدمات  :املواعيد املقررة للبدء يف الربامج التعليمية الفردية و املدة املتوقعة للخدمات.
ز .التقومي  :حتديد املعايري املو�ضوعية و الإجراءات التقوميية و اجلداول الزمنية التي �سيتم اعتمادها لتحديد مدى حتقيق الأهداف
ومواعيد هل الدورية ( يومية � ,أ�سبوعية � ,شهرية � ,سنوية ).
ح .حتديد امل�شاركني يف فعاليات اخلطة التعليمية الفردية �إعداد ًا و تنفيذ ًا و تقومي ًا و متابعة.
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الأهداف العامة
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الف�صل الثاين

العلوم ال�شرعية
الأهداف العامة ملواد العلوم ال�شرعية يف املرحلة االبتدائية لتالميذ الرتبية الفكرية:
�1.1أن يردد التلميذ �سورة الفاحتة وبع�ض �سور القر�آن الكرمي من املف�صل ح�سب قدرته من(ال�ضحي-النا�س).
�2.2أن يحفظ التلميذ �سورة الفاحتة وبع�ض �سور القر�آن الكرمي من ق�صار املف�صل ح�سب قدرته.
�3.3أن تغر�س �أ�صول العقيدة ال�صحيحة يف �سلوك التلميذ.
�4.4أن ين�ش�أ التلميذ على حب اهلل تعالى.
�5.5أن ين�ش�أ التلميذ على حب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
�6.6أن ين�ش�أ التلميذ على االقتداء بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�7.7أن ين�ش�أ التلميذ على حمبة الأذكار ال�شرعية.
�8.8أن يرتبى التلميذ على النظافة والتطهر من النجا�سات.
�9.9أن ين�ش�أ التلميذ على �أداء بع�ض العبادات.
�1010أن يت�أدب التلميذ ببع�ض الآداب الإ�سالمية الكرمية.
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القر�آن الكرمي
الأهداف العامة ملادة القر�آن الكرمي:

�1.1أن يتلو التلميذ �سورة الفاحتة واملعوذات والإخال�ص ح�سب قدرته.
�2.2أن يحفظ التلميذ �سورة الفاحتة واملعوذات والإخال�ص بنا ًء على قدراته.
�3.3أن يتدرب التلميذ على �آداب التالوة.
�4.4أن ين�ش�أ التلميذ على احرتام القر�آن الكرمي.
�5.5أن تقوى �صلة التلميذ بالقر�آن الكرمي تالو ًة وحفظ ًا تعبدا هلل عز وجل.

�أهداف مادة القر�آن الكرمي للمرحلة االبتدائية(الأولية):

�1.1إتقان التالميذ حفظ ال�سور والآيات الكرمية املقررة عليهم حفظ ًا متقن ًا وجيد ًا.
2.2احلر�ص على تالوة الآيات القر�آنية تالوة �سليمة.
3.3تن�شئة التالميذ على �إحرتام كالم اهلل.
4.4تربية التالميذ على التحلي ب�آداب القر�آن والعمل ب�أوامره ونواهيه مبا ينا�سب منوهم العمري.
5.5ت�شجيع التالميذ على قراءة القر�آن وحفظه وتعريفهم بالثواب امل�ضاعف لهم على ذلك.
6.6تن�شئة التالميذ على اخل�شوع �أثناء التالوة والإن�صات عند اال�ستماع �إلى التالوة.
7.7تعويد التالميذ على تدبر �آيات اهلل والتحلي ب�آداب تالوج القر�آن الكرمي عند القراءة.
8.8زيادة ثروة التالميذ من الألفاظ الف�صيحة من خالل كرثة التالوة داخل الف�صول.
9.9ت�أ�صيل حمبة القر�آن الكرمي وتالوته وحفظه يف نفو�س التالميذ وتعويدهم علي التالوة املجودة بطريقة �صحيحة.
1010تعزيز قدرة التالميذ على القر�آن من امل�صحف الكرمي وفق الر�سم القر�آين.
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الف�صل الثاين

التوحيد
الأهداف العامة ملادة التوحيد:
�1.1أن يعرف التلميذ ربه.
�2.2أن يعرف التلميذ دينه.
�3.3أن يعرف التلميذ نبيه.

�أهداف مادة التوحيد للمرحلة االبتدائية(الأولية):

1.1غر�س �أ�صول العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة يف نفو�س التالميذ.
2.2ت�أكيد ما دلت عليه الفطرة الب�شرية من الإقرار بالربوبية والوحدانية هلل،كما تدل على ذلك الآيات ال�شرعية والكونية.
3.3حتقيق العبودية هلل وحده ال �شريك له و�إخال�ص العبادة له.
4.4معرفة التالميذ نعم اهلل يف النف�س والكون وداللتها على التوحيد.
5.5غر�س حمبة اهلل عز وجل وتعظيمه وطاعته يف نفو�س التالميذ.
6.6غر�س املحبة ال�شرعية للر�سول  ¤وتوقريه وطاعته يف نفو�س التالميذ.
7.7غر�س حمبة الدين الإ�سالمي والإعتزاز به.
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الفقه
الأهداف العامة ملادة الفقه:

�1.1أن ين�ش�أ التلميذ على االهتمام بالنظافة والتطهر من النجا�سات.
�2.2أن يتعود التلميذ على تطبيق �صفة الو�ضوء.
�3.3أن يحفظ التلميذ بع�ض الأدعية والأذكار.
�4.4أن يطبق التلميذ الآداب والأخالق الكرمية.
�5.5أن يعرف التلميذ �أهمية ال�صالة ،ومنزلتها من الدين.

�أهداف مادة الفقه للمرحلة االبتدائية(الأولية):

�1.1أن ين�ش�أ التلميذ على االهتمام بالنظافة والتطهر من النجا�سات وتظهر يف �سلوكه العملي.
�2.2أن يتعود التلميذ على تطبيق �صفة الو�ضوء.
�3.3أن يحفظ التلميذ بع�ض الأدعية والأذكار.
�4.4أن يعرف التلميذ �أهمية ال�صالة ،ومنزلتها من الدين.
�صحيحا.
�5.5أن يتو�ض�أ التلميذ و�ضوء ًا
ً
�6.6أن يعرف التلميذ بع�ض �أحكام ال�صالة ،و�صفتها.
�7.7أن يعرف التلميذ �صفة �صالة اجلمعة والعيدين ،وبع�ض �أحكامهما.
�8.8أن يحافظ التلميذ على املمتلكات اخلا�صة والعامة.
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الف�صل الثاين

اللغة العربية
الأهداف العامة ملادة اللغة العربية:

�1.1إك�ساب التلميذ مهارات التوا�صل اللغوي مع الآخرين يف حياته اليومية.
�2.2إثراء ح�صيلة التلميذ اللغوية باملفردات والأ�ساليب اللفظية املرتبطة بحياته اليومية.
3.3تطبيق التلميذ للمهارات الأ�سا�سية ملادتي القراءة والكتابة يف حياته العامة.
�4.4إعتزاز التلميذ بلغته العربية لغة القر�آن الكرمي والأحاديث ال�شريفة.
5.5تنمية قدرات التلميذ اللغوية لتعزيز ا�ستقالليته ال�شخ�صية.
6.6تعليم التلميذ مهارات القراءة اجلهرية وال�صامتة ح�سب قدراته.
7.7تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلميذ ح�سب قدراته وحاجاته.
8.8تنمية مهارات التلميذ يف اللغة العربية لفهم العبارات امل�سموعة واملقروءة.
�9.9إك�ساب التلميذ املهارات الإمالئية الوظيفية.
1010حت�سني مهارة التلميذ يف اخلط العربي والكتابة ب�شكل جميل.
1111تنمية مهارة التلميذ يف حفظ الن�شيد وتخيل فكرته وتذوق جماله.
1212تنمية مهارات التعبري الوظيفي لدى التلميذ.
�1313إك�ساب التلميذ مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مرتابطة.
1414تنمية دافعية التلميذ نحو تع ّلم مهارات اللغة العربية.
� 1515إك�ساب التلميذ مهارات اال�ستماع الوظيفي.
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�أهداف مادة اللغة العربية للمرحلة االبتدائية (الأولية):

�1.1أن ينطق التلميذ احلروف الهجائية من خمارجها ال�صحيحة.
�2.2أن يحلل التلميذ الكلمات �إلى حروف.
�3.3أن يعرف التلميذ احلروف الهجائية بحركاتها الأ�سا�سية (الفتحة ،ال�ضمة ،الك�سرة).
�4.4أن يعرف التلميذ حركات احلروف الأ�سا�سية (الفتحة ،ال�ضمة ،الك�سرة).
�5.5أن يكتب التلميذ احلروف الهجائية.
�6.6أن يكت�سب التلميذ مهارات تهجئة الكلمات املك َّونة من ثالثة حروف.
�7.7أن يفهم التلميذ معاين الكلمات واجلمل الق�صرية امل�سموعة.
�8.8أن ي�ستخدم التلميذ الكلمات واملفردات املكت�سبة يف توا�صله االجتماعي.
�9.9أن يطبق التلميذ الإمالء املنظور واالختباري على احلروف الهجائية.
�1010أن يتقن التلميذ مهارات مبادئ الكتابة.
و�سريع وجميل.
وا�ضح
�1111أن يكتب التلميذ احلروف الهجائية والكلمات الب�سيطة ٍ
ٍ
بخط ٍ
�1212أن يكتب التلميذ الكلمات الب�سيطة املك َّونة من ثالثة حروف بالإمالء.
�1313أن يردد التلميذ الأنا�شيد الهادفة بتلح ٍني منا�سب.
يعب التلميذ عن �أفكاره بثقة �أمام الآخرين.
�1414أن رِّ
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الريا�ضيات
الأهداف العامة ملادة الريا�ضيات:

1.1تنمية القدرات واملهارات البدنية (املهارات احلركية الكربى والدقيقة وتنمية الت�آزر احل�سي احلركي).
2.2اكت�ساب مهارات ت�أ�سي�سية ملادة الريا�ضيات من حيث اللغة والرموز واملعلومات و�أ�ساليب التفكري.
3.3اكت�ساب مهارات �أ�سا�سية تتفق مع �أهداف تعليم هذه الفئة ومراحل منوهم العقلي.
4.4تنمية مهارات عقلية متكن املتع ّلم من اال�ستفادة من املعلومات التي تع ّلمها واملهارات التي اكت�سبها وتوظيفها من الناحية االجتماعية
واال�ستقاللية واملهنية.
5.5العمل على حتقيق التكيف النف�سي وال�سلوكي والتوافق االنفعايل وتنمية الثقة بالنف�س واال�ستقالل الذاتي يف بيئة املدر�سة والأ�سرة واملجتمع.
6.6تنمية العمليات العقلية املختلفة (كاحلفظ  ،والتذكر ،والتفكري ،وتركيز االنتباه ،وحل امل�شكالت).
7.7متكني املتع ّلم من �إجراء بع�ض التطبيقات الريا�ضية على جمموعة من الأ�شياء كالت�صنيف واملقارنة والرتتيب.
8.8توظيف الأعداد يف تنمية املهارات واملعارف الالزمة للقيام باملتطلبات ال�شخ�صية اليومية الب�سيطة.
9.9تنمية القدرة احل�سابية للمتع ّلم وتدريبه على العمليات احل�سابية والتعبري عن احتياجاته ورغباته بطريقة مالئمة.
1010تنمية ميول املتع ّلم واهتماماته و�إك�سابه مهارات ا�ستقاللية.
1111تنمية املفاهيم الريا�ضية (الأ�شكال الهند�سية  -مفهوم العدد – القيا�س – مفهوم الزمان -املفاهيم املكانية).

�أهداف مادة الريا�ضيات للمرحلة االبتدائية (الأولية):

1.1ا�ستيعاب املفاهيم الأ�سا�سية يف احل�ساب وبع�ض تطبيقات هذه املفاهيم يف احلياة.
2.2تنمية املهارات العددية.
3.3توظيف الأعداد يف تنمية املهارات واملعارف الالزمة للقيام باملتطلبات ال�شخ�صية اليومية الب�سيطة.
4.4تنمية القدرة احل�سابية للمتع ّلم وتدريبه على العمليات احل�سابية ،والتعبري عن احتياجاته ورغباته بطريقة مالئمة.
5.5تنمية ميول املتع ّلم واهتماماته و�إك�سابه مهارات ا�ستقاللية.
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العلوم
الأهداف العامة ملادة العلوم:

�1.1إثراء التعليم العلمي املب�سط لدى التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية يف املرحلة االبتدائية الأولية.
2.2م�ساعدة التلميذ على تعميق العقيدة الإ�سالمية وتر�سيخ الإميان يف قلبه وتنمية اجتاهات �إيجابية نحو الإ�سالم وقيمه ال�سامية.
�3.3إك�ساب التلميذ احلقائق واملفاهيم العلمية ب�صورة وظيفية.
�4.4إك�ساب التلميذ العادات واجتاهات �سليمة بحيث تتناول هذه االجتاهات والعادات خمتلف جوانب حياته �سواء ما كان منها بالبيئة واملجتمع
والدين والعلم والعمل والذات وال�صحة وغريها.
�5.5إك�ساب التلميذ مهارات علمية ب�صورة وظيفية تتنا�سب مع م�ستوى ن�ضج التلميذ.
�6.6إك�ساب التلميذ االهتمامات وامليول العلمية املنا�سبة بطرق وظيفية.
�7.7إك�ساب التلميذ تذوق العلم وتقدير جهود العلماء ودورهم يف تقدمي العلم والإن�سانية.
�8.8إ�شراك التلميذ يف ا�ستك�شاف العامل من حوله با�ستخدام �أن�شطة حركية والتغذية الراجعة والتعزيز الفوري.

�أهداف مادة العلوم للمرحلة االبتدائية (الأولية):

1.1تعريف التلميذ بالقواعد والعادات ال�صحية ال�سليمة وتثبيتها لديها ،ومعرفة الدور الذي تلعبه ال�صحة اجليدة يف احلياة اليومية.
2.2تزويد التلميذ بالقدر املنا�سب من احلقائق واملفاهيم العلمية التي ت�ساعده على معرفة بيئته وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وما تقدمه
العلوم من خدمات يف حياته.
3.3غر�س بذور الطريقة العلمية يف نف�س التلميذ بتنمية �إجتاهها للبحث وامل�شاهدة واملالحظة والتنقيب والتجريب واملقارنة واال�ستنتاج وحتليل
املعلومات التي جتمعها والتحقق من �صحتها واجلر�أة يف الت�سا�ؤل ومعرفة �أ�صوله و�آدابه وحدوده واال�شرتاك يف املناق�شات و�إبداء الر�أي.
4.4متكني التلميذ من اكت�ساب مهارات يدوية وخربات عملية مبزاولة القيام بالتجارب العملية �أو االختبارات املنا�سبة.
5.5تنمية مقدرة التلميذ على حت�س�س مواطن اجلمال يف اخلليقة والتعبري عنها باملحاكاة والتقليد والرتتيب والر�سم والو�صف والت�سجيل.
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6.6التع ّرف على �إمكانيات وطنه وموارده وطرق ا�ستثمارها وقيمتها وو�سائل حت�سني اال�ستفادة منها.
7.7التعرف على امل�شاكل املتعلقة بحياته وبيئته وتعود التفكري ال�سليم والعادات الطيبة التي ت�ساعد على حماولة �إيجاد احللول لها بالو�سائل
املمكنة.
8.8توجيه التالميذ �إلى �أهمية نظافة اجل�سم واملالب�س واال�ستحمام مرة يف الأ�سبوع على الأقل ،كما تو�صي بذلك ال�شريعة الإ�سالمية يف غ�سل
يوم اجلمعة ،وي�ؤكد على نظافة الوجه وغ�سل اليدين والأظافر وال�شعر ويتوفر ذلك يف الو�ضوء لل�صالة.
9.9توجيه التالميذ �أثناء وجوده يف حجرة الدرا�سة �إلى �أهمية فتح النوافذ وجتديد هواء غرف الدرا�سة واملنزل و�إر�شاده �إلى املحافظة على
نظافة الف�صل.

30

الأهداف العامة للمواد واملراحل الدرا�سية

الرتبية االجتماعية (بنني)
الأهداف العامةملادة الرتبية االجتماعية:

1.1ي�ستوعب القيم الإ�سالمية والثقافية للمجتمع ال�سعودي امل�سلم.
2.2يكت�سب م�شاعر االنتماء نحو الأ�سرة والوطن.
3.3ينمي مفهوم الذات الإيجابي.
4.4ينمي قدرته على التفاعل االجتماعي والتوا�صل مع الآخرين ب�إيجابية.
5.5يكت�سب بع�ض املهارات االجتماعية الأ�سا�سية املنا�سبة ملختلف املواقف االجتماعية.
6.6يدرك حاجاته اجل�سمية واالجتماعية من خالل تنمية عادات �صحية يف اللعب والأكل واللب�س.
7.7ينمي �إح�سا�سه بامل�س�ؤولية واالعتماد على النف�س.
8.8ينمي ح�صيلته اللغوية املتعلقة بالنواحي االجتماعية من �أجل تلبية احتياجاته ورغباته بطريقة مقبولة ح�سب املعايري االجتماعية.
9.9يو�سع من نطاق خرباته االجتماعية وت�شجيعه على تكوين العالقات املثمرة مع الآخرين.
1010يكت�سب �إجتاهات �إيجابية نحو الآخرين ت�ساعده ملد ج�سور عالقاته مع �أقرانهم ومع الرا�شدين من �أفراد املجتمع.
1111ي�ستطيع تعميم مهاراته االجتماعية وتطبيقها يف مواقف احلياة املختلفة دون م�ساعدة من الآخرين.
1212يح�صل على القبول االجتماعي ،ويتجنب الرف�ض من خالل عالقة �إيجابية ت�ؤثر يف �إجتاهات �أفراد املجتمع نحو عالقتهم معه.

�أهداف مادة الرتبية االجتماعية للمرحلة االبتدائية (الأولية):
1.1يويل مظهره العام عنايته واهتمامه.
ُ 2.2يعنى عناية �شخ�صية بج�سمه ونظافته.
3.3يتع ّرف على حمتويات البيئة املدر�سية ويحافظ عليها.
4.4يطبق �آداب تناول الطعام وال�شراب.
5.5ي�ستطيع اختيار مالب�سه ويتقن لب�سها.
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6.6يتعرف على �آداب العط�س.
7.7يحافظ على املمتلكات ال�شخ�صية.
8.8ي�ستخدم و�سائل النقل بطريقة �آمنة.
9.9يتجنب الأخطار اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة
1010يتع ّرف على كيفية احل�صول على امل�ساعدة.
1111ي�ستطيع التدخل عند حدوث �أزمة �أو مكروه.

32

الأهداف العامة للمواد واملراحل الدرا�سية

الرتبية الأ�سرية (بنات )
الأهداف العامة ملادة الرتبية الأ�سرية:

1.1تقدير نعمة اهلل التي وهبنا �إياها بال�شكر واملحافظة عليها.
2.2املحافظة على ال�صحة العامة و�سالمة احلوا�س.
3.3تتعرف على الت�صرف ال�سليم يف بع�ض مواقف احلياة.
4.4احلد من التبعية يف ق�ضاء �ش�ؤون احلياة.
5.5التعرف على الأ�صول والعادات الإ�سالمية املرتبطة بحياتها اليومية.
6.6تنمية الإح�سا�س بامل�س�ؤولية عن طريق املحافظة على منزلها و موجوداته.
7.7تنمية الذوق الفني يف اختيار املالب�س املنا�سبة للأوقات واملنا�سبات املختلفة.
8.8تدرك �أهمية الغذاء ال�صحي وتناول الوجبات يف �أوقاتها ال�صحيحة ومتار�س ال�سلوك ال�سليم لتجنب احلوادث املنزلية ب�أنواعها.

�أهداف مادة الرتبية الأ�سرية للمرحلة االبتدائية(الأولية) :

1.1تقدر نعم اهلل التي وهبها لنا ،وذلك بال�شكر واملحافظة عليها.
2.2تدرك �أهمية نعم اهلل علينا و�أهميتها يف حياتنا اليومية مثل نعمة املاء.
3.3حتافظ على �صحتها العامة و�سالمة احلوا�س.
4.4تنظف ج�سمها وحوا�سها بالطرائق ال�صحيحة والآمنة.
5.5تعتني بنظافة الفم والأ�سنان.
6.6احلد من التبعية �إلى الغري يف ق�ضاء �ش�ؤون احلياة اليومية (ال�شرب ،الأكل ،امللب�س ،النظافة ال�شخ�صية).
7.7تتعرف على الأ�صول والعادات الإ�سالمية املرتبطة بالطعام وال�شراب والتي ت�ساعدها يف احلفاظ على �صحة اجل�سم.
8.8تتعرف على �أفراد الأ�سرة ال�صغرية الأم والأب والأخوة والأخوات و�أفراد الأ�سرة الكبرية اجلد واجلدة والأعمام والعمات واخلوال
واخلاالت.
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9.9تتعرف على �أهمية امل�سكن ،فهو يحمي من تقلبات اجلو ومن �أذى ال�سرقة ومن خطر احليوانات واحل�شرات ال�ضارة ومن اعتداء الغرباء.
1010تنمي الإح�سا�س بامل�س�ؤولية عن طريق املحافظة على منزلها وموجوداته.
1111تدرك �أهمية مرافق املنزل املختلفة ،ومنها املطبخ ودورة املياه وغرفة النوم وغرفة اجللو�س.
1212متار�س مهارات االت�صال املنا�سبة من خالل التفاعل يف املنا�سبات االجتماعية والأعياد.
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الرتبية الفنية
الأهداف العامة ملادة الرتبية الفنيـــة:

1.1اتاحة الفر�صة للتلميذ ملمار�سة العمل الفني با�ستخدام الأدوات واخلامات املنا�سبة والتقنيات احلديثة.
2.2تنمية التفكري من حيث الطالقة واملرونة و�أ�صالة الإنتاج الفني من خالل الأن�شطة املنهجية والالمنهجية.
3.3تزويد الدار�سني بقدر منا�سب من الثقافة الفنية.
4.4نقل املوروث الثقايف.
5.5ت�أكيد �أهمية املوروث الفني الإ�سالمي وال�شعبي ونقله من حيث املمار�سة والتعبري والفكر فيما يخدم املجتمع ويلبي احتياجاته الأ�سا�سية
ب�أ�ساليب فنية.
6.6اال�ستفادة من املفاهيم الفكرية واجلمالية للفنون الإ�سالمية وال�شعبية.
7.7تزويد التالميذ بقدر منا�سب من الثقافة الفنية.
8.8م�ساعدة الدار�سني على تكوين �إجتاهات �إيجابية نحو الفنون الت�شكيلية من خالل التع ّرف على املنجزات الفنية للح�ضارات املختلفة
واال�ستفادة من املنجز الفني عرب التاريخ.
9.9دور الفن يف املجتمع.
1010ربط الفنون الت�شكيلية بحياة التالميذ وفتح �آفاق رحبة للعمل الفني والإح�سا�س ب�أهمية الفن يف املجتمع ودوره يف خدمتهم.
�1111إنتاج �أعمال فنية ذات طبيعة نفعية ت�ساهم يف تلبية احتياج التالميذ و�إتاحة الفر�صة لهم يف امل�ساهمة يف تقدمي املنتج النفعي ملجتمعهم.
1212دمج الدار�سني يف الأن�شطة الفنية اجلماعية لتعزيز قيم التعاون وتقبل الآخرين والعمل بروح الفريق.
1313التع ّرف على دور الفن يف التعريف بالق�ضايا الإن�سانية(االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية).
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�أهداف مادة الرتبية الفنية للمرحلة االبتدائية(الأولية) :

1.1التع ّرف على �أنواع اخلطوط والعنا�صر ال�شكلية وا�ستخداماتها يف �إنتاج ر�سومات معربة تعالج التنفي�س االنفعايل لدى التلميذ.
2.2ير�سم بخامات لونية عديدة مو�ضوعات م�ستوحاة من حياة التلميذ وبيئته.
3.3ت�صميم �شعارات معربة م�ؤكد ًا على دور اخلطوط يف الت�صميم.
�4.4إنتاج ر�سومات تظهر عليها �صفات الر�سم الكاريكاتريي مثل :الفيل املر ،دمى الأ�شكال ،ال�سلحفاة النمطية.
5.5التحدث بحرية وطالقة عن �إنتاج التلميذ الفني وو�صف الأعمال التي ي�شاهدها بطريقة منا�سبة.
�6.6إتقان ا�ستخدام الألوان وطريقة التلوين بطريقة �صحيحة.
7.7ر�سم زخرفة ب�سيطة بعن�صر واحد عن طريق التكرار.
8.8و�صف �أحد الأعمال الزخرفية م�ستخدم ًا امل�صطلحات الفنية املنا�سبة.
9.9الإملام بطرق الت�شكيل اليدوية ومعرفة خ�صائ�ص الطينة.
1010التمكن من ت�شكيل و�إنتاج عمل فني بالطني ال�صل�صال وزخرفته.
1111معرفة مفهوم الن�سيج وبع�ض املفاهيم اخلا�صة به.
�1212إنتاج عمل ن�سجي وفق املبادئ الأ�سا�سية يف الن�سيج فيما يتعلق ب�أنواع اخليوط والأدوات امل�ستخدمة.
�1313إدراك مفهوم الطباعة.
�1414إنتاج تكوينات طباعيه ب�أكرث من لون.
1515الطبع ببقايا اخلامات الطبيعية او امل�ستهلكة.
1616و�صف �أحد الأعمال املطبوعة.
1717اكت�ساب بع�ض املفاهيم واملهارات الب�سيطة املتعلقة بالت�شكيل على املعدن.
1818القدرة على عمل تكوينات من امل�سطحات الغائرة او النافرة على املعدن..
1919القدرة على و�صف القطع اجلمالية املج�سمة يف �أعماله الفنية و�أعمال الآخرين.
2020ام بطرق الت�شكيل الورقي.
2121معرفة بع�ض اخلامات الورقية امل�ستهلكة.
2222تنفيذ �أعمال فنية ورقية م�سطحة او جم�سمة من ق�صا�صات الورق املختلفة.
2323ي�شكل �أعمال فنية جم�سمة وم�سطحة بخامات متنوعة مثل :ت�شكيل �آنية ،قفاز ال�شتاء ،مقلمة �..,إلخ
2424ي�ستخدم الأدوات واملواد بطريقة �صحيحة و�آمنة ،ويحافظ عليها.
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الرتبية البدنية
الأهداف العامة ملادة الرتبية البدنية:

1.1تطوير اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة.
2.2تطوير اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة احلركية.
3.3تطوير املهارات احلركية الأ�سا�سية.
4.4تطويراجلوانب االجتماعية.
5.5تطوير اجلوانب النف�سية.
6.6تطوير اجلوانب املعرفية.

الأهداف العامة ملادة الرتبية البدنية للمرحلةاالبتدائية( ال�صفوف الأولية):

1.1تنمية اجلوانب املعرفية للتلميذ من خالل ربط منهج الرتبية البدنية باملواد الدرا�سية الأخرى.
2.2تنمية الت�صور احلركي والت�صور الذهني للأداء.
3.3االهتمام باجلوانب النف�سية لإبراز قدراته الفردية التي حتقق ثقته بنف�سه.
4.4تطوير اجلانب االجتماعي مبمار�سة الأن�شطة املنا�سبة للتعامل مع الآخرين واكت�ساب الأ�صدقاء واملحافظة عليهم.
5.5ت�شجيعهم على ممار�سة الأن�شطة املختلفة التي تتيح لهم االندماج يف املجتمع.
6.6تنمية القوام اجليد واملحافظة عليه.
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1

ال�صف الأول االبتدائي

ال�صف الأول االبتدائي
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الف�صل الثالث

القر�آن الكرمي
الأهداف ال�سنوية ملادة القر�آن الكرمي لل�صف الأول االبتدائي:
�1.1أن يعرف التلميذ �أن القر�آن الكرمي هو كتاب اهلل عز وجل.
�2.2أن ين�ش�أ التلميذ على احرتام القر�آن الكرمي.
�3.3أن يتدرب التلميذ على اال�ستعاذة عند تالوة القر�آن الكرمي.
�4.4أن يردد التلميذ �سورة الفاحتة واملعوذات والإخال�ص.
�5.5أن يحفظ التلميذ �سورة الفاحتة واملعوذات والإخال�ص بناء على قدراته.

الف�صل الدرا�سي الأول:
املفردات

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:

�1.1أن يردد اال�ستعاذة من ال�شيطان الرجيم بعد املع ّلم.
�2.2أن ينطق اال�ستعاذة عند قراءة القر�آن الكرمي.
�3.3أن ين�صت ل�سورة الفاحتة عند �سماعها.
�4.4أن يردد قراءة �سورة الفاحتة بعد املع ّلم.
�5.5أن يحدد مكان �سورة الفاحتة يف امل�صحف.
�6.6أن يحفظ �سورة الفاحتة بنا ًء على قدراته.
�7.7أن ين�صت ل�سورة الإخال�ص عند �سماعها.
�8.8أن يردد قراءة �سورة الإخال�ص بعد املعلم.
�9.9أن يحدد مكان �سورة الإخال�ص يف امل�صحف.
�1010أن يحفظ �سورة الإخال�ص بنا ًء على قدراته.
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•

•اال�ستعاذة من ال�شيطان الرجيم.

•

•�سورة الفاحتة.

•

•�سورة الفاحتة.

•

•�سورة الإخال�ص.

•

•�سورة الإخال�ص.

ال�صف الأول االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
املفردات

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:

1111ان ين�صت ل�سورة الفلق عند �سماعها.
�1212أن يردد قراءة �سورة الفلق بعد املع ّلم.
�1313أن يحدد مكان �سورة الفلق يف امل�صحف.
�1414أن يحفظ �سورة االفلق بنا ًء على قدراته.
�1515أن ين�صت ل�سورة النا�س عند �سماعها.
�1616أن يردد قراءة �سورة النا�س بعد املعلم.
�1717أن يحدد مكان �سورة االنا�س يف امل�صحف.
�1818أن يحفظ �سورة الفلق بنا ًء على قدراته.

•

•�سورةالفلق.

•

•�سورةاالنا�س.
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الف�صل الثالث

التوحيد
الأهداف ال�سنوية ملادة التوحيد لل�صف الأول االبتدائي:
�1.1أن يعرف التلميذ �أن اهلل عز وجل خالقه.
�2.2أن ي�ستدل التلميذ على ربوبية اهلل ببع�ض خملوقاته.
�3.3أن يعرف التلميذ �أن الدين هو الإ�سالم.
�4.4أن يتع ّرف التلميذ على نبذة من �سرية نبينا حممد .

الف�صل الدرا�سي الأول:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:

�1.1أن يعرف ربه عز وجل.
�2.2أن يتع ّرف على خملوقات اهلل عز وجل.
�3.3أن يعرف بع�ض �صفات اهلل عز وجل.
�4.4أن يعرف �أن اهلل هو الرزاق.
�5.5أن يعرف ال�شهادتني.
�6.6أن يعرب عن حبه هلل تعالى.
�7.7أن ي ّوحد ربه.
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املفردات
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•اهلل ربي.
•اهلل خالقي.
•اهلل خالق احليوانات والطيور.
•اهلل الواحد.
•اهلل الرزاق.
•�شهادة �أن ال �إله �إال اهلل.
•�شهادة �أن حممد ًا ر�سول اهلل .
•�أنا �أحب ربي.
•�أعبد ربي وحده ال �شريك له.

ال�صف الأول االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:

�1.1أن يعرف دينه.
�2.2أن يعرب عن حبه لدينه.
�3.3أن يعرف نبيه .
�4.4أن يعرب عن معرفته بنبيه .
�5.5أن يذكر �صفات النبي .
�6.6أن يعرب عن فهمه ل�صفات النبي .

املفردات
•
•
•
•
•
•
•
•

•الإ�سالم ديني.
•�أنا �أحب ديني.
•نبينا حممد .
•ا�سم نبينا .
•النبي  علمنا الإ�سالم.
•�أحب نبينا .
•�صدق النبي .
•�أمانة النبي .
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الف�صل الثالث

الفقه
الأهداف ال�سنوية ملادة الفقه لل�صف الأول االبتدائي:
�1.1أن ين�ش�أ التلميذ على االهتمام بالنظافة والتطهر من النجا�سات.
�2.2أن يعرف التلميذ �صفة اال�ستنجاء.
�3.3أن يتو�ض�أ التلميذ وفق املطلوب.
�4.4أن يردد التلميذ دعاء الدخول �إلى اخلالء واخلروج منه.
�5.5أن يلقي التلميذ حتية الإ�سالم.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:

�1.1أن يربط بني دين الإ�سالم والنظافة.
�2.2أن يهتم بالنظافة البدنية.
�3.3أن يزيل النجا�سة من بدنه.
�4.4أن يزيل النجا�سة من ثيابه.
�5.5أن يربط بني �إزالة النجا�سة والطهارة.
�6.6أن ي�ستخدم حاويات النفايات.
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املفردات
الإ�سالم دين الطهارة والنظافة:
•

•�إزالة النجا�سة من البدن.

•

•�إزالة النجا�سة من املالب�س.

•

•النظافة يف الف�صل واملدر�سة.

ال�صف الأول االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:

�7.7أن يتعرف على �صفة الو�ضوء.
�8.8أن يطبق خطوات الو�ضوء.
�9.9أن يدعو بدعاء دخول اخلالء واخلروج منه.
�1010أن ميار�س مهارة اال�ستنجاء.
�1111أن يلقي حتية الإ�سالم.

املفردات
•
•
•
•
•
•
•
•

•الو�ضوء.
•�صفة الو�ضوء.
•دعاء دخول اخلالء و�صفته.
•دعاء اخلروج من اخلالء و�صفته.
•�صفة اال�ستنجاء.
•حتية الإ�سالم� ،صيغة ال�سالم.
•االبتداء بال�سالم عند دخوله على الآخرين.
•الرد على ال�سالم.
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الف�صل الثالث

اللغة العربية
الأهداف ال�سنوية ملادة اللغة العربية لل�صف الأول االبتدائي:
�1.1أن يعرف التلميذ حروف الهجاء بحركاتها من حرف ( �أ ) �إلى حرف ( �ص ) كتابة ونطق ًا.
�2.2أن يتهج�أ التلميذ كلمات ق�صرية.
�3.3أن يربط التلميذ احلروف الهجائية بكلمات من بيئته.
�4.4أن يفهم التلميذ معاين الكلمات املك َّونة من احلروف الهجائية ( �أ ) �إلى (�ص).
�5.5أن يتقن التلميذ مهارات مبادئ الكتابة.
�6.6أن يكتب التلميذ احلروف الهجائية بطريقة �صحيحة.
يعب التلميذ ب�أ�سلوبه �شفهي ًا عن مو�ضوع خمتار.
�7.7أن رِّ
�8.8أن يحفظ التلميذ الأنا�شيد املختارة وفق قدراته.
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ال�صف الأول االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الأول والثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يعرف احلروف من (�أ �-ص ).
�2.2أن مي�سك القلم ويكتب.
�3.3أن ي�ستمع للكلمات املنطوقة.
�4.4أن يفهم معاين الكلمـات املرتبطة باحلروف الهجائية (�أ�-ص ).
�5.5أن يربط احلروف (�أ�-ص ) بكلمات وظيفية.
�6.6أن ين�سخ احلروف الهجائية (�أ�-ص).
�7.7أن يكتب على ال�سطر �أو فوق النقط.
�8.8أن يكتب احلروف الهجائية (�أ�-ص)منف�صلة(�أ،ب،ت،ث،ج.)....
�9.9أن مييز احلرف الهجائي بني جمموعة من احلروف الهجائية من (�أ – �ص).
�1010أن يحفظ �أنا�شيد ق�صرية.
يعب �شفهي ًا بلغته عن مفهوم الدر�س امل�ص َّور.
�1111أن رِّ
�1212أن مييز الأ�صوات ال�صادرة من الإن�سان والطبيعة.

املفردات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•احلروف الهجائية من (�أ – �ص).
•الكتابة بالقلم.
•الكلمات املنطوقة.
•الكلمات املك َّونة من احلروف الهجائية من ( �أ�-ص).
•كلمات وظيفية.
•كلمات ذات حروف هجائية منف�صلة من ( �أ�-ص)
•احلروف الهجائية املنف�صلة من (�أ – �ص).
•�أ�شكال منقطة� -أ�سطر.
•احلروف الهجائية املنف�صلة من ( �أ�-ص).
•�أنا�شيد ق�صرية.
•مهارات التعبري ال�شفهي.
•�أ�صوات الإن�سان و�أ�صوات الطبيعة.
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الف�صل الثالث

الريا�ضيات
الأهداف ال�سنوية ملادة الريا�ضيات لل�صف الأول االبتدائي:
�1.1أن يتع ّرف التالميذ على الألوان الأ�سا�سية.
�2.2أن يتع ّرف التالميذ على الأ�شكال الهند�سية0
�3.3أن يتع ّرف التالميذ على املفاهيم ( الأطوال الأحجام –الأوزان )0
�4.4أن يتع ّرف التالميذ على مفهوم امل�سافات والإجتاهات .
�5.5أن يتع ّرف التالميذ على املفاهيم املت�صلة بالزمن.
�6.6أن يتع ّرف التالميذ على الأعداد من .9 -1
�7.7أن يتع ّرف التالميذ على مقارنة الأعداد من .9 -1
�8.8أن يتع ّرف التالميذ على كتابة الأعداد من .9 – 1
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ال�صف الأول االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الأول:
الوحدة

املفردات

الأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على الألوان الأ�سا�سية.
2.2يتع ّرف على الأ�شكال الهند�سية.
3.3يتع ّرف على مفهوم الأطوال.
وحدة املفاهيم 4.4يتع ّرف على مفهوم الأحجام.
الأ�سا�سية5.5 .يتع ّرف على مفهوم الأوزان.
6.6يتع ّرف على الأ�شياء ح�سب اللون وال�شكل واحلجم.
7.7يتع ّرف على مفهوم امل�سافات.
8.8يتع ّرف على مفهوم الإجتاهات.
9.9يتع ّرف على املفاهيم املت�صلة بالزمن.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•�أحمر� -أ�صفر� -أزرق.
•دائرة  ،مثلث  ،مربع  ،م�ستطيل.
•طويل – ق�صري.
•كبري – �صغري  -و�سط.
•ثقيل -خفيف.
•الت�صنيف.
•قريب – بعيد.
•( ميني – ي�سار  -فوق – حتت ) ( �أمام –خلف -داخل
–خارج ).
•�أم�س – غد ًا  -اليوم.

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

االعداد.

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على مفهوم العدد الكمي حتى العدد .9
2.2يعد الأعداد من .9-1
3.3يقر�أ الأعداد من .9-1
4.4يقر�أ �صورة ملدلول الأعداد من .9- 1
5.5يرتب الأعداد ت�سل�سلي ًا من .9-1
6.6يربط املدلول بالأعداد من .9-1
7.7يقارن الأعداد حتى .9
8.8يكتب الأعداد من .9-1

املفردات
•
•
•
•
•
•
•
•

•ثالثة �أقالم� -سبع كا�سات 0000
•واحد -اثنان-0000 -ت�سعة.
•واحد-اثنان –ثالثة -0000 -ع�شرة.
•مدلول م�صور.
•قبل – بعد -بني.
•مدلول يطابق العدد باملعدود.
•�أكرث من – �أقل من  -ي�ساوي.
•كتابة الأرقام.
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الف�صل الثالث

الرتبية االجتماعية (بنني)
االهداف ال�سنوية ملادة الرتبية االجتماعية لل�صف الأول االبتدائي:
.1التع ّرف على مهارات العناية ال�شخ�صية واملظهر العام.
.2التع ّرف على مهارات النظافة ال�شخ�صية.
.3التع ّرف على �آداب ا�ستخدام دورة املياه.
.4التع ّرف على حمتويات البيئة املدر�سية واملحافظة عليها.

الف�صل الدرا�سي الأول :
الوحدة

االهتمام باملظهر العام.

العناية ال�شخ�صية باجل�سم.
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الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة:
� .1أن يحافظ على مظهره نظيف ًا ح�سب املواقف املختلفة.
� .2أن يهتم بنظافة مالب�سه.
� .3أن يرتب هندامه ترتيب ًا جيد ًا.
� .4أن يهتم برائحة ج�سمه.
� .5أن يعتني ب�شكل �شعره وت�صفيفه.
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة:
� .1أن يعتني بنظافة ج�سمه.
� .2أن ي�ستحم ب�شكل دوري.

املفردات
•

•االهتمام باملظهر العام:
 املحافظة على املظهر. الإهتمام بنظافة املالب�س. الإهتمام برتتيب الهندام. مالءمة الهندام للمدر�سة. الإهتمام برائحة اجل�سم. -الإهتمام ب�شكل وت�صفيف ال�شعر.

•

•العناية ال�شخ�صية باجل�سم:
 النظافة. -اال�ستحمام.

ال�صف الأول االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

الأهداف التعليمية

�آداب ا�ستخدام دورة املياه.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة:
� .1أن يعرب بالإ�شارة �أو اللفظ عند احلاجة لدورة
املياه.
� .2أن يدعو ب�أذكار الدخول واخلروج من دورة املياه.
� .3أن يغلق الباب عند دخوله دورة املياه.
� .4أن يخلع ما يحتاجه من مالب�س عند ق�ضاء
احلاجة.
� .5أن ي�ستعمل يده الي�سرى يف اال�ستنجاء.
� .6أن يغ�سل يديه بعد االنتهاء من دورة املياه.
� .7أن يهتم بنظافة دورة املياه.

البيئة املدر�سية واملحافظة
عليها.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة:
� .1أن يتع ّرف على �أماكن حمتويات البيئة املدر�سية.
� .2أن ي�سمي حمتويات البيئة املدر�سية (الف�صل –
امللعب – دورات املياه – غرف الإداريني واملعلمني).
� .3أن يتع ّرف على �آداب ا�ستخدام حمتويات البيئة
املدر�سية.
� .4أن يحافظ على حمتويات البيئة املدر�سية.

املفردات
•

•�آداب ا�ستخدام دورة املياه:
 احلاجة لدورة املياه. دعاء دخول دوره املياه واخلروجمنها.
 �إغالق الباب. خلع املالب�س. ا�ستعمال اليد الي�سرى. نظافة دورة املياه. غ�سل اليدين بعد االنتهاء مندورة املياه.

•

•التع ّرف على حمتويات البيئة املدر�سية
واملحافظة عليها:
 �أماكن حمتويات البيئة املدر�سية. حمتويات البيئة املدر�سية. �آداب ا�ستخدام حمتويات البيئةاملدر�سية.
 املحافظه على حمتويات البيئةاملدر�سية.
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الف�صل الثالث

الرتبية الأ�سرية (بنات)
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الأ�سرية لل�صف الأول االبتدائي:
-1املحافظة على نظافة اليدين عمل ًيا.
-2التع ّرف على طرق العناية بنظافة الوجه ب�شكل عام ونظافة الأنف والعينني.
-3التدرب على ارتداء وخلع اجلوارب والأحذية.
-4التدرب على طريقة �شرب ال�سوائل ال�صحيحة.
-5التع ّرف على مكونات البيوت.
-6التع ّرف على الأعياد كمنا�سبات دينية �سنوية.
�-7إتباع �آداب اللعب اجلماعي.

الف�صل الدرا�سي الأول :
الوحدة

�صحتي و�سالمتي.
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الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذة:
�1.1أن تبني �أهمية غ�سل اليدين.
�2.2أن تعدد (ت�شري -تتعرف) على �أدوات نظافة اليدين.
�3.3أن تطبق طريقة غ�سل اليدين عمل ًيا.
�4.4أن تبدي ر�أيها فيمن يهمل نظافة يديه.
�5.5أن تبني �أهمية نظافة الأنف.
�6.6أن تعدد (ت�شري -تتع ّرف) على �أدوات نظافة الأنف.
�7.7أن تطبق طريقة م�سح الأنف عمل ًيا.
�8.8أن تف ّرق بني العادات ال�صحيحة والعادات اخلاطئة يف تنظيف الأنف
بال�صور املعرو�ضة �أمامه.
�9.9أن تبدي ر�أيها فيمن يهمل م�سح �أنفه.

املفردات
•

•

•نظافة اليدين :
�أهمية نظافة اليدين.
�أدوات غ�سل اليدين.
طريقة غ�سل اليدين عمل ًيا.
•م�سح الأنف :
�أهمية نظافة الأنف.
�أدوات تنظيف الأنف.
طريقة م�سح الأنف عمل ًيا.
بع�ض العادات اخلاطئة (ا�ستخدام
الإ�صبع لتنظيف الأنف).

ال�صف الأول االبتدائي
الوحدة

�صحتي و�سالمتي.

ملب�سي.

غذائي.

الأهداف التعليمية

املفردات

�1010أن تبني �أهمية غ�سل الوجه.
• •نظافة الوجه :
�1111أن تتعرف على �أدوات نظافة الأنف.
�أهمية نظافة الوجه.
�1212أن تطبق طريقة غ�سل الوجه عمل ًيا.
�أدوات غ�سل الوجه.
�1313أن تفرق بني العادات ال�صحيحة والعادات اخلاطئة يف تنظيف الوجه
طريقة غ�سل الوجه وجتفيفه عمل ًيا.
بال�صور املعرو�ضة �أمامه.
�1414أن تبدي ر�أيها فيمن يهمل نظافة وجهه.
• •نظافة العينني:
�1515أن تبني �أهمية م�سح العينني.
�أهمية نظافة العينني.
�1616أن تتعرف على �أدوات نظافة العني.
�أدوات تنظيف العينني.
�1717أن تطبق طريقة م�سح العني عمل ًيا.
طريقة م�سح وتنظيف العينني عمل ًيا.
�1818أن تفرق بني العادات ال�صحيحة والعادات اخلاطئة يف تنظيف العينني
بع�ض العادات اخلاطئة (م�سح العني باليد).
بال�صور املعرو�ضة �أمامها.
�1919أن تبدي ر�أيها فيمن يهمل نظافة عينيه.
ُيتوقع من التلميذة:
�1.1أن ت�صحح و�ضع اجلوارب املقلوبة قبل ارتدائها.
�2.2أن ترتدي جواربها بدون م�ساعدة.
�3.3أن ترتدي حذاءها ب�شكل منا�سب دون م�ساعدة.
�4.4أن تربط رباط حذائها.
�5.5أن تخلع حذءها بدون م�ساعدة.
�6.6أن تخلع جواربها معتمدة على نف�سها.
ُيتوقع من التلميذة:
�1.1أن ت�شرب املاء من الك�أ�س.
�2.2أن تفتح كرتون (احلليب �أو الع�صري).
�3.3أن ت�شرب (احلليب �أو الع�صري) با�ستخدام عود الع�صري.
�4.4أن ت�شرب بدون التنف�س يف الك�أ�س.
�5.5أن ت�سمي (ب�سم اهلل) قبل ال�شرب.
�6.6أن حتمد (احلمد هلل) بعد ال�شرب.

• •ارتداء وخلع اجلوارب والأحذية:
ارتداء اجلوارب.
ارتداء احلذاء.
خلع احلذاء.
خلع اجلوارب.
• •�شرب ال�سوائل :
�شرب ال�سوائل من الكوب.
�شرب ال�سوائل با�ستخدام عود الع�صري.
فتح كرتون (احلليب �أو الع�صري) وال�شرب
با�ستخدام امل�صا�صة.
�شرب ال�سوائل بدون التنف�س يف الك�أ�س.
الت�سمية قبل ال�شرب واحلمد بعده.
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الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

م�سكني.
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الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1تعدد مكونات البيت.
2.2تناق�ش مكونات البيت.

املفردات
• •مكونات البيوت :
مطبخ.
دورة مياه (حمام).
غرفة نوم.
غرفة جلو�س.

منا�سبتي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1ت�شرح مفهوم العيد عند امل�سلمني.
2.2تو�ضح مظاهر العيد.
3.3تف ّرق بني عيد الفطر وعيد الأ�ضحى.

• •العيد :
مفهوم عيد الفطر.
مفهوم عيد الأ�ضحى.
مظاهر العيد.

ا�صحابي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1يتع ّرف على مفهوم الأ�صحاب.
2.2يتبع �آداب التعامل واللعب مع الأ�صحاب.
3.3يتع ّرف على �أ�سماء �أ�صحابه.

• •من هم الأ�صحاب:
اداب التعامل مع الأ�صحاب.
تذكر �أ�سماء الأ�صحاب.

ال�صف الأول االبتدائي

الرتبية الفنية
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الفنية لل�صف الأول االبتدائي:

1.1ر�سم حر من حياة التلميذ وبيئته املحيطة با�ستخدام �أنواع خمتلفة من �أقالم الر�سم و�ألوان الفلوم�سرت داخل الإطار املحدد.
2.2التدريب على ر�سم وتكرار النقطة والدائرة وربطهما ب�أ�شكال من الطبيعة يعرفها التلميذ ويدركها من خالل بيئته.
3.3التعرف على اخلطوط وبع�ض الأ�شكال الهند�سية الأ�سا�سية وربطها ب�أ�شكال من الطبيعة والبيئة املحيطة.
4.4التمكن من ا�ستنتاج الألوان الأ�سا�سية من علبة الألوان وربط ذك مبا حوله.
5.5تع ّلم طريقة �إ�ضافة اخلامات يف �إطار اخلط اخلارجي للأ�شكال املحدد.
6.6عمل جم�سم يحبه ب�أحد اخلامات امل�ستهلكة.
�7.7إنتاج بع�ض الأ�شكال الب�سيطة املتنوعة الأحجام با�ستخدام خامة ال�صل�صال وقوالب القطع امل�سطح.
8.8تع ّلم طريقة الت�أثريات امللم�سية على ال�صل�صال.
9.9ا�ستخدام لون واحد يف الطباعة بقالب.
1010تكرار الطبع عدة مرات بتلقائية.

الف�صل الدرا�سي الأول:

املجال
ر�سم.

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يتع ّرف على الدائرة من حولنا.
 -2ير�سم على الدائرة اجلدارية با�ستخدام �ألوان الفلوم�سرت.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يتعامل مع �أحجام خمتلفة من الدوائر.
الت�شكيل باخلامات.
 -2يفرق بني �أحجام الدوائر ( كبري �،صغري).
 -3يل�صق الدوائر على الأر�ضية الدائرية با�ستخدام �أ�صابع ال�صمغ.

املفردات
ر�سم حر على الدائرة.

كوالج دوائر ورقية.
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الف�صل الثالث
املجال
تلوين

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1ي�سمي اللون الأحمر من علبة الألوان.
 -2يتعرف على النقطة.
 -3ي�ستخدم �أعواد القطن للتنقيط على ال�صحن الدائري.
 -4يربط بني النقطه احلمراء و�شكل الدائرة.

التنقيط على الدائرة باللون الأحمر.

ر�سم

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يتعرف على اخلط املنحني.
ُ -2يحدد الدائرة بالقلم الفلوم�سرت.
ُ -3يلون داخل الدائرة باللون الأحمر.

حتديد �شكل الدائرة بقلم الفلوم�سرت ( اللون
الأحمر ).

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يربط بني اخلامات املختلفة وبني الدائرة.
 -2ي�ستخدم �صمغ الإ�صبع بال�شكل ال�صحيح.
ُ -3ينتج عمل اخلامات الدائرية املختلفة على �أر�ضية دائرية.

كوالج من خامات دائرية خمتلفة.

ت�شكيل باخلامات

تلوين

تلوين
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الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ �أن:
ُ -1يخرج اللون الأزرق من علبة الألوان.
ُ -2يلون با�ستخدام اللون الأزرق.
 -3يتنف�س انفعال ًيا عند ا�ستخدام الإ�صبع يف التلوين.
ُيتوقع من التلميذ �أن:
ُ -1يفرق بني اللون الأحمر والأزرق يف علبة الألوان.
 -2ي�ستخدم الإ�صبع يف التلوين.
 -3ي�ست�شعر اخلطوط املنحنية عند التلوين على م�ساحة دائرية.

التلوين بالإ�صبع على �صحيفة دائرية مفرو�شة على
الأر�ض( �أزرق ).
التلوين بالإ�صبع على �صحيفة دائرية مفرو�شة على
الأر�ض( �أحمر و�أزرق ).

ال�صف الأول االبتدائي
املجال

ت�شكيل باخلامات.

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1ت�سمية اللون الأ�صفر من خالل الأوراق التي �أمامه.
 -2التفريق بني امللم�س اخل�شن والناعم للورق.
 -3الإح�سا�س الب�صري بامللم�س.
 -4جتريب اخلرامة على الورق.
 -5الإم�ساك باملق�ص بالطريقة ال�صحيحة.
� -6إل�صاق الأ�شكال املق�صو�صة على ورقة دائرية.

املفردات

كوالج ورقي مالم�س خمتلفة (اللون الأ�صفر).

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التمييز بني الأحجام املختلفة (كبري و�صغري).
ت�شكيل بال�صل�صال.
 -2الت�شكيل بطريقة ال�ضغط احلر لأحجام متنوعة.
 -3التنفي�س انفعال ًيا بال�ضغط احلر على ال�صل�صال.
 -4الت�أكيد على الألوان الأ�سا�سية.

الت�شكيل بال�صل�صال(الألوان الثالثة الأ�سا�سية).

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1ا�ستخدام �أدوات الت�شكيل بال�صل�صال.
ت�شكيل بال�صل�صال.
� -2إحداث ت�أثريات ملم�سية على ال�صل�صال.
 -3التدريب على تنمية الع�ضالت الدقيقة يف اليدين.

الت�أثرياث امللم�سية على ال�صل�صال الغائر
والبارز.

طباعة.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
-1يتع ّرف على ال�شكل امل�ستطيل.
 -2يخرج اللون الأ�صفر من علبة الألوان.
 -3يطبع ب�إ�سفنجة م�ستطيلة ال�شكل.

الطباعة بالإ�سفنج على ورقة م�ستطيلة (اللون
الأ�صفر).

57

الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الثاين:
املجال

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يتع ّرف على اخلط امل�ستقيم.
ُ -2يطبق اخلط امل�ستقيم با�ستخدام اال�ستن�سل.
ُ -3يلون داخل امل�ستطيل بالألوان ال�شمعية.

حتديد �شكل امل�ستطيل با�ستخدام اال�ستن�سل
(اللون ال�صفر ).

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يذكر الألوان الثالثة الأ�سا�سية.
 -2يق�ص ال�شكل مبحاذاة اخلط امل�ستقيم.
 -3يتدرب على تنمية الع�ضالت الدقيقة با�ستخدام املق�ص.
 -4ي�ستخدم غراء الورق مبعايري منا�سبة.

كوالج م�ستطيالت ورقية ( الألوان الثالثة
الأ�سا�سية ).

تلوين.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
ُ -1يفرق بني الألوان الثالثة الأ�سا�سية.
ُ -2يلون با�ستخدام الألوان الثالثة الأ�سا�سية.
ُ -3ينف�س انفعالي ًا بالفر�شاة و�ألوان الإكلرك.
ُ -4ينظف الفر�شاة بعد االنتهاء من التلوين.

تلوين حر على حامل جداري �شكل م�ستطيل
( �أحمر � ,أ�صفر � ,أزرق ).

ر�سم.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يتع ّرف على املثلث من حولنا.
ر�سم حر على املثلث.
 -2ت�سمية املثلث والتع ّرف على �سبب ت�سميته من خالل عد �أ�ضالعه الثالثة.
 -3ير�سم على املثلث با�ستخدام الألوان ال�شمعية.

طباعة.

ت�شكيل باخلامات.
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الأهداف التعليمية

املفردات

ال�صف الأول االبتدائي

املجال
طباعة.

ت�شكيل باخلامات.

ر�سم.

الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1ي�سمي الألوان الأ�صفر و الأحمر من علبة الألوان.
ُ -2ي�ستخدم تقنية الطباعة باحلبال لعمل ت�أثريات مثرية لالهتمام.
 -3يكت�شف اللون الربتقايل بخلط الأ�صفر و الأحمر �أثناء الطباعة.

الطباعة با�ستخدام احلبال �شكل مثلث
(�أ�صفر و �أحمر).

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يتعامل مع خامة جديدة من الأوراق.
 -2يتدرب على الق�ص مبحاذاة �شكل املثلث.
 -3ي�ستخدم ال�صمغ مبعايري منا�سبة.
ُ -4يوزع املثلثات على الأر�ضية ب�شكل منا�سب.
ُ -5يجمع �أربعة من املثلثات وتثبيتها على �شريحة ورقية لعمل تاج.

تاج امللك كوالج مثلثات من الأوراق الالمعة
على خلفية �سوداء.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1يتع ّرف على املربع من حولنا.
ر�سم حر على املربع �سالب ال�شكل.
ُ -2ي�سمي املربع والتعرف على �سبب الت�سمية من خالل عد �أ�ضالعه الأربعة.
(�أر�ضية ورقية مربعة ال�شكل ُمف ّرغ منها مربع
 -3يمُ يز �أوجه ال�شبه واالختالف بني املربع و امل�ستطيل.
�صغري)
 -3يتعرف على الفراغ ال�سالب يف ال�شكل.
 -4ير�سم والتلوين با�ستخدام الألوان الفلوم�سرت.

59

الف�صل الثالث
املجال

60

الأهداف التعليمية

املفردات

ر�سم.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التدريب على ا�ستخدام امل�سطرة بطريقة �صحيحة.
 -2ت�سمية اجتاهات اخلطوط ( ر�أ�سي � ،أفقي ،مائل).

ر�سم خطوط م�ستقيمة بالألوان ال�شمعية
با�ستخدام امل�سطرة (يتبع).

تلوين.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التلوين يف امل�ساحات املق�سمة باخلطوط.
 -2التمييز بني الألوان ذات الأ�سا�س الزيتي و الأ�سا�س املائي من حيث
مقاومة �أر�ضية العمل.
 -3تنظيف الفر�شاة عند االنتهاء من التلوين.

تلوين الأر�ضية يف العمل ال�سابق بالألوان املائية.

2

ال�صف الثاين االبتدائي

ال�صف الثاين االبتدائي
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الف�صل الرابع

القر�آن الكرمي
الأهداف ال�سنوية ملادة القر�آن الكرمي لل�صف الثاين االبتدائي:
� 01أن يتعود التلميذ على املحافظة على كتاب اهلل عز وجل واحرتامه.
� 02أن يردد التلميذ �سورة امل�سد  ،الن�صر،الع�صر،الكوثر.
� 03أ ن يحفظ التلميذ امل�سد  ،الن�صر،الع�صر،الكوثر قدر الإمكان.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يحافظ على امل�صحف.
�2.2أن ين�صت عند �سماع القر�آن الكرمي.
�3.3أن يردد �سورة امل�سد بعد املعلم.
�4.4أن يحفظ �سورة امل�سد قدر الإمكان.
5.5يردد �سورة امل�سد بعد املعلم.
�6.6أن يحفظ �سورة امل�سد قدر الإمكان.
7.7يردد �سورة الن�صربعد املعلم.
�8.8أن يحفظ �سورة الن�صر قدر الإمكان.
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املفردات
تنظيف امل�صحف من الأو�ساخ ،فتح امل�صحف ،و�ضع امل�صحف
على الطاولة ،عدم و�ضع �أ�شياء على امل�صحف ،عدم متزيق
�أوراق امل�صحف.
اال�ستعاذة والب�سملة.
الو�ضوء قبل مل�س امل�صحف.
الإن�صات.
العناية بامل�صحف.
�سورة امل�سد.
�سورة الن�صر.

ال�صف الثاين االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يردد �سورة الع�صر.
�2.2أن يحفظ �سورة الع�صر قدر الإمكان.
�3.3أن يردد �سورة الكوثر.
�4.4أن يحفظ �سورة الكوثر قدر الإمكان.

املفردات
�سورة االع�صر.
�سورة الكوثر.
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التوحيد
الأهداف ال�سنوية ملادة التوحيد لل�صف الثاين االبتدائي:
� 01أن يحفظ التلميذ لفظ ال�شهادتني.
�02أن يذكر التلميذ ا�سم النبي  مقرو ًنا بال�صالة وال�سالم عليه و�آله.
� 03أن يعرف التلميذ �أركان الإ�سالم.
� 04أن يعرف التلميذ بع�ض �صفات النبي .

الف�صل الدرا�سي الأول:

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يحفظ ال�شهادتني.
�2.2أن يذكر معنى ال �إله �إال اهلل.
�3.3أن يذكر ال�صالة على النبي بعد ذكر ا�سمه ،يحفظ التلميذ ال�شهادتني.
�4.4أن يذكر معنى ال �إله �إال اهلل.
�5.5أن يذكر ال�صالة على النبي بعد ذكر ا�سمه.
�6.6أن يذكر �صفات النبي  الكرم ،والرحمة.
�7.7أن يذكر �أن القر�آن الكرمي �أنزل على حممد.
�8.8أن يحرتم القر�آن الكرمي.
�9.9أن يذكر �صفات النبي  الكرم ،والرحمة.
�1010أن يذكر �أن القر�آن الكرمي �أنزل على حممد.
�1111أن يحرتم القر�آن الكرمي.
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املفردات
ال �إله �إال اهلل.
حممد ر�سول اهلل .
وجوب ت�صديق الر�سول.
ال�صالة على النبي .
كرم النبي .
رحمة النبي .
القر�آن الكرمي.
احرتام القر�آن الكرمي.

ال�صف الثاين االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يذكر دينه.
�2.2أن يعتز بدينه الإ�سالمي.
�3.3أن يتعرف على �أركان الإ�سالم.

املفردات
ديني الإ�سالم.
�أحب ديني الإ�سالم.
�أركان الإ�سالم.
الركن الأول :ال�شهادتان.
الركن الثاين :ال�صالة.
الركن الثالث :الزكاة.
الركن الرابع :ال�صوم.
الركن اخلام�س :احلج.
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الفقه
الأهداف ال�سنوية ملادة الفقه لل�صف الثاين االبتدائي:
� .1أن يطبق التلميذ بع�ض مهارات الطهارة والنظافة.
� .2أن يحفظ التلميذ دعاء دخول اخلالء واخلروج منه.
� .3أن ي�ؤدي التلميذ بع�ض �آداب الطعام وال�شراب.
� .4أن يتو�ض�أ التلميذ و�ضوء ًا جيد ًا.
� .5أن يعرف التلميذ �أهمية ال�صالة ،ومنزلتها من الدين.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يذكر �أن اهلل �أمر بالطهارة.
�2.2أن يطبق مهارة اال�ستنجاء.
�3.3أن يحفظ دعاء دخول اخلالء واخلروج منه.
�4.4أن يطبق مهارات النظافة ال�شخ�صية.
�5.5أن يحافظ على نظافة دورات املياه.
�6.6أن يعتني بنظافة بدنه ومالب�سه.
�7.7أن ي�ضع الأو�ساخ يف مكب النفايات.
�8.8أن يتعرف على �صفة اال�ستنجاء.
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املفردات
الإ�سالم دين الطهارة والنظافة.
• �إزالة النجا�سة من البدن.
• �إزالة النجا�سة من املالب�س.
• النظافة يف الف�صل واملدر�سة.

ال�صف الثاين االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يعرف دعاء البدء يف الطعام وال�شراب ودعاء الفراغ منه.
�2.2أن ي�ستخدم اليد :امللعقة يف الطعام.
�3.3أن ميار�س �آداب ال�شراب.
�4.4أن يتعرف على �أهمية ومكانة ال�صالة.
�5.5أن يعرف �أن �أداء ال�صالة �سبب ملر�ضاة اهلل ودخول اجلنة.

املفردات
�آداب الطعام وال�شراب.
�آداب الطعام.
�آداب الأكل باليد اليمنى.
الأكل مما يليه.
ال�شرب و�آدابه.
عدم التنف�س يف الك�أ�س.
الو�ضوء.
�صفة الو�ضوء.
ال�صالة عمود الإ�سالم.
ال�صالة �سبب لدخول اجلنة.
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اللغة العربية
الأهداف ال�سنوية ملادة اللغة العربية لل�صف الثاين االبتدائي:
�-١أن يعرف التلميذ احلروف الهجائية بحركاتها من حرف (�ص) �إيل حرف (ي) كتاب ًة ونطق ًا.
�-٢أن يتهج�أ التلميذ كلمات مك َّونة من ثالثة حروف ف�أكرث.
�-٣أن يحلل التلميذ الكلمات �إلى حروف هجائية.
�-٤أن يكت�سب التلميذ مرادفات وم�ضادات لكلمات الدر�س.
�-٥أن يكتب التلميذ احلروف الهجائية ح�سب موقعها يف الكلمة.
�-٦أن يطبق التلميذ مهارة و�ضوح اخلط على احلروف الهجائية.
�-٧أن يطبق التلميذ الإمالء املنظور على احلروف.
يعب التلميذ ب�أ�سلوبه �شفهي ًا عن مو�ضوع مرتبط بالدر�س.
�-٨أن رِّ
�-٩أن يحفظ التلميذ الأنا�شيد املختارة وفق قدراته.
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ال�صف الثاين االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الأول،الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�-1أن يعرف احلروف من (�ض -ي ).
� -2أن يعرف احلركات الأ�سا�سية للحروف.
�-3أن يتهج�أ حروف الكلمة املك ًّونة من ثالثة حـروف.
�-4أن ي�ستمع باهتمام �إلى كالم املتحدث.
�-5أن يفهم معاين كلمات الدر�س.
�-6أن يربط بع�ض الكلمات مب�ضاداتها.
�-7أن يحلل الكلمات املك ًّونة من ثالثة حروف �إلى حروف منف�صلة.
�-8أن ين�سخ احلروف الهجائية.
�-9أن يكتب احلروف الهجائية املت�صلة (تـ� ،صـ� ،ســ ،الخ).
-10ن يكتب احلروف الهجائية ح�سب �أو�ضاعها يف الكلمة.
�-11أن يكتب احلروف الهجائية عن ظهر قلب.
�-12أن يطبق الإمالء املنظور على احلروف.
�-13أن ين�شد �أبيات الأنا�شيد الق�صرية ويلحنها.
�-14أن يحفظ �أنا�شيد ق�صرية.
يعب عن مو�ضوع الدر�س بجمل ق�صرية.
�-15أن رِّ
�-16أن مييز �أ�صوات احلروف املت�شابه واملختلفة.

املفردات
احلروف الهجائية من (�ض  -ي).احلركات (الفتحة ،ال�ضمة ،الك�سرة).كلمات تتك ًّون من ثالثة حروف.مهارات اال�ستماع.فهم معاين الكلمات.كلمات م�ضادة يف املعنى.كلمات متك ِّونة من ثالثة حروف.حروف الهجاء من (�أ – ي).احلروف الهجائية املت�صلة (تـ� ،صـ� ،س ـ  ،الخ)حروف الهجاء من (�أ – ي).�أنا�شيد ق�صرية.مهارات التعبري ال�شفهي.�-أ�صوات احلروف.
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الريا�ضيات

الأهداف ال�سنوية ملادة الريا�ضيات لل�صف الثاين االبتدائي:
�.1أن يتع ّرف التالميذ على مفهوم الإجتاهات.
�.2أن يتع ّرف التالميذ على �أيام الأ�سبوع.
�.3أن يتع ّرف التالميذ على الأعداد من .20 -10
�.4أن يتع ّرف التالميذ على النقود.
�.5أن يتع ّرف التالميذ على عملية اجلمع الب�سيط.
�.6أن يتع ّرف التالميذ على كتابة الأعداد من .20-10
�.7أن يتع ّرف التالميذ على مقارنة الأعداد من .20-10
الوحدة

الف�صل الدرا�سي الأول:

الأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على املفاهيم املت�صلة بالزمن.
وحدة املفاهيم 2.2يتع ّرف على مفهوم االجتاهات.
الأ�سا�سية3.3 .يتع ّرف على �أيام الأ�سبوع.
4.4يتع ّرف على مفهوم العدد �صفر.
5.5يقر�أ العدد �صفر.
الأعداد.
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ُيتوقع من التلميذ� :أن
1.1يتع ّرف على مدلول الأعداد من .20 -10
2.2عد الأعداد من .20 -10
3.3يقر�أ الأعداد من .20 -10

املفردات
�صباح  ,م�ساء � ,أ�سبوع � ,شهر� ،سنة.
ميني -ي�سار �-أول – �آخر  -بداية – نهاية -قبل – بعد-
و�سط.
ال�سبت-الأحد -00-اجلمعة.
�صفر.
مدلول.
عدي.
ع�شره�-أحد ع�شر00-

ال�صف الثاين االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

العمليات
احل�سابية.

النقود.

الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يرتب الأعداد ت�سل�سلي ًا من .20 -10
2.2يقارن الأعداد من .20-10
3.3يكتب الأعداد من .20 - 10
4.4يتع ّرف على عملية اجلمع بناجت ال يتجاوز العدد .10
5.5حل م�سائل م�صورة من خطوة واحدة على اجلمع.

قبل – بعد -بني.
�أكرث من – �أقل من  -ي�ساوي.
كتابة.
جمع.
بطاقات.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على النقود حتى  10رياالت.
2.2يك ّون مبلغ ال يتجاوز  10رياالت.
3.3ي�ستعمل النقود.

ريال -رياالن  -000ع�شرة.
ريال -رياالن  -000ع�شرة.
ريال –خم�سة-ع�شرة.
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العلوم
الأهداف ال�سنوية ملادة العلوم لل�صف الثاين االبتدائي:
�1.1أن يتع ّرف التلميذ على املخلوقات احلية وخ�صائ�صها.
�2.2أن يتع ّرف التلميذ على احليوانات و�أ�سمائها و�أ�شكالها وم�ساكنها.
�3.3أن يتع ّرف التلميذ على النباتات وفوائدها للإن�سان.
�4.4أن يتع ّرف التلميذ على مكونات الأر�ض من ماء وهواء وياب�سة.
�5.5أن يتع ّرف التلميذ على املادة وحاالتها.
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ال�صف الثاين االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الأول:
الوحدة

احلياة

احلياة

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على خ�صائ�ص املخلوقات احلية وغري احلية.
2.2يذكر خ�صائ�ص املخلوقات غري احلية.
3.3يحدد ما حتتاج �إليه املخلوقات احلية لكي تعي�ش.
4.4يبني �أوجه ال�شبه بني النا�س.
5.5يبني �أوجه االختالف بني النا�س.
6.6يقارن بني املخلوقات احلية.
7.7ي�صف �أع�ضاء ج�سم الإن�سان الرئي�سية (الر�أ�س ,اجلذع,
الأطراف).
8.8يعدد احلوا�س اخلم�سة.
9.9يتع ّرف على �أنواع احليوانات و�أ�شكالها.
1010ي�صنف ح�سب ال�شكل – الغذاء – امل�سكن – ال�صوت.
1111يتع ّرف على حيوانات املزرعة ( خروف – بقرة – دجاجة –
ديك – نحلة فرا�شة).
1212حيوانات الغابة ( الأ�سد – الفيل – الثعبان – طاوو�س).
1313ي�صف الأجزاء الرئي�سية للنبات.
1414يحدد ما يحتاجه النبات لكي يعي�ش.
1515يبني �أوجه ال�شبه واالختالف بني النباتات.
1616يو�ضح كيف ينمو النبات.
1717يعدد فوائد النبات.

املفردات
الإن�سان خملوق حي:
خ�صائ�ص املخلوقات احلية.
املخلوقات غري احلية.
ماذا حتتاج املخلوقات احلية لكي تعي�ش.
�أوجه ال�شبه واالختالف بني النا�س.
�أوجه ال�شبه واالختالف بني خملوقات احلية.
�أع�ضاء ج�سم الإن�سان الرئي�سية (الر�أ�س ,اجلذع ,الأطراف).
احلوا�س اخلم�سة.
•

•

•احليوانات وم�ساكنها:
�أنواع احليوانات و�أ�شكالها.
الت�شابه واالختالف بني احليوانات من حيث ال�شكل –
الغذاء -امل�سكن – ال�صوت.
حيوانات املزرعة (خروف – بقرة – دجاجة – ديك –
نحلة – فرا�شة ).
حيوانات الغابة ( الأ�سد – الفيل – الثعبان –
طاوو�س).
•النبات و�أجزا�ؤها الرئي�سية:
ماذا يحتاج النبات لكي يعي�ش.
الت�شابه واالختالف بني النباتات.
كيف ينمو النبات.
فوائد النبات.
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الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

�أر�ضنا

املادة
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الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يو�ضح �أهمية املاء.
2.2يعدد ا�ستخدامات املاء.
3.3يذكر م�صادر املاء.
4.4يو�ضح طرق املحافظة على املاء.
5.5يتع ّرف على الهواء.
6.6يو�ضح �أهمية الهواء.
7.7يتع ّرف على ال�شهيق والزفري.
8.8ي�صف الياب�سة.
9.9يحدد �أ�شكال الياب�سة.
ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على �صفات املادة.
2.2يذكر حاالت املادة.
3.3ي�صف بع�ض خ�صائ�ص املواد (ال�صلبة وال�سائلة والغازية).

املفردات
•

•املاء:
ما �أهمية املاء.
ا�ستخدامات املاء.
م�صادر املاء.
كيف نحافظ على املاء.
•الهواء:
ما الهواء؟
ماذا ن�ستفيد من الهواء؟
ال�شهيق والزفري.
•الياب�سة:
و�صف الياب�سة.
�أ�شكال الياب�سة.

•

•املادة:
حاالت املادة.
�صفات املواد.

•

•

ال�صف الثاين االبتدائي

الرتبية االجتماعية (بنني)
الأهداف ال�سنوية ملادة االجتماعية لل�صف الثاين االبتدائي:
.1التع ّرف على �آداب تناول الطعام وال�شراب.
.2التدرب على طريقة اختيار ولب�س املالب�س املنا�سبة ح�سب املكان واملنا�سبة.
.3املحافظة على الآداب العامة للعط�س وال�سنن امل�صاحبة لها.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الوحدة

تناول الطعام
وال�شراب

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
 .1يغ�سل يديه قبل تناول الطعام وال�شراب وبعدها.
 .2ي�سمي قبل الأكل ويحمد هلل بعد االنتهاء منه.
 .3ي�أكل وي�شرب بيده اليمنى.
 .4يجل�س باعتدال �أثناء الطعام وال�شراب.
 .5يتحلى ب�آداب الطعام وال�شراب (عدم الكالم والفم ممتلئ
بالطعام ،الأكل مما يليه ،عدم التنف�س يف �إناء ال�شرب ،عدم الإكثار
من احلركة �أو ال�ضحك �أثناء الأكل ،طريقة امل�ضغ والبلع).
 .6يحر�ص على النظافة �أثناء الطعام وال�شراب.

املفردات
غ�سل اليدين. الت�سمية قبل الأكل. الأكل باليد اليمنى. اجللو�س �أثناء الأكل.�آداب الطعام وال�شراب.قول احلمد هلل بعد االنتهاء من الأكل. غ�سل اليدين بعد االنتهاء من الأكل. -احلر�ص على النظافة.
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الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

اختيار ولب�س
املالب�س .

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
 .1يختار املالب�س املنا�سبة لأجزاء ج�سمه.
 .2يتع ّرف على مفهوم العورة و�سرتها.
 .3يعرف �أن لكل منا�سبة لب�سها املالئم لها (املدر�سة -املنزل -
الزيارات).
 .4يهتم بنظافة مالب�سه.
 .5يدرك االختالف ما بني الذكر والأنثى.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
 .1يغطي وجهه �أثناء العط�س.
�آداب العط�س .2 .ي�ستخدم املنديل �أثناء العط�س.
 .3يعرف �أ�ضرار العط�س �أمام الآخرين.
 .4يحفظ �أذكار العطا�س.
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املفردات
 منا�سبة املالب�س لأجزاء اجل�سم. مفهوم العورة. �سرت العورة. لكل منا�سبة لب�س مالئم. االهتمام بنظافة امللب�س. اختالف اللب�س مابني الذكر والأنثى. عدم العط�س يف وجوه الآخرين. ا�ستخدام منديل �أثناء العط�س. �أ�ضرار العط�س يف وجوه الآخرين. قول (احلمد هلل) بعد العط�س. قول (يرحمكم اهلل) للعاط�س. -قول (يهديكم اهلل) بعد الرتحم.

ال�صف الثاين االبتدائي

الرتبية الأ�سرية(بنات)
الأهداف ال�سنوية ملادة الأ�سرية لل�صف الثاين االبتدائي:
 -1التع ّرف على الطريقة ال�صحية ال�سليمة لتنظيف الأذنني.
 -2املحافظة على نظافة الفم واال�سنان.
-3التدرب على الطريقة ال�صحيحة الرتداء وخلع املالب�س.
-4التع ّرف على الأدوات املنا�سبة للأكل وال�سنن امل�صاحبة له.
-5التع ّرف على مكونات امل�سكن.
-6غر�س مفهوم ال�صديق ال�صالح.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الوحدة

�صحتي
و�سالمتي.

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1تبني �أهمية نظافة الأذنني.
2.2تعدد (ت�شري -تتعرف) على �أدوات نظافة الأذنني.
3.3تطبق طريقة تنظيف الأذن عمل ًيا.
4.4تفرق بني العادات ال�صحيحة والعادات اخلاطئة يف تنظيف
الأذنني بال�صور املعرو�ضة �أمامها.

املفردات
تبني �أهمية نظافة الأذنني.
تعدد (ت�شري -تتعرف) على �أدوات نظافة الأذنني.
تطبق طريقة تنظيف الأذن عمل ًيا.
تفرق بني العادات ال�صحيحة والعادات اخلاطئة يف تنظيف
الأذنني بال�صور املعرو�ضة �أمامها.
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الف�صل الرابع
الوحدة
�صحتي
و�سالمتي.
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الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1تبني �أهمية نظافة الأ�سنان.
2.2تعدد (ت�شري -تتعرف) على �أدوات نظافة الأ�سنان.
3.3تطبق طريقة تنظيف الأ�سنان عمل ًيا.
4.4تبدي ر�أيها فيمن يهمل نظافة �أ�سنانه.

غذائي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1تتناول (ال�سوائل مثل ال�شوربة) با�ستخدام امللعقة بدون �إراقة.
2.2تتناول الطعام با�ستخدام امللعقة.
3.3تتناول الطعام با�ستخدام ال�شوكة.
4.4ت�سمي (ب�سم اهلل) قبل ال�شرب.
5.5حتمد (احلمد هلل) بعد ال�شرب.

ملب�سي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1تفك �أزرار املالب�س.
2.2تغلق �أزرار املالب�س.
3.3تفك �إبزمي املالب�س.
4.4تغلق �إبزمي املالب�س.
5.5تفك �سحاب املالب�س.
6.6تغلق �سحاب املالب�س.

املفردات
• •نظافة الفم (الأ�سنان):
�أهمية نظافة الأ�سنان.
�أدوات تنظيف الأ�سنان.
طريقة تنظيف الأ�سنان عمل ًيا.
الأ�شياء ال�ضارة بالأ�سنان.

• •تتناول الطعام با�ستخدام الأدوات املنا�سبة:
ا�ستعمال امللعقة (ال�سوائل – الطعام).
ا�ستعمال ال�شوكة.

• •ارتداء وخلع املالب�س :
فك وغلق �أزرار املالب�س.
فك وغلق �إبزمي املالب�س.
فك وغلق �سحاب املالب�س.

ال�صف الثاين االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

املفردات

الأهداف التعليمية

م�سكني.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1تتع ّرف على مكونات املطبخ
أوان).
(ثالجة  -فرن – دواليبٍ � -
2.2تتع ّرف على مكونات احلمام
(�شور �سباحة -مغ�سلة -مرحا�ض).
3.3تتع ّرف على مكونات غرفة النوم
(�سرير -دوالب -ت�سريحة� -سجادة).
4.4تتع ّرف على مكونات غرفة اجللو�س
(جل�سة -تلفزيون -تلفون� -سجادة).

• •حمتويات البيوت :
حمتويات املطبخ.
حمتويات احلمام.
حمتويات غرفة النوم.
حمتويات غرفة اجللو�س.

منا�سبتي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
تعرب عن مفهوم النجاح.
تناق�ش �أ�سباب النجاح.

• •النجاح :
مفهوم النجاح.
�أ�سباب النجاح.
االحتفال بفرحة النجاح.

�أ�صحابي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
تتعلم مفهوم ال�صديق ال�صالح.
يذكر �أ�سماء بع�ض من �أ�صحاب الر�سول .

• •�أنواع الأ�صحاب:
�أ�صحاب الر�سول .
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الف�صل الرابع

الرتبية الفنية
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الفنية لل�صف الثاين االبتدائي:

1.1الر�سم بتحديد اخلط اخلارجي املحيط للأ�شكال املختلفة ،والتي تنتج عن تالقي جمموعة من اخلطوط ( منتظمة وغري منتظمة )
�2.2إنتاج �أعمال فنية غنية باخلطوط والألوان.
3.3ا�ستخدام الفر�ش والألوان للتعبري عن مو�ضوعات تعالج انفعاالت التلميذ وتنف�س عن م�شاعره.
4.4التمكن من ا�ستخدام الطريقة ال�صحيحة للتلوين.
5.5الإملام بالأدوات امل�ستخدمة يف الت�شكيل بالطني ال�صل�صال.
6.6الت�شكيل بال�ضغط لإنتاج �أعمال فنية متنوعة بالطني ال�صل�صال وزخرفتها.
7.7تنفيذ عمل جم�سم لعن�صر من البيئة تظهر فيه بع�ض التفا�صيل املرئية.
8.8ي�ستخدم الأدوات واملواد بطريقة �صحيحة و�آمنة  ,ويحافظ عليها.
9.9حتديد جانب جمايل واحد يف عمله.
1010عمل قالب لني لزخرفة هند�سية ب�سيطة بالبارز والغائر.
1111الطبع بلون واحد جمموعة متجاورة من الطبعات.
1212التع ّرف على مفهوم التكرار مبعناه الب�سيط ,وقيمته اجلمالية يف الزخرفة.
�1313إنتاج �أعمال فنية بخامات متنوعة يطبق من خاللها التلميذمفهوم التكرار.
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ال�صف الثاين االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الأول:
املجال

الأهداف التعليمية

الر�سم.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتدرب على التحكم بالقلم يف عملية التن�سيق بني اليد
والعني �أو ما ي�سمى ( الت�آزر احلركب�صري ).
2.2ير�سم خط ثالث بني خطني متوازيني على �أن ال تقل
امل�سافة بينهما عن �2سم بداية ثم تقل تدريج ًيا اً
و�صول
�إلى 4ملم.
3.3ينتقل ملرحلة �أعلى تكون اخلطوط منحنية �أو يف زوايا
حادة �أوقائمة.
4.4يعطي الوقت الكايف للتدريب حتت املتابعة امل�ستمرة.

املفردات

مناذج

ن�شاط فكري.
لتمكني املعلم من تدريب
التالميذ الت�أزر .احلرك
ب�صري.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1ي�سكب جمموعة من الألوان ثم طيها على �سطح
الورقة.
ت�أثريات لونيه.
2.2يفرد الألوان داخل الورقة للح�صول على تداخالت
لونية.
 3.3الت�شويق و جذب الإنتباه ملا تفعله الألوان.

ت�أثريات لونية.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يراجع الألوان الأ�سا�سية.
اخلط و اللون2.2 .يتدرب على حتدبد �شكل اليد.
3.3ي�ستخدم الطريقة ال�صحيحة يف التلوين ( باجتاه
واحد).

(تلوين الأيادي).
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الف�صل الرابع
املجال
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الأهداف التعليمية

املفردات

الت�شكيل املج�سم
بال�صل�صال.

ُيتوقع من التلميذ:
 -1ا�ستخدام عجينة امللح يف بناء عمل ثالثي الأبعاد .
 -2تع ّلم �أحد �أ�ساليب الت�شكيل بال�صل�صال  (،الت�شكيل بال�ضغط).
� -3إعطاء التالميذ الفر�صة للتنفي�س انفعال ًيا بال�ضغط على
ال�صل�صال.

ت�شكيل �آنية (ال�ضغط
بالإ�صبع).

الت�شكيل امل�سطح
بال�صل�صال.

ُيتوقع من التلميذ:
 -1عجن ال�صل�صال وفرده.
 -2مراعاة �سمك ال�صل�صال عند فرده ح�سب وظيفته.
 -3اختيار �أحد العنا�صر للقطع بالقالب.
 -4التدريب على مهارة التقطيع بالقالب.
 -5التعبري عن م�شاعر احلب جتاه الأم.

ت�شكيل قلوب م�سطحة.
( قلب الأم ).

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التمييز بني الفراغ املوجب وال�سالب.
الت�شكيل باخلامات.
 -2التدريب على مهارة الق�ص.
 -3التعبري عن م�شاعر احلب جتاه الأم.

القلوب املوجبة
وال�سالبة.

ُيتوقع من التلميذ:
 -1التدريب على مهارات الق�ص.
الت�شكيل باخلامات -2 .التدريب على ا�ستخدام الغراء ال�سائل مبعيار منا�سب.
� -3إن�شاء �صلة مع ف�صول ال�سنة.
 -4ت�شجيع الإبداع من حيث اختالف رجل الثلج عند التالميذ.

كوالج ال�شتاء.

مناذج

ال�صف الثاين االبتدائي
املجال
اخلط و اللون.

اخلط و اللون.

الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ:
 -1التنويع يف ا�ستخدام الأمناط.
 -2التدريب على حتديد ال�شكل (القفاز).
 -3ملء امل�ساحات ب�ألوان وت�صاميم خمتلفة.

قفازات ال�شتاء.

ُيتوقع من التلميذ:
 -1مراجعة �أنواع اخلطوط املختلفة.
 -2ملء امل�ساحات بت�شكيالت خطية خمتلفة الألوان.
 -3تذوق القيمة الفنية واجلمالية للخطوط.

الثعبان املتعدد
الأمناط.

مناذج
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الف�صل الرابع

الف�صل الدرا�سي الثاين:
املجال
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الأهداف التعليمية

املفردات

اخلط و اللون

ُيتوقع من التلميذ:
 -1التعبري بحرية عن الذات.
 -2ربط بني املناهج يف املواد الأخرى (احلوا�س اخلم�س).
 -3التدريب على ا�ستخدام الفر�شاة يف الر�سم.

ار�سم نف�سي.

ت�أثريات لونيه

ُيتوقع من التلميذ:
�-1شرح مفهوم التماثل باملر�آة.
-2ملء امل�ساحات ب�ألوان خمتلفة مثرية للإهتمام.
-3ممار�سة املهارات احلركية الدقيقة يف التلوين.

ت�أثريات لونية.

اخلط و اللون

ُيتوقع من التلميذ:
-1ت�سمية الألوان الأ�سا�سية الثالثة.
-2التعرف على دمج الألوان الأ�سا�سية ال�ستخراج باقي �ألوان الطيف.
(تلوين الأيادي).
 -3ت�سمية الألوان الثانوية الثالثة.
-4خلط الألوان با�ستخدام �ألوان البا�ستل الزيتية.
-5ا�ستخدام �أداة جديدة للر�سم والتلوين (�ألوان البا�ستل الزيتية).

ت�شكيل بالورق

ُيتوقع من التلميذ:
 -1ت�سمية الألوان الأ�سا�سية و كيفية دجمها ال�ستخراج بقية �ألوان
الطيف.
 -2ت�سمية الألوان الثانوية و�شرح طريقة ا�ستخراجها.
 -3التدريب على مهارة الق�ص.
 -4التدريب على ا�ستخدام الغراء ال�سائل مبعيار منا�سب.

كوالج قو�س الرحمن.

مناذج

ال�صف الثاين االبتدائي
املجال

ت�شكيل بالورق.

ت�شكيل بالورق.

طباعة.

الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ:
 -1العمل بحرية ،دون التقيد بحذافري ال�شكل.
 -2التدريب على مهارة �شق الورق.
 -3التعبريعن امل�شاعر بلغة الفن ال�صامت.
 -4ا�ستخدام الغراء بالفر�شاة مبعايري منا�سبة.

ت�شكيل الوجه باملناديل
الورقية
(حزين
�،سعيد،غ�ضبان).

ُيتوقع من التلميذ:
 -1ت�سمية الأ�شكال الهند�سية.
 -2التدريب على ا�ستخدام املق�ص على الورق امللون.
 -3التدريب على ا�ستخدام الغراء مبعيار منا�سب.

دمى الأ�شكال.

ُيتوقع من التلميذ:
-1التع ّرف على الفكرة الأ�سا�سية للطباعة.
 -2دهن العنا�صر بالألوان.
� -3ضغط العنا�صر على الورق.
 - 4جتريب عنا�صر متنوعة ( الفقاعات البال�ستيكية.
ري�ش ،حبال� ،أ�صداف ،ب�صمات اليدين والقدمني.)...
 -5تنمية املهارات اخلا�صة بالتمييز الب�صري والإح�سا�س اللم�سي من
خالل جتريب العنا�صر ومالحظة الأثر.
� -6إ�شباع امليول والرغبات من خالل �إتاحة الفر�صة لال�ستك�شاف
والتجريب.

طباعة بالأثر.

مناذج
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املجال
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الأهداف التعليمية

املفردات

طباعة.

ُيتوقع من التلميذ:
 -1تعداد الأ�شكال الهند�سية.
 -2التع ّرف على �أ�سلوب الطباعة بالأ�شكال.
 -3الطباعة بقوالب طباعية لأ�شكال هند�سية.
 -4ممار�سة الطباعة بالقوالب على الورق بتلقائية.

طباعة �أ�شكال هند�سية.

زخرفة.

ُيتوقع من التلميذ:
 -1التع ّرف على مفهوم التكرار مبعناه
الب�سيط.
 -2تكرار ال�شكل الهند�سي با�ستخدام
الإ�ستن�سل املفرغ.
 -3ا�ست�شعار ال�شكل اجلمايل للتكرار.

(تلوين الأيادي).

زخرفة.

ُيتوقع من التلميذ:
 -1الت�أكيد على مفهوم التكرار مبعناه
الب�سيط.
 -2ل�صق ال�شكل الهند�سي ب�أ�سلوب
التكرار .
 -3لإح�سا�س بجمال التكرار.

الزخرفة بالتكرار
( كوالج ).

مناذج

3

ال�صف الثالث االبتدائي

ال�صف الثالث االبتدائي
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الف�صل اخلام�س

القر�آن الكرمي
الأهداف ال�سنوية ملادة القر�آن الكرمي لل�صف الثالث االبتدائي:
�1.1أن يطبق التلميذبع�ض �آداب تالوة القر�آن الكرمي.
�2.2أن يردد التلميذ�سورة الكافرون قري�ش،الفيل،القدر.
�3.3أن يحفظ التلميذ�سورة الكافرون قري�ش،الفيل،القدر قدر الإمكان.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يذكر بع�ض �آداب تالوة القر�آن الكرمي.
�2.2أن يتطهر قبل قراءة القر�آن الكرمي.
�3.3أن ينطق اال�ستعاذة عند بدء قراءة القر�آن الكرمي.
�4.4أن ينطق الب�سملة بعد اال�ستعاذة عند قراءة �أول �سور القر�آن الكرمي.
�5.5أن ين�صت للقر�آن الكرمي عند �سماعه.
�6.6أن يردد �سورة الكافرون بعد املعلم.
�7.7أن يراعي �آداب تالوة القر�آن الكرمي.
�8.8أن يحفظ �سورة الكافرون ح�سب قدرته.
�9.9أن يردد �سورة قري�ش بعد املعلم.
�1010أن يحفظ �سورة قري�ش ح�سب قدرته.
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املفردات
�آداب تالوة القر�آن الكرمي (الطهارة ،اال�ستعاذة والب�سملة،
الإن�صات ،العناية بامل�صحف).
�سورة الكافرون.
�سورة قري�ش.

ال�صف الثالث االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1111أن يراعي �آداب تالوة القر�آن الكرمي.
�1212أن يردد قراءة �سورة الفيل بعد املعلم.
�1313أن يحفظ �سورة الفيل ح�سب قدرته.
�1414أن يردد قراءة �سورة القدر بعد املعلم.
�1515أن يحفظ �سورة القدر ح�سب قدرته.

املفردات
�سورة الفيل.
�سورة القدر.

89

الف�صل اخلام�س

التوحيد
الأهداف ال�سنوية ملادة التوحيد لل�صف الثالث االبتدائي:
�أن ين�ش�أ التلميذ على �إفراد اهلل بالعبادة.
�أن يعرف التلميذ�أن اهلل عز وجل هو اخلالق الرازق.
�أن يتعود التلميذ على �شكر اهلل عز وجل على نعمه.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يعرف معنى العبادة.
�2.2أن يفرد العبادة هلل تعالى وحده.
�3.3أن يذكر �أن ال�صالة عبادة هلل تعالى.
�4.4أن يذكر �أن ال�صوم عبادة هلل وحده.
�5.5أن يذكر �أن احلج عبادة هلل وحده.
�6.6أن يذكر �أن ال�صدقة عبادة هلل عز وجل.
�7.7أن يذكر ف�ضل ال�صدقة.
�8.8أن يحفظ بع�ض الأدعية امل�أثورة.
�9.9أن يتدرب على �صفة دعاء اهلل تعالى.

90

املفردات
انا �أعبد ربي.
�أعبد اهلل ربي وحده.
ن�صلى هلل تعالى.
ن�صوم هلل تعالى.
نحج هلل تعالى.
نت�صدق هلل تعالى.
وجوب طاعة اهلل عز وجل.

ال�صف الثالث االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن ي�سمي من ت�صرف له العبادة وحده.
�2.2أن يعدد بع�ض �أنواع نعم اهلل تعالى.
�3.3أن ي�سمي اهلل عز وجل با�سم الرازق.
�4.4أن يعدد بع�ض نعم اهلل من امل�أكوالت.
�5.5أن يعدد بع�ض نعم اهلل تعالى من امل�شروبات.
�6.6أن يحمد اهلل تعالى بعد الطعام وال�شراب.
�7.7أن يردد بع�ض الأدعية والأذكار.
�8.8أن يتدرب على ذكر اهلل تعالى.

املفردات
اهلل هو امل�ستحق للعبادة وحده.
نعم اهلل تعالى.
اهلل الرزاق.
نعمة الطعام.
نعمة ال�شراب.
ذكر اهلل تعالى.
�شكر اهلل تعالى.
الدعاء هلل تعالى.
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الفقه
الأهداف ال�سنوية ملادة الفقه لل�صف الثالث االبتدائي:
� .1أن يطبق التلميذبع�ض مهارات الطهارة والنظافة.
� .2أن يحفظ التلميذ دعاء دخول اخلالء واخلروج منه
� .3أن يتدرب التلميذ على بع�ض �آداب الطعام وال�شراب.
� .4أن يتعود التلميذ على تطبيق �صفة الو�ضوء.
� .5أن يعرف التلميذ�أهمية ال�صالة ،ومنزلتها من الدين.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يعدد التلميذ �أ�سماء ال�صلوات املفرو�ضة.
�2.2أن يعرف التلميذ �أوقات كل �صالة.
�3.3أن يعرف التلميذ دعاء دخول امل�سجد.
�4.4أن يلتزم التلميذ الأدب يف امل�سجد.
�5.5أن ي�ضع التلميذ حذاءه يف املكان املخ�ص�ص لذلك.
�6.6أن يحافظ التلميذ على نظافة امل�سجد.
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املفردات
ال�صلوات اخلم�س املفرو�ضة.
�آداب دخول امل�سجد.
دعاء دخول امل�سجد واخلروج منه.
بالهدوء وال�صمت داخل امل�سجد.
و�ضع الأحذية خارج امل�سجد.
م�سجدنا نظيف.

ال�صف الثالث االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�1.1أن يت�أدب التلميذ ب�آداب املجال�س.
�2.2أن ي�سلم التلميذ عند دخوله املجل�س واخلروج منه.
�3.3أن يتحلى التلميذ ب�آداب الكالم.
�4.4أن يتجنب التلميذ �سوء الأدب يف الكالم.
�5.5أن يتحلى التلميذ ب�آداب التعامل مع الآخرين.

املفردات
�آداب املجل�س.
�إلقاء التحية"ال�سالم عليكم".
�صدق احلديث.
نبذ الكذب والفح�ش يف الكالم.
احرتام الآخرين.
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اللغة العربية
الأهداف ال�سنوية ملادة اللغة العربية لل�صف الثالث االبتدائي:
�-١أن يف ِّرق التلميذ بني �أ�صوات احلروف و�أ�سمائها.
�-٢أن يعرف التلميذ احلركات الأ�سا�سية املرتبطة بكل حرف.
�-٣أن يك ِّون التلميذ كلمات مفهومة من احلروف.
�-٤أن يفهم التلميذ معاين الكلمات ودالالت جمل الدر�س.
�-٥أن يتهج�أ التلميذ كلمات مك َّونة من �أربعة حروف ف�أكرث.
�-٦أن يطبق التلميذ الإمالء ب�أنواعه على كلمات الدر�س.
�-٧أن ينمي التلميذ مهاراته يف الكتابة عند كتابة كلمات وجمل الدر�س.
�-٨أن ينمي التلميذ مهاراته يف اال�ستماع.
�-٩أن يظهر التلميذ اهتمام ًا ب�إلقاء الن�شيد مب�شاركة �أقرانه.
�-١٠أن ي�سرد التلميذ ق�صة ق�صرية ب�أ�سلوبه.
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ال�صف الثالث االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الأول،الثاين:
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ:
�-١أن يفرق بني �صوت احلرف وا�سمه.
�-٢أن ينمي مهاراته يف اال�ستماع �أثناء الدر�س.
�-٣أن يفهم معاين اجلمل الق�صرية.
�-٤أن يحلل الكلمات �إلى حروف.
�-٥أن يك ِّون كلمات مكونة من ثالثة �أحرف ف�أقل.
�-٦أن يتهج�أ كلمات مك َّونة من ثالثة �أحرف ف�أقل.
�-٧أن ين�سخ كلمات الدر�س.
�-٨أن يطبق الإمالء االختباري واملنظور على كلمات الدر�س.
بخط وا�ضح.
�-٩أن يكتب كلمات الدر�س ٍ
�-١٠أن يكمل احلرف الناق�ص من الكلمة.
�-١١أن ي�شارك زمالءه يف �إلقاء الن�شيد.
�-١٢أن يحفظ �أنا�شيد ق�صرية.
يعب �شفهي ًا عن مو�ضوع الدر�س بجمل مفيدة.
�-١٣أن رِّ
�-١٤أن ي�سرد ق�صة ق�صرية هــادفة.
�-١٥أن يحدد ثالث كلمات �سمعها من ذات الوزن املت�شابه.
�-١٦أن ي�ستخدم حركات وجهه �أثناء حديثه.

املفردات
�أ�صوات و�أ�سماء احلروف الهجائية.
مهارات اال�ستماع.
جمل ق�صرية.
كلمات منوعة.
كلمات من ثالثة �أحرف.
كلمات الدرو�س املكونة من ثالثة �أحرف.
كلمات الدر�س.
كلمات الدر�س.
كلمات الدر�س.
كلمات منقو�صة احلروف.
�أنا�شيد ق�صرية.
�أنا�شيد ق�صرية.
مهارات التعبري ال�شفهي.
مهارات التعبري ال�شفهي.
مهارات اال�ستماع.
مهارات املحادثة.
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الريا�ضيات
االهداف ال�سنوية ملادة الريا�ضيات لل�صف الثالث االبتدائي:
�.1أن يتع ّرف التالميذ على الأعداد الرتتيبية.
�.2أن يتع ّرف التالميذ على املنا�سبات الدينية.
�.3أن يتع ّرف التالميذ على الأعداد من .30 -21
�.4أن يتع ّرف التالميذ على عملية اجلمع الب�سيط.
�.5أن يتع ّرف التالميذ على مقارنة الأعداد من .30 -21
�.6أن يتع ّرف التالميذ على كتابة الأعداد من .30-21
�.7أن يتع ّرف التالميذ على �أنواع الهاتف.
�.8أن يتع ّرف التالميذ على رقم املنزل.

الف�صل الدرا�سي الآول:
الوحدة
وحدة املفاهيم
اال�سا�سية.
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الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف املفاهيم املت�صلة بالزمن.
2.2يتع ّرف مفهوم الإجتاهات (الأعداد الرتتيبية ).
3.3يتع ّرف املنا�سبات الدينية.

املفردات
ع�صر ًا  -ظهر ًا . 0000-
�صيف � -شتاء � 00 -أ�شهر ال�سنة.
الأول  -الثاين  -الثالث - ......-العا�شر.
عيد الفطر  ،رم�ضان احلج ،عيد الأ�ضحى.

ال�صف الثالث االبتدائي
الوحدة

االعداد.

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على �أنواع الهواتف.
2.2يتع ّرف على مكونات الهاتف.
3.3يتع ّرف على رقم املنزل.
4.4ينقل رقم الهاتف من ورقة �إلى الهاتف.
5.5يعد الأعداد من .30-21
6.6يقر�أ الأعداد من .30-21
7.7يرتب الأعداد ت�سل�سلي ًا من .30-21
8.8يربط املدلول بالأعداد من .30-21

املفردات
هاتف �سلكي -هاتف ال�سلكي-جوال.
�سماعه -لوحة �أرقام-مكرفون.00
� 7أرقام.
� 7أرقام.
عدي.
واحد وع�شرون ..........-ثالثون.
قبل –بعد -بني.
مدلول.

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

الأهداف التعليمية

املفردات

العمليات
احل�سابية.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
9.9يقارن الأعداد من .30 -21
1010يكتب الأعداد من .30-21
1111يتع ّرف على رموز اجلمع (.)= ،+
1212يجمع بناجت ال يتجاوز .20
1313يحل م�سائل م�صورة بناجت ال يتجاوز .20

�أكرث من – �أقل من  -ي�ساوي.
تكتب.
رموز.
جمع.
بطاقات.

النقود.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على النقود حتى .20
2.2يكون مبالغ ال تتجاوز  20ريا ًال.
3.3ي�ستعمل النقود يف عملية البيع وال�شراء.

ريال -خم�سة -000 -ع�شرون.
ريال -خم�سة  -00 -ع�شرون.
ريال -خم�سة  -000 -ع�شرون.
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العلوم
االهداف ال�سنوية ملادة العلوم لل�صف الثالث االبتدائي:

�1.1أن يتع ّرف التلميذ على جمموعات احليوانات وحاجاتها.
�2.2أن يتع ّرف التلميذ على النباتات وحاجاتها.
�3.3أن يتع ّرف التلميذ على �أماكن العي�ش املختلفة.
�4.4أن يذكر التلميذ طرق املحافظة على الأر�ض ومواردها.
5.5ان يتع ّرف التلميذ على مفهوم التلوث و�أنواعه.
6.6ان يتع ّرف التلميذ على الطق�س وال�سماء.
�7.7أن يتع ّرف التلميذ على الف�صول الأربعة.
�8.8أن يتع ّرف على الليل والنهار.
�9.9أن يتع ّرف التلميذ على �أ�شكال تغري املادة.
�1010أن يتع ّرف التلميذ على �أنواع احلركة والطاقة.
�1111أن يتع ّرف التلميذ على م�صادر الطاقة واحلرارة (ال�صوت وال�ضوء).
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الف�صل الدرا�سي الآول:
الوحدة

النباتات
واحليوانات.

الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من املتع ّلم �أن:
1.1حتديد حاجات النباتات.
2.2يبينّ كيف تنمو النباتات.
3.3يقارن بني النباتات املختلفة.
4.4يذكر الأجزاء التي ت�ؤكل من النباتات.
5.5ي�صف حيوانات خمتلفة.
6.6ي�صنف بع�ض احليوانات.
7.7يقارن بني احليوانات املختلفة.
8.8يبينّ كيف تنمو احليوانات.
9.9ي�صنف احليوانات تبع ًا ملا ت�أكله.
1010ي�صف مواطن الياب�سة.
•�أماكن العي�ش:
1111ي�صف مواطن املياه.
مواطن على اليا�سبة.
1212يو�ضح كيف تعي�ش النباتات واحليوانات مع ًا يف مواطنها.
مواطن يف املاء.
1313يبني كيف حت�صل بع�ض النباتات وبع�ض احليوانات على حاجاتها
النباتات واحليوانات تعي�ش مع ًا.
يف مواطن معي�شتها مع ًا.

•احليوانات وم�ساكنها:
حاجات النباتات.
منو النباتات.
النباتات املختلفة.
الأجزاء التي ت�ؤكل من النباتات.
احليوانات.
جمموعات احليوانات وحاجاتها.
منو احليوانات.
تغذية احليوانات ( �أكالت اللحوم� ,أكالت الأع�شاب).
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الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

�أر�ضنا.
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الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يحدد بع�ض ال�صخور تبع ًا خل�صائ�صها الطبيعية.
2.2ت�صنيف الرتبة من حيث (لون – ملم�س -الرتكيب).
3.3يعرف التلوث.
4.4التع ّرف على طرق املحافظة على امل�صادر الطبيعية
(5.5الرت�شيد – التدوير� -إعادة اال�ستخدام).
6.6حدد حاالت الطق�س املختلفة.
7.7يحدد مظاهر الف�صول الأربعة.
8.8ي�صف �أج�سام ًا يراها بال�سماء.
9.9يبينّ �أهمية ال�شم�س للحياة على الأر�ض.

املفردات
• •�أر�ضنا:
املحافظة على الأر�ض.
موارد الأر�ض.
• •ال�سماء والطق�س:
(النجوم – القمر– ال�شم�س – الكواكب ).
الليل والنهار.
الطق�س والف�صول الأربعة.

املواد تتغري.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1يتع ّرف على تغريات املواد.
2.2يذكر بع�ض �أنواع املخاليط.
3.3يك ِّون خملوطات من مواد �صلبة و�سوائل.
4.4يتعرف على الذوبان.
5.5ي�صف تغيرّ (احلرارة – املواد ال�صلبة – ال�سوائل –
الغازات ).
6.6يتع ّرف على عمليات (التجمد – االن�صهار – التبخر ).

• •تغريات املادة:
املخاليط (املق�صود من املخلوط – بع�ض �أنواع املخاليط –
الذوبان ).
احلرارة تغيرّ املواد (التجمد – االن�صهار – التبخر).

احلركة
والطاقة.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
1.1ي�صف مو�ضع اجل�سم بالن�سبة لأج�سام �أخرى.
2.2يتع ّرف على الدفع وال�سحب.
3.3ي�صف م�صادر خمتلفة للطاقة واحلرارة.
4.4ي�صف �شدة ال�صوت ودرجته.
5.5يتع ّرف على ال�ضوء.
6.6يو�ضح �أن ال�ضوء مير ببع�ض الأج�سام وال مير بالبع�ض
الآخر.
7.7يو�ضح بع�ض ا�ستخدامات م�صادر ال�ضوء املختلفة.

• •احلركة:
مو�ضع اجل�سم.
حركة الأج�سام.
الدفع وال�سحب.
• •الطاقة واحلرارة:
م�صادر الطاقة واحلرارة.
ال�صوت.
ال�ضوء.

ال�صف الثالث االبتدائي

الرتبية االجتماعية (بنني)
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية االجتماعية لل�صف الثالث االبتدائي:
-1التدرب على املحافظة على املمتلكات ال�شخ�صية.
-2التع ّرف على طريقة ا�ستخدام و�سائل النقل ب�أمان.
-3التع ّرف على �أنواع الأخطار والوقاية منها.
-4التع ّرف على طريقة التعامل مع الأخطار اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة.

الف�صل الدرا�سي الأول:
الوحدة
املحافظة على
املمتلكات
ال�شخ�صية

الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
 .1يتع ّرف على مفهوم امللكية ال�شخ�صية.
 .2يعزز يف نف�سه الثقة بالذات.
 .3يحافظ على �أدواته ال�شخ�صية.
 .4يتع ّرف على كيفية ا�ستعادة ممتلكاته من الآخرين.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
ا�ستخدام و�سائل  .1ي�ستخدم حزام الأمان.
 .2يتع ّرف على الطريقة ال�صحيحة ل�صعود املركبة ونزولها.
النقل
 .3يحر�ص على �إجراءات ال�سالمة عند ا�ستخدام الطريق.

املفردات
 مفهوم امللكية ال�شخ�صية. تعزيز الثقة بالذات. املحافظة على �أدواته. كيفية ا�ستعادة ممتلكاته من الآخرين. ا�ستخدام حزام الأمان . �صعود املركبة ونزولها.� -إجراءات ال�سالمة عند ا�ستخدام الطريق .
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الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

الأخطار
اخلا�صة
بال�صحة
وال�سالمة.
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الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
 .1يتع ّرف على م�صادر الأخطار املختلفة.
 .2يتجنب خماطر الكهرباء والأدوية واملواد الكيميائية.
 .3يحذر خماطر املرتفعات والأدوات احلادة وامل�سابح.
 .4يتجنب املواد ال�ضارة والعبث بها.

 التع ّرف على م�صادر االخطار :الكهرباء ،الأدوية ،املوادالكيميائية،
املرتفعات ،الأدوات احلادة ،امل�سابح.
جتنب املواد ال�ضارة.
 -عدم العبث باملواد ال�ضارة.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
 .1يدرك معنى حدوث �أزمة �أو مكروه.
 .2يتمكن من احل�صول على امل�ساعدة عند حدوث �أزمة �أو مكروه.
 .3ي�ستطيع تقدمي م�ساعدة عند حدوث �أزمة �أو مكروه.

احل�صول على امل�ساعدة والتدخل عند حدوث �أزمة �أو مكروه:
 حريق. �إ�صابة. -حادث.

ال�صف الثالث االبتدائي

الرتبية الأ�سرية (بنات)
االهداف ال�سنوية ملادة الرتبية االجتماعية لل�صف الثالث االبتدائي:
-1التع ّرف على نظافة اجل�سم �أهميتها ،طرقها و�أدواتها.
 -2املحافظة على نظافة ال�شعر.
 -3التع ّرف على طرق ارتداء وخلع املالب�س بنف�سه.
 -4التع ّرف على �آداب تناول الطعام.
 -5التع ّرف على �أنواع امل�ساكن.
 -6التع ّرف على �شهر رم�ضان كمنا�سبة دينية.
 -7التع ّرف على طرق تكوين ال�صداقات واملحافظة عليها.
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الف�صل اخلام�س

الف�صل الدرا�سي الآول:
الوحدة

�صحتي
و�سالمتي.
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الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1تبينّ �أهمية نظافة اجل�سم.
2.2تعدد (ت�شري -تتعرف) على �أدوات نظافة اجل�سم.
3.3تطبق طريقة اال�ستحمام عمل ًيا على دمية.
4.4تبدي ر�أيها فيمن يهمل نظافة ج�سمه.
5.5تبني �أهمية نظافة ال�شعر.
 6.6تتعرف على �أدوات نظافة ال�شعر.
7.7تطبق طريقة غ�سل ال�شعر عمل ًيا على دمية.
8.8ت�سرح �شعر الدمية بطريقة مرتبة.
9.9تربط �شعر الدمية.
1010تبدي ر�أيها فيمن يهمل نظافة �شعره.
1111تبدي ر�أيها فيمن يهمل مت�شيط �شعره.
1212تعرف �أهمية ق�ص الأظافر.
1313تتعرف على �أدوات ق�ص الأظافر.
1414تبدي ر�أيها فيمن يهمل �أظافره.

املفردات

•نظافة اجل�سم (اال�ستحمام):
�أهمية نظافة اجل�سم.
�أدوات نظافة اجل�سم.
اال�ستحمام عمل ًيا (دمية).
• نظافة ال�شعر:
�أهمية نظافة ال�شعر.
�أدوات نظافة وترتيب ال�شعر.
طريقة غ�سل ال�شعر.
ترتيب ال�شعر.
م�شكالت �إهمال ال�شعر.
تقليم الأظافر.

ال�صف الثالث االبتدائي

غذائي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1تبلع الطعام بعد م�ضغه.
2.2مت�ضغ الطعام والفم مغلق.
3.3مت�ضغ الطعام وبلعه قبل البدء بالكالم.
4.4تخرج النواة من الطعام عند اللزوم.
5.5ت�ضع فوطة ال�سفرة على احلجر �أثناء تناول الطعام.
 6.6ت�ستعمل كلمة (�شك ًرا ومن ف�ضلك) عند طلب الطعام �أو عند
تلقيه.
7.7ت�سمي (ب�سم اهلل) قبل ال�شرب.
8.8حتمد (احلمد هلل) بعد ال�شرب.

ملب�سي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1ترتدي مالب�سها ب�شكل منا�سب.
2.2تخلع مالب�سها.
3.3تفرق بني و�ضع املالب�س من الأمام ومن اخللف.
4.4ت�صحح و�ضع قطع املالب�س املقلوبة قبل ارتدائها.

• • تناول الطعام:
بلع الطعام.
م�ضغ الطعام.
�إخراج النواة من الطعام.
و�ضع فوطة ال�سفرة على احلجر �أثناء تناول الطعام.
بع�ض �آداب تناول الطعام.

• •ارتداء وخلع املالب�س:
لب�س املالب�س باختالف القطع.
خلع املالب�س باختالف القطع.
فهم الو�ضع الأمامي واخللفي للمالب�س.
ت�صحيح و�ضع املالب�س املقلوبة للخارج.
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الف�صل اخلام�س

الف�صل الدرا�سي الثاين:
الوحدة

106

املفردات

الأهداف التعليمية

م�سكني.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
-1متيز بني �أنواع البيوت املعرو�ضة.
 -2ت�شرح فوائد البيت.

�أنواع البيوت.
فوائد البيوت.

منا�سبتي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1متيز �شهر رم�ضان عن بقية �شهور ال�سنة.

• •�شهر رم�ضان :
مفهوم ال�صوم (الإم�ساك عن الطعام وال�شراب).
مظاهر �شهر رم�ضان (الأعمال العبادية ب�شهر رم�ضان).

ا�صحابي.

ُيتوقع من التلميذة �أن:
1.1يذكر طرق تكوين ال�صداقات واملحافظة عليها.
2.2يلتزم ب�آداب اللعب مع الأ�صحاب.

كيف نكون �صداقات (�أحب �صديقي).
اللعب مع الأ�صحاب.

ال�صف الثالث االبتدائي

الرتبية الفنية
الأهداف ال�سنوية ملادة العلوم لل�صف الثالث االبتدائي:

1.1التعبري بالر�سم عن مو�ضوعات تهم التلميذ يف �أ�سرته و املجتمع تعالج بع�ض امل�شكالت ال�سلوكية.
2.2ر�سم خمططات لبع�ض الأفكار من الذاكرة واخليال لأ�شياء ميكن لتالميذ مالحظتها بدقة مثل الن�شاطات احلركية التي ميار�سونها داخل
املدر�سة وخارجها.
3.3مالحظة ما يف الطبيعة من عنا�صر �شكلية وما يتوفر فيها من قيم جمالية والتعبري عنها من خالل الو�صف الدقيق.
�4.4إنتاج ر�سومات تظهر عليها �صفات الر�سم الكاريكاتريي مثل :الفيل ،املر ,الدما.
5.5التع ّرف على دائرة الألوان ومتييز الألوان الثانوية من الأ�سا�سية.
6.6ر�سم زخارف ب�سيطة وتكرار تنفيذها بت�شكيالت لونية زخرفية.
7.7ت�سمية قيمة فنية وجمالية يف عمله.
8.8التع ّرف على الطرق املختلفة للزخرفة على ال�صل�صال.
�9.9إنتاج �إ�شكال نفعية بالطني ال�صل�صال وزخرفتها من اخلارج.
1010و�صف وحتليل �أحد الأعمال املنتجة بالطني ال�صل�صال واحلكم عليها.
1111اكت�ساب املبادئ الأ�سا�سية يف ممار�سة املهارات العملية الب�سيطة يف �أعمال الن�سيج.
1212معرفة اخلامات والأدوات الالزمة لتنفيذ �أعمال الن�سيج مع مراعاة مهارة ا�ستخدامها.
1313عمل جم�سم معماري من الكرتون الفارغ مع �إجادة الق�ص والل�صق.
1414ذكر مرحلتني من مراحل تطور �سكن الإن�سان.
1515حتديد �أحد القيم الفنية واجلمالية يف عمله.
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الف�صل اخلام�س

الف�صل الدرا�سي الأول:
املجال

الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التن�سيق بني حركة اليد والعني �أو ما ي�سمى( بالت�آزر
احلركب�صري).
 -2نظم حبات من اخلرز ذات الفتحات الكبرية يف �سلك
ن�شاط لتدريب التلميذ على
معدين مثبت على قاعدة خ�شبية.
نظم اخلرز.
(الـت�آزر احلركب�صري).
 -3االنتقال بهم تدريج ًيا �إلى نظم حبات خرز ذات فتحات
�أ�صغر يف خيوط بال�ستيكية.
� -4إيجاد املناف�سة �أثناء العمل بال�س�ؤال ( كم حبة خرزت.
 -5متكني املعلم من التدريب على (الت�آزر احلركب�صري) لكل
تلميذ مبفرده.

الر�سم.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التع ّرف على الزمالء يف الف�صل.
 -2الر�سم بحرية بدون قيود.
 -3التعبري عن م�شاعره جتاه الآخرين.

�أر�سم زمالئي يف الف�صل.

الر�سم.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1الر�سم بحرية و بدون قيود.
 -2التعبري عن نف�سه ب�شكل ب�سيط وخمتزل.
 -3مل�ساعدة املع ّلم على قيا�س املهارات احلركية و �أ�ساليب
العمل للتالميذ.

عندما �أكرب �أريد �أن �أكون.
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مناذج

ال�صف الثالث االبتدائي
املجال

املفردات

الأهداف التعليمية

اخلط
واللون.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التنوع يف ا�ستخدام الأمناط.
 -2ملء امل�ساحات ب�ألوان خمتلفة مثرية للإهتمام.
 -3التدريب على التلوين ب�إتقان.
 -4متكني املع ّلم من قيا�س املهارات احلركية للتلميذ.

ت�صميم اال�سم.

اخلط
واللون.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1ممار�سة الفن التجريدي والتحديد بالألوان الفلوما�سرت
 -2تذوق ت�سل�سل تكوين الأ�شكال.
 -3مالحظة املهارات احلركية لدى التالميذ والإدالء
بالتوجيهات والن�صائح ملن لديه �صعوبة يف تنفيذ الت�صميم.

لوحة الأ�شكال واخلطوط.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1حث التلميذ على تفعيل مهارة اخليال �أثناء �سرد ق�صة
الفيل (�إملر).
الت�شكيل
 -2التدريب على مهارة الق�ص.
املبا�شر
 -3ا�ستخدام غراء الورق ال�سائل مبعايري وطريقة �صحيحة
باخلامات.
 -4التنويع يف �ألوان الورق امل�ستخدم.
 -5تعليم التالميذ �أنه ال ب�أ�س يف �أن يكون الإن�سان خمتل ًفا عن
الآخرين.

مناذج

الفيل ( �إملر).
�إملر فيل حزين لأنه فيل ملون وخمتلف عن
باقي الفيلة .فاجتمع كل الفيلة واتفقوا
�أنهم يحبونه كما هو ,فـقرروا �إقامة حفلة
يرتدون فيها ال�شرائح امللونة حتى يكون
مظهرهم مثله.
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املجال

املفردات

الأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ �أن:
الت�شكيل  -1التع ّرف على جمموعة وا�سعة من املواد الفنية.
املبا�شر  -2ا�ستخدام تقنيات جديدة يف الكوالج واملواد املختلفة.
باخلامات� -3 .إمكانية الإبتكار يف التنفيذ.
 -4ا�ستخدام الغراء مبعايري منا�سبة.

كوالج الدما.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التع ّرف على فن الأداء.
الت�شكيل
 -2تنمية مهارت التخيل الق�ص�صي لدى التلميذ.
املبا�شر
 -3توظيف الدمى من �إنتاج التالميذ �ساب ًقا ك�شخ�صيات
باخلامات.
ق�ص�صية.
� -4إن�شاء م�شروع تعاوين.

حكاية الدما.

الطباعة
من
الطبيعة.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التع ّرف على الفكرة الأ�سا�سية للطباعة.
 -2الطباعة بورقة ال�شجر.
 -3تكرار الطباعة عدة مرات بتلقائية.

( ورق ال�شجر).

الطباعة
من
الطبيعة.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1تكوين عالقات بني العنا�صر.
 -2طباعة تكوينات خمتلفة من الأزهار.
 -3التنظيم �أ�سا�س لتكوين العمل الفني.
 -4الطباعة بقوالب متنوعة من الأزهار.

�أزهاري اجلميلة.
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مناذج

ال�صف الثالث االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الثاين:
املجال

الأهداف التعليمية

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 1التع ّرف على دائرة الألوان.
الت�شكيل
 -2ت�سمية الثالث �ألوان الأ�سا�سية.
بال�صل�صال.
 -3بيان كيفية ا�ستخراج الألوان الثانوية من الأ�سا�سية.
 -4مترين ع�ضالت اليد.

املفردات

مناذج

دائرة الألوان ال�سحرية.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التعرف على طريقة الت�شكيل بال�شرائح.
الت�شكيل
 -2ممار�سة الطرق املختلفة للزخرفة على ال�صل�صال (اخلتم � ،سمك ال�صل�صال.
بال�صل�صال.
اخلد�ش ،احلذف و الإ�ضافة).
 -3تهذيب املهارات احلركية لدى التالميذ.
ُيتوقع من التلميذ �أن:
الت�شكيل  -1التع ّرف على �أ�سلوب الفن التنقيطي ورائده ( جورج �سورا).
الفرا�شة التنقيطية.
بال�صل�صال -2 .التدريب على ال�صرب يف ا�ستكمال النفا�صيل.
-3التدريب على تنمية الع�ضالت الدقيقة يف اليدين.
الر�سم
و
التلوين.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1تع ّلم الر�سم باملالحظة من خالل ر�سم العن�صر الذي �أمامه .طبيعة �صامتة.
زهرة دوار ال�شم�س.
 -2ممار�سة املهارات احلركية الدقيقة يف التلوين.
 -3تذوق القيمة الفنية واجلمالية لبع�ض اللوحات.
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الف�صل اخلام�س
املجال

الأهداف التعليمية

الر�سم
و
التلوين.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1الرتوي والنظر يف تفا�صيل الأ�شياء ولي�س جمرد
االفرتا�ض �أن كل الأ�شجار تبدو مثل بع�ضها.
 -2تع ّلم �أن الأ�شجار لي�س من ال�ضروري �أن تبدو كع�صا فوقها
غيمة.
 -3ر�سم ال�شجرة ب�ألوان البا�ستيل الزيتية (ال�شمعية ).
 -4ا�ستخدام الفر�شاة والألوان املائية يف تلوين الأر�ضية.

�شجرة البا�ستيل.

الر�سم
و
التلوين.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التع ّرف على حياة و�أعمال الفنان بيكا�سو.
 -2ا�ستخدام الألوان الأ�سا�سية والثانوية يف التلوين.
 -3الر�سم بالفر�شاة مبا�شرة بدون التحديد بقلم الر�صا�ص.

زهور بيكا�سو.

ن�سيج.

ن�سيج.

112

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التع ّرف على تقنية الن�سيج الورقي.
 -2مفهوم ال�سدى واللحمة ب�شكل مب�سط ( خطوط الطول
والعر�ض ).
 -3ا�ستخدام املبادئ الأ�سا�سية يف الن�سيج.
ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1جتريب خامات خمتلفة يف الن�سيج الب�سيط ( مناديل
ورقية).
 -2التدريب على عملية تبديل م�سار اللحمة بالتبادل �أثناء
الن�سج.
 -3ابتكار مناذج ن�سيج ب�سيط.

املفردات

ن�سيج ورقي ب�شرائح وا�سعة
(�أربع �شرائح).

ن�سيج بخامات متنوعة.

مناذج

ال�صف الثالث االبتدائي
املفردات

املجال

الأهداف التعليمية

زخرفة.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التع ّرف على �أ�ساليب الطي للمناديل (املركزي الإ�شعاعي ،
املربع املنتظم ).
 -2التلوين بال�ضغط على القلم الفلوم�سرت.
 -3ملء امل�ساحة بت�شكيالت لونية زخرفية.
 -4تذوق القيمة اجلمالية يف الزخارف اللونية.

مناديلي املزخرفة
( الزخرفة بطريقة الطي ).

زخرفة.

ُيتوقع من التلميذ �أن:
 -1التع ّرف على دورة حياة ال�ضفدع.
 -2التنويع يف ا�ستخدام �أمناط اخلطوط والأ�شكال.
 -3ملء امل�ساحات ب�أمناط زخرفية متعددة الألوان.
 -4التدريب على ال�صرب يف ا�ستكمال التفا�صيل.

ال�ضفدع متعدد الأمناط.

مناذج
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(بنني)
البدنية
البدنية
الرتبية
الرتبية

الرتبية البدنية (بنني)
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مقدمة
ينادي املر ّبون ب�أهمية و�ضرورة تربية الن�شء على امل�شاركة يف برامج الرتبية البدنية املتنوعة ملا لها من ت�أثري �إيجابي ،واعتمدوها و�سيلة من
و�سائــل الرتبية احلديثة ملا لأن�شطتها التي ي�شارك يف ممار�ستها التالميذ من دور فاعل يف عملية الرتبية ال�شاملة واملتزنة لكافة جماالت منو
الفرد احلركية والبدنية والعقلية والنف�س ّية.
وت�سهم الرتبية البدنية يف حت�سني اللياقة البدنية وال�صحة العامة لتالميذ معاهد وبرامج الرتبية الفكرية ،كما ت�سهم يف تنمية التوافق الع�ضلي
الع�صبي ،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�س والت�صور والتذكر والتمييز احلركي والب�صري ،ويف ا�ستثارة وحتفيز قدراتهم الب�صرية وال�سمعية واللم�سية ،وت�ؤدي كل هذه
العوامل �إلى تنمية اال�ستعدادات الإدراكية للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية.
كما �أن اللعب يعد ن�شاط ًا له جاذبيته اخلا�صة لذوي الإعاقة الفكرية والنمائية ملا مينحه لهم من �شعور بامل�شاركة والفاعلية والت�شجيع والر�ضا
وال�سعادة ،ومن ثم ميكن �أن يكون و�سيط ًا ممتا ًزا لتعليمهم الكثري من املفاهيم واملعلومات والعادات والأمناط ال�سلوكية املرغوبة اجتماعيا يف
جو ممتع وحمبب �إلى النف�س ،وللأن�شطة احلركية قيمتها الإيجابية من حيث التفريغ �أو التنفي�س الوجداين ،والتخل�ص من العزلة واالن�سحاب
والطاقة العدوانية ،و�إك�ساب تالميذ معاهد وبرامج الرتبية الفكرية بع�ض املهارات التي متكنهم من �شغل وقت فراغهم واالندماج مع الآخرين،
وتنمية ثقتهم ب�أنف�سهم مما ي�ؤدي �إلى حت�سني �صحتهم النف�سية ،ويرتتب على ذلك كله حت�سن م�ستوى الت�آزر واملرونة الع�ضلية ،واملهارات
احلركية لأع�ضاء اجل�سم لدى تالميذ معاهد وبرامج الرتبية الفكرية مع زيادة كفاءاتهم يف تع ّلم املهارات الأكادميية ،كالكتابة وما حتتاجه
من حركات يدوية دقيقة وتوافقات ح�س حركية بني العني واليد مثلاً .
ويتطلب تعليم تالميذ معاهد وبرامج الرتبية الفكرية املفاهيم واملهارات احلركية تخطيط ًا حذر ًا من املعلم وتطبيق درو�س منا�سبة وذات معنى
ومر�ضية للتالميذ .فقد اتفق خرباء الرتبية البدنية علـى تطبيق جمموعة من املبادئ ،منها �ستة ميكن تطبيقها ب�شكـل خا�ص لتدري�س التـربية
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احلـركة هي:

�أو ًال :يجب �أن يقدم املعلم للتالميذ تطبيقات وفر�ص ًا متكررة ذات معنى ومنا�سبة للمرحلة العمرية ،من �أجل م�ساعدتهم على فهم املفهوم احلركي
وتكوين الكفاءة والثقة يف �أداء املهارة احلركية.
ثاني ًا :يجب على املعلم ت�صميم �أن�شطة تعمل على تطوير اجلوانب البدنية واملعرفية للتالميذ؛ فعند تعليم �أبجديات احلركة يجب ت�شجيع التالميذ
على الدمج ،والتحليل ،والإت�صال وتطبيق املفهوم املعريف وطرح الأ�سئلة حولها.
ثالث ًا :يجب ا�ستخدام املهارات احلركية خا�صة( :امل�شي ،الهرولة /واجلري) لتطوير اللياقة البدنية ب�أ�سلوب متدرج ومعزز للدافعية.
رابع ًا :يجب م�شاركة كل التالميذ يف �أن�شطة ت�سمح لهم باملواظبة على ممار�سة الن�شاط.
خام�س ًا :يجب �إعطاء كل تلميذ فر�ص ًا للتدريب على املهارات ب�أعلى قدر من النجاح ،وتكييفها وفق ًا مل�ستوى الفروق الفردية.
�ساد�س ًا :العمل على توفري �أدوات كافية ومتنوعة من حيث النوع واحلجم والوزن بهدف زيادة فر�ص التطبيق من �أجل بناء الثقة املطلوبة الكت�ساب
املهارات.
وعند تدري�س برامج الرتبية احلركية لتالميذ معاهد وبرامج الرتبية الفكرية ،ينبغي مراعاة التعليمات التالية:
1.1ا�ستثارة �إهتمامات التالميذ من خالل املحتوى التعليمي املقدم لهم.
2.2مراعاة �إحتياجاتهم النوعية وقدراتهم العقلية من خالل نوعية الأن�شطة التي ال تعتمد كث ًريا على العمليات العقلية العليا ،وتب�سيط قواعد
اللعب والنواحي الإ�سرتاتيجية يف الن�شاط ،وجتزئة املهارات احلركية املركبة �إلى مراحل متدرجة.
3.3ا�ستخدام �أجهزة و�أدوات متنوعة ال�شكل واحلجم واللون للعب والن�شاط احلركي ،مع مراعاة �شروط الأمن وال�سالمة يف الأجهزة امل�ستخدمة،
بحيث تكون الأجهزة ال�صلبة ثابتة يف الأر�ض وتكون من اخل�شب بد ًال من املعدن ،كما ُيف�ضل �أن تكون الأجهزة املتنقلة من البال�ستيك املطاط
القابل للثني �أو النفخ ،والقما�ش املح�شو بالق�ش �أو القطن.
4.4يراعى يف طرق التدري�س و�أ�ساليبها �إلقاء التوجيهات بطريقة ب�سيطة ،و�إعادة التعليمات �أكرث من مرة وببطء وو�ضوح ،وجتنب كل من
امل�صطلحات التقليدية يف النداء ،والعقاب البدين �أو التهديد به ،و�إظهار املديح والثناء .ويجب الت�أكيد على �أن الهدف من الأن�شطة احلركية
بالن�سبة لهم هو ال�شعور بخربة النجاح �أكرث من جودة الأداء احلركي يف حد ذاته.
�5.5ضرورة اال�ستعانة بالنموذج يف تعليم املهارات احلركية املنا�سبة حلالة كل منهم ،والرتكيز على تع ّلم املهارات الأ�سا�سية كالوقوف وامل�شي
واجلري والوثب والتعلق باعتبارها الزمة لتكيفه البيئي ،مع حماولة تعليمه املهارات احلركية التي ال ت�ستلزم �أبعادًا معرفية كثرية� ،أو م�ستوى
عال ًيا من التوافق بني �أجزاء اجل�سم.
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وقد �أ�سفرت نتائج العديد من البحوث عن الت�أثري الإيجابي لربامج الأن�شطة احلركية املع ّدلة يف تنمية القدرات الإدراكية احلركية لذوي الإعاقة
الفكرية والنمائية القابلني للتع ّلم ،ويف حت�سني �أدائهم و�سلوكهم احلركي ،وتكيفهم العام ومنوهم احلركي الع�ضلي وتوافقهم احل�س حركي ،كما ت�سهم
هذه الربامج �أي�ض ًا يف حت�سني مفهوم الذات ،وبع�ض جوانب ال�سلوك التوافقي لديهم.
ويعترب منهج الرتبية البدنية القاعدة الأ�سا�سية التي يتم االنطالق منها لت�أليف املقرر الدرا�سي للرتبية البدنية لكل �صف درا�سي من مراحل التعليم
العام للتالميذ الأ�سوياء �أو لتالميذ معاهد وبرامج الرتبية الفكرية.
حيث يتم ت�صميم املقررات املوجهة للتالميذ الأ�سوياء من قبل املخت�صني وفق خ�صائ�ص كل مرحلة درا�سية ولكل �صف درا�سي ،وذلك بتحديد
الوحدات التع ّليمية مت�ضمنة :الأهداف العامة واملحتوى والو�سائل و�أدوات التقومي.
يف حني يتم ت�صميم املقررات املوجهة لتالميذ معاهد وبرامج الرتبية الفكرية ب�شكل عام دون حتديد وحدات تعليمية حمددة لكل �صف درا�سي ،ولكن
يتم حتديد املحتوى لكل مرحلة درا�سية ب�شكل عام وو�ضع مناذج لتطبيقه ،ويرتك للمع ّلم حتديد املحتوى املنا�سب لكل تلميذ ،وذلك يف �ضوء نتائج
قيا�س م�ستوى �أدائه احلايل من حيث جوانب القوة وال�ضعف لديه ،ومن ثم اختيار الأهداف التعليمية التي ت�شكل �أ�سا�س الربنامج الفردي لكل تلميذ
على حدة.

الأهداف العامة ملادة الرتبية البدنية لل�صفوف الأولية باملرحلة االبتدائية:

-1تتعزز لديه تعاليم الدين الإ�سالمي املرتبطة بالن�شاط البدين ،مبا ينا�سب تلميذ ال�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية يف معاهد وبرامج الرتبية
الفكرية.
-2الإهتمام باجلوانب النف�سية لإبراز قدراته الفردية التي حتقق ثقته بنف�سه ،مبا ينا�سب تلميذ ال�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية يف معاهد
وبرامج الرتبية الفكرية.
-3تنمو لديه عنا�صر اللياقة احلركية ،مبا ينا�سب تلميذ ال�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية.
-4يكت�سب املهارات احلركية الأ�سا�سية ،مبا ينا�سب تلميذ ال�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية.
-5يكت�سب املفاهيم احلركية الأ�سا�سية ،مبا ينا�سب تلميذ ال�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية.
-6يكت�سب بع�ض مفاهيم ال�سالمة املتعلقة مبمار�سة الن�شاط البدين ،مبا ينا�سب تلميذ ال�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية يف معاهد وبرامج الرتبية
الفكرية.
-7يدرك بع�ض املفاهيم املعرفية الب�سيطة املتعلقة مبمار�سة الن�شاط البدين ،مبا ينا�سب تلميذ ال�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية يف معاهد
وبرامج الرتبية الفكرية.
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مفردات مقرر الرتبية البدنية لل�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية (�أبجديات احلركة)

�أو ًال :املهارات احلركية الأ�سا�سية ( الأفعال):
املهارات االنتقالية
امل�شي.
اجلري.
احلجل.
الوثب.
الدفع.
ال�سحب.

مهارات الثبات واالتزان
االتزان.
االرتكاز.
الت�س ّلق.
اللف.
الدوران.
الوثب والهبوط يف املكان.

مهارات املعاجلة
رمي الكرة.
لقف /م�سك الكرة.
ركل الكرة.
املحاورة بالقدم.
املحاورة باليدين.
�ضرب الكرة با�ستخدام �أداة.

ثاني ًا :املفاهيم احلركية الأ�سا�سية ( الأحوال):
الوعي بحركة اجل�سم
�إجزاء اجل�سم

�أو�ضاع اجل�سم

�أ�شكال اجل�سم

الذراعان.
الر�أ�س.
اجلذع.
الرجالن.
القدمان.

الوقوف.
اجلثو.
اجللو�س تربيع.
الرقود.
االنبطاح.
التعلق.

املمدود.
املنحني.
املتكور.

الوعي باحليز

اجلهد

احليز العام
احليز اخلا�ص
الإجتاهات (�أمام،
خلف ،جانب)
امل�ستويات (املنخف�ض
والعايل)
الطرق (امل�ستقيم،
املتعرج)

ال�سرعة.
القوة.
االن�سيابية.

العالقات

الأ�شياء .
�أو غريها.
الزميل.
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م�ؤ�شرات الأداء والو�سيلة التو�ضيحية ملفردات مقرر الرتبية البدنية لل�صفوف الأولية باملرحلة
االبتدائية (�أبجديات احلركة)
�أو ًال :املهارات احلركية الأ�سا�سية (الأفعال):
�أ /املهارات االنتقالية:
امل�شي.
م�ؤ�شرات الأداء:
�-1أن ت�شري �أ�صابع القدمني للأمام.
�-2أن تكون حركة الذراعني طبيعية ،مع عدم مرجحتها مرجحة كبرية.
-3رفع الر�أ�س قلي ًال والنظر للأمام.
-4منا�سبة طول اخلطوة لطول التلميذ.
-5اعتدال القوام ،والكتفني للخلف والبطن م�سطحه.

اجلري.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1ميل اجل�سم قلي ًال للأمام �أثناء اجلري.
-2ثني الركبتني قلي ًال مع رفعهما لأعلى.
-3مرجحة الذراعني للخلف بقوة من الكتفني مع ثني املرفقني.
-4ال�ضغط اخلفيف على النتوء امل�ستدير عند قاعدة الإبهام �أثناء اجلري.
-5ال�سيطرة على �أداء اجلري بطريقة �سليمة.
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احلجل.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1ثني املرفقني مع حترك الذراع املقابلة للرجل احلرة للأمام.
-2ثني الرجل احلرة واملرجحة للأمام.
-3االرتقاء والهبوط على نف�س القدم مع ثني الركبة قلي ًال.
-4النظر للأمام مع حترك اجل�سم بان�سيابية.
-5حركة اجل�سم يف و�ضع م�ستقيم مع ميله قلي ًال للأمام.

الوثب.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1القدمان بات�ساع الكتفني النظر للأمام مع حترك اجل�سم للأمام بان�سيابية.
-2ثني املرفقني مع مرجحة الذراعني للأمام ولأعلى.
-3االرتقاء على �إحدى القدمني مع دفع اجل�سم لأعلى و�ضم الرجلني مع ًا.
-4ثني الركبتني والهبوط على الأر�ض والقدمني ب�إت�ساع الكتفني مع ميل اجل�سم قلي ًال
للأمام.

الدفع.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1وقوف الو�ضع �أمام ًا بعمق.
 -2الذراعان للأمام مم�سكتان باجلهاز املراد دفعه.
 -3ثني الركبتني قلي ًال.
-4دفع اجلهاز املراد دفعه بتدرج.
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ال�سحب.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1وقوف الو�ضع �أمام ًا.
 -2الذراعان للأمام مم�سكتان باجلهاز املراد �سحبه.
 -3ثني الركبتني قلي ًال.
-4امليل يف نف�س �إجتاه ال�سحب.
-5االبتعاد عن اجلهاز املراد �سحبه.

ب /مهارات الثبات واالتزان:
الإتزان على قدم واحدة من الوقوف
م�ؤ�شرات الأداء:
-1من الوقوف واجل�سم م�شدود والذراعني �إنثناء عر�ض ًا �أمام ال�صدر.
-2رفع �إحد ى الرجلني لأعلى مع ثني الركبة ن�صف ًا.
-3نقل ثقل اجل�سم على الرجل املرتكز عليها.
-4املحافظة على توازن اجل�سم مدة 2ث.

االتزان الأمامي.
م�ؤ�شرات الأداء:
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-1من الوقوف واجل�سم م�شدود والذراعني بجانب اجل�سم.
-2ميل اجل�سم للأمام مع رفع الرجل احلرة للخلف.
 -3رفع الذراعني جانب ًا مع �شدهما.
 -4يجب �أن يكون الر�أ�س وعقب القدم احلرة يف خط م�ستقيم.
-5نقل ثقل اجل�سم على الرجل املرتكز عليها.
-6املحافظة على توازن اجل�سم مدة 2ث.

الرتبية البدنية (بنني)
االرتكاز على اليد والقدم والركبة.
م�ؤ�شرات الأداء:
�-1أن ت�شري �أ�صابع القدمني للأمام.
�-2أن تكون حركة الذراعني طبيعية ،مع عدم مرجحتها مرجحة كبرية.
-3رفع الر�أ�س قلي ًال والنظر للأمام.
-4منا�سبة طول اخلطوة لطول التلميذ.
-5اعتدال القوام ،والكتفني للخلف والبطن م�سطحه.

االرتكاز على القدم و ال�ساق والركبة.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1ميل اجل�سم قلي ًال للأمام �أثناء اجلري
-2ثني الركبتني قلي ًال مع رفعهما لأعلى.
-3مرجحة الذراعني للخلف بقوة من الكتفني مع ثني املرفقني.
-4ال�ضغط اخلفيف على النتوء امل�ستدير عند قاعدة الإبهام �أثناء اجلري.
-5ال�سيطرة على �أداء اجلري بطريقة �سليمة.

االرتكاز على الكفني والر�أ�س.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1من الإقعاء والذراعني بني الرجلني على الأر�ض.
-2ميل اجل�سم للأمام لو�ضع مقدمة الر�أ�س على الأر�ض.
 -3رفع الرجلني للخلف ثم لأعلى.
 -4يجب �أن يكون االرتكاز على مقدمة الر�أ�س والكفني.
-5املحافظة على توازن اجل�سم مدة 2ث.
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الت�سلق.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1من الوقوف امل�سك ب�أداة �أو جهاز الت�سلق.
الر ِجل املعاك�سة معها.
�-2شد اجل�سم لأعلى بيد وحتريك ِ
الر ِجل املعاك�سة لها.
-3ال�شد باليد الأخرى وحتريك ِ
 -4املحافظة على توازن اجل�سم �أثناء عملية الت�سلق.

اللف حول املحور الطويل للج�سم.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1الوقوف واجل�سم م�شدود الذرعان بجانب اجل�سم.
-2ثني الركبتني لدفع اجل�سم لأعلى مع رفع الذراعني لأعلى.
-3مد اجل�سم لأعلى والبدء باللف لأحد الإجتاهني.
-4عند البدء بالهبوط يجب ثني الركبتني قلي ًال لإمت�صا�ص الهبوط.
-5املحافظة على توازن اجل�سم �أثناء الدوران.

الدوران حول املحور العر�ضي للج�سم �أمام ًا.
م�ؤ�شرات الأداء:

-1من الإقعاء والذراعني �أمام ًا �أ�سفل.
-2ميل اجل�سم للأمام مع و�ضع الكفني على الأر�ض.
-3دفع الأر�ض بالقدمني مع مالم�سة الذقن لل�صدر.
 -4و�ضع الكتفني على الأر�ض مع ا�ستمرار دوران اجل�سم.
 -5دفع اجل�سم للأمام ولأعلى ال�ستقبال الأر�ض بالقدمني.
 -6املحافظة على توازن اجل�سم �أثناء الدوران.
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الدوران حول املحور العر�ضي للج�سم خلف ًا.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1من الإقعاء وي�سند الذراعان على الركبتني.
-2ميل اجل�سم للخلف مع و�ضع الكفني بجانب الر�أ�س.
-3دفع الأر�ض بالقدمني مع مالم�سة الذقن لل�صدر.
 -4و�ضع الكتفني على الأر�ض مع ا�ستمرار دوران اجل�سم للخلف.
 -5دفع اجل�سم خلف ًا ولأعلى ال�ستقبال الأر�ض بالقدمني.
 -6املحافظة على توازن اجل�سم �أثناء الدوران.

الوثب والهبوط يف املكان.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1من الوقوف الذراعني �أمام ًا عالي ًا.
-2ثني الركبتني قلي ًال ودفع الأر�ض بالقدمني للوثب لأعلى.
-3التحكم يف توازن اجل�سم واملحافظة على ا�ستقامته.
 -4ثني الركبتني �أثناء الهبوط المت�صا�ص �صدمته.

ج /مهارات املعاجلة
رمي الكرة.
م�ؤ�شرات الأداء:

-1و�ضع اجل�سم مواجه للهدف والنظر �إليه.
-2ثني الركبتني والقدمني ب�إت�ساع الكتفني.
-3الكرة �أمام اجل�سم.
-4لف اجل�سم ملواجهة جانب اجل�سم للهدف مع مد الذراع الرامية للخلف والأخرى
باجتاه الهدف.
�-5أخذ خطوة للأمام على القدم املقابلة لذراع الرمي.
-6لف اجلذع نحو الهدف مع متابعة ذراع الرمي ملواجهة ال�صدر للهدف.
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لقف  /م�سك الكرة.
م�ؤ�شرات الأداء:
-1و�ضع اجل�سم مواجه للهدف والنظر �إليه.
-2ثني الركبتني والقدمني ب�إت�ساع الكتفني.
-3الكرة �أمام اجل�سم.
-4لف اجل�سم ملواجهة جانب اجل�سم للهدف مع مد الذراع الرامية للخلف والأخرى
ب�إجتاه الهدف.
�-5أخذ خطوة للأمام على القدم املقابلة لذراع الرمي.
-6لف اجلذع نحو الهدف مع متابعة ذراع الرمي ملواجهة ال�صدر للهدف.

ركل الكرة بالقدم.
م�ؤ�شرات الأداء:
أماما خلف الكرة مبواجهة االجتاه املق�صود.
-1وقوف الو�ضع � ً
-2االرتكاز على القدم الأمامية مع انثنائها قلي ًال.
-3مرجحة الرجل الراكلة من مف�صل الفخذ خلف ًا �أمام ًا لركل الكرة.
-4ا�ستمرار حركة الرجل الراكلة للأمام بعد ركل الكرة.
-5النظر موجه نحو الكره والإجتاه املق�صود.

املحاورة بالقدمني.
م�ؤ�شرات الأداء:
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أماما خلف الكرة مبواجهة الإجتاه املق�صود.
-1وقوف الو�ضع � ً
-2ركل الكرة خفيف ًا باالجتاه ملق�صود مع اجلري خفيف ًا.
-3تبادل ركل الكرة بالقدمني.
-4احلفاظ على عدم ابتعاد الكرة.
-5النظر موجه نحو الكرة والإجتاه املق�صود.

الرتبية البدنية (بنني)
املحاورة باليدين.
م�ؤ�شرات الأداء:
أماما حمل الكرة مبواجهة الإجتاه املق�صود.
1.1وقوف الو�ضع � ً
2.2دفع الكرة للأر�ض مع التحرك بالإجتاه ملق�صود بامل�شي �أو اجلري خفيف ًا.
3.3تبادل دفع الكرة للأر�ض باليدين.
4.4احلفاظ على عدم ابتعاد الكرة.
5.5النظر موجه نحو الكره والإجتاه املق�صود.
�ضرب الكرة با�ستخدام �أداة.
م�ؤ�شرات الأداء:
أماما حمل الكرة ب�إحدى اليدين وم�سك الأداة باليد
1.1وقوف الو�ضع � ً
الأخرى.
2.2رمي الكرة لأعلى مع حتريك اليد ال�ضاربة خلفا ،ثم جانب ًا �أمام ًا ل�ضرب
الكرة بالأداة.
3.3ا�ستمرار اليد ال�ضاربة للكرة بالإجتاه املق�صود مع حتريك الرجل
اخللفية للأمام.
4.4النظر موجه نحو الكرة والإجتاه املق�صود.
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�أو ًال :املهارات احلركية الأ�سا�سية (الأفعال):
�أ /الوعي بحركة اجل�سم:
�أجزاء اجل�سم.
م�ؤ�شرات الأداء:
 -1الر�أ�س عمودي على اجل�سم.
 -2الذراع اليمنى ممتدة جانب ًا بالإجتاه الأمين للج�سم.
 -2الذراع الي�سرى ممتدة جانب ًا بالإجتاه الأي�سر للج�سم.
-4اجلذع وهو املنطقة املتو�سطة للج�سم بني طرفيه العلوي وال�سفلي.
 -5الرجل اليمنى مفرودة بالإجتاه الأمين للج�سم.
 -6الرجل الي�سرى مفرودة بالإجتاه الأي�سر للج�سم.
-7القدمان متال�صقتان.

�أو�ضاع اجل�سم(الوقوف).
م�ؤ�شرات الأداء:
 -1ا�ستقامة القوام.
 -2الر�أ�س مرفوع والنظر للأمام.
 -3اجلذع م�شدود وال�صدر ظاهر والبطن �ضامر.
-4الكتفان م�شدودتان للخلف قلي ًال والذراعان جانب اجل�سم.
 -5الرجالن مفرودتان والقدمان متال�صقتان.
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اجلثو.
م�ؤ�شرات الأداء:
 -1ثني مف�صلي الركبتني واالرتكاز عليهما مع القدمني.
-2الر�أ�س مرفوع والنظر للأمام.
 -3اجلذع م�شدود وال�صدر ظاهر والبطن �ضامر.
-4الكتفان م�شدودتان للخلف قلي ًال والذراعان جانب اجل�سم.

(اجللو�س تربيع).
م�ؤ�شرات الأداء:
 -1الر�أ�س مرفوع والذقن للداخل والنظر للأمام.
 -2ال�صدر ظاهر والكتفان م�شدودتان للخلف قلي ًال.
-3الظهر م�ستقيم والبطن �ضامر للداخل.
 -4ثني الذراعني ومرتكزين على الركبتني.
-5ثني الركبتني وتقاطع ال�ساقني والقدمان مالم�ستان للأر�ض.

(الرقود).
م�ؤ�شرات الأداء:
 -1ا�ستقامة القوام والظهر واملقعدة والكعبان مالم�ستان للأر�ض.
 -2الر�أ�س مرفوع والنظر للأمام.
 -3اجلذع م�شدود وال�صدر ظاهر والبطن �ضامر.
-4الكتفان م�شدودتان للخلف قلي ًال والذراعان جانب اجل�سم.
 -5الرجالن مفرودتان والقدمان متال�صقتان.
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(االنبطاح).
م�ؤ�شرات الأداء:
1.1ا�ستقامة القوام وال�صدر والفخذان وال�ساقان وامل�شطان مالم�سة للأر�ض.
2.2الر�أ�س مرفوع والنظر للأمام.
3.3اجلذع م�شدود وال�صدر ظاهر والبطن �ضامر.
4.4الكتفان م�شدودتان للخلف قلي ًال مع �سند الكفني على الأر�ض بجانب ال�صدر.
5.5الرجلني مفرودة والقدمني متال�صقتني.
(التعلق).
م�ؤ�شرات الأداء:
1.1وقوف مواجه عار�ضة التعلق الذراعان عالي ًا.
2.2الوثب لأعلى لقب�ض العار�ضة من �أعلى مع لف الإبهامني للقب�ضة.
 3.3ينبغي �أن تكون امل�سافة بني اليدين ب�إت�ساع ال�صدر.
4.4املحافظة على �إمتداد الذراعني والنظر للأمام.

�أ�شكال اجل�سم ( املمدود ،املنحني ،املنثني).
م�ؤ�شرات الأداء:
1.1الوقوف ال�صحيح وهو �إمتداد اجل�سم.
 2.2ثني اجلذع بزاوية  90درجة.
3.3التكور وهو ثني اجلذع لأكرث من  90درجة ومف�صلي الركبتني لأكرث من  90درجة.

130

الرتبية البدنية (بنني)
ب /الوعي باحليز.
م�ؤ�شرات الأداء:
1.1ا�ستقامة القوام وال�صدر والفخذان وال�ساقان وامل�شطان مالم�سة للأر�ض.
2.2الر�أ�س مرفوع والنظر للأمام.
3.3اجلذع م�شدود وال�صدر ظاهر والبطن �ضامر.
4.4الكتفان م�شدودتان للخلف قلي ًال مع �سند الكفني على الأر�ض بجانب ال�صدر.
5.5الرجالن مفرودتان والقدمان متال�صقتان.

ج /اجلهد.
م�ؤ�شرات الأداء:
1.1يعي ال�سرعة الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
2.2يعي القوة الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
3.3يعي االن�سيابية الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين

د /العالقات.
م�ؤ�شرات الأداء:
1.1يدرك العالقة بني الأ�شياء �أو غريها �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
2.2يدرك العالقة مع الزميل �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين
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جماالت ومعايري وم�ؤ�شرات �أداء مفردات

مقرر الرتبية البدنية لل�صفوف الأولية (�أبجديات احلركة)
اجلوانب

املهاري.

املعريف.
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املعايري

امل�ؤ�شرات

1.1مي�شي وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
2.2يجري وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
3.3يحجل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
4.4يثب وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
• •يظهر كفاءة يف العديد من املهارات 5.5يدفع وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
احلركية الأ�سا�سية االنتقالية.
6.6ي�سحب وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
• •يظهر كفاءة يف العديد من املهارات 7.7يتزن وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
8.8يرتكز على م�شط القدم وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
احلركية الأ�سا�سية للثبات واالتزان.
9.9يت�سلق وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
1010يلف حول املحور الطويل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
1111يدور حول حمور اجل�سم العر�ضي وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
1212يثب ويهبط يف املكان وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
• •يظهر كفاءة يف العديد من املهارات
احلركية الأ�سا�سية للمعاجلة.
• •يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي ب�أو�ضاع اجل�سم لتطوير املهارات
احلركية الأ�سا�سية.
• •يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي ب�أجزاء اجل�سم لتطوير املهارات
احلركية الأ�سا�سية.

1.1يرمي الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
2.2يلقف �أو مي�سك الكرة وفق موا�صفات الأداء ال�صحيح.
3.3يركل الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
4.4يحاور بالقدم وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
5.5يحاور باليدين وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
6.6ي�ضرب الكرة ب�أداة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
7.7يعي �أو�ضاع اجل�سم ( الوقوف ،اجلثو ،اجللو�س تربيع ،الرقود ،االنبطاح ،التعلق)
وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح لكل منها �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
8.8يعي �أجزاء اجل�سم ( الذراعني ،الر�أ�س ،اجلذع ،الرجلني ،القدمني) وفق
موا�صفات �أداء كل منها �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.

الرتبية البدنية (بنني)

املعايري

اجلوانب
•

•يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية للوعي
ب�أ�شكال اجل�سم لتطوير املهارات احلركية
الأ�سا�سية.
•يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي باحليز لتطوير املهارات احلركية
الأ�سا�سية.
•يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي باجلهد لتطوير املهارات احلركية
الأ�سا�سية.
•يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية للوعي
بالعالقات لتطوير املهارات احلركية
الأ�سا�سية.

1.1يعي �أ�شكال اجل�سم املمدود( املنحني ،املنثني ،املنتظم ،غري املنتظم) وفق
م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح لكل منها �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
2.2يدرك احليز اخلا�ص �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
3.3يدرك احليز العام �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
4.4يعي الإجتاهات امل�ستخدمة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
5.5يعي امل�ستويات امل�ستخدمة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
6.6يعي الطرق امل�ستخدمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
7.7يعي ال�سرعة الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
8.8يعي القوة الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
9.9يعي االن�سيابية الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
1010يدرك العالقة بني الأ�شياء �أو غريها �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
1111يدرك العالقة مع الزميل �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.

•

•ي�شعر ب�أن الن�شاط البدين يتيح له فر�صة
للتعبري عن النف�س.
•ي�شعر �أن الن�شاط البدين يتيح له فر�صة
للمرح.
•ي�شعر �أن الن�شاط البدين يتيح له فر�صة
لتقدير ذاته.

1.1ي�شعر بالر�ضا عن ذاته �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين
2.2ي�شعر بال�سعادة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين
3.3يقدر قيمة النظافة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
4.4يقدر قيمة ال�صدق �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين

•

املعريف.

•

•

الوجداين.

امل�ؤ�شرات

•
•
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مناذج لتدري�س مقرر الرتبية البدنية لل�صفوف الأولية
باملرحلة االبتدائية (�أبجديات احلركة)
النموذج الأول:

ا�سم اخلربة التعليمية :امل�شي.

الأهداف:

نتيجة امل�شاركة يف هذه اخلربة التعليمية �سيطور التلميذ قدرته على:
مهاري
امل�شي بطريقة �صحيحة وفق م�ؤ�شرات الأداء.التع ّرف على �أجزاء الرجل.معريف
مالحظة تعرق اجل�سم ا�ستجابة للمجهود البدين.وجداين
غ�سل اليدين والوجه بعد �أداء الن�شاط البدين.التنظيم :م�ساحة وا�سعة لتنفيذ الأن�شطة عليها ،م�صمم بها خطوط ب�إ�شكال متعددة ومتنوعة لل�سري عليها.
الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة� :أربعة �أقماع لتحديد امل�ساحة ،الن�شاط� ،صافرة التنظيم� ،صور تو�ضيحية للخربة التعليمية.

م�ؤ�شرات الأداء:

�-1أن ت�شري �أ�صابع القدمني للأمام.
�-2أن تكون حركة الذراعني طبيعية ،مع عدم مرجحتها مرجحة كبرية.
-3رفع الر�أ�س قلي ًال والنظر للأمام.
-4منا�سبة طول اخلطوة لطول التلميذ.
-5اعتدال القوام ،والكتفان للخلف والبطن م�سطح.
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�شرح الأداء:

يبد�أ املعلم بالتعريف ب�أ�سماء �أجزاء الرجل واملفا�صل املوجودة بها و�أهمية كل جزء يف �أداء امل�شي من خالل طرح الأ�سئلة التالية:

 -مما تتك ّون الرجل ؟ -كم عدد املفا�صل يف كل رجل ؟ -ي�شري املعلم بعد ذلك �إلى كل من مف�صل الفخذ ،والركبة ،والقدم ،والأ�صابع. -ما هو ا�سم مكان �أ�سفل القدم ؟ -ما هو ا�سم قمة القدم؟. -ما هذا ؟ ( ي�شري املعلم �إلى كعب القدم ) كما (ي�شري �إلى املنطقة �أ�سفل �أ�صابع القدم ).  -هيا من�شي يف املكان. -ينبغي عليك و�أنت مت�شي �أن تفكر يف ظهرك هل هو م�ستقيم ومفرود؟ -يوجد على الأر�ض خطوط م�ستقيمة عديدة ،قم باختيار خط وقف عند �أحد طرفيه.أم�ش فوق اخلط مع مالحظة �أن ت�شري قدميك للأمام با�ستقامة؟
 -هيا � ِ -يعطي املعلم التلميذفرتة زمنية لأداء امل�شي و يالحظ �أداءه ويقوم بتوجيه.يوجه املعلم الت�سا�ؤل التايل:
أم�ش بطريقة �أ�سرع.
 �-أين يجب �أن يكون �إجتاه النظر؟ هيا � ِ -هيا لنتعرف على �أي �أجزاء القدم تهبط على الأر�ض �أو ًال �أثناء امل�شي ؟  -كعب القدم ......هيا جرب ذلك!...... -ما هو اجلزء من القدم الذي الم�س الأر�ض بعد كعب القدم؟ باطن القدم. -ما هو اجلزء الذي الم�س الأر�ض بعد ذلك؟ �أ�سفل القدم.من�ش ب�سرعة مرة �أخرى.
 -هيا ِ -ت�أكد من �أن كعب القدم يهبط على الأر�ض �أو ًال ؟ -يعطي املعلم فرتة زمنية للتلميذ لأداء امل�شي و يالحظ �أدائه ويقوم بتوجيهه.يف النهاية ي�ؤكد املعلم على م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح خلربة امل�شي من خالل طرح بع�ض الت�سا�ؤالت با�ستخدام الو�سائل التو�ضيحية.
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مالحظة الأداء:

هل �أداء التلميذ خلربة امل�شي يتفق مع م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح؟ما الن�سبة املئوية لتع ّلم التلميذخلربة امل�شي؟-ما م�ستوى �إجادة التلميذخلربة امل�شي؟

حت�سني الأداء وتعزيزه:

م�ساعدة التلميذ للتعرف على �أجزاء القدم بتوجيه عدد من الأ�سئلة مع التمثيل املبا�شر.-اال�ستعانة ب�صور تو�ضيحية مل�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح خلربة امل�شي.

تقومي اخلربة التعليمية:
�أ  /املهاري:
م�ؤ�شرات الأداء
�أ�صابع القدمني ت�شري للأمام.
حركة الذراعني طبيعية ،مع عدم مرجحتها مرجحة كبرية.
الر�أ�س مرفوع قلي ًال والنظر للأمام.
طول اخلطوة منا�سب لطول التلميذ.
القوام معتدل ،والكتفني للخلف والبطن م�سطحه.
املجموع:
املتو�سط:

136

م�ستويات التقدير
1

2

3

4

الرتبية البدنية (بنني)

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية :

حقق الهدف
يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف
يحتاج وقتا ً لتحقيق الهدف
مل يحقق الهدف
املتو�سط = جمموع التقديرات

= .1
= .2
= .3
= .4
.5 /

ب /املعريف:

�س /1حدد رقم كل خطوة من �أو�ضاع امل�شي ال�صحيح على ال�صورة التالية؟
�س /2ملاذا يتعرق اجل�سم؟

ج /الوجداين
م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير
نعم

ال

غ�سل اليدين بعد �أداء الن�شاط البدين.
غ�سل الوجه بعد �أداء الن�شاط البدين.
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النموذج الثاين:

ا�سم اخلربة التعليمية :الإ تزان على الركبة وال�ساق والقدم.

الأهـــداف:

نتيجة امل�شاركة يف هذه اخلربة التعليمية �سيطور التلميذ قدرته على:
 -الإتزان على الركبة وال�ساق والقدم.

مهاري

 -التعرف على قاعدة الإتزان.

معريف

 -ي�ساهم يف نظافة املكان الذي ميار�س فيه الن�شاط البدين.

وجداين

التنظيم :م�ساحة وا�سعة لتنفيذ الأن�شطة عليها.
الأجهزة والأدوات املطلوبة� :أربعة �أقماع بال�ستيكية لتحديد امل�ساحة التي �سيمار�س عليها الن�شاط� ،صافرة لعمل �إيقاعات معينة،
�أطواق� ،صور تو�ضيحية للخربة التعليمية.

م�ؤ�شرات الأداء:

 -1من اجلثو الذراعان جانب ًا.
-2ميل اجل�سم للأمام مع رفع الرجل احلرة للخلف.
 -3يجب �أن يكون الر�أ�س وعقب القدم احلرة يف خط م�ستقيم.
-4توزيع ثقل اجل�سم على قدم و�ساق وركبة الرجل املرتكز عليها.
-5املحافظة على توازن اجل�سم مدة 2ث.

138

الرتبية البدنية (بنني)

�شرح الأداء:

يبد�أ املعلم �أن�شطة التع ّلم من خالل قيامه باجلري احلر مع التلميذ وعند �إطالقه ال�صافرة الوقوف وطرح ت�سا�ؤل عليه هيا قلدين يف
حركاتي التالية:
رفع �إحدى الذراعني جانبا �أو لأعلى ،رفع �إحدى الرجلني جانب ًا �أو �أمام ًا �أو خلف ًا.رفع الذراعني جانب ًا مرة ،لأعلى مرة �أخرى� ،أمام ًا مرة ،بالتقاطع �أمام اجل�سم ،وقوف فتح ًا.رفع �إحدى الذراعني والرجل العك�سية جانب ًا ،للأمام.لنم�ش للأمام ،هيا عدد �أجزاء ج�سمك التي تالم�س الأر�ض و�أنت مت�شي ؟ هيا �سمها ؟ �إن هذه ت�سمى قاعدة ارتكازك على الأر�ض.خذ طوق ًا و�أجل�س بداخله و�أرتكز على �أربع قواعد ارتكاز ؟ االرتكاز على القدمني واليدين.كيف ميكن الو�صول �إلى �إتزان ثابت بحيث ال يختل التوازن ؟ ( يحاول املعلم �إخالل بتوازن التلميذ من خالل دفعة قوة ب�سيطة )كن يف توازن �أكرب ؟هل هذا اكرب توازن ؟ نعم ،ما �أجزاء اجل�سم التي تالم�س الأر�ض؟ارتكز على ثالثة �أجزاء من ج�سمك خمتلفة ؟ لرنى كيف يكون ذلك ،ا�ستخدم رجلني ويد ًا واحدة� ،أو ا�ستخدم يدين ًورجل واحدة� ،أو
ا�ستخدم الر�أ�س واليدين� ،أو ا�ستخدم الر�أ�س والرجلني.
هيا ارتكزْ على ثالثة �أجزاء من رجله؟ ي�ستمر املع ّلم يف ت�شجيع التلميذحتى ي�صل �إلى االرتكاز على الركبة وال�ساق والقدم.الر ِجل الأخرى للخلف.
كيف تكون يف �إتزان �أكرب ؟ من و�ضع االرتكاز على الركبة وال�ساق والقدم افرد ِمن الو�ضع ال�سابق كن يف و�ضع �إتزان �أكرب برفع الذراعني جانب ًا. -مراجعة ما مت تع ّلمه من خالل ا�ستخدام و�سيلة �إي�ضاح تت�ضمن كافة �أو�ضاع االتزان.
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مالحظة الأداء:

-1هل ي�ستطيع التلميذ�أداء الإتزان على قاعدة ارتكاز رباعية.
-2هل ي�ستطيع التلميذ�أداء الإتزان على قاعدة ارتكاز ثالثية.
-3هل ي�ستطيع التلميذ�أداء الإتزان على الركبة وال�ساق والقدم.

حت�سني الأداء وتعزيزه:

 -1تو�ضح قاعدة االرتكاز الرباعية من �أع�ضاء اجل�سم بو�سيلة تعليمية.
 -2تو�ضح قاعدة االرتكاز الثالثية من �أع�ضاء اجل�سم بو�سيلة تعليمية.
 -3تو�ضح الإتزان على الركبة وال�ساق والقدم بو�سيلة تعليمية.

تقومي اخلربة التعليمية:
�أ  /املهاري:
م�ؤ�شرات الأداء
اجلثو الذراعان جانب ًا.
ميل اجل�سم للأمام مع رفع الرجل احلرة للخلف.
يجب �أن يكون الر�أ�س وعقب القدم احلرة يف خط م�ستقيم.
توزيع ثقل اجل�سم على قدم و�ساق وركبة الرجل املرتكز عليها.
املحافظة على توازن اجل�سم مدة 2ث.
املجموع:
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املتو�سط:

م�ستويات التقدير
1

2

3

4

الرتبية البدنية (بنني)
يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية :
= .1
حقق الهدف
يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف = .2
=.3
يحتاج وقت ًا لتحقيق الهدف
= .4
مل يحقق الهدف
.4 /
املتو�سط = جمموع التقديرات

ب /املعريف:

�س /1حدد رقم كل خطوة من �أو�ضاع الإتزان على القدم وال�ساق والركبة على ال�صورة التالية؟
�س /2ما قاعدة الإتزان ؟

ج /الوجداين:
م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير
نعم

ال

امل�ساهمة يف نظافة املكان قبل �أداء الن�شاط البدين.
امل�ساهمة يف نظافة املكان بعد �أداء الن�شاط البدين.
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النموذج الثالث:

ا�سم اخلربة التعليمية:
رمي الكرة

الأهداف:

نتيجة امل�شاركة يف هذه اخلربة التعليمية �سيطور التالميذ قدرتهم على:
رمي الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح يف جميع الإجتاهات من الثبات مهاريمعريف
التعرف على الإجتاهات (الأمام ،اجلانب ،اخللف ،لأعلى).وجداين
ي�ساهم يف نظافة املكان الذي ميار�س فيه الن�شاط البدين.التنظيم :م�ساحة منا�سبة لأن�شطة الدر�س.
الأدوات امل�ستخدمة � :أقماع لتحديد م�ساحة الن�شاط �أو (�شرائط ال�صقة ) ،عدد من الكرات متنوعة وخمتلفة الأحجام� ،صوجلانات� ،صور
تو�ضيحية للخربة التعليمية.

م�ؤ�شرات الأداء:

-1و�ضع اجل�سم مواجه للهدف والنظر �إليه.
-2ثني الركبتني والقدمني ب�إت�ساع الكتفني الكرة �أمام اجل�سم.
 -3لف اجل�سم ملواجهة اجلنب لإجتاه الرمي مع مد الذراع الرامية للخلف والأخرى لإجتاه الرمي.
� -4أخذ خطوة للأمام على القدم املقابلة لذراع الرمي.
 -5لف اجلذع نحو الهدف مع متابعة ذراع الرمي ملواجهة ال�صدر لإجتاه الرمي
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�شرح الأداء:
تبد�أ فعاليات الدر�س ب�أن يوجه املعلم الت�سا�ؤل التايل:
هل ميكن �إيجاد طريقة لرمي الكرة ؟ يالحظ املعلم الأداء ويوجه بع�ض العبارات الت�شجيعية. من و�ضع الرقود حرك الكرة على ج�سمك،حاول اجللو�س من هذا الو�ضع ؟قف وحرك الكرة على �أجزاء ج�سمك.الت�أكيد على مفهوم احليز اخلا�ص �أثناء الأداء. لرنى كيف تقوم بدحرجة الكرة ب�أي �إجتاه من و�ضع اجللو�س الطويل فتح ًا .كرر الأداء مرة باليدين مع ًا ومرة باليد اليمنى ومرة باليدالي�سرى.
قم بدحرجة الكرة با�ستخدام يد واحدة �إلى احلائط.دحرج الكرة �إلى احلائط لكن مع بقائها يف م�ستوى منخف�ض ( يعطى املعلم التلميذ فر�صة حتى ي�صل �إلى احلل من خالل دحرجة الكرة �إلىاحلائط ) ماذا فعلت لكي جتعل الكرة ت�سري مبعدل �سرعة �أعلى ؟
دحرج الكرة �إلى احلائط ببطء يف م�ستوى منخف�ض. فكر يف �أداء قدميك �أثناء دحرجة الكرة ،هل كانتا بجوار بع�ضهما �أم �أخذت خطوة للأمام ؟ (خطوة للأمام) �أي من القدمني �أخذت بهااخلطوة ؟
ماذا تفعل بج�سمك كي جتعل الكرة تتدحرج برفق على الأر�ض ؟ كيف حتافظ بها يف م�ستوى منخف�ض ؟ هيا قم بدحرجة الكرة بني رجليك ب�إجتاه اخللف ؟ ت�أكد من �أن الكرة تتدحرج برفق.هيا قم برمي الكرة لأعلى ثم ام�سكها .هيا زد يف م�سافة الرمي لأعلى.قف مواجه للحائط وعلى م�سافة 3م ،قم برمي الكرة ب�إجتاه احلائط وم�سكها.قف ظهرك مواجه للحائط وعلى م�سافة 3م ،قم برمي الكرة ب�إجتاه احلائط من فوق الر�أ�س ،ثم لف ج�سمك ب�إجتاه احلائط وم�سك الكرة.قف مواجه ًا للحائط وعلى م�سافة 5م ،قم برمي الكرة ب�إجتاه احلائط وم�سكها.ختام ًا ما الذي يجب عليك عمله كي ترمي الكرة؟
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مالحظة الأداء:

-1يجب الت�أكيد على قدم االرتكاز املقابلة لليد الرامية للكرة.
-2هل و�ضع اجل�سم مطابق مل�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح �أثناء رمي الكرة.
 -3مراعاة التبديل بني اليدين لرمي الكرة �أثناء تنفيذ �أن�شطة الدر�س.

حت�سني الأداء وتعزيزه:

-1حتديد الإجتاهات ،ومن ثم رمي الكرة بالإجتاه املطلوب و�إ�صابة الهدف.
-2ت�صعيب �أو ت�سهيل الأداء من خالل ت�صغري الهدف وزيادة امل�سافة ،وا�ستخدام كرا ت �أ�صغر �أو �أكرب.
-3تو�ضيح الأداء الأمثل بو�سيلة تعليمية.

م�ؤ�شرات الأداء
و�ضع اجل�سم مواجه ب�إجتاه الرمي والنظر �إليه.
ثني الركبتني والقدمني ب�إت�ساع الكتفني الكرة �أمام اجل�سم.
لف اجل�سم ملواجهة اجلنب لإجتاه الرمي مع مد الذراع الرامية للخلف والأخرى لإجتاه الرمي.
�أخذ خطوة للأمام على القدم املقابلة لذراع الرمي.
لف اجلذع نحو الهدف مع متابعة ذراع الرمي ملواجهة ال�صدر لإجتاه الرمي.
املجموع:
املتو�سط:
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1

2

3

4

الرتبية البدنية (بنني)

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية :

حقق الهدف
يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف
يحتاج وقت ًا لتحقيق الهدف
مل يحقق الهدف
املتو�سط = جمموع التقديرات

= .1
= .2
=.3
=.4
.5 /

ب /املعريف:

�س /1حدد رقم كل خطوة من �أو�ضاع رمي الكرة على ال�صورة التالية؟
�س /2ما االجتاهات التي مت رمي الكرة باجتاهها ؟

ج /الوجداين:
م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير
نعم

ال

ي�شعر بالر�ضا عن قدراته �أثناء �أداء رمي الكرة
ي�شعر بالر�ضا عن ذاته �أثناء �أداء رمي الكرة
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اخلطة الرتبوية الفردية:
معلومات عامة عن التلميذ

العام الدرا�سي:
اال�سم:
ال�صف الدرا�سي:
العمر الزمني:
تاريخ جمع املعلومات:

فريق العمل:
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ال�صفة
معلم الف�صل
معلم الرتبية البدنية
املر�شد الطالبي
مدرب النطق
معلم الرتبية الفنية
الأخ�صائي النف�سي
ويل الأمر
امل�شرف الفني
مدير املدر�سة

�صورة التلميذ

الف�صل الدرا�سي:
املرحلة الدرا�سية:
تاريخ امليالد:
العمر العقلي:
درجة الذكاء العام:

اال�سم

ال�صفوف الأولية
/
/

املهمة

الرتبية البدنية (بنني)

املادة :الرتبية البدنية لل�صفوف الأولية
م�ستوى املعايري وم�ؤ�شرات الأداء للتلميذاملجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستوى التقدير
موجود

يظهر كفاءة يف العديد من املهارات
احلركية الأ�سا�سية االنتقالية.

يظهر كفاءة يف العديد من املهارات
املهاري
احلركية الأ�سا�سية للثبات والإتزان.

يظهر كفاءة يف العديد من املهارات
احلركية الأ�سا�سية للمعاجلة.

موجود
جزئي

مالحظات حول
مفردات املقرر

غري
�إلى
غري
منا�سب
حد ما منا�سب
موجود

ال�سبب

مي�شي وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يجري وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يحجل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يثب وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يدفع وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
ي�سحب وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يتزن وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يرتكز على م�شط القدم وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يت�س ّلق وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يلف حول املحور الطويل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يدور حول حمور اجل�سم العر�ضي وفق م�ؤ�شرات الأداء
ال�صحيح.
يثب ويهبط يف املكان وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يرمي الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح
يلقف �أو مي�سك الكرة وفق موا�صفات الأداء ال�صحيح.
يركل الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح
يحاور بالقدم وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح
يحاور باليدين وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح
ي�ضرب الكرة ب�أداة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
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املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستوى التقدير
موجود

يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي ب�أو�ضاع اجل�سم لتطوير
املهارات احلركية الأ�سا�سية.

يعي �أو�ضاع اجل�سم ( الوقوف ،اجلثو ،اجللو�س تربيع،
الرقود ،االنبطاح ،التعلق) وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح
لكل منها �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.

يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي ب�أجزاء اجل�سم لتطوير
املهارات احلركية الأ�سا�سية.

يعي �أجزاء اجل�سم ( الذراعني ،الر�أ�س ،اجلذع،
الرجلني ،القدمني) وفق موا�صفات �أداء كل منها �أثناء
ممار�سة الن�شاط البدين.

يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي ب�أ�شكال اجل�سم لتطوير
املهارات احلركية الأ�سا�سية.

يعي �أ�شكال اجل�سم املمدود( املنحني ،املنثني ،املنتظم،
غري املنتظم) وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح لكل منها
�أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.

املعريف يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي باحليز لتطوير املهارات
احلركية الأ�سا�سية.

يدرك احليز اخلا�ص �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
يدرك احليز العام �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
يعي الإجتاهات امل�ستخدمة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
يعي امل�ستويات امل�ستخدمة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
يعي الطرق امل�ستخدمة ملمار�سة الن�شاط البدين.

148

يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي باجلهد لتطوير املهارات
احلركية الأ�سا�سية.

يعي ال�سرعة الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
يعي القوة الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
يعي االن�سيابية الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.

يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي بالعالقات لتطوير املهارات
احلركية الأ�سا�سية.

يدرك العالقة بني الأ�شياء �أو غريها �أثناء ممار�سة
الن�شاط البدين.
يدرك العالقة مع الزميل �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.

موجود
جزئي

مالحظات حول
مفردات املقرر

غري
�إلى
غري
منا�سب
حد ما منا�سب
موجود

ال�سبب

الرتبية البدنية (بنني)

املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستوى التقدير
موجود

ي�شعر ب�أن الن�شاط البدين يتيح له
فر�صة للتعبري عن النف�س.

ي�شعر بالر�ضا عن ذاته �أثناء ممار�سة الن�شاط
البدين.

ي�شعر �أن الن�شاط البدين يتيح له
الوجداين فر�صة للمرح.

ي�شعر بال�سعادة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.

ي�شعر �أن الن�شاط البدين يتيح له
فر�صة لتقدير ذاته.

موجود
جزئي

مالحظات حول
مفردات املقرر

غري
�إلى
غري
منا�سب
حد ما منا�سب
موجود

ال�سبب

يقدر قيمة النظافة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
يقدر قيمة ال�صدق �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
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القيا�س القبلي مل�ستوى التلميذ
املجال

املعايري

يظهر كفاءة يف العديد من
املهارات احلركية الأ�سا�سية
االنتقالية.

يظهر كفاءة يف العديد من
املهاري املهارات احلركية الأ�سا�سية
للثبات والإتزان.

يظهر كفاءة يف العديد من
املهارات احلركية الأ�سا�سية
للمعاجلة.
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م�ؤ�شرات الأداء
مي�شي وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يجري وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يحجل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يثب وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يدفع وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
ي�سحب وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يتزن وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يرتكز على م�شط القدم وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يت�سلق وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يلف حول املحور الطويل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يدور حول حمور اجل�سم العر�ضي وفق م�ؤ�شرات الأداء
ال�صحيح.
يثب ويهبط يف املكان وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يرمي الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يلقف �أو مي�سك الكرة وفق موا�صفات الأداء ال�صحيح.
يركل الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يحاور بالقدم وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يحاور باليدين وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
ي�ضرب الكرة ب�أداة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.

م�ستوى التقدير

1

2

3

4

نقاط
القوة

نقاط
االحتياج

الرتبية البدنية (بنني)
املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستوى التقدير

1

2

3

4

نقاط
القوة

نقاط
االحتياج

يعي �أو�ضاع اجل�سم ( الوقوف ،اجلثو ،اجللو�س
تربيع ،الرقود ،االنبطاح ،التعلق) وفق م�ؤ�شرات
الأداء ال�صحيح لكل منها �أثناء ممار�سة الن�شاط
البدين.
يعي �أجزاء اجل�سم ( الذراعني ،الر�أ�س ،اجلذع،
الرجلني ،القدمني) وفق موا�صفات �أداء كل منها
�أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.

يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي ب�أو�ضاع اجل�سم لتطوير
املهارات احلركية الأ�سا�سية.
يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية
للوعي ب�أجزاء اجل�سم لتطوير
املهارات احلركية الأ�سا�سية.
يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية يعي �أ�شكال اجل�سم املمدود( املنحني ،املنثني،
للوعي ب�أ�شكال اجل�سم لتطوير املنتظم ،غري املنتظم) وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح
لكل منها �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
املهارات احلركية الأ�سا�سية.
يدرك احليز اخلا�ص �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
يدرك احليز العام �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
املعريف يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية يعي االجتاهات امل�ستخدمة �أثناء ممار�سة الن�شاط
للوعي باحليز لتطوير املهارات البدين.
يعي امل�ستويات امل�ستخدمة �أثناء ممار�سة الن�شاط
احلركية الأ�سا�سية.
البدين.
يعي الطرق امل�ستخدمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية يعي ال�سرعة الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
للوعي باجلهد لتطوير املهارات يعي القوة الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
يعي االن�سيابية الالزمة ملمار�سة الن�شاط البدين.
احلركية الأ�سا�سية.
يطبق املفاهيم احلركية الأ�سا�سية يدرك العالقة بني الأ�شياء �أو غريها �أثناء ممار�سة
للوعي بالعالقات لتطوير املهارات الن�شاط البدين.
يدرك العالقة مع الزميل �أثناء ممار�سة الن�شاط
احلركية الأ�سا�سية.
البدين.
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املجال

املعايري
ي�شعر ب�أن الن�شاط البدين
يتيح له فر�صة للتعبري عن
النف�س.

ي�شعر �أن الن�شاط البدين
الوجداين
يتيح له فر�صة للمرح.
ي�شعر �أن الن�شاط البدين
يتيح له فر�صة لتقدير ذاته.
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م�ؤ�شرات الأداء

ي�شعر بالر�ضا عن ذاته �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين

ي�شعر بال�سعادة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين
يقدر قيمة النظافة �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين.
يقدر قيمة ال�صدق �أثناء ممار�سة الن�شاط البدين

م�ستوى التقدير

1

2

3

4

نقاط
القوة

نقاط
االحتياج

الرتبية البدنية (بنني)

القيا�س البعدي مل�ستوى التلميذ
املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

مدة
التنفيذ
من

�إلى

م�ستوى
التقدير
2 1

4 3

التعليم
والتدريب
مت

مل
يتم

مي�شي وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يجري وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يظهر كفاءة يف العديد من
يحجل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
املهارات احلركية الأ�سا�سية
يثب وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
االنتقالية.
يدفع وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
ي�سحب وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يتزن وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يرتكز على م�شط القدم وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يظهر كفاءة يف العديد من
يت�س ّلق وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
املهاري املهارات احلركية الأ�سا�سية
يلف حول املحور الطويل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
للثبات والإتزان.
يدور حول حمور اجل�سم العر�ضي وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يثب ويهبط يف املكان وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يرمي الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
يلقف �أو مي�سك الكرة وفق موا�صفات الأداء ال�صحيح.
يظهر كفاءة يف العديد من
يركل الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
املهارات احلركية الأ�سا�سية
يحاور بالقدم وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
للمعاجلة.
يحاور باليدين وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
ي�ضرب الكرة ب�أداة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.
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التقومي النهائي مل�ستوى التلميذ
الن�سبة
املجاالت
املئوية للتعلّم
املهاري
املعريف
الوجداين
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م�ستوى
الإجادة

مالحظات

التو�صيات
النهائية

الرتبية البدنية (بنات)

الرتبية البدنية (بنات)
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مقدمة
ت�ستند الرتبية البدنية العامة على عدة فر�ضيات تت�ضمن :
 -1متتع التالميذ مبفهوم ذات جيد.
 -2كفاءة اجتماعية معقولة.
� -3صحة عقلية منا�سبة متكنها من اال�ستفادة من التعليمات.
-4امتالك التلميذات لل�سلوكيات ال�ضرورية للم�شاركة يف الألعاب و�إتباع القوانني وحتقيق النتائج املوجودة من متعة و�شعور بالر�ضا.
� -5سالمة امل�ستقبالت احل�سية والعمليات الإدراكية التي متكن التلميذات من ا�ستقبال عدد من التغريات يف وقت واحد.
 -6قدرة التلميذات على ت�صميم ما تتع ّلمه يف املدر�سة من مهارات لال�ستفادة منها مدى احلياة.

الرتبية البدنية اخلا�صة:
-1ال تفرت�ض �أي مما�سبق.
 -2تكون الأهداف فردية ومبنية على نتائج القيا�س.
-3حاجات ذوي االحتياجات اخلا�صة تفوق بكثري �أقرانهم العاديني.
-4ف�إن توقع الف�شل يف الأن�شطة الذي يقابله العاديون ك�أمر اعتيادي ي�ؤدي يف املقابل �إلى ق�صور يف تقدير -5-5الذات وال�شعور بعدم القدرة على
التعليم بالن�سبة لذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة ،لذا ينبغي عالج هاتني احلالتني وا�ستناد عملية التدري�س �إلى �أ�سلوب حتليل الواجب �أو املهارة
لتاليف الف�شل.
-7تختلف م�س�ؤولية معلم الرتبية البدنيةالعامة عن معلم الرتبية البدنية اخلا�صة حيث تقت�صر م�س�ؤولية الأول على ما يرتبط باملنهج والدرو�س
وطرق التدري�س يف املدر�سة فقط,بينما تتعدى م�س�ؤولية الثاين لت�شمل التن�سيق مع الأفراد وامل�ؤ�س�سات الراعية لذوي االحتياجات اخلا�صة يف
املجتمع.
-8يختلف كل من معلمي الرتبية البدنية العامة واخلا�صة يف �إعدادهم الأكادميي واملهني,حيث يقوم الأول بتنفيذ منهج خمطط من قبل جهات
عليا,بينما يقوم الثاين بتخطيط املناهج املنا�سبة لتالميذه على �أ�سا�س فردي ثم يقوم بتنفيذها.
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الأهداف املرحلية:

الرتبية البدنية (بنات)

بيان �أهداف الرتبية البدنية املرحلية يف �ضوء الأهداف العامة واخلا�صة وهي :
 -1تنمية القدرة احلركية عن طريق تطوير الذات.
 -2املحافظة على القوام بقدر الإمكان والتقليل من خماطر الت�شوهات اجل�سمية ال�شائعة مثل اجللو�س ال�صحيح على املقعد  ,امل�شي ال�صحيح  ,حمل احلقيبة
املدر�سية بطريقة �صحيحة.
 -3ت�أدية التلميذة للحركات الأ�سا�سية االنتقالية مثل ( امل�شي  ,اجلري  ,الت�سلق ) واحلركات غري االنتقالية مثل ( االلتفاف  ,والدوران ) ب�شكل منا�سب وبقدر
اال�ستطاعة.
 -4امل�شاركة يف متثيل وتقليد الأدوار عن طريق احلركات التمثيلية.
 -5تعويد التلميذة على بع�ض قواعد النظام واالن�ضباط.
 -6تقبل التلميذة اجلو املدر�سي املريح.

الأهداف ال�سلوكية:

تنبثق الأهداف ال�سلوكية للرتبية البدنية من الأهداف العامة واخلا�صة واملرحلية من خالل ح�ص�ص الرتبية البدنية والأن�شطة امل�صاحبة لها
وفيما يلي بيان هذه الأهداف يف �ضوء الأهداف املرحلية العامة واخلا�صة:
� -1إك�ساب التالميذ عادات �صحية �سليمة حتافظ على القوام اجليد بقدر اال�ستطاعة.
� -2إدخال الفرح وال�سرور نتيجة ممار�سة التلميذة الن�شاط البدين.
 -3احرتام تعليمات و�إر�شادات املعلمة �أو التلميذة.
 -4تكوين عالقات اجتماعية من خالل جمموعة اللعب.
 -5ممار�سة الألعاب �أثناء وقت الفراغ خارج املدر�سة.
 -6املحافظة على الأدوات الريا�ضية وممتلكات املدر�سة ب�شكل عام.

�أهداف الرتبية البدنية اخلا�صة لل�صفوف الأولية يف املرحلة االبتدائية:
-1تطوير اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة.
-2تطوير اللياقة البدنيةاملرتبطة باملهارة احلركية.
-3تطوير املهارات احلركية الأ�سا�سية.
-4تطويراجلوانب االجتماعية.
-5تطوير اجلوانب النف�سية.
-6تطوير اجلوانب املعرفية.
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يتوقع من التلميذة يف نهاية الوحدة:
-
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قدرة التلميذة على فح�ص مكان جلو�سها والت�أكد من نظافته.ا�شرتاك التلميذة يف تنظيف وتهيئة مكان الدر�س.امل�شي بتحكم يف �أنحاء امللعب دون الت�صادم مع الزميالت.امل�شي ال�سريع ثم التوقف ال�سليم.امل�شي على اخلطوط والأقوا�س وفق �أ�شكال هند�سية.امل�شي مع تغري ال�سرعة يف �إجتاهات خمتلفة مع النداء.الوقوف على الكعبني وامل�شطني مع حفظ التوازن.لعبة �صغرية يف حيز مقبول وحمدد لدمج مهارتي امل�شي والوقوف وتغيري الإجتاه.لعب حر بكرات خفيفة  ،رمي ولقف يف حيز مكاين  ،رمي الكرة على اجلدار وم�سكها.تبادل الرمي واللقف مع الزميلة من الثبات واحلركة.تبديل الن�شاط �إلى دحرجات للكرة على الأر�ض يف جميع الإجتاهات من الثبات مع التدرج يف ت�صعيب الأداء .با�ستخدام �أجزاء معينة من اجل�سم يفحتريك الكرة.
�ألعاب جماعية م�صغرة وم�سابقات يف الرمي واللقف مع الرتكيز على الدقة والتحكم ومراعاة الفروق الفردية خا�صة بني هذه الفئة اخلا�صة.�إعطاء فكرة موجزة ومنا�سبة لنمو التلميذة عن الألعاب التي تتقنها.-املبادرة عند غ�سل الأيدي عند ختام الدر�س مع عدم الإ�سراف يف املاء.

الرتبية البدنية (بنات)

ال�صف الأول االبتدائي:
الوحدة

الأهداف التعليمية

املفردات

الأويل

-1تقدير قيمة النظافة.
�-2إمناء عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة.
�-3إبراز القدرات الفردية للتلميذة �أثناء الن�شاط البدين.
-4ت�أدية الو�ضع ال�صحيح للوقوف.
-5تادية الو�ضع ال�صحيح للم�شي.
-6م�سك الكرة باليد م�سك ًا �صحيح ًا.
-7دحرجة الكرة يف جميع الإحتاهات
-8ح�سب قدرة التلميذة.
-9اللعب اجلماعي.

تنمية عنا�صر اللياقة البدنية.
�إبراز القدرات الفردية.
الوقوف ال�صحيح.
امل�شي ال�صحيح.
م�سك الكرة باليدين.
دحرجة الكرة من الثبات ح�سب القدرة.
تهيئة التلميذات يف بداية كل �سنه

الثانية

-1تقدير قيمة النظافة.
 -2تنمو لدى التمليذات عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة العامة.
� -3إبراز التلميذة قدراتها الفردية �أثناء الن�شاط البدين.
 -4ت�أدية الو�ضع ال�صحيح للجري.
 -5ت�أدية الو�ضع ال�صحيح للجلو�س.
 -6دحرجة الكرة مع التحرك خلفها يف جميع الإجتاهات ح�سب القدرة.
 -7الإتزان على الركبة والقدم.

تقدير قيمة النظافة.
تنمية عنا�صر اللياقة.
�إبراز القدرات الفردية.
اجلري ال�صحيح.
اجللو�س ال�صحيح.
دحرجة الكرة مع احلركة.
االتزان على الركبة والقدم.

الثالثة

-1تقدير قيمة النظام.
تقدير قيمة النظام.
�-2إمناء عنا�صر اللياقة البدنية.
تنمية عنا�صر اللياقة البدنية.
�-3إبراز التلميذة قدراتها الفردية �أثناء الن�شاط البدين.
�إبراز القدرات الفردية.
-4ت�أدية الوثب ال�صحيح يف املكان مع التحرك يف جميع الإجتاهات مع مراعاة
الوثب ال�صحيح.
الفروق الفردية.
-5مد مف�صل الكتف �إلى �أق�صى حد ت�ستطيع �أن متده التلميذة مبرونة دون �ضغط .مد ف�صل الكتف.
-6االحتياط للتمرينات الأ�سا�سية لتقوية اليد والأ�صابع.
الوقوف ا�ستالم وت�سليم الكرة.
-7الوقوف على قدم واحدة ح�سب القدرة.
مترينات لتقوية اليد واال�صابع.
-8ا�ستالم الكرة �أو الأداة وت�سليمها ب�صورة �صحيحة.
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الأهداف التعليمية

املفردات

الرابعة

تقدير قيمة النظام.
-2تنمية عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة.
�-3إبراز القدرات الفردية �أثناء الن�شاط البدين.
�-4صعود ال�سلم �أو الدرج بطريقة �صحيحة.
-5مد وثني مف�صل الفخذ للمدى احلركي امل�ستطاع.
-6الوقوف ب�إتزان فوق قاعدة ثابتة.
-7لقف الكرة �أو �أي �أداة خفيفة بطريقة �صحيحة.

تقدير قيمة النظام.
تنمية عنا�صر اللياقة البدنية
�إبراز القدرات الفردية.
ال�صعود ال�صحيح.
مد مف�صل الفخذ.
الوقوف بالقدمني على قاعدة ثابتة.
اللقف ال�صحيح.

اخلام�سة

-1تقدير قيمة ال�صدق
-2تنمية عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة.
�-3إبرازالقدرات الفردية للتلميذة �أثناء الن�شاط البدين.
-4الزحف على الأر�ض باالعتماد على الرجلني والذراعني ب�صورة �صحيحة.
-5امل�شي على خط م�ستقيم ب�إتزان و�إن�سيابية.
-6ركل كرات خفيفة وهي ثابتة.
�-7إتزان اجل�سم �أثناء الثبات.

تقدير قيمة ال�صدق.
تنمية عنا�صر اللياقة البدنية.
�إبرازالقدرات الفردية.
الزحف ال�صحيح على الأر�ض.
امل�شي على خط م�ستقيم.
ركل الكرة الثابتة.
�إدراك �إتزان اجل�سم �أثناء الثبات.

ال�ساد�سة

-1تقدير قيمة التعاون.
-2تنمية عنا�صر اللياقة البدنية.
�-3إبراز قدرات التلميذة الفردية �أثناء الن�شاط الريا�ضي.
-4الإنزالق للأمام من امل�شي ب�صورة �صحيحة
-5اال�ستناد املتزن على احلائط.
�-6إتزان اجل�سم �أثناء احلركة.
-7وقف الكرة اخلفيفة با�ستخدام اليد �أو الرجل �أو ح�سب القدرة.

تقدير قيمة التعاون.
تنمية عنا�صر اللياقة البدنية.
�إبرازالقدرات الفردية.
االنزالق ال�صحيح من امل�شي.
جلو�س اال�ستناد املتزن.
�إتزان اجل�سم �أثناء احلركة.
�إيقاف الكرة بالطريقة التى تتقنها التلميذة (اختياري).

الرتبية البدنية (بنات)
الوحدة

الأهداف التعليمية

ال�سابعة

-1ترفيه التلميذات با�ستخدام امل�سابقات والألعاب ال�صغرية.
�-2إعطاء التلميذات الأنا�شيد الهادفة البناءة.
-3حركات حرة بدون �أدوات با�شكالها املتعددة.
-4حركات حرة با�ستخدام �أدوات.

الثامنة

�-1ألعاب حرة اختيارية.
�-2أنا�شيد با�ستخدام احلركات التمثيلية.
-3اال�ستعداد للحفل اخلتامي.
-4تقييم التلميذات.

املفردات
-1م�سابقات فردية او ثنائية و�أخرى جماعية بني
الف�صول.
�-2أنا�شيد منها وطنية ودينية و�شعبية.
-3حركات حرة مثل الثبات يف �أو�ضاع-
التفاف ودوران – متايل ومرجحة.
-4م�سابقات با�ستخدام �أدوات مثل الطوق – الأحبال
– الكرات الطبية – �أكيا�س حبوب.
�ألعاب �شعبية.�-2أنا�شيد وطنية.
-3ا�ستعداد للحفل.
-4تقييم التلميذات.
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الأهداف التعليمية

املفردات

الأولى

-1تقدير قيمة اال�ستئذان.
�-2إبراز القدرات الفردية للتلميذة �أثناء الن�شاط البدين.
�-3إمناء عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة مبا ينا�سب الزمن املخ�ص�ص
للوحدة.
-4تعريف التلميذات مبكان ال�صالة الريا�ضية و�أدواتها وكيفية التعامل معها.
 -5مراجعة الأو�ضاع الأ�سا�سية للرتبية البدنية.
 -6الرتكيز على التمرينات ال�صباحية.
-7ت�أدية الو�ضع ال�صحيح للجلو�س  ,الو�ضع ال�صحيح للجري.
 -8مراجعة عامة لأنواع الكرات و�أحجامها والتمييز بينها.

تقدير قيمة اال�ستئذان.
تقدير قيمة النظافة.
تعزيز �إبراز القدرات الفردية.
الو�ضع ال�صحيح للجلو�س.
الو�ضع ال�صحيح للجري.
التعرف على �أحجام الكرات والتمييز بينها.
جدول مترينات عن طريق تقليد احلركات.
م�سك الكرة بطريقة �صحيحة.

الثانية

-1تربية �صفة التعاون.
�-2إمناء عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة ،مبا يتنا�سب مع الزمن
املخ�ص�ص.
�-3إبراز القدرات الفردية �أثناء الن�شاط البدين.
�-4أن تقوم التلميذة بت�أدية احلجل بطريقة �صحيحة.
� -5أن تتع ّلم التلميذة طريقة الدوران بطريقة �صحيحة.
�-6أن تقوم بتمرير الكرة بيدين �أو بيد واحدة.
-7الوعي بتحركات الآخرين.
�-8إدراك معدل التنف�س

تقدير قيمة التعاون.
تنمية عنا�صر اللياقة البدنية.
�إبراز القدرات الفردية.
احلجل ال�صحيح.
الدوران بطريقة �صحيحة.
مترير الكرة بيدين �أو بيد واحدة.
ان تعرف التلميذة ماذا يوجد حولها.

الثالثة

�-1أن تبدي التلميذة ا�ستعداد ًا للتعاون مع زميالتها.
�-2إمناء عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة مبا يتنا�سب مع الزمن
املخ�ص�ص.
�-3أن تتع ّلم التلميذة االرتكاز على قدم واحدة.
�-4أن تتع ّلم التلميذة �أن تقفز قفزات �سليمة ذات ارتفاعات منا�سبة مع مراعاة
الفروق الفردية وبطريقة �صحيحة و�آمنه.
�-5أن تتع ّلم التلميذة طريقة الوثب ال�صحيحة.
-6الرتكيز على �إتزان اجل�سم من الثبات.
-7مالحظة التلميذة �أثناء اجلري بالكرة.

تقدير قيمة التعاون.
تنمية عنا�صر اللياقة البدنية.
االرتكاز على قدم واحدة.
القفز ال�سليم.
�إتزان اجل�سم من الثبات ح�سب اال�ستطاعة فوق مقعد
�سويدي.
تعليم طريقة قفز الأرنب من الثبات من فوق املقعد
ال�سويدي.

الرتبية البدنية (بنات)
الوحدة

الأهداف التعليمية

املفردات

الرابعة

-1احلث على بث املحبة بني التلميذات.
�-2إمناء عنا�صر اللياقة البدنية بال�صحة مبا يتنا�سب مع الزمن املخ�ص�ص.
-3الرتكيز على �إعطاء مترينات عالجية م�ساعدة لتقوية قب�ضة اليد.
-4طريقة تع ّلم رمي الكرة وا�ستقبالها من الثبات.
�-5أن تدرك التلميذة �ضرر رفع الأثقال الكبرية عليها.
�-6إعطاء جمموعة م�سابقات ترفيهية بني التلميذات خمتلفة و�شاملة جميع
املهارات التي �سبق تعليمها خالل الف�صل الدرا�سي.

تقدير قيمة املحبة يف الإ�سالم.
�إمناء عنا�صر اللياقة البدنية.
مترينات عالجية م�ساعدة.
رمي الكرة وا�ستقبالها من الثبات واجلري.
رفع الأثقال اخلفيفة بطريقة �صحيحة.
جدول م�سابقات.

اخلام�سة

�-1إظهار عدم التعدي على الآخرين.
�-2إبراز القدرات الفردية �أثناء الن�شاط البدين.
�-3إمناء عنا�صر اللياقة البدنية مبراجعة مترينات �شاملة.
�-4إعطاء طريقة الهبوط ال�سليم على �أطراف اجل�سم مع مراعاة اال�ستطاعة.
�-5إعطاء بع�ض الطرق ال�صحيحة ملهارة التمرير بالكرات اخلفيفة ب�أحجامها
املختلفة.
-6امل�شي على مقعد �سويدي بامل�ساعدة وبدون م�ساعدة.
-7امل�شي على مقعد �سويدي با�ستخدام �أداة مثل كي�س رمل فوق الر�أ�س.

تربية �صفة التناف�س املحمود.
�إبراز القدرات الفردية �إن وجدت.
تنمية عنا�صر اللياقة البدنية.
�ضرب ولقف الكرة على احلائط.
ا�ستخدام الأطواق �أثناء التمرير.
امل�شي فوق املقعد ب�إتزان.
ار�سال الكرة باليد �أو باليدين.

ال�ساد�سة

-1بث �صفة الإخاء بني التلميذات.
-2تع ّلم طريقة امل�شي على عالمات منتظمة وغري منتظمة على الأر�ض.
�-3إعطاء طريقة تع ّلم ال�سحب ال�صحيحة.
�-4إعطاء مهارة الوثب ح�سب قدرة التلميذات ال�صحية.
�-5إعطاء مهارات فردية يف حالة وجود تلميذات قادرات على عملها مثل
الدحرجة الأمامية.
�-6إعطاء لعبة الت�سديد على الزجاجة البال�ستيكية (لعبة البولينك).
-7م�سابقات ترفيهية والرتويح عن النف�س �أحيان ًا تختارها التلميذات.

تقدير قيمة الأخوة بني التلميذات.
امل�شي على عالمات منتظمة وغري منتظمة.
تع ّلم طريقة ال�سحب ال�صحيحة.
لعبة البولينق.
ال�شقلبة االمامية.
م�سابقات.
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الأهداف التعليمية

ال�سابعة

-1ا�ستخدام امل�سابقات والألعاب ال�صغرية.
-2الأنا�شيد الهادفة.
-3حركات حرة بدون �أدوات.
--4حركات حرة با�ستخدام �أدوات.

الثامنة

�-1ألعاب حرة اختيارية.
�-2أنا�شيد با�ستخدام احلركات التمثيلية.
-3اال�ستعداد للحفل اخلتامي.
-4تقييم التلميذات.

املفردات
م�سابقات فردية �أو ثنائية و�أخرى جماعية بني
الف�صول.
�أنا�شيد منها وطنية ودينية و�شعبية.
حركات حرة مثل الثبات يف �أو�ضاع-
التفاف ودوران – متايل ومرجحة.
م�سابقات با�ستخدام �أدوات مثل الطوق – الأحبال –
الكرات الطبية – �أكيا�س حبوب.
�ألعاب �شعبية.
�أنا�شيد وطنية.
ا�ستعداد للحفل.
تقييم التلميذات.

الرتبية البدنية (بنات)

ال�صف الثالث االبتدائي:
الوحدة

الأهداف التعليمية

املفردات

الأويل

-1تقدير قيمة اال�ستئذان.
-2تقدير قيمة النظافة.
�-3إمناء عنا�صر اللياقة البدنية.
�-4إبراز القدرات الفردية للتلميذة �أثناء الن�شاط البدين �إن وجدت.
-5تعريف التلميذات مبكان ال�صالة الريا�ضية و�أدواتها وكيفية التعامل معها.
-6الرتكيز على التمارين ال�صباحية.
-7الرتكيز على �أهمية لب�س جلوارب ونظافتها.
-8مراجعة حركات الأو�ضاع الأ�سا�سيةمثل :امل�شي-الوقوف -اجلري-اجلثو-
التعلق .والرتكيز على القامة ال�صحيحة بقدر الإمكان.
-9مراجعة �أحجام الكرات والتمييز بني �أحجامها.

تقدير قيمة اال�ستئذان.
تقدير قيمة النظافة.
تنمية اللياقة البدنية.
الرتكيز ال�صحيح على الأو�ضاع الأ�سا�سية.
نقل �أداة ذات ثقل ب�سيط فوق الر�أ�س.
رمي الكرة �إلى م�سافة حمددة.
الرتكيز على نظافة املالب�س الداخلية واجلوارب.

الثانية

�-1أن تكت�سب التلميذات الهدوء..
�-2أن تكت�سب التلميذات الإحماء املنا�سب والالزم.
�-3أن تنطط التلميذة الكرة على الأر�ض مع مراعاة الفروق الفردية.
�-4أن ت�ؤدي التلميذات مترينات لتنمية عنا�صر اللياقة بقدر اال�ستطاعة
والرتكيز عليها.
�-5أن تعي التلميذة بتحركات الآخرين ومبن حولها.
�-6إبراز القدرات الفردية للتلميذة �إن وجدت.

اكت�ساب التلميذة الهدوء.
�أن تكت�سب التلميذة حركة مفيدة �أثناء احل�صة.
مترينات بدنية �شاملة ح�سب ا�ستطاعة كل تلميذة على
حدة.
العاب �صغرية با�ستخدام الأطواق.
ذكر بع�ض فوائد الرتبية البدنية مثل (ملاذا نلعب –
ملاذا نتحرك)
حتديد منطقة على الأر�ض ورمي الكرة عليها

الثالثة

�أن تعتاد التلميذة �إعطاء لغة ال�سالم والرد عليها.
�-1أن تكت�سب التلميذات لغة التحية يف الإ�سالم وبع�ض الأدعية ال�صباحية.
الإحماء املنا�سب.
�-2أن تكت�سب التلميذات الإحماء املنا�سب والالزم.
�أن ت�ؤدي التلميذة التمرينات املنا�سبة لها.
�-3أن تكت�سب وت�ؤدي التلميذات التمرينات املنا�سبة لها واملنتقاة.
م�سك الكرة بالطريقة ال�صحيحة ورميها وا�ستقبالها.
-4رمي الكرة على احلائط ولقفها ومراعاة الفروق الفردية.
-5رمي الكرة بالطريقة املرتدة ويف�ضل فيها الكرات اخلفيفة يف هذه املرحلة .مهارة الوثب ال�صحيحة.
مراجعة عامة با�ستخدام امل�سابقات.
-6اكت�ساب التلميذات مهارة الوثب ب�أنواعها الب�سيطة.
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الوحدة

الرابعة
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الأهداف التعليمية
�-1أن تعتاد التلميذة �إعطاء لغة ال�سالم والرد عليها.
-2الإحماء املنا�سب.
�-3أن ت�ؤدي التلميذة التمرينات املنا�سبة لها.
-4م�سك الكرة بالطريقة ال�صحيحة ورميها وا�ستقبالها.
-5مهارة الوثب ال�صحيحة.
-6مراجعة عامة با�ستخدام امل�سابقات.

املفردات
�سرعة اال�ستجابة بقدر الإمكان.
معرفة التلميذة ف�صول ال�سنة والف�صل الذي نحن فيه
�أن�شطة وم�سابقات ترفيهية.
تقييم التلميذات.

اخلام�سة

�إعداد التلميذة خلدمة نف�سها.
�-1أن تتعود التلميذة على خدمة نف�سها يف حالة اال�ستطاعة.
مترينات بنائية عامة.
-2اكت�ساب التلميذة مترينات بنائية عامة مع مالحظة الفروق الفردية
مترينات امل�شي على عالمات غري منتظمة مع و�ضع
-3التزام املعلمة بالرتكيز على �إعطاء التلميذات مترينات لقب�ضة اليد والأ�صابع
كي�س حبوب فوق الر�أ�س.
والر�سغ با�ستخدام الكرة الطبية واملقب�ض.
تعليم التلميذة و�ضع اال�ستعداد للجري والبدء املنخف�ض.
-4اكت�ساب التلميذة مهارة الدحرجة الأمامية يف حالة اال�ستطاعة.
تع ّلم طريقة امليزان املنخف�ض مع مد الذراع احلرة
�-5أن تتمكن التلميذة من الوقوف والنط على قاعدة �إتزان ثابتة.
جانبا قدر اال�ستطاعة.
�-6أن تركز املعلمة على �أن تتع ّلم التلميذة تناول الأكل املفيد.
الدحرجة الأمامية.
-7تع ّلم طريقة الدحرجة الأمامية من الثبات.
تناول الأكل املفيد و�شرب احلليب.

ال�ساد�سة

�-1أن تتع ّلم التلميذة املقارنة بني بع�ض الأ�شكال الهند�سية.
-2مترينات متثيلية �أحيان ًا تقليد الفالح والأ�شجار وبع�ض حركات احليوانات
الأليفة.
�-3أن تتع ّلم التلميذة عدد الأطواق امل�ستخدمة و�ألوانها وطريقة النط بها وعمل
التمرينات با�ستخدام الأطواق.
�-4أن تتع ّلم التلميذة طريقة حمل الأ�شياء بطريقة �صحيحة وتق�سيم ال�شيء
املحمول �إلى �أجزاء.
�-5أن تتع ّلم التلميذة طريقة ركل الكرة الب�سيطة
-6مراعاة التنويع يف املهارات االنتقالية وغري االنتقالية مع توخي احلذر
وال�سالمة.

املقارنة بني الأ�شكال.
تقليد حركات الفالح والأ�شجار وبع�ض احليوانات
الأليفة.
التعرف على الأعداد والألوان.
حمل الأ�شياء املعقولة بالتجزئة.
تع ّلم ركل الكرة الب�سيطة.
م�سابقات بني التلميذات ترفيهية.

الرتبية البدنية (بنات)
الوحدة

املفردات

الأهداف التعليمية

ال�سابعة

-1تعويد التلميذة على ال�صرب-وح�س االحت�ساب.
-2تعليم لقف الكرة من الهواء مبا�شرة.
-3تعليم القفز للأمام باحلبل والزحف من حتت احلبل.
-4مراجعة عامة للمهارات التي �سبق تعليمها.
-5ا�ستخدام الأنا�شيد الهادفة وامل�سابقات.

التع ّود على ال�صرب.
لقف الكرة من الهواء مبا�شرة.
مراجعة عامة.
الأنا�شيد الهادفة وامل�سابقات الرتفيهية.
�أخذ رغبة التلميذات يف �إنتقاء الألعاب املحببة �إليهن.

الثامنة

�-1ألعاب حرة اختيارية
�-2أنا�شيد با�ستخدام احلركات التمثيلية.
-3اال�ستعداد للحفل اخلتامي.
-4تقييم التلميذات.

�ألعاب �شعبية.
�أنا�شيد وطنية.
ا�ستعداد للحفل.
تقييم التلميذات.
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