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مقدمة
التعريف بالربنامج الت�أهيلي الرتبوي ما بعد املرحلة املتو�سطة:
احلمد هلل الذي ع ّلم بالقلم ،وال�صالة وال�سالم على خري مع ِّلم ،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.
ومرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي هي املرحلة الدرا�سية املكملة للمرحلة املتو�سطة والتي تت�ضمن معارف ومهارات جديدة تتنا�سب
وخ�صائ�ص املرحلة النمائية للتلميذ والتي ت�ؤهله للحياة با�ستقاللية� ،إذ تعد هذه املرحلة مرحلة انتقالية فا�صلة يف حياة التلميذ لها متطلباتها
النوعية واملميزة ،ومتتد من اخلام�سة ع�شر حتى الثامنة ع�شر وهي مرحلة املراهقة املتو�سطة ،ولها بع�ض ال�سمات واخل�صائ�ص التي تظهر
على التلميذ تت�صل بالقدرات االنفعالية ،االجتماعية ،اجل�سمية والعقلية
من الناحية االنفعالية يبد�أ تكوين ال�شخ�صية وت�أخذ طريقها �إلى النمو والتكامل ،وي�صبح التلميذ قادر ًا على تكوين العالقات و�إتخاذ بع�ض
القرارات ،وتتكون لديه التوجهات املهنية ويقوى لديه الإح�سا�س بالرقابة الذاتية لذلك جند التلميذ يف هذه املرحلة يتفاعل مع التغريات
اجلديدة والإجتاهات التي حتكم ت�صرفاته يف املدر�سة والأ�سرة على حد �سواء ،فتربز رغبته للعمل ليثبت من خالل قدرته على حتمل امل�سئولية
و�إدارة �ش�ؤونه احلياتية بالطريقة ال�سليمة.
يحتاج التلميذ ال�ستيعاب املفاهيم والأفكار التي تتعلق باحلياة وخا�صة ما يتعلق بامل�ستقبل كما تربز حاجته للتقدير االجتماعي والتوافق
ال�شخ�صي واملكانة التي تتنا�سب وقدراته و�إمكاناته �سواء يف بيئته الأ�سرية �أو التعليمية �أو املحيط العام 0فالتلميذ اليكاد يتوقف عن عملية
البحث امل�ستمر عن ذاته ،ولهذا �أحيان ًا جند بع�ض التالميذ يبذلون جهدهم من �أجل التقبل يف املحيط االجتماعي فقط .لذلك ي�ساعد املنهج
على رفع الكفاءة االجتماعية للتلميذ و�إك�سابه مهارات التعامل مع الآخرين وفهم لغة اجل�سد واال�ستماع اجليد بالإ�ضافة ملجموعة من الآداب
العامة الالزمة للتفاعل االجتماعي ال�سليم.
تتباط�أ �سرعة منو التلميذ يف هذه املرحلة من الناحية اجل�سمية يف حني يزداد التحكم يف قدراته احل�سية احلركية وحتى يكتمل منوه يف
الثامنة ع�شر وي�صبح كال اجلن�سني على ا�ستعداد ملواجهة متطلبات احلياة اليومية من الناحية اجل�سمية مع ا�ستمرار احتياجه �إلى كثري من
الطعام والنوم ،وعلى هذا �أخذ املنهج الدرا�سي باالعتبار �أف�ضل طرق العناية بالذات والعناية بال�ش�ؤون املنزلية وتكوين عادات �صحية وج�سدية
�سليمة.

الف�صل الأول
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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 الإبتدائية :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).

املرحلة الت�أهيلية
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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.

املرحلة الت�أهيلية

�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.

11

الف�صل الأول

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.
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املرحلة الت�أهيلية

1212تعتمد بناء و ت�صميم املناهج التعليمية لذوي الإعاقة الفكرية على مبد�أ التخطيط والتنفيذ والتقومي واملتابعة للإرتقاء مب�ستويات �أدائهم
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 الفكرية 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 يف
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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:

املرحلة الت�أهيلية

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 �إ�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:
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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.

اجلانب النظري

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 :

املرحلة الت�أهيلية

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 باحتياجاته
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.
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.

املرحلة الت�أهيلية

ثانياً  :حمتويات اخلطط التعليمية الفردية :
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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  )....,و
الأ�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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املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثاين

العلوم ال�شرعية
الأهداف العامة ملواد العلوم ال�شرعية:

 .1تربية التلميذ على العناية بكتاب اهلل عز وجل قراء ًة و حفظ ًا و عم ًال.
 .2غر�س �أ�صول العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة يف نفو�س التالميذ.
 .3حتقيق العبودية هلل وحده ال �شريك له و �إخال�ص العبادة له.
 .4غر�س حمبة اهلل عز وجل و تعظيمه و طاعته يف نفو�س التالميذ.
 .5غر�س حمبة الر�سول و توقريه و طاعته يف نفو�س التالميذ.
 .6غر�س املحبة ال�شرعية لل�سلف ال�صالح من ال�صحابة و التابعني لهم ب�إح�سان واالقتداء بهم.
 .7تعليم التلميذ بع�ض �أحكام العبادات.
 .8تعليم التلميذ العبادات و تعويده على احرتام �أمكنتها.
� .9إك�ساب التلميذ الآداب و الأخالق الإ�سالمية.
 .10تعميق م�شاعر الثقة بالنف�س و التفا�ؤل لدى التلميذ.
 .11تعريف التلميذ بنعم اهلل عليه يف نف�سه و بيئته االجتماعية.
� .12أن ي�ست�شعر التلميذ على �أداء واجبه نحو والديه و �أ�سرته و جمتمعه.
 .13توعية التلميذ ب�أهمية احرتام املعلم و تقديره.
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الأهداف العامة

الأهداف العامة ملواد العلوم ال�شرعية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:
�1.1أن يحفظ التلميذ بع�ض �سور القر�آن الكرمي من ق�صار املف�صل ح�سب قدرته.
�2.2أن يتلو التلميذ بع�ض �سور القر�آن الكرمي من ق�صار املف�صل ح�سب قدرته.
�3.3أن يعرف التلميذ الأ�صول الثالثة ،التي يجب على العبد معرفتها.
4.4تنمية حمبة اهلل تعالى وطاعته يف قلب التلميذ.
5.5تنمية حمبة الر�سول  ¤و�آل بيته ر�ضوان اهلل عليهم يف قلب التلميذ.
6.6اقتداء التلميذ ببع�ض �سنن النبي .¤
7.7اقتداء التلميذ ب�صحابة ر�سول اهلل  ¤ومن تبعهم ب�إح�سان ويقتدي بهم.
8.8ممار�سة التلميذ لأحكام الطهارة.
�9.9أن يعرف التلميذ بع�ض �أحكام العبادات.
�1010أن يحر�ص التلميذ على �أداء بع�ض العبادات.
�1111أن يطبق التلميذ بع�ض الآداب والأخالق الإ�سالمية الكرمية.
�1212أن يرتبى التلميذ على احرتام والديه و�أ�سرته وجمتمعه.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثاين

القر�آن الكرمي
الأهداف العامة ملادة القر�آن الكرمي ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي :

 .1تالوة بع�ض ال�سور املتو�سطة من القر�آن الكرمي.
 .2حفظ ال�سور و الآيات الكرمية املقررة عليهم.
 .3تطبيق �آداب تالوة القر�آن الكرمي.
 .4ت�أ�صيل حمبة القر�آن الكرمي و تالوته و حفظه يف نفو�س التالميذ.
 .5تعويد التلميذ على تدبر �آيات اهلل.
 .6ت�شجيع التالميذ على قراءة القر�آن و حفظه ،وتعريفهم بالثواب امل�ضاعف لهم على ذلك.
 .7زيادة ح�صيلة التالميذ اللغوية.
 .8معرفة بع�ض معاين الكلمات الغريبة .
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الأهداف العامة

التوحيد
الأهداف العامة ملادة التوحيد ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

� .1إك�ساب التالميذ معرفة مراتب الدين الثالث :الإ�سالم ,الإميان ,الإح�سان .
� .2إك�ساب التالميذ معرفة �أ�صول الدين الثالثة :معرفة العبد  ( :ربه ,دينه ,نبيه ).
 .3تعريف التلميذ بحقوق النبي �صلى اهلل عليه و �سلم  ,و زوجاته  ,و�آل بيته ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.
 .4تعريف التلميذ بحقوق العلماء ووالة الأمر.
 .5تب�صري التلميذ بف�ضل التوحيد و �صفات �أهله.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثاين

الفقه
الأهداف العامة ملادة الفقه ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي :

 .1تب�صري التلميذ مبكانة الأركان اخلم�سة يف الإ�سالم و �أبرز �أحكامها.
 .3تربية التلميذ على احرتام امل�ساجد و ارتيادها.
 .2تدريب التلميذ على ممار�سة بع�ض العبادات على وجهها امل�شروع .
� .4إك�ساب التلميذ كرثا من الف�ضائل و الآداب كاملحافظة على املمتلكات العامة.
 .5تعريف التلميذ ب�أهم �أحكام الطعام و اللبا�س و الزينة.
 .6تزويد التلميذ ب�أحكام الطهارة و ال�صالة و الزكاة و ال�صيام و احلج.
 .7تربية التلميذ على القيام باحلقوق الواجبة عليه جتاه جمتمعه ووالديه و جريانه.
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الأهداف العامة

اللغة العربية
الأهداف العامة ملادة اللغة العربية:

املرحلة الت�أهيلية

�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.
8.8توظيف 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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الف�صل الثاين

الأهداف العامة ملادة اللغة العربية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

�1.1أن يط ِّبق التلميذ مهارات قراءة الن�صو�ص ,كال�سرعة و�سالمة النطق وتطبيق احلركات.
�2.2أن ينمي التلميذ مهاراته يف فهم معاين الكلمات واجلمل والن�صو�ص.
�3.3أن ينمي التلميذ مهاراته يف القراءة الوظيفية للكلمات واجلمل والن�صو�ص.
�4.4أن يرثي التلميذ ح�صيلته اللغوية ب�إكت�ساب مفردات وتراكيب جديدة.
�5.5أن يط ِّبق التلميذ مهارات الكتابة الوظيفية تبع ًا لقدراته وحاجاته.
�6.6أن يوظف التلميذ مهاراته اللغوية يف توثيق توا�صله االجتماعي.
�7.7أن يط ِّبق التلميذ الإمالء االختباري على الن�صو�ص الق�صرية.
�8.8أن يط ِّبق التلميذ مهارات ال�سرعة والو�ضوح وجمال اخلط على الكتابة.
بحفظ وتلح ٍني منا�سبني.
�9.9أن يلقي التلميذ الأنا�شيد والق�صائد الق�صرية ٍ
�1010أن يعبرِّ التلميذ �شفهي ًا عن مو�ضوع عام.
بجمل ق�صرية.
�1111أن يعبرِّ التلميذ حتريري ًا عن
مو�ضوع ٍ
حمدد ٍ
ٍ
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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 التلميذ من اال�ستفادة من املعلومات التي تعلمها 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 التلميذ 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 للمتعلم ،وتدريبه على العمليات احل�سابية والتعبري عن احتياجاته ورغباته بطريقة مالئمة.
1010تنمية ميول التلميذ واهتماماته و�إك�سابه مهارات ا�ستقاللية.
1111تنمية املفاهيم الريا�ضية (الأ�شكال الهند�سية  -مفهوم العدد – القيا�س – مفهوم الزمان -املفاهيم املكانية).

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثاين

الأهداف العامة ملادة الريا�ضيات ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:
1.1توظيف الريا�ضيات بكفاءة لإعداد التالميذ للحياة العملية و�إ�سهامهم يف الناحية الإنتاجية واال�ستهالكية.
2.2ا�ستخدام لغة الريا�ضيات يف التعبري عن االحتياجات والإت�صال بالآخرين.
�3.3إك�ساب التالميذ املعرفة بالقيمة املنزلية للأعداد وقراءتها ب�شكل �صحيح.
4.4التدريب على �أ�ساليب وطرق حم�سو�سة لإجراء عمليتي ال�ضرب والق�سمة وكيفية تطبيقها يف احلياة اليومية.
5.5تنمية املهارة التقديرية لل�سعة وقيا�سها بالوحدات املرتية.
6.6تقدير نواجت عمليتي ال�ضرب والق�سمة با�ستعمال التقريب.
7.7التدريب على ربط الأوزان بقيمتها النقدية يف عملية البيع وال�شراء.
�8.8إتاحة الفر�صة للتالميذ لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفردية واجلماعية وتقدمي �أف�ضل ما لديهم يف جمال املمار�سة والتطبيق وامل�شاركة
باملعلومات والقرارات واملهام .
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الرتبية االجتماعية (بنني)
الأهداف العامة ملادة املهارات االجتماعية:

يتوقع من التلميذ بعد درا�سته ملقرر املهارات االجتماعية �أن:
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.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثاين

الأهداف العامة ملادة الرتبية االجتماعية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

يتوقع من التلميذ بعد درا�سته ملقرر املهارات االجتماعية يف املرحلة الرتبوية الت�أهيلية �أن:
1.1يتقبل التعليمات والتوجيهات.
2.2يتعلم �آداب االحرتام وقبول النقد وقبول النتائج املرتتبة على اخلط�أ.
3.3ي�سيطر على نف�سه عند الغ�ضب.
4.4ي�ستخدم كلمة (ال) يف مو�ضعها ويقبلها.
5.5يبلغ عن الت�صرفات ال�سيئة.
�6.6أخذ وانتظار الدور.
7.7ي�شارك يف الأن�شطة اجلماعية.
8.8يحافظ على ممتلكات الآخرين.
9.9يجيد فن العالقات مع الآخرين.
1010يدرك الفروق بني اجلن�سني.
1111يتعرف على علم اململكة و�شعارها.
1212ي�سمي ملك اململكة وويل عهده.
1313يردد الن�شيد الوطني.
1414يذكر عا�صمة اململكة و�أهم املدن.
1515يعدد بع�ض اخلدمات التي تقدمها بالدنا.
1616يتعرف على تر�شيد ا�ستهالك املاء والكهرباء.
1717يعدد املنا�سبات والأعياد.
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احلا�سب الآيل
الأهداف العامة ملادة احلا�سب الآيل :

�أهداف عامة يتم حتقيقها من خالل درا�سة املقرر وت�شمل :
1.1احل�صول على املعارف واحلقائق واملفاهيم العلمية يف جماالت احلا�سب وتقنية املعلومات .
2.2تنمية مهارات التلميذ وقدراته العلمية لال�ستفادة من احلا�سب لزيادة الإنتاجية الفردية.
3.3تنمية قدرات التلميذ ومعارفه للتع ّلم مب�ساعدة احلا�سب الآيل.
4.4م�ساعدة التلميذ على اكت�ساب امليول الإيجابية والهادفة نحو احلا�سب الآيل.
5.5تنمية الفهم اجليد لإمكانيات احلا�سب الآيل وتطبيقاته العملية.
6.6تنمية مهارات التعامل مع احلا�سب الآيل يف احلياة اليومية.

�أهداف عامة غري مبا�شرة تنعك�س على املنهج ب�صفة عامة وت�شمل:

 1.1تر�سيخ العقيدة الإ�سالمية يف نفو�س التالميذ.
�2.2إدراك �أثر احلا�سب يف اجلوانب االجتماعية والعلمية واالقت�صادية ب�صفة عامة و�إبراز دورها يف التقدم املعا�صر ومنو احل�ضارة الإن�سانية.
3.3ك�سب العادات والقيم ال�سلوكية من خالل حب اال�ستك�شاف واال�ستق�صاء الإيجابي .
4.4تهيئة التلميذ لتوظيف احلا�سب وتقنية املعلومات يف حتقيق �أهداف املقررات الدرا�سية الأخرى و�أعماله اليومية.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثاين

الأهداف العامة ملادة احلا�سب الآيل ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

•اكت�ساب حقائق علمية مبعرفة �أنواع التطبيقات املختلفة للحا�سبات ال�شخ�صية.
•اكت�ساب امليل الإيجابي للحا�سب وتقوية الرغبة يف ا�ستعماله .
•اكت�ساب مهارات عملية ال�ستخدام تطبيقات احلا�سب يف حتقيق �أهداف املقررات الأخرى.
•اكت�ساب ميول �إيجابية يف اال�ستفادة من م�صادر املعلومات وتوظيفها يف خدمة املقررات الدرا�سية الأخرى.
املجاالت ووحدات املنهج التعليمية:
 .1جمال تقنية احلا�سب:
مكونات احلا�سب الأ�سا�سية.

 .2تطبيقات احلا�سب الآيل:
معاجلة الن�صو�ص.
				
الطباعة باللم�س.
اجلداول الإلكرتونية.
�إعداد ال�شرائح والعرو�ض باحلا�سب.
الربيد الإلكرتوين.
ال�شبكة العاملية « الإنرتنت ».
التحاور عرب الإنرتنت.
 .3م�صادر املعلومات:
 -البحث عن املعلومات يف ال�شبكة العاملية (الإنرتنت) من خالل حمركات البحث.
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الرتبية املهنية (بنني)
الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية:

 -1اكت�ساب احلد الأدين من املعلومة واملهارة املرتبطة بالوعي املهني.
 -2اكت�ساب معلومات كافية عن املهن امل�ألوفة يف البيئة املحلية واملنا�سبة لإمكاناته.
 -3تكوين �إجتاهات �سلوكية �إيجابية نحو العمل.
 -4اكت�ساب املهارات الوظيفية التي ت�ساعده يف فهم ما يحيط به من تقنيات الع�صر ،وكيفية التعامل معها يف احلياة اليومية.
-5تنمية اخل�صائ�ص ال�شخ�صية مثل :الإت�صال والتعاون مع الآخرين.

الأهداف العامة للرتبية املهنية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

� -1أن يكت�سب التلميذ املهارات الأ�سا�سية لبع�ض املهن التي تتنا�سب مع قدراته.
� -2أن يكون التلميذ قادر ًا على االنخراط يف �سوق العمل يف املجاالت التي تنا�سب قدراته.
� -3أن يتكون لدى التلميذ �إجتاه �إيجابي نحو العمل.
� -4أن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثاين

الرتبية املهنية (بنات)
الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

يتوقع من التلميذة يف نهاية مرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي �أن:
1.1تكت�سب املهارات الأ�سا�سية لبع�ض املهن التي تتنا�سب مع قدراتها.
2.2تكون قادرة على االنخراط يف �سوق العمل يف املجاالت التي تنا�سب قدراتها.
3.3تتكون لديها اجتاه �إيجابي نحو العمل.
4.4تربط ما تعلمته بالواقع من خالل زيارتها لبع�ض مواقع العمل .
5.5تطبق ما مت التدريب عليه يف مواقع العمل .
6.6اكت�ساب مهارات التعامل مع املر�ؤ�سني.
7.7اكت�ساب مهارات العمل �ضمن فرق العمل .
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الرتبية الأ�سرية (بنات)
الأهداف العامة ملادة الرتبية الأ�سرية:

 1.تقدير 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.
5.5التع ّرف 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 �إختيار املالب�س املنا�سبة للأوقات واملنا�سبات املختلفة.
8.8تدرك �أهمية الغذاء ال�صحي ،وتناول الوجبات يف �أوقاتها ،خا�صة وجبة الإفطار.
9.9متار�س ال�سلوك ال�سليم لتجنب احلوادث املنزلية ب�أنواعها.
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الف�صل الثاين

الأهداف العامة ملادة الرتبية الأ�سرية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

1.1تتفكر يف خلق اهلل وت�شكره على نعمه الكثرية.
2.2تتدرب على اال�ستخدام الأمثل للأدوات والأجهزة املنزلية ،ومعرفة قواعد ال�سالمة.
3.3تدرك �أهمية كل ق�سم من �أق�سام الغذاء.
4.4تعد وجبات غذائية �صحية �سريعة تتطلبها ظروف الدرا�سة والعمل.
5.5تكت�سب �سلوك ًا �إيجابي ًا نحو �أهمية الوقت وكيفية ا�ستغالله.
6.6تكت�سب بع�ض اخلربات يف ترتيب املوائد و�إعدادها ،وتقدمي الطعام مبا يتفق و�إمكانيات الأ�سرة.
7.7تلم باملبادئ الغذائية الأ�سا�سية التي ت�ساعد يف احلفاظ على جمالها.
8.8تخطط وتعد وجبات غذائية متكاملة ،و�إقت�صادية تنا�سب الإحتياجات املختلفة لأفراد الأ�سرة.
9.9تعالج كثري ًا من م�شكالت الغ�سيل والبقع امللب�سية.
1010تربط بني التخطيط ال�سليم وح�سن ا�ستخدام الوقت.
1111تدرك �أهمية ا�ستغالل الوقت ل�صاحلها و�صالح �أفراد �أ�سرتها و�صالح املجتمع.
1212تنمي مهارة التوا�صل وذلك بامل�شاركة غي الأ�سابيع الوطنية.
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الرتبية الفنية
الأهداف العامة ملادة الرتبية الفنية:

� . 1إتاحة الفر�صة للتلميذ ملمار�سة العمل الفني با�ستخدام الأدوات واخلامات املنا�سبة والتقنيات احلديثة.
 . 2تنمية التفكري الإبداعي من حيث الطالقة واملرونة و�أ�صالة الإنتاج الفني من خالل الأن�شطة املنهجية والالمنهجية.
 . 3تزويد التلميذ بقدر منا�سب من الثقافة الفنية.
 . 4ت�أكيد �أهمية املوروث الفني الإ�سالمي وال�شعبي ونقله من حيث املمار�سة والتعبري والفكر فيما يخدم املجتمع ،ويلبي �إحتياجاته الأ�سا�سية
ب�أ�ساليب فنية.
 . 5اال�ستفادة من املفاهيم الفكرية واجلمالية للفنون الإ�سالمية وال�شعبية.
 .6م�ساعدة التلميذ 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.
 . 7ربط الفنون الت�شكيلية بحياة التلميذ ،وفتح �آفاق رحبة للعمل الفني والإح�سا�س ب�أهمية الفن يف املجتمع ودوره يف خدمتهم.
� . 8إنتاج �أعمال فنية ذات طبيعة نفعية ،ت�ساهم يف تلبية �إحتياج التلميذ ،و�إتاحة الفر�صة له يف امل�ساهمة يف تقدمي املنتج النفعي ملجتمعه.
 . 9دمج التالميذ يف الأن�شطة الفنية اجلماعية لتعزيز قيم التعاون وتقبل الآخرين والعمل بروح الفريق.
 . 10التع ّرف على دور الفن يف التعريف بالق�ضايا الإن�سانية (االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية).
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الف�صل الثاين

الأهداف اخلا�صة مبادة الرتبية الفنية ملرحلة الت�أهيلي الرتبوي:
.1التع ّرف على تقنيات التظليل وحتويل �شكل ذي بعدين �إلى ثالثة �أبعاد.
.2التع ّرف على الفرق بني مفهوم الت�صميم والتكوين.
.3التع ّرف على خط الأفق ونقطة التال�شي يف املنظور.
.4تلوين �أ�شكال فنية بلونني مت�ضادين.
.5التع ّرف على �أ�ساليب ر�سم جديدة.
.6التع ّرف على طرق الت�شكيل بالطينة اخلزفية .
�.7إمكانية االبتكار يف �إنتاج �أعمال فنية من الطني اخلزفية.
.8التع ّرف على �أ�ساليب لف وثني الأ�سالك املعدنية.
�.9إنتاج �أ�شكال فنية با�ستخدام الأ�سالك املعدنية وتذوق القيم اجلمالية فيها.
.10تذوق القيم الفنية واجلمالية للم�شغوالت املعدنية.
.11التع ّرف على مفاهيم الن�سيج (ال�ساداة ،اللحمة ،التف�سيح ،اللز ،ال�ضبط ).
� .12إمكانية االبتكار يف �أنتاج �أعمال فنية من الطينة اخلزفية.
.13التع ّرف على الف�سيف�ساء.
.14التم ُّكن من ر�ص قطع الف�سيف�ساء وتثبيتها على ال�سطح املراد.
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الرتبية البدنية
الأهداف العامة ملادة الرتبية البدنية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

يتوقع من التلميذ بعد درا�سته للمادة يف هذه املرحلة �أن:
 -1تتعزز لديه تعاليم الدين الإ�سالمي املرتبطة بالن�شاط البدين ،مبا ينا�سب تلميذ مرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي يف معاهد وبرامج الرتبية
الفكرية.
 -2تتعزز لديه بع�ض االجتاهات الإيجابية نحو ممار�سة الن�شاط البدين.
 -3تنمو لديه عنا�صر اللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة مبا ينا�سب تلميذ مرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية
 -4يظهر قدر ًا من الكفاية عند �أداء الأن�شطة املقررة لهذه املرحلة.
 -5يتعرف على بع�ض املفاهيم ال�صحية والف�سيولوجية املرتبطة مبمار�سة الن�شاط البدين ،مبا ينا�سب هذه املرحلة.
 -6يتعرف على بع�ض اجلوانب الفنية والقانونية واخلططية املهمة ملمار�سة الأن�شطة املقرر لهذه املرحلة وتعزيزها.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثاين

42

الت�أهيلي
الف�صللأول
ال�صف ا
الثالث

ال�صف الأول الت�أهيلي

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثالث

القر�آن الكرمي
الأهداف ال�سنوية ملادة القر�آن الكرمي لل�صف الأول الت�أهيلي :

�1.1أن يتلو التلميذ القر�آن الكرمي من �سورة الليل �إلى �سورة العلق.
�2.2أن يحفظ التلميذ من �سورة الليل �إلى �سورة العلق.
�3.3أن يقر�أ التلميذ القر�آن الكرمي.
�4.4أن يراعي التلميذ �آداب تالوة القر�آن الكرمي واملحافظة على امل�صحف .
�5.5أن يطبق التلميذ �أهم الآداب املتعلقة بالقر�آن الكرمي .
�6.6أن يبني التلميذ بع�ض معاين الكلمات الغريبة.
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ال�صف الأول الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
املفردات

الأهداف التعليمية
�أن يذكر التلميذ بع�ض �آداب تالوة القر�آن الكرمي.
�أن يطبق التلميذ �آداب التالوة والعناية بامل�صحف.
�أن يتابع التلميذ قراءة املع ّلم من امل�صحف.
�أن يتلو التلميذ �سورة الليل.
�أن يحفظ التلميذ �سورة الليل قدر الإمكان.
�أن يتلو التلميذ �سورة ال�ضحى.
�أن يحفظ التلميذ �سورة ال�ضحى قدر االمكان.
�أن يعرب التلميذ عن حبه للقر�آن الكرمي وتوقريه لفظ ًا و�سلوك ًا.
�أن يو�ضح التلميذ معاين بع�ض الكلمات الغريبة.

�آداب تالوة القر�آن الكرمي (الطهارة ،تنظيف الفم ،الرتتيل ،اال�ستعاذة
والب�سملة ،الإن�صات ،العناية بامل�صحف).
�سورة الليل.
�سورة ال�ضحى.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

�آداب تالوة القر�آن الكرمي (الطهارة ،تنظيف الفم ،الرتتيل ،اال�ستعاذة
والب�سملة ،الإن�صات ،العناية بامل�صحف).
�سورة ال�شرح.
�سورة التني.
�سورة العلق.

املرحلة الت�أهيلية

�أن يذكر التلميذ بع�ض �آداب تالوة القر�آن الكرمي.
�أن يطبق التلميذ �آداب التالوة والعناية بامل�صحف.
�أن يتابع التلميذ قراءة املع ّلم من امل�صحف.
�أن يتلو التلميذ �سورة ال�شرح.
�أن يحفظ التلميذ �سورة ال�شرح قدر الإمكان.
�أن يتلو التلميذ �سورة التني.
�أن يتلو �سورة العلق قدر الإمكان.
�أن يعرب التلميذ عن حبه للقر�آن الكرمي وتوقريه لفظ ًا و�سلوك ًا.
�أن يو�ضح التلميذ معاين بع�ض الكلمات الغريبة.

املفردات
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الف�صل الثالث

التوحيد
الأهداف ال�سنوية ملادة التوحيد لل�صف الأول الت�أهيلي :
� .1أن يدرك التلميذ الغاية من خلق الإن�سان.
� .2أن يعرف التلميذ العبادة مبفهومها ال�شامل.
� .3أن تزداد حمبة اهلل و تعظيمه يف قلب التلميذ.
� .4أن يذكر التلميذ نبذة عن دين اال�سالم.
� .5أن يقيم التلميذ �أركان الإ�سالم و �شعائره التعبدية.

الف�صل الدرا�سي الأول
الأهداف التعليمية
�أن يبينّ التلميذ بع�ض �صفات و�أفعال ربه تعالى.
�أن يع ّدد التلميذ �أنواع التوحيد.
�أن يفرق التلميذ بني �أنواع التوحيد الثالثة.
�أن يبينّ التلميذ معنى توحيد الربوبية.
�أن يبينّ التلميذ معنى توحيد الألوهية.
�أن يبينّ التلميذ توحيد الأ�سماء وال�صفات.
�أن يذكر التلميذ مثا ًال على كل نوع من �أنواع التوحيد.
�أن يذكر التلميذ ثمرة التوحيد.
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املفردات
معرفة العبد ربه.
�أنواع التوحيد:
توحيد الربوبية.
تعريفه ـ �أمثلة على توحيد الربوبية ـ ثمرته.
توحيد الألوهية.
تعريفه ـ �أمثلة على توحيد الألوهية ـ ثمرته.
توحيد الأ�سماء وال�صفات.
تعريفه ـ �أمثلة لأ�سماء اهلل و�صفاته ـ ثمرته.

ال�صف الأول الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية
�أن يبينّ التلميذ ما يعرفه عن دينه.
�أن يذكر التلميذ �أركان الإ�سالم.
�أن يبينّ التلميذ �صفة ال�شهادتني.
�أن يرتب ت�سمية التلميذ �أركان الإ�سالم اخلم�سة .
�أن يبينّ التلميذ �صفة كل ركن من �أركان الإ�سالم.
�أن يف ّرق التلميذ بني �أركان الإ�سالم اخلم�سة.
�أن يذكر التلميذ نبذة عن كل ركن من �أركان الإ�سالم اخلم�سة.

املفردات
معرفة العبد دينه.
الإ�سالم.
�أركان الإ�سالم.
�أركان الإ�سالم اخلم�سة:
الركن الأول� :شهادة �أال �إله �إال اهلل.
الركن الثاين� :أقام ال�صالة.
الركن الثالث� :إيتاء الزكاة.
الركن الرابع� :صوم رم�ضان.
الركن اخلام�س :حج بيت اهلل احلرام ملن ا�ستطاع �إليه �سبي ًال.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثالث

الفقة
الأهداف ال�سنوية ملادة الفقه لل�صف الأول الت�أهيلي :
�1.1أن يتحلى التلميذ ب�آداب الطهارة والنظافة.
�2.2أن يطبق التلميذ �صفة الو�ضوء عملي ًا.
�3.3أن يلتزم التلميذ ب�آداب امل�سجد.
�4.4أن يطبق التلميذ ال�صالة تطبيق ًا عملي ًا.

الف�صل الدرا�سي الأول
الأهداف التعليمية

�أن ينظف التلميذ بدنه.
�أن ينظف مالب�سه.
�أن ينظف التلميذ املكان الذي يعي�ش فيه.
�أن ينظف التلميذ مالب�سه ومكانه من النجا�سة.
�أن يطبق التلميذ الو�ضوء عملي ًا تطبيق ًا �صحيح ًا قدر ا�ستطاعته.
�أن يحافظ التلميذ على املاء.
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املفردات
الطهارة والنظافة:
نظافة البدن :
غ�سل اليدين قبل الأكل وبعده ،تنظيف الفم وا�ستعمال
ال�سواك والفر�شاة.
نظافة املالب�س واملكان:
عدم ا�ستعمال منا�شف الآخرين ،احلر�ص على نظافة
املالب�س  ،جتنب البول قائم ًا ،املحافظة على نظافة
دورات املياه ،عدم الكتابة على البدن واجلدران واملنا�ضد
ونحوها ،و�ضع النفايات يف الأماكن املخ�ص�صة لها .
�إزالة النجا�سة :
ق�ص الأظافر ،تنظيف ال�شعر ،تنظيف الأنف وعدم العبث
به �أمام الآخرين.
الو�ضوء :تطبيق عملي ل�صفة الو�ضوء.
عدم الإ�سراف يف املاء.

ال�صف الأول الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

�أن يطبق التلميذ �أهم الآداب املتعلقة بدخول امل�سجد.
�أن يعرف التلميذ �أهم �أحكام امل�سجد.
�أن يعرف التلميذ �أهم �أحكام ال�صالة.
�أن يطبق التلميذ ال�صالة عملي ًا تطبيق ًا �صحيح ًا قدر ا�ستطاعته.

املفردات
�آداب ال�صالة ودخول امل�ساجد.
ف�ضل امل�سجد.ما يقدم من القدمني عند الدخول �أو
اخلروج ،دعاء دخول امل�سجد واخلروج منه ،حكم رفع
ال�صوت والت�شوي�ش على امل�صلني والقارئني وبع�ض
الأعمال التي ت�ؤدى يف امل�سجد.
ال�صالة ـ �أحكامها.
تطبيق عملي ال�صالة.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثالث

اللغة العربية
الأهداف ال�سنوية ملادة اللغة العربية لل�صف الأول الت�أهيلي:
�1.1أن يط ِّبق التلميذ القراءة ال�صامتة على الن�صو�ص.
� 2.2أن ينمي التلميذ مهارات القراءة اجلهرية على الن�صو�ص.
� 3.3أن يكت�سب التلميذ مهارات احلوار الوظيفي.
� 4.4أن يكت�سب التلميذ مهارات نحوية جديدة.
� 5.5أن يط ِّبق التلميذ الإمالء االختباري على ن�صو�ص وظيفية ق�صرية.
�6.6أن يظهر التلميذ �إهتمام ًا بجمال خطه.
�7.7أن يط ِّبق التلميذ مهارات و�ضوح اخلط على كتابة الن�صو�ص.
�8.8أن يحفظ التلميذ ق�صيدتني ق�صريتني.
�9.9أن يعبرِّ التلميذ بجملة مكتوبة عن مو�ضوع خمتار.
�1010أن يكت�سب التلميذ مهارات احلوار الوظيفي.
�1111أن ي�ستخدم التلميذ ن�صو�ص ًا لغوية وظيفية يف توا�صله مع الآخرين.
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ال�صف الأول الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول والثاين
�1.1أن يطبق التلميذ القراءة ال�صامتة يف فهم الن�صو�ص.

مهارات القراءة ال�صامتة.

�2.2أن ي�شرح التلميذ الن�صو�ص املقروءة.

ن�صو�ص القراءة.

�3.3أن يكت�سب التلميذ مهارات احلوار الوظيفي.

مهارات احلوار الوظيفي.

�4.4أن ي�ستخدم التلميذ مفردات لبقة يف حياته االجتماعية.

مفردات عامة.

�5.5أن يقر�أ التلميذ الن�صو�ص ب�سرع ٍة وو�ضوح.

ن�صو�ص خمتارة.

�6.6أن يفرق التلميذ بني التاء املفتوحة والتاء املربوطة.

التاء املفتوحة والتاء املربوطة.

�7.7أن مييز التلميذ بني املفرد واملثنى واجلمع.

املفرد واملثنى واجلمع.

�8.8أن يطبق التلميذ الإمالء االختباري على ن�صو�ص وظيفية خمتارة.

ن�صو�ص خمتارة.

�9.9أن يهتم التلميذ بجمال خطه.

جمال اخلط.

وجميل ووا�ضح.
�سريع
�1010أن يكتب التلميذ الن�صو�ص ٍ
ٍ
بخط ٍ

�سرعة وجمال اخلط.

�1111أن يلقي التلميذ �أنا�شيد وق�صائد و�أهازيج ق�صرية حمفوظة.
�1212أن يعبرِّ التلميذ �شفهي ًا عن مو�ضوعات متعلقة بحياته اليومية.

�أنا�شيد وق�صائد خمتارة.
مهارات التعبري ال�شفهي.

�1313أن يكتب التلميذ تعبري ًا عن مو�ضوع وظيفي خمتار.

التعبري التحريري.

�1414أن ي�ستنتج التلميذ املعنى العام للن�ص املقروء.

مهارات اال�ستماع.

�1515أن يلتزم التلميذ بعدم خروجه عن املو�ضوع املتحدث عنه.

مهارات املحادثة.

املرحلة الت�أهيلية

الأهداف التعليمية

املفردات
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الف�صل الثالث

الريا�ضيات
الأهداف ال�سنوية ملادة الريا�ضيات لل�صف الأول الت�أهيلي:
�1.1أن يتع ّرف التلميذ على املفاهيم الهند�سية.
�2.2أن يتع ّرف التلميذ على قيا�س ور�سم امل�ستقيمات.
�3.3أن يتع ّرف التلميذ على ت�سمية الأ�شكال ذات الأبعاد الثالثة.
�4.4أن يتع ّرف التلميذ على ت�سمية الأ�شكال الهند�سية املتعددة.
�5.5أن يتع ّرف التلميذ على قيا�س امل�ساحات.
�6.6أن يتع ّرف التلميذ على �أمناط الأعداد.
�7.7أن يتع ّرف التلميذ على القيمة املنزلية للأعداد.
�8.8أن يتع ّرف التلميذ على مقارنة الأعداد.
�9.9أن يتع ّرف التلميذ على عملية تقريب الأعداد.

52

ال�صف الأول الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

الأهداف التعليمية

يتعرف التلميذ على املفاهيم الهند�سية الأ�سا�سية.
ي�ستعمل التلميذ على امل�سطرة لقيا�س ور�سم م�ستقيمات.
ي�س ّمي التلميذ على �أ�شكا ًال م�ألوفة ذات بعدين وثالثة �أبعاد.
الأ�شكال الهند�سية .ي�صف التلميذ على خ�صائ�ص الأ�شكال امل�ألوفة.
ي�سمي التلميذ على الأ�شكال الهند�سية.
ي�صف التلميذ على خ�صائ�ص الأ�شكال الهند�سية.
يقي�س التلميذ على امل�ساحات عن طريق عد املربعات.

املفردات
النقطة،امل�ستقيم،القطعة امل�ستقيمة.
قيا�س.
�شكل.
و�صف.
املكعب -الكرة -الأ�سطوانة -املخروط -الهرم.
قيا�س.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

القيمة املنزلية.

الأهداف التعليمية

النمط -العد القفزي.
�آحاد – ع�شرات – مئات � -ألوف.
الرقم القيمة املنزلية.
قراءة-كتابة.
خط الأعداد-ي�سبق-يلي-بني.
�أكرب من >�-أ�صغر من<-ي�ساوي= .
التقريب.

املرحلة الت�أهيلية

يتعرف التلميذ على �أمناط الأعداد.
يتعرف التلميذ على الآحاد والع�شرات واملئات والألوف.
يتعرف التلميذ على القيمة املنزلية للأعداد �ضمن .1000
َيت ْعرف على قراءة الأعداد ويكتبها �ضمن .70
يرتب التلميذ الأعداد.
يقارن الأعداد.
يقرب الأعداد �إلى �أقرب ع�شرة و�إلى �أقرب �سبعني.

املفردات
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الف�صل الثالث

الرتبية الإجتماعية
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية االجتماعية لل�صف الأول الت�أهيلي:
� -1أن يتوا�صل التلميذ ب�شكل فعال.
� -2أن يفرق التلميذ بني ال�سلوكيات اخلاطئة وال�صحيحة.
� -3أن يبدي التلميذ ر�أيه يف املواقف االجتماعية العامة.
� -4أن ي�ستخدم مهارة �إدارة الذات و�إتخاذ القرار.
� -5أن ينتقد ال�سلوكيات اخلاطئة يف �سلوكه ال�شخ�صي.
� -6أن يتقبل النقد من الآخرين .
� -7أن ي�ستنتج عواقب ال�سلوكيات اخلاطئة ويتقبلها.
� -8أن يرف�ض الإن�سياق يف اجلرائم والتعدي.
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ال�صف الأول الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
�1.1أن يتع ّرف التلميذ على �صيغ التعليمات والتوجيهات ال�شفهية.
� 2.2أن ينفذ التلميذ التعليمات التوجيهات.
� 3.3أن يتجنب التلميذ االمتعا�ض �أو رف�ض �أوامر الوالدين �أو املعلمني �أو الإخوة.
� 4.4أن يتجنب التلميذ تنفيذ التعليمات والتوجيهات ذات ال�سلوك اخلاطئ �أو
غري املقبولة اجتماعي ًا.
�5.5أن يقدم التلميذ تربيرات مقبولة عند رف�ضه تنفيذ التعليمات �أو التوجيهات.

تقبل التعليمات والتوجيهات:
 �صيغ التعليمات والتوجيهات ال�شفهية. تنفيذ التعليمات والتوجيهات. عدم االمتعا�ض �أو الرف�ض للأوامر. عدم تنفيذ التعليمات والتوجيهات ذات ال�سلوك اخلاطئ �أو غرياملقبولة اجتماعي ًا.
 تقدمي تربيرات عند رف�ض تنفيذ التعليمات والتوجيهات.االحرتام:
 االحرتام �صفة جيدة. احرتام الوالدين. احرتام الإخوة والأخوات. احرتام املعلمني. احرتام الكبري. االحرتام ال يعني اخلوف.قبول النقد:
 االعرتاف باخلط�أ. معرفة �أن هدف النقد هو الإ�صالح. -تقبل النقد ب�صدر رحب.

�1.1أن يدرك التلميذ �أن االحرتام �صفة جيدة من الأخالق الإ�سالمية.
�2.2أن يحرتم التلميذ والديه و�إخوانه و�أخواته ومعلميه ومن هو �أكرب منه �سن ًا
�أو علم ًا.
�3.3أن يفرق التلميذ بني مفهوم االحرتام ومفهوم اخلوف.

�1.1أن يعرتف التلميذ باخلط�أ �إذا وقع فيه.
�2.2أن يدرك التلميذ �أن هدف النقد هو الإ�صالح.
�3.3أن يتقبل التلميذ النقد ب�صدر رحب.

املرحلة الت�أهيلية

الأهداف التعليمية

املفردات
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الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة:
�1.1أن يعي �أن الب�شر يقعون يف اخلط�أ.
�2.2أن يعرتف باخلط�أ عند الوقوع فيه.
�3.3أن يدرك �أن االعرتاف باخلط�أ �شجاعة.
�4.4أن يتحمل العقاب عند الوقوع يف اخلط�أ.

املفردات
قبول النتائج املرتتبة على اخلط�أ:
 الب�شر يقعون يف اخلط�أ. االعرتاف باخلط�أ �صفة ال�شجاع. -حتمل العقاب عند اخلط�أ.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة:
ال�سيطرة على الغ�ضب:
�1.1أن يعلم �أن الغ�ضب �صفة �سيئة.
 الغ�ضب �صفة �سيئة.�2.2أن يتجنب الغ�ضب.
 جتنب الغ�ضب �صفة امل�ؤمن.�3.3أن يدرك �أن جتنب الغ�ضب �صفة امل�ؤمن.
 الذكر الذي يقال عند الغ�ضب.�4.4أن يحفظ الذكر الذي يقال عند الغ�ضب (�أعوذ باهلل من ال�شيطان
 عند الغ�ضب يجل�س الواقف.الرجيم).
 عند الغ�ضب يغ�سل الوجه باملاء.�5.5أن يتعرف على ما ُيذهب الغ�ضب (اجللو�س ،غ�سل الوجه).
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة:
�1.1أن يعرف متى يقول كلمة (ال).
�2.2أن يقول كلمة (ال) عندما يطلب منه �أمر �سيئ.
�3.3أن يقول كلمة (ال) عندما ي�شك يف الت�صرف.
�4.4أن يدرك �أن كلمة (ال) تقال عند ال�شيء اخلط�أ.
�5.5أن يقول كلمة (ال) يف مو�ضعها.
�6.6أن يكون �شجاع ًا ويقبل كلمة (ال).
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ا�ستخدام كلمة (ال) وقبولها:
 تقال كلمة (ال) عند طلب �أمر �سيئ. تقال كلمة (ال) عندما ال�شك يف الت�صرف. تقال كلمة (ال) عند ال�شيء اخلط�أ. �أقول كلمة (ال) يف مو�ضعها.يكون �شجاع ًا من يقبل كلمة (ال).

ال�صف الأول الت�أهيلي

احلا�سب الآيل
الأهداف ال�سنوية ملادة احلا�سب الآيل لل�صف الأول الت�أهيلي:
1.1تعريف التلميذ مبكونات احلا�سب وتنمية العلم املعريف لديه نحو احلا�سب بالنظر �إلى مكوناته الداخلية.
2.2تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال الطباعة باللم�س.
3.3تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج معاجلة الن�صو�ص.
4.4تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج العرو�ض و�إعداد ال�شرائح.
5.5تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج اجلداول الإلكرتونية.
6.6تدريب التلميذ على ا�ستخدام برامج ت�صفح �شبكة الإنرتنت.
7.7م�ساعدة التلميذ على اكت�ساب امليول الإيجابية والهادفة نحو ا�ستخدام الربامج التطبيقية للحا�سب.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

املفردات

الأهداف التعليمية

تقنية احلا�سب �أن يتعرف التلميذ على املكونات الداخلية الأ�سا�سية للحا�سب .اللوحة الأم ,املعالج ,الذاكرة ,املنافذ ,بطاقات التو�سعة (الكروت).

تطبيقات
احلا�سب.
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�أن ي�ستخدم التلميذ املفاتيح الهامة يف لوحة املفاتيح.

طباعة حروف �صف االرتكاز.
طباعة حروف ال�صف ال�سفلي.

�أن ي�ضع التلميذ الفقرات يف قوائم مرقمة �أو منقطة.

القوائم املرقمة.
القوائم النقطية.

�أن ي�ستطيع التلميذ �إن�شاء اجلداول.

�إن�شاء اجلداول.
�إدخال البيانات �إلى اجلدول.
التنقل بني خاليا اجلدول.
�إ�ضافة وحذف �صف �أو عمود �إلى اجلدول.

�أن ي�ستطيع التلميذ تن�سيق اجلداول.

�ضبط حجم الأعمدة وال�صفوف.
�ضبط حماذاة الن�ص داخل اخللية.
دمج اخلاليا.
تغيري منط حدود اجلدول.
�إ�ضافة لون تظليل للجدول.
التن�سيق التلقائي للجدول.

ال�صف الأول الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

الأهداف التعليمية
�أن يتع ّرف التلميذ على برامج اجلداول الإلكرتونية.

التعريف بربنامج عر�ض ال�شرائح.
مك ّونات برنامج عر�ض ال�شرائح.

�أن ي�ستطيع التلميذ �إدراج �شريحة يف العر�ض.

�إدراج �شريحة جديدة.

�أن يحفظ التلميذ ال�شرائح يف اجلهاز.
�أن يتع ّرف التلميذ على برامج اجلداول الإلكرتونية.
تطبيقات
احلا�سب.

املفردات

�أن يدخل التلميذ البيانات ب�أنواعها املختلفة �إلى �أوراق العمل.
�أن يتع ّرف التلميذ على �شبكة الإنرتنت وخدماتها.

حفظ العر�ض.
�إجراء العر�ض.
تعريف برنامج اجلداول الإلكرتونية.
مكوناته برامج اجلداول الإلكرتونية.
�أنواع البيانات التي ميكن �إدخالها.
�إدخال البيانات �إلى ورقة العمل.
تعرف على �شبكة الإنرتنت.
خدمات �شبكة الإنرتنت.

�أن يتدرب التلميذ على ا�ستخدام برنامج الت�صفح يف الدخول �إلى
بع�ض املواقع ل�شبكة الإنرتنت.

ت�شغيل برنامج مت�صفح الإنرتنت.
التع ّرف على الواجهة الرئي�سة لربنامج مت�صفح الإنرتنت.
ت�صفح بع�ض املواقع املفيدة.

املرحلة الت�أهيلية

�أن يدرك التلميذ مزايا وم�ساوئ �شبكة الإنرتنت وكيفية تاليف
�أ�ضرارها.

�إيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام الإنرتنت.
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الف�صل الثالث

الرتبية املهنية (بنني)
الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية لل�صف الأول الت�أهيلي :

� -1أن يكت�سب التلميذ املهارات الأ�سا�سية لبع�ض املهن التي تتنا�سب مع قدراته.
� -2أن يكون التلميذ قادر ًا على االنخراط يف �سوق العمل يف املجاالت التي تنا�سب قدراته.
� -3أن يتكون لدى التلميذ �إجتاه �إيجابي نحو العمل.
� -4أن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.

الف�صل الدرا�سي الأول والثاين
الأهداف التعليمية

املفردات

يتم ت�أهيل التالميذ لإك�سابهم املهارات الرئي�سية للمهن التي تتنا�سب مع
ميول وقدرات كل تلميذ ب�شكل تفريدي:
 �أعمال البيع. الت�سويق (املبا�شر �أو عن طريق الهاتف �أو الإنرتنت).�أن يكت�سب التلميذ املهارات الأ�سا�سية لبع�ض املهن التي تتنا�سب مع ميوله
 �أعمال ال�سكرتارية الب�سيطة (املرا�سالت ،ت�صوير امل�ستندات ،التغليف.وقدراته.
 �أعمال ال�ضيافة والفندقة. �أعمال الب�ستنة. �أعمال الطباعة.� -أعمال النجارة
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ال�صف الأول الت�أهيلي

الرتبية املهنية (بنات)
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية املهنية لل�صف الأول الت�أهيلي:

املرحلة الت�أهيلية

� -1أن تك�سب التلميذة �أ�ساليب اختيار الوظيفة.
� -2أن تتع ّرف التلميذة على متطلبات االلتحاق بالعمل.
� -3أن متار�س التلميذة العمل مبا يتنا�سب مع قدراتها.
� -4أن حترتم التلميذة قوانني العمل.
� -5أن تتعامل التلميذة مع م�شاكل العمل ب�شكل مقبول.
� -6أن تكت�سب التلميذة مهارة �صنع الو�سائل التعليمية.
� -7أن تكت�سب التلميذة مهارة ت�صوير الأوراق.
� -8أن متار�س التلميذة م�ساعدة املعلمة يف الف�صل.
� -9أن تتقن التلميذة مهارات احلا�سب الآيل.
� -10أن ت�ستخدم التلميذة برامج الأوفي�س وطباعة الأوراق.
� -11أن متار�س التلميذة مهارة ت�صوير وطباعة الأوراق.
� -12أن تتعامل التلميذة مع م�شاكل الطابعة و�آلة الت�صوير.
� -13أن ت�ستخدم التلميذة �أجهزة التقنية مبا يخدم العمل.
� -14أن تنظم التلميذة ملفات العمل بطريقة عملية.
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الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

الوعي املهني.
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الأهداف التعليمية
ال�شراكة بالعمل (�شراكة الآخرين يف �أداء مهنة معينة).اال�ستقاللية يف �أداء املهنة.�إنهاء العمل يف الوقت املحدد.املثابرة يف �أداء املهمة ح�سب الفرتة الزمنية املحددة.املواءمة بني ما لديها من اهتمامات ومهارات وما يعر�ض عليها من مهن خمتلفة.توظيف ما لديها من مهارات �أكادميية وظيفية يف دعم �أو خدمة املهنة التي تعمل بها.قراءة الإعالنات.معرفة �أ�ساليب �إختيار الوظيفة املنا�سبة من خالل الإعالنات املن�شورة.معرفة �إعداد امللف اخلا�ص مبتطلبات الوظيفة وكيفية �إر�ساله من خالل الربيد والر�سائل الأخرى. ال�سرية الذاتية .معرفة �أ�ساليب تعبئة النماذج للح�صول على وظيفة معينة وحمددة.معرفة �أنواع املوا�صالت امل�ؤدية �إلى اجلهات املعنية بالوظائف.معرفة فنيات �إجتياز املقابلة ال�شخ�صية والتدريب عليها بهدف احل�صول على وظيفة.الو�صول �إلى العمل يف الوقت املحدد.العمل با�ستقاللية بدون �إ�شراف م�ستمر.ا�ستئناف العمل مبا�شرة بعد الراحة الر�سمية املعطاة.ح�ضور العمل ب�صفة م�ستمرة ودون تغيب متكرر.التوقيع على احل�ضور واالن�صراف وا�ستخدام البطاقات الآلية لهذا الغر�ض �إن وجد.-طلب امل�ساعدة من امل�شرفة عند ال�ضرورة.

ال�صف الأول الت�أهيلي

الوحدة

الوعي املهني.

العمل م�ساعدة
معلمة.

الأهداف التعليمية
العمل ب�شكل متوا�صل يف �أداء املهمة وح�سب الزمن املحدد لها.العمل على �أداء املهمة حتى الإنتهاء منها �أو �إجنازها.العمل بدون �أن يكون هناك ت�صادم �أو تداخل يف املهمة مع زميالتها يف العمل.�إظهار �سلوكيات املجاملة جتاه زميالتها يف العمل.�إتباع التعليمات ال�شفهية �أو املكتوبة.�إتباع قواعد العمل.املحافظة على منطقة العمل التي تخ�صها.�أداء املهمة ب�شكل مقبول.�أداء املهمة ب�سرعة منا�سبة.تقبل النقد البناء من الآخرينترتيب الف�صل.ت�صوير �أوراق العمل ال�صفية.مالحظة التلميذات.عمل و�سائل تعليمية.-م�ساعدة املعلمة يف بع�ض الأعمال ال�صفية.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

الوعي املهني.

64

الأهداف التعليمية
العمل ب�شكل متوا�صل يف �أداء املهمة وح�سب الزمن املحدد لها.العمل على �أداء املهمة حتى االنتهاء منها �أو �إجنازها.العمل بدون �أن يكون هناك ت�صادم �أو تداخل يف املهمة مع زميالتها يف العمل.�إظهار �سلوكيات املجاملة جتاه زميالتها يف العمل.�إتباع التعليمات ال�شفهية �أو املكتوبة.�إتباع قواعد العمل.املحافظة على منطقة العمل التي تخ�صها.�أداء املهمة ب�شكل مقبول.�أداء املهمة ب�سرعة منا�سبة.-تتقبل النقد البناء من الآخرين

العمل م�ساعدة
معلمة.

ترتيب الف�صل.ت�صوير �أوراق العمل ال�صفية.مالحظة التلميذات.عمل و�سائل تعليمية.-م�ساعدة املعلمة يف بع�ض الأعمال ال�صفية.

ال�سكرتارية.

اخلطوات الأ�سا�سية للكتابة والطباعة على احلا�سب الآيل من خالل برنامج (.)libreoffice Writerا�ستخدامات احلا�سب الآيل يف بع�ض املجاالت املهنية.م�سميات بع�ض التقنيات احلديثة املتعلقة ببع�ض املجاالت املهنية.تنظيم امللفات اخلا�صة بالتلميذات.تنظيم امللفات اخلا�صة بالور�شة.-ا�ستخدام �آلة ت�صوير امل�ستندات (�أهميتها وا�ستعماالتها) (و�ضع الورقة بال�شكل ال�صحيح حتديد عدد الن�سخ �ضبط املقا�س).

ال�صف الأول الت�أهيلي
الوحدة

ال�سكرتارية.

الأهداف التعليمية
ا�ستخدام الطابعة املو�صلة باحلا�سب الآيل (�أنواع الطابعات ليزر �أو حرب).ا�ستخدام بع�ض الربامج الأ�سا�سية املفيدة مهني ًا( .)Calc/ Impressطباعة �أوراق عمل وبطاقات وجداول.ا�ستخدام الأجهزة املكتبية الأخرى (�آلة الت�صوير ،الربوجكتور ،تخرمي الورق وامللفات).ا�ستخدام جهاز التغليف احلراري (�أهميتها وا�ستعماالتها).ا�ستخدام جهاز تركيب ال�سلك للدفاتر (�أهميته وا�ستعماالته).ا�ستخدام �آلة ق�ص الورق (�أهميتها وا�ستعماالتها.ا�ستخدام برامج الإنرتنت وكيفية الت�صفح وعمل بريد �إلكرتوين.�إنتاج و�سائل تعليمية (بطاقات كلمات و�أحرف ،كتيبات).تركيب حرب وتعبئة ورق يف �آلة الت�صوير.تركيب احلرب والورق للطابعة.حل امل�شكالت الب�سيطة املتعلقة بالطابعة.ا�ستخدام جهاز العر�ض الرقمي.تو�صيل جهاز العر�ض الرقمي بجهاز احلا�سب.ا�ستخدام جهاز الفاك�س.-تطبيق املهارات احلا�سوبية التي متت درا�ستها ب�شكل عملي.

املرحلة الت�أهيلية

ترتيب وتنظيف املكاتب.ت�صوير الورق.الأعمال املكتبية.
نقل املعامالت.-ترتيب وت�صنيف امللفات.
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الف�صل الثالث

الرتبية الأ�سرية (بنات)
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الأ�سرية لل�صف الأول الت�أهيلي:
�-1أن تدرك التلميذة �أهمية تناول الغذاء ال�صحي واالبتعاد عن الوجبات ال�سريعة.
� -2أن تتع ّرف التلميذة على الطرق املختلفة لتنظيف املالب�س والعناية بها.
� -3أن تكت�سب التلميذة العادات الغذائية ال�صحيحة املتعلقة بتح�ضري الطعام ال�صحي وتقدميه وتناوله.
� -4أن تتع ّرف التلميذة على كيفية العناية باملطبخ.
� -5أن تتع ّرف التلميذة على املنا�سبات الدينية اخلا�صة بامل�سلمني.
� -6أن تتع ّرف التلميذة على عيد الفطر وعيد الأ�ضحي .
� -7أن تكت�سب التلميذة مهارة العناية باملولودة اجلديدة.
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ال�صف الأول الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

الأهداف التعليمية

�أن تعرف التلميذة مفهوم الوجبات ال�سريعة.
�أن تبدي التلميذة ر�أيها يف �أ�سباب انت�شار الوجبات ال�سريعة.
�صحتي
و�سالمتي� .أن تقرتح التلميذة عالجات للحد من �أ�ضرار الوجبات ال�سريعة.
�أن ت�صمم التلميذة وجبات �سريعة عالية القيمة الغذائية.

ملب�سي.

املفردات
مفهوم التغذية املتوازنة.
الهرم الغذائي.
�إعداد �أ�صناف غذائية مفيدة.

تنظيف املالب�س:
�أن تتعرف التلميذة على املنظفات احلديثة من بني جمموعة منظفات
املنظفات احلديثة.
معرو�ضة.
تعريف املنظفات احلديثة.
�أن متيز التلميذة بني املنظفات املختلفة و�أهميتها للمالب�س.
�أنواع املنظفات (ال�صابون -املبي�ض -الزهرة -امللح-
�أن تطبق التلميذة تنظيف بع�ض بقع املالب�س عملي ًا.
اخلل).
�أن حتمد التلميذة اهلل على ت�سخري الآالت احلديثة خلدمة الإن�سان.
بع�ض منظفات و�أدوات الغ�سيل الوطنية.
�أن تنمي التلميذة الروح الوطنية من خالل ت�شجيع ال�صناعات املحلية.
�أنواع الغ�ساالت وطرائق ا�ستخدامها.

املرحلة الت�أهيلية

�أن تقدر التلميذة نعمة الوقت.
�أن تعرب التلميذة عن مفهوم وقت الفراغ.
�أن تو�ضح التلميذة �أهمية الوقت.
وقتي
والتعامل �أن تعد التلميذة جدو ًال للأعمال اليومية.
مع �ضغوط �أن تقرتح التلميذة خطة لال�ستفادة من وقت الفراغ.
احلياة� .أن تبدي التلميذة ر�أيها يف ا�ستخدام الف�ضائيات والإنرتنت مبا
يتما�شى مع عقيدتها الإ�سالمية.
�أن تنمي التلميذة مهارة انتقاء واختيار ما يفيدها من الف�ضائيات.

تنظيم الوقت:
مفهوم وقت الفراغ.
�أهمية الوقت.
�أهمية جدول الأعمال اليومية.
ا�ستغالل وقت الفراغ.
الهوايات (عقلية -بدنية -ثقافية -فنية).
تنمية الهوايات يف �أوقات الفراغ.
االلتحاق بالدورات.
الف�ضائيات والإنرتنت.
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الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة
الغذاء
والتغذية.

م�سكني.

الأهداف التعليمية
�أن تتع ّرف التلميذة على العنا�صر الغذائية املهمة للج�سم.
�أن تعد التلميذة بع�ض �أ�صناف من الطعام ال�صحي.
�أن تغ�سل التلميذة الأواين (ال�صحون والكا�سات) با�ستقاللية.
�أن تن�شف التلميذة الأواين بوا�سطة املن�شفة اليدوية.
�أن ت�ضع التلميذة الأواين بعد الغ�سل يف الأماكن املنا�سبة.
�أن مت�سح التلميذة جميع الأ�سطح والأرفف يف املطبخ.
�أن تغ�سل التلميذة حو�ض الغ�سيل بعد االنتهاء من غ�سل الأواين.
�أن تتدرب التلميذة على طريقة حفظ وترتيب الطعام يف الثالجة.
�أن مت�سح التلميذة �أرفف الثالجة با�ستخدام �أ�سفنجة مبللة.

�أن ت�شرح التلميذة مفهوم العيد عند امل�سلمني.
�أن تفرق التلميذة بني عيد الفطر وعيد اال�ضحى.
�أن تو�ضح التلميذة مظاهر العيد.
منا�سبتي� .أن تعرب التلميذة عن مفهوم النجاح.
�أن تناق�ش التلميذة �أ�سباب النجاح.
�أن ت�صف التلميذة م�شاعر الأ�سرة عند قدوم املولود اجلديد.
�أن حتر�ص التلميذة على م�ساعدة الأم يف رعاية املولود اجلديد.
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املفردات
مفهوم التغذية املتوازنة.
الهرم الغذائي.
�إعداد �أ�صناف غذائية مفيدة.
املطبخ:
نظافة وترتيب املطبخ.
تنظيف الأواين.
تنظيف املن�ضدة وجميع الأرفف.
تنظيف �سنك (حو�ض الغ�سيل) املطبخ.
تنظيف الثالجة.
العيد:
مفهوم عيد الفطر.
مفهوم عيد الأ�ضحى.
مظاهر العيد.
النجاح:
مفهوم النجاح.
�أ�سباب النجاح.
االحتفال بفرحة النجاح.
فرحة املولود اجلديد.

ال�صف الأول الت�أهيلي

الرتبية الفنية
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الفنية لل�صف الأول الت�أهيلي:

املرحلة الت�أهيلية

1.1درا�سة فنية للخط العربي.
2.2تكوين فني باحلروف العربية.
3.3الطباعة بالعقد والربط على احلرير.
4.4الر�سم والتلوين على احلرير.
�5.5آنية خزفية ب�أ�سلوب ال�ضغط.
6.6ال�سالب و املوجب يف الر�سم.
7.7كوالج الأ�ساور .
(8.8على غالف جملة الفنون).
�9.9أمناط القلم واحلرب.
�1010أر�سم نف�سي.
1111ب�أ�سلوب الفنان كلي.
1212احللم.
1313ب�أ�سلوب الفنان �شيجال.
1414غالف ملذكراتي بورق الق�صدير.
1515برو�ش بورق الق�صدير.
�1616أ�ساور ال�صداقة.
�1717صناعة ال�سالل الب�سيطة.
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الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

خط عربي.

طباعة.

الأهداف التعليمية

1.1التع ّرف على �أنواع اخلطوط العربية.
� 2.2أهمية اخلط العربي.
 3.3ر�سم حروف منفردة من اخلط العربي(حرفني �أو ثالثة).
 4.4ا�ستخدام ورق املربعات يف الر�سم.
 5.5الت�أكيد على الدقة �أثناء الر�سم.
 1.1التع ّرف على �أ�س�س التكوين الفني.
 2.2التعبري باحلروف العربية ب�إيقاعات جمالية متناغمة.
 3.3ر�سم تكوين من احلروف العربية ( حرفني �أو ثالثة).
 4.4تلوين التكوين بالأقالم امللونة.
5.5الإح�سا�س بالقيم اجلمالية يف اخلط العربي.
 1.1البدايات الأولى لطباعة الباتك.
 2.2طرائق الربط املختلفة.
 3.3التع ّرف على اخلامات والأدوات.
 4.4طرق و�أ�ساليب الربط املختلفة.
 5.5تنفيذ جتارب لونية بالعقد والربط على خامة احلرير.
� 6.6إتقان اخلطوات املتبعة لل�صباغة.
 7.7ال�شعور بجمال الت�أثريات اللونية.

املفردات
درا�سة فنية للخط
العربي.

تكوين فني باحلروف
العربية.

الطباعة بالعقد
والربط
على احلرير.

1.1طريقة نقل ت�صميم فني ب�سيط على احلرير.
الر�سم والتلوين على
 2.2حتديد الت�صميم باملحدادت اخلا�صة.
احلرير.
3.3تلوين الت�صميم ب�ألوان احلرير.
4.4الإح�سا�س بالتناغم بني العالقات اخلطية واللونية (الت�صميم والتلوين ).
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النماذج

ال�صف الأول الت�أهيلي

الوحدة
�آ�شغال وحرف.

الر�سم بالأبي�ض
والأ�سود.

الأهداف التعليمية

املفردات

النماذج

 1.1ذكر �أ�ساليب الت�شكيل بالطينة اخلزفية.
2.2ت�شكيل كرة من الطينة اخلزفية ،و من ثم ال�ضغط بالإبهام يف الو�سط.
�آنية خزفية ب�أ�سلوب
 3.3جذب الأطراف بالأ�صابع ب�سماكه منا�سبة.
ال�ضغط.
� 4.4إ�ضافة تفا�صيل با�ستخدام �أدوات منا�سبة.
 5.5تلوين القطع بعد احلرقة الأولى.
 1.1التمييز بني الفراغ املوجب وال�سالب.
 2.2التدريب على مهارة الق�ص.
ال�سالب و املوجب يف
 3.3ر�سم �آنية باللون الأ�سود يف الفراغ ال�سالب يف اجلزء ال�سفلي من اللوحة.
الر�سم.
 4.4ر�سم باقة من الزهور يف الفراغ املوجب با�ستخدام اللون الأبي�ض يف
اجلزء العلوي من اللوحة.
1.1التكرار و التنويع يف ر�سم �شكل الأيادي.
 2.2التنويع يف ا�ستخدام �أمناط اخلطوط والأ�شكال.
 3.3ملء امل�ساحات ب�أمناط زخرفية متعددة.
4.4التدريب على ال�صرب يف ا�ستكمال التفا�صيل.

�أمناط القلم واحلرب.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الثالث

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

ر�سم وتلوين.

الت�شكيل
املج�سم.

72

الأهداف التعليمية

املفردات

 1.1التع ّرف على نبذة من حياة الفنان بول كيلي و �أ�سلوبه الفني ( فن
جتريدي).
 2.2جتريد �شكل الإن�سان لدائرة بحجم كبري ،و من ثم �إ�ضافة اخلطوط
با�ستخدام امل�سطرة.
 3.3تلوين امل�ساحات ب�ألوان خمتلفة با�ستخدام الألوان البا�ستل الزيتية.

�أر�سم نف�سي
ب�أ�سلوب الفنان كلي.

 1.1التعرف على نبذة من حياة الفنان مارك �شيجال و�أ�سوبه الفني ( فن
�سريايل).
 2.2ذكر خوا�ص الفن ال�سريايل من مبالغة يف �أحجام العنا�صر و انعدام
اجلاذبية الأر�ضية.
 3.3ر�سم عنا�صر من حلم �أو �أمنيات ب�أ�سلوب الفن ال�سريايل.
 4.4حتديد الأ�شكال ب�ألوان با�ستل زيتية.
 5.5تلوين امل�ساحات بالألوان املائية.
� 6.6إ�ضافة ت�أثريات با�ستخدام امللح اخل�شن على الألوان و هي رطبة.

احللم
ب�أ�سلوب الفنان
�شيجال.

 1.1ر�سم جمموعة من العنا�صر املحببة يف تكوين على الفلني ال�صناعي.
 2.2ا�ستخدام املحددات �أو ع�صار ال�صمغ يف حتديد اخلطوط .
 3.3تثبيت مناديل ورقية ،و من ثم ورق الق�صدير بال�صمغ.
� 4.4إ�ضافة التفا�صيل بالقلم الر�صا�ص.
 5.5ا�ستخدام ورني�ش الأحذية لإ�ضافة لون يف الأماكن الغائرة.

غالف ملذكراتي بورق
الق�صدير.

النماذج

ال�صف الأول الت�أهيلي
الوحدة

الت�شكيل
املج�سم

الأهداف التعليمية
 1.1ر�سم ت�صميم لربو�ش.
2.2جتزيئ الت�صميم لعنا�صر.
 3.3ق�ص الأ�شكال على الفلني ال�صناعي.
 4.4ل�صق الأجزاء ب�شكل طبقات.
 5.5تثبيت مناديل ورقية و من ثم ورق الق�صدير بال�صمغ.
� 6.6إ�ضافة التفا�صيل بالقلم الر�صا�ص.
 7.7ا�ستخدام ورني�ش الأحذية لإ�ضافة لون يف الأماكن الغائرة.
 8.8اختيار خامات منا�سبة لإثراء العمل.

املفردات

النماذج

برو�ش بورق الق�صدير.

 1.1ان�شاء عمل فني مت�صل على ورقتني (بالطول �أو بالعر�ض).
 2.2حتديد �شكل اليد بالقلم الأ�سود �إمتداد ًا على ورقتني من كرا�سة الر�سم.
 3.3تلوين ال�شكل و الأر�ضية بالألوان البا�ستل.
كوالج الأ�ساور (على
تعدد الو�سائط  4.4ق�ص جمموعة من امل�ستطيالت من �أوراق خمتلفة الألوان و الزخارف.
غالف جملة الفنون).
 5.5تثبيت امل�ستطيالت على �شكل اليد لتعطي �شكل الأ�ساور.
 6.6كتابة (�أنا �أحب �أن �ألب�س  )-----يف البداية لتكمل التلميذة اجلملة.
�7.7إعطاء الفر�صة للتعبريعن الذات.

املرحلة الت�أهيلية

ن�سيـ ـ ـ ــج

1.1التعرف على طريقة عمل العقدة.
 2.2تثبيت �أربعة خيوط �ألوان خمتلفة من اجلهة العلوية بالورق الال�صق و من
الأ�سفل بالكما�شة على ورق مقوى.
�أ�ساور ال�صداقة.
 3.3التمكن من تنفيذ العقد.
 4.4عقد اال�سورة من الطرفني عند االنتهاء.
 5.5تقدير العمل اليدوي.
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الف�صل الثالث
الوحدة

الت�شكيل
املج�سم .
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الأهداف التعليمية

املفردات

1.1التع ّرف على �أ�ساليب ت�شكيل ال�سالل.
 2.2ذكر خطوات �صناعة ال�سالل با�ستخدام قالب (حجرة� ،شمامة �أو
برتقالة).
�صناعة ال�سالل
 3.3ترطيب �أعواد الق�صب املفرغة.
الب�سيطة.
 4.4عمل عقدة من الو�سط و تثبيتها.
 5.5تكرار العقد ب�شكل دائري و ع�شوائي حول القالب.
�6.6إتقان اخلطوات و�صو ًال �إلى فك ال�سلة.

النماذج

الرابع�أهيلي
الثاين الت
ال�صف
الف�صل

ال�صف الثاين الت�أهيلي

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الرابع

القر�آن الكرمي
الأهداف ال�سنوية ملادة القر�آن الكرمي لل�صف الثاين الت�أهيلي:

�1.1أن يتلو التلميذ القر�آن الكرمي من �سورة الفجر �إلى �سورة ال�شم�س ح�سب قدرته.
�2.2أن يحفظ التلميذ من �سورة الفجر �إلى �سورة ال�شم�س ح�سب قدرته.
�3.3أن يقر�أ التلميذ القر�آن الكرمي .
�4.4أن يراعي التلميذ �آداب تالوة القران الكرمي واملحافظة على امل�صحف .
�5.5أن يطبق التلميذ �أهم الآداب املتعلقة بالقران الكرمي .
�6.6أن يبني التلميذ بع�ض معاين الكلمات الغريبة .
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ال�صف الثاين الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
الأهداف التعليمية
�أن يطبق التلميذ �آداب التالوة والعناية بامل�صحف.
�أن يتلو التلميذ �سورة الفجر.
�أن يحفظ التلميذ �سورة الفجر قدر الأمكان.
�أن يعرب التلميذ عن حبه للقر�آن الكرمي وتوقريه لفظ ًا و�سلوك ًا.
�أن يو�ضح التلميذ معاين بع�ض الكلمات الغريبة.

املفردات
�آداب تالوة القر�آن الكرمي (الطهارة ،تنظيف الفم ،الرتتيل،
اال�ستعاذة والب�سملة ،الإن�صات ،العناية بامل�صحف).
�سورة الفجر.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

�آداب تالوة القر�آن الكرمي (الطهارة ،تنظيف الفم ،الرتتيل،
اال�ستعاذة والب�سملة ،الإن�صات ،العناية بامل�صحف).
�سورة البلد.
�سورة ال�شم�س.

املرحلة الت�أهيلية

�أن يراعي التلميذ �آداب التالوة.
�أن يتلو التلميذ �سورة البلد.
�أن يحفظ التلميذ �سورة البلد قدر االمكان.
�أن يتلو التلميذ �سورة ال�شم�س ويحفظ �سورة ال�شم�س.
�أن يعرب التلميذ عن حبه للقر�آن الكرمي وتوقريه لفظا و�سلوكا.
�أن يو�ضح التلميذ معاين بع�ض الكلمات الغريبة.

املفردات
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الف�صل الرابع

التوحيد
الأهداف ال�سنوية ملادة التوحيد لل�صف الثاين الت�أهيلي:
�1.1أن ي�سمي التلميذ نبيه .¤
�2.2أن يعطي التلميذ نبذة عن النبي .¤
�3.3أن يذكر التلميذ بع�ض �صفات النبي .¤
�4.4أن يذكر التلميذ �صفات النبي .¤
�5.5أن يبني التلميذ نبذة عن دعوة النبي .¤
�6.6أن يذكر التلميذ الواجب للنبي .¤
�7.7أن يذكر التلميذ الواجب لآل بيت النبي .¤
�8.8أن يذكر التلميذ الواجب ل�صحابة النبي .¤
�9.9أن يذكر التلميذ الواجب لأمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهن.
�1010أن يذكر التلميذ الواجب للخلفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم.
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ال�صف الثاين الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
املفردات

الأهداف التعليمية

معرفة العبد نبيه.
نبذة عن النبي .¤
�صفات النبي .¤
ال�صدق الأمانة.
دعوته يف مكة ـ هجرته ـ دعوته يف املدينة.
عموم ر�سالته ودليلها.
االقتداء بالنبي .¤
الواجب للنبي .¤
�أول الر�سل و�أخرهم.
دعوة الر�سل عليهم ال�سالم ودليل ذلك.

�أن يبني التلميذ بع�ض �سرية نبيه .¤
�أن يذكر التلميذ �صفات النبي .¤
�أن يبني التلميذ �صفة دعوة النبي  ¤يف مكة املدينة.
�أن يبني التلميذ الواجب للنبي .¤
�أن يقتدي التلميذ بالنبي .¤
�أن يذكر التلميذ ا�سم �أول الر�سل و�آخرهم.
�أن يبني التلميذ �إلى �أي �شيء يدعوا الر�سل عليهم ال�سالم.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

�أهل بيت النبي .¤
التعريف بهم ـ الواجب لهم.
�أمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهن
التعريف بهن ـ الواجب لهن.
�صحابة ر�سول اهلل .¤
التعريف بهم ـ الواجب لهم.
(اخللفاء الرا�شدون ر�ضي اهلل عنهم).
التعريف بهم ـ الواجب لهم.

املرحلة الت�أهيلية

�أن يعرف التلميذ معنى �أهل بيت النبي .¤
�أن يذكر التلميذ الواجب لأهل بيت النبي .¤
�أن يذكر التلميذ معنى �أمهات امل�ؤمنني.
�أن يذكر التلميذ الواجب لأمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهن.
�أن يبني التلميذ معنى �أ�صحاب الر�سول .¤
�أن يذكر التلميذ الواجب لأ�صحاب الر�سول � ¤أن يعدد التلميذ �أ�سماء اخللفاء
الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم.
�أن يذكر التلميذ الواجب للخلفاء الرا�شدين ر�ضي اهلل عنهم.

املفردات

79

الف�صل الرابع

الفقة
الأهداف ال�سنوية ملادة الفقه لل�صف الثاين الت�أهيلي:
�1.1أن يعرف التلميذ �أهم �أحكام ال�صوم.
�2.2أن يطبق التلميذ �أهم الآداب املتعلقة بالأكل وال�شرب .
�3.3أن يعرف التلميذ �أهم �أحكام احلج والعمرة ،و�صفتهما.
�4.4أن يطبق التلميذ حقوق الوالدين و�أ�سرته عليه .
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ال�صف الثاين الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
الأهداف التعليمية

�أن يعرف التلميذ �أهم �أحكام ال�صيام.
�أن يعرف التلميذ �أهم �آداب ال�صيام.
�أن يطبق التلميذ �أهم الآداب املتعلقة بالأكل وال�شرب.

املفردات
ال�صوم �أحكامه� ،آدابه.
�آداب الأكل وال�شرب.
الت�سمية عند الأكل وال�شرب ،حمد اهلل بعد الأكل وال�شرب.
ا�ستعمال اليمني والأكل مما يليه ،احرتام الطعام وعدم عيبه،
جتنب ما ي�ضر بال�صحة ،جتنب �إحداد النظر ملن ي�أكل ،ت�صغري
اللقمة ،وعدم احلديث ويف الفم طعام ،البعد عن ال�شرب من فم
الربادة ونحوها والتنف�س يف الإناء ،عدم جعل الأوراق املحرتمة
�سفرة للأكل.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

احلج ،والعمرة �صفتهما ،و�أحكامهما.
حقوق الوالدين.
طاعة الوالدين ،ال�سالم عليهما ،تقدميهما عند الدخول �أو
اخلروج ،خف�ض ال�صوت عندهما ،اال�ستئذان عند الدخول عليهما.
الأدب يف املنزل ومع الأ�سرة.
اجلد واجلدة ـ الإخوة ،الأخوات ،الأقرباء العم ـ اخلال ...وغريهم.

املرحلة الت�أهيلية

�أن يعرف التلميذ �أهم �أحكام احلج والعمرة و�صفتهما.
�أن يعدد التلميذ حقوق الوالدين.
�أن يعطي التلميذ �أمثلة على �آداب التعامل مع الوالدين.
�أن يطبق التلميد �أهم الآداب املتعلقة باملنزل.
�أن يت�ص ّرف التلميذ ب�أدب مع �أ�سرته.

املفردات
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اللغة العربية
الأهداف ال�سنوية ملادة اللغة العربية لل�صف الثاين الت�أهيلي:
�1.1أن يطبق التلميذ القراءة ال�صامتة على فهم الن�صو�ص.
� 2.2أن يطبق التلميذ مهارات القراءة اجلهرية على الن�صو�ص.
� 3.3أن ينمي التلميذ مهاراته يف احلوار الوظيفي.
� 4.4أن يكت�سب التلميذ مهارات نحوية جديدة.
� 5.5أن يطبق التلميذ الإمالء الوظيفي على ن�صو�ص وظيفية خمتارة.
� 6.6أن يطبق التلميذ مهارات جمال اخلط على كتابة الن�صو�ص.
� 7.7أن يحفظ التلميذ ثالث ق�صائد ق�صرية.
� 8.8أن يحرر التلميذ خطاب ًا ر�سمي ًا موجه ًا �إلى �شخ�صية اعتبارية.
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ال�صف الثاين الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول والثاين
�أن ي�شرح التلميذ الن�صو�ص بعد القراءة ال�صامتة.
�أن يجيب التلميذ عن �أ�سئلة الن�ص بعد القراءة ال�صامتة.
�أن ينمي التلميذ مهاراته يف احلوار الوظيفي.
�أن ي�ستخدم التلميذ مفردات لبقة يف حياته الوظيفية.
�أن يعرف التلميذ �أدوات النفي.
�أن يعرف التلميذ حروف اجلر.
�أن يفرق التلميذ بني عالمات التذكري والت�أنيث.
�أن يقر�أ التلميذ ن�صو�ص ًا ق�صرية.
�أن يطبق التلميذ الإمالء االختباري على ن�صو�ص خمتارة.
�أن ي�ست�شعر التلميذ جمال خطه.
�أن يكتب التلميذ خطاب ًا موجه ًا �إلى �إدارة املدر�سة.
جميل ووا�ضح.
�أن يكتب التلميذ الن�صو�ص ٍ
بخط ٍ
�أن يلقي التلميذ �أنا�شيد وق�صائد و�أهازيج حمفوظة.
�أن يعبرِّ التلميذ �شفهي ًا عن مو�ضوعات حمددة.
�أن يكتب التلميذ تعبري ًا عن مو�ضوعات حمددة.
�أن يذكر التلميذ �أ�ضداد ومرادفات لكلمات وظيفية.
�أن مينح التلميذ زمالءه فر�صة لتكملة حديثهم دون مقاطعة.
�أن يعطي التلميذ زمالءه فر�صة ملناق�شته.

مهارات القراءة ال�صامتة.
مهارات القراءة ال�صامتة.
مهارات احلوار الوظيفي.
مفردات عامة.
�أدوات النفي.
حروف اجلر.
عالمات التذكري والت�أنيث.
ن�صو�ص ق�صرية.
ن�صو�ص خمتارة.
جمال اخلط.
مهارات كتابة اخلطاب.
ن�صو�ص منوعة.
�أنا�شيد وق�صائد خمتارة.
التعبري ال�شفهي.
التعبري التحريري.
كلمات وظيفية خمتارة.
مهارات اال�ستماع.
مهارات املحادثة.

املرحلة الت�أهيلية

الأهداف التعليمية

املفردات
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الريا�ضيات
الأهداف ال�سنوية ملادة الريا�ضيات لل�صف الثاين الت�أهيلي:
�1.1أن يتعرف التلميذ على مفهوم الق�سمة.
�2.2أن يتعرف التلميذ على �إجراء عملية الق�سمة.
�3.3أن يتعرف التلميذ على حل م�سائل ق�سمة.
�4.4أن يتعرف التلميذ على ت�صنيف املنتجات ح�سب ال�سعر.
�5.5أن يتعرف التلميذ على ت�صنيف املنتجات ح�سب النوع .
�6.6أن يتعرف التلميذ على ت�صنيف املنتجات ح�سب احلجم.
�7.7أن يتعرف التلميذ على ت�صنيف املنتجات ح�سب الوزن .
�8.8أن يتعرف التلميذ على ت�صنيف املنتجات ح�سب املقا�س .
�9.9أن يتعرف التلميذ على ت�صنيف املنتجات ح�سب الكمية.
�1010أن يتعرف التلميذ على ت�صنيف املنتجات ح�سب املذاق.
�1111أن يتعرف التلميذ على ت�صنيف املنتجات ح�سب العدد.
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الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

الأهداف التعليمية

�أن يتع ّرف التلميذ مفهوم الق�سمة.
�أن يق�سم التلميذ على عدد من رقم واحد.
�أن يق�سم التلميذ على عدد من رقمني.
العمليات احل�سابية �أن يجري التلميذ عملية ق�سمة يحتوي ناجت الق�سمة فيها على �صفر.
�أن يجري التلميذ عملية ق�سمة مع وجود باق.
�أن يق�سم التلميذ با�ستخدام الآلة احلا�سبة.
�أن يحل التلميذ م�سائل ق�سمة بباق وبدون باق.

املفردات
املق�سوم  ،املق�سوم عليه الناجت.
رقم.
�أرقام.
ناجت الق�سمة.
الباقي.
�آله حا�سبة.
حل م�سائل ق�سمة.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

ي�صنف املنتجات املختلفة ح�سب ال�سعر.
ي�صنف املنتجات املختلفة ح�سب النوع.
ي�صنف املنتجات املختلفة ح�سب احلجم.
ي�صنف املنتجات املختلفة ح�سب الوزن.
ي�صنف املالب�س على الأرفف ح�سب املقا�س.
ي�صنف املنتجات املختلفة ح�سب الكمية.
ي�صنف املنتجات املختلفة ح�سب املذاق.
ي�صنف املنتجات املختلفة ح�سب العدد.

()50-000-20- 10
البان-حلوم-اجبان . 000-
مقا�سات (�صغرية –كبرية).
اوزان ( ثقيلة – خفيفة ).
مقا�س  -20مقا�س. 00-25
قليل –كثري-
خملالت  -موالح -حلى
مفرق -جملة

املرحلة الت�أهيلية

وحدة املفاهيم
(الت�صنيف)

الأهداف التعليمية

املفردات
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الرتبية االجتماعية
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية االجتماعية لل�صف الثاين الت�أهيلي:

�1.1أن ي�ستخدم التلميذ الأ�سلوب املنطقي يف حل م�شكالته.
�2.2أن يدرك التلميذ مفهوم النظام.
�3.3أن ميار�س التلميذ ثقافة احرتام الدور.
�4.4أن يق ّدر التلميذ �أهمية املحافظة على ممتلكات الآخرين.
�5.5أن ي�شارك التلميذ يف التوعية ب�أهمية املحافظة على املمتلكات اخلا�صة والعامة.
�6.6أن يعرف التلميذ �أنواع العالقات الإن�سانية وكيفية التعامل معها.
�7.7أن يدرك التلميذ الفروق بني اجلن�سني.
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الف�صل الدرا�سي الأول
الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
� .1أن يحرتم التلميذ مفهوم انتظار الدور.
� .2أن يعرف التلميذ املردود الإيجابي لتطبيق النظام و�ضبط الأدوار.
� .3أن يتع ّرف على بع�ض املواقف التي يجب �أن ينتظر فيها الدور.

�أخذ وانتظار الدور:
 �أخذ وانتظار الدور من ال�صفات احل�سنة. �أخذ وانتظار الدور يعني النظام. النا�س حتب من ينتظر دوره. -بع�ض املواقف التي يجب �أن ننتظر فيها الدور.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
� .1أن يدرك التلميذ �أن لكل �شخ�ص ممتلكاته اخلا�صة.
� .2أن يحافظ التلميذ على ممتلكات الآخرين.
� .3أن يعتذر التلميذ �إذا �أتلف �شيئ ًا من ممتلكات الآخرين.
� .4أن يقدر التلميذ حمافظة الآخرين على ممتلكاتهم.
� .5أن ي�ست�أذن التلميذ قبل ا�ستخدام ممتلكات الآخرين.

املحافظة على ممتلكات الآخرين:
 لكل �شخ�ص ممتلكاته اخلا�صة. نحافظ على ممتلكات الآخرين. نعتذر �إذا �أتلفنا ممتلكات الآخرين. نقدر حمافظة الآخرين على ممتلكاتهم. -اال�ستئذان قبل ا�ستخدام ممتلكات الآخرين.

املرحلة الت�أهيلية

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
� .1أن يعرف التلميذ كيف يت�صرف عندما يتعر�ض مل�ضايقة الآخرين.
� .2أن يبتعد التلميذ عمن ي�سيء له.
� .3أن يبلغ التلميذ عمن ي�سيء له.
� .4أن يطلب التلميذ النجدة ممن حوله.
� .5أن يبتعد التلميذ عمن يت�صرف ب�شكل �سىء.
� .6أن يتجنب التلميذ الت�صرف ب�شكل �سىء.

الإبالغ عن الت�صرفات ال�سيئة:
 كيف نت�صرف عندما التعر�ض مل�ضايقة من الآخرين؟ االبتعاد عمن ي�سيء لنا. التبليغ عمن ي�سيء لنا. طلب النجدة ممن حولنا. االبتعاد عمن يت�صرف ب�شكل �سيئ. -جتنب الت�صرف ب�شكل �سيئ.
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الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية
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املفردات

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
� .1أن يف ّرق التلميذ بني العالقة مع الأقارب واملعارف والعالقة مع الغرباء.
� .2أن يتجنب التلميذ مرافقة َمنْ ال يعرفهم.
� .3أن ي�س�أل التلميذ �أهله ومعلميه عمن ال يعرفهم.

العالقات مع الآخرين:
 نفرق بني العالقة مع الأقارب واملعارف والعالقة مع الغرباء. ال نرافق من ال نعرفهم. -ن�س�أل �أهلنا ومعلمينا عمن ال نعرفهم.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة:
� .1أن يعرف التلميذ الفرق بني الذكر والأنثى.
� .2أن يفهم التلميذ �أنه يلعب ويجل�س مع جن�سه.
� .3أن يعرف التلميذ االختالفات بني اجلن�سني ،والتي تتطلب مراعاتها
واحرتامها �أثناء احلديث.

�إدراك الفروق بني اجلن�سني:
 خلق اهلل النا�س من ذكر و�أنثى. الفرق بني الذكر والأنثى. نلعب وجنل�س مع جن�سنا. -نحرتم خ�صو�صية اجلن�س الآخر.

ال�صف الثاين الت�أهيلي

احلا�سب الآيل
الأهداف ال�سنوية ملادة احلا�سب الآيل لل�صف الثاين الت�أهيلي:

1.1تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال الطباعة باللم�س.
2.2تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج معاجلة الن�صو�ص.
3.3تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج العرو�ض و�إعداد ال�شرائح.
4.4تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج اجلداول الإلكرتونية.
5.5تدريب التلميذ على ا�ستخدام برامج ت�صفح �شبكة الإنرتنت.
6.6تدريب التلميذ على ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين لأجل �إر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية.
7.7تدريب التلميذ وتنمية مهاراته يف ا�ستخدام �شبكة «الإنرتنت» كم�صدر من م�صادر املعلومات.
8.8م�ساعدة التلميذ على اكت�ساب امليول الإيجابية والهادفة نحو ا�ستخدام الربامج التطبيقية للحا�سب.

املرحلة الت�أهيلية
89

الف�صل الرابع

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

الأهداف التعليمية

تقنية احلا�سب �أن ي�ستخدم بكفاءة املفاتيح الهامة يف لوحة املفاتيح.
�أن ين�سق فقرات الن�ص يف امل�ستند.
�أن ين�سق �صفحات امل�ستند.
تطبيقات
احلا�سب.

�أن ين�سق �شرائح العر�ض.

�أن ي�ضيف ت�أثريات حركية على الن�صو�ص والكائنات داخل
ال�شريحة.
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املفردات
طباعة حروف و�أرقام ال�صف العلوي.طباعة رموز ال�صف العلوي.تباعد الأ�سطر. �ضبط حماذاة الفقرة.تغيري �أبعاد هوام�ش �صفحة امل�ستند.�إ�ضافة �إطار ل�صفحة امل�ستند.تغيري تخطيط �شريحة.حذف �شريحة.ن�سخ �شريحة.تغيري ت�صميم ال�شريحة.تغيري خلفية ال�شريحة.�إ�ضافة حركة لن�ص �أو كائن.-التحكم يف ت�أثري احلركة.

ال�صف الثاين الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

تطبيقات
احلا�سب.

الأهداف التعليمية

املفردات

�أن يقوم بالتنقل �إلى �صفحات الويب با�ستخدام عناوين املواقع.

�أنواع املواقع.طريقة كتابة عناوين املواقع.الدخول �إلى املواقع بوا�سطة كتابة العنوان.�-إ�ضافة موقع �إلى املف�ضلة.

�أن يكت�سب العادات ال�سليمة عند ا�ستخدام الإنرتنت.

-ن�صائح و�إر�شادات عند ا�ستخدام الإنرتنت.

�أن يتع ّرف على الربيد الإلكرتوين.

تعريف الربيد الإلكرتوين.فوائد الربيد الإلكرتوين.ن�صائح عند التعامل مع الربيد الإلكرتوين.-كتابة عنوان الربيد الإلكرتوين.

�أن يدخل التلميذ البيانات ب�أنواعها املختلفة �إلى �أوراق العمل.

�أنواع البيانات التي ميكن �إدخالها.
�إدخال البيانات �إلى ورقة العمل.

�أن ي�ستطيع �إر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية عرب موقع الربيد
الإلكرتوين.

ت�سجيل بريد الكرتوين عرب �إحد مواقع الربيدالإلكرتوين.
�إر�سال وا�ستقبال الر�سائل عن طريق موقع الربيدالإلكرتوين.
�-إرفاق امللفات مع الر�سالة.

�أن يتدرب على البحث يف ال�شبكة العاملية (الإنرتنت) عن املعلومات
التي يحتاجها.

الدخول على بع�ض مواقع البحث على �شبكة الإنرتنت-البحث عن معلومة عن طريق موقع البحث.

املرحلة الت�أهيلية

�أن ين�سق حمتويات �أوراق العمل.

�إ�ضافة �صف �أو عمود للجدول.حذف �صف �أو عمود من اجلدول.زيادة حجم ال�صف �أو العمود.-ن�سخ حمتوى خاليا اجلدول.
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الف�صل الرابع

الرتبية املهنية (بنني)
الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية لل�صف الثاين الت�أهيلي :

� -1أن يكت�سب التلميذ املهارات الأ�سا�سية لبع�ض املهن التي تتنا�سب مع قدراته.
� -2أن يكون التلميذ قادر ًا على االنخراط يف �سوق العمل يف املجاالت التي تنا�سب قدراته.
� -3أن يتكون لدى التلميذ اجتاه �إيجابي نحو العمل.
� -4أن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.

الف�صل الدرا�سي الأول والثاين
املفردات

الأهداف التعليمية
مع اال�ستمرار يف ت�أهيل التالميذ لإك�سابهم املهارات الرئي�سية للمهن التي تتنا�سب مع ميولهم وقدراتهم.

�أن يكون التلميذ قادر ًا على البحث عن عمل.
�أن يحدد التلميذ جهات العمل املحتملة.
�أن يكون التلميذ قادر ًا على كتابة ال�سرية الذاتية.
�أن يتعرف التلميذ على ماهية املقابلة ال�شخ�صية.
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•م�صادر البحث عن العمل :
1.1مكاتب التوظيف.
2.2االعالنات يف و�سائل الإعالم .
3.3املواقع الإلكرتونية جلهات العمل املحتملة.
•املتطلبات الرئي�سية للتوظيف.
•عنا�صر ال�سرية الذاتية.
•خ�صائ�ص املقابلة ال�شخ�صية.

ال�صف الثاين الت�أهيلي

الرتبية املهنية (بنات)
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية املهنية لل�صف الثاين الت�أهيلي:

� .1أن تطبق التلميذة ال�شروط ال�صحية ل�صالون التجمبل.
� .2أن تتقن التلميذة مهارة التنظيف و ت�سريح ال�شعر.
� .3أن تكت�سب التلميذة مهارة اخلياطة اليدوية ( الكور�شية  -التطريز).
� .4أن تكت�سب التلميذة مهارات فنية يدوية ( اجللديات � -شموع � -إك�س�سورات).
� .5أن تنمي املهارات الفنية اجلمالية لديها.
� .6أن تكت�سب التلميذة مهارات التعامل مع الزبائن.
� .7أن متار�س التلميذة مهارات الرتتيب وتغليف الب�ضائع.
� .8أن تكت�سب التلميذة مهارة ت�سعري الب�ضائع.
� .9أن تك�شف التلميذة على �أ�سعار الب�ضائع بالأجهزة املخت�صة.
� .10أن ت�صنف التلميذة الب�ضائع يف الأماكن املنا�سبة.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الرابع

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

العمل ب�صالون
التجميل.

الأهداف التعليمية
تنظيف فر�ش ال�شعر.تغيري الفوط وغ�سل الفوط املت�سخة.تنظيف الأر�ضيات.ترتيب وتنظيف املحل.ترتيب الأدوات وت�صنيفها.-امل�ساعدة يف م�سك الأ�ست�شوار ومناولة الفر�ش و�أدوات الزينة.

عمل �إك�س�سوارات ن�سائية.�أعمال تطريز.�أعمال كوري�شيه.عمل جلديات.عمل �شموع.احلرف اليدوية.
عمل �إك�س�سوارات منزلية.�أعمال خزفية.تغليف الهدايا.تن�سيق الزهور.-تغليف امللفات وتزيينها.
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ال�صف الثاين الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة
العمل يف الأ�سواق
املركزية.

العمل بامل�صانع.

الأهداف التعليمية
ترتيب وتنظيم وت�صنيف الب�ضاعة.تعبئة �أكيا�س الزبائن واملت�سوقني.امل�ساعدة يف ت�سعري الب�ضائع.الك�شف عن الأ�سعار من خالل الأجهزة املخت�صة بذلك. عد النقود. و�ضع النقود يف املكان املخ�ص�ص.تغليف وترتيب املنتج.ت�صنيف املنتج.و�ضع الأ�سعار على املنتج.تغليف وتعبئة يف ال�صناديق.-ترتيب وت�صنيف ال�صناديق.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الرابع

الرتبية الأ�سرية (بنات)
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الأ�سرية لل�صف الثاين الت�أهيلي:

�1.1أن تكت�سب التلميذة �أ�صول التجميل والعناية بالب�شرة.
�2.2أن تتكوي التلميذة بالطريقة ال�صحيحة.
�3.3أن تعد التلميذة �أ�صناف �صحية لوجبة الع�شاء.
�4.4أن تعتني التلميذة باملطبخ.
�5.5أن ت�شارك التلميذة باملنا�سبات الوطنية املختلفة.
�6.6أن تتعامل التلميذة مع �ضغوطات احلياة.
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ال�صف الثاين الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

الأهداف التعليمية

املفردات

ملب�سي.

�أن تتدرب التلميذة عملي ًا على كوي املالب�س.
�أن تتدرب التلميذة عملي ًا على العناية باملكواة.

كوي املالب�س:
�أهمية الكوي.
كيفية الكوي.
كيفية الكوي ح�سب نوع القما�ش.
العناية باملكواة.

الغذاء
والتغذية.

�أن تعدد التلميذة بع�ض الأ�صناف املنا�سبة لوجبة الع�شاء.
�أن تعد التلميذة وجبة ع�شاء متكاملة غذائي ًا واقت�صادي ًا.

وجبة الع�شاء:
�إعداد وجبة ع�شاء متكاملة غذائي ًا واقت�صادي ًا.

املرحلة الت�أهيلية

�صحتي
و�سالمتي.

�أن تقارن التلميذة بني �أنواع الب�شرة.
�أن تعلل التلميذة �أهمية املاء للب�شرة.
�أن تنمي التلميذة الإجتاهات الإيجابية لديها نحو الغذاء ودوره يف
�سالمة الب�شرة.
�أن ت�ستنتج التلميذة ت�أثري ال�شم�س على الب�شرة.
�أن تقدم التلميذة �أفكار ًا للعناية للب�شرة.
�أن تطبق التلميذة حركات تدليك اليدين والقدمني.

العناية بالب�شرة:
�أنواع الب�شرة.
�أهمية املاء للب�شرة.
دور الغذاء يف الب�شرة.
ت�أثري ال�شم�س على الب�شرة.
العناية بالب�شرة و�سالمتها.
ت�أثري �أدوات الزينة على الب�شرة.
حركات تدليك اليدين والقدمني.
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الف�صل الرابع

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

م�سكني.

الأهداف التعليمية
�أن تتدرب التلميذة على تنظيف الأجهزة الكهربائية بحذر و�سالمة.
�أن تغ�سل التلميذة القدور واملقايل با�ستقاللية.

املفردات
املطبخ:
نظافة وترتيب املطبخ.
تنظيف امليكروويف.
تنظيف اخلالط وباقي الأجهزة الكهربائية.
تنظيف القدور واملقايل.
تنظيف الطباخ والفرن.

�أن تقارن التلميذة بني املنا�سبات الوطنية املختلفة.
�أن تناق�ش التلميذة الأ�سابيع الوطنية (�أ�سبوع املرور).
منا�سبتي� .أن تغر�س التلميذة بع�ض ال�شتالت الزراعية بيدها يف حديقة املدر�سة.
�أن ت�شرح التلميذة �أهمية النباتات والأ�شجار اجلمالية يف البيئة.
�أ�سبوع ال�شجرة.
�أن تدرك التلميذة �أهمية حب العمل والتعاون مع الآخرين.
�أ�سبوع املرور.

وقتي
�أن تتع ّرف التلميذة على مفهوم ال�ضغوط.
والتعامل
�أن حتدد التلميذة م�ؤ�شرات الوقوع حتت ال�ضغوط.
مع �ضغوط
�أن تو�ضح التلميذة العالقة بني ال�ضغوط وال�صحة.
احلياة.
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مفهوم ال�ضغوط.
م�ؤ�شرات الوقوع حتت �ضغوط.
العالقة بني ال�ضغوط وال�صحة.

ال�صف الثاين الت�أهيلي

الرتبية الفنية
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الفنية لل�صف الثاين الت�أهيلي:

املرحلة الت�أهيلية

1.1تدرج الألوان يف تظليل املكعبات.
2.2طبيعة �صامته بالألوان املائية.
3.3منظور النقطة الواحدة.
4.4ر�سم ملنظر مدينة.
(5.املنظور).
6.6الت�شكيل ب�سلك معدين واحد.
7.7جم�سم بعدة �أ�سالك معدنية.
8.8ت�صميم واجهة م�سجد.
9.9م�ستوحى من الع�صور الإ�سالمية.
1010تكوين م�آذن وقباب.
1111م�ستوحى من الع�صور الإ�سالمية.
1212الف�سيف�ساء.
1313الن�سيج ال�شعبي (الن�سيج الب�سيط املقلم).
�1414آنية خزفية باحلبال الطينية.
�1515صب قوالب من اجلب�س.
1616احلركة (فن جتريدي ب�أ�سلوب الفنان جوان مريو).
1717خواطر(فن جتريدي ب�أ�سلوب الفنان جوان مريو).
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الف�صل الرابع
الوحدة

درا�سات يف
اللون.

الف�صل الدرا�سي الأول

الأهداف التعليمية

املفردات

 1.1التع ّرف على تقنيات التظليل لتحويل �شكل ذي بعدين ل�شكل ذي ثالثة
�أبعاد.
 2.2ر�سم ثالثة مربعات بالقلم الر�صا�ص با�ستخدام ال�ستن�سل.
 3.3خطوات ر�سم املكعب (ر�سم زواية  45درجة من اجلهة اليمنى من �أركان
املربعات نف�س االجتاه و الطول  ،تو�صيل النقاط ببع�ضها ال�ستخراج �شكل تدرج الألوان يف تظليل
املكعبات الثالثة).
املكعبات.
 4.4تلوين واجهة املكعبات بلون نقي.
 5.5خلط اللون النقي مع الأبي�ض و تلوين الواجهة العلوية والأ�سود للواجهة
اجلانبية.
� 6.6إتقان عملية خلط اللون.

 1.1ا�ستخدام ا�ستن�سل املربعات لر�سم جمموعة من املربعات املختلفة
الأو�ضاع على ورقة الر�سم.
 2.2حتديد نقطة التال�شي يف و�سط الورقة.
 3.3مد خطوط خفيفة من �أركان املربعات �إلى نقطة التال�شي.
 4.4ر�سم خطوط متوازية لأ�ضالع املربعات.
 5.5م�سح كل اخلطوط التي لي�ست جزء ًا من املكعب و التي خلف املكعبات .منظور النقطة
ر�سم هند�سي.
� 6.6إ�ضافة �شكل احلبل للربط بني املكعبات و ر�سم فوهة يف املربعات ليبدو الواحدة.
احلبل ك�أنه يدخل و يخرج من املكعبات.
 7.7حتديد اخلطوط باللون الأ�سود.
 8.8تلوين املكعبات با�ستخدام الألوان اخل�شبية و تدريج الألوان يف التظليل
با�ستخدام درجات خمتلفة يف ال�ضغط على القلم.
 9.9و�صف العمل املنفذ.
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النماذج

ال�صف الثاين الت�أهيلي
الوحدة
�أ�شغال املعادن.

ر�سم وتلوين.

الأهداف التعليمية

املفردات

النماذج

 1.1مميزات ال�سلك املعدين.
2.2التع ّرف على �أ�ساليب ا�ستخدام الأدوات لثني ولف ال�سلك املعدين.
الت�شكيل ب�سلك معدين
 3.3ر�سم �شكل (حيوانات �أو �أ�شخا�ص) بخط مت�صل.
واحد.
4.4ا�ستخدام الأدوات اخلا�صة يف ثني ال�سلك ملطابقة الت�صميم املر�سوم.
 5.5التمكن من تنفيذ عمل فني بال�سلك املعدين.
�1.إبراز جماليات امل�ساجد يف العمارة الإ�سالمية.
 2.مفهوم الت�صميم.
 3.التع ّرف على م�سميات �أجزاءامل�سجد.
 4.ر�سم الت�صميم بالقلم الر�صا�ص.
 5.مراعات الظل والنور عندالتلوين بالبا�ستيل.
 6.نقد الأعمال املنفذة.
 1.الفرق بني مفهوم الت�صميم والتكوين.
 2.تنفيذ تكوين من امل�آذن والقباب.
 3.حتقيق التدرج اللوين ب�ألوان البا�ستيل.
 4.ا�ستخدام اليد لتحقيق التدرج اللوين.
� 5.إدراك العالقات اخلطية واللونية املتنوعة.

ت�صميم واجهة م�سجد
م�ستوحى من الع�صور
الإ�سالمية.

تكوين م�آذن وقباب
م�ستوحى من الع�صور
الإ�سالمية.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الرابع
الوحدة

�أ�شغال
الف�سيف�ساء.

الأهداف التعليمية
 1.م�صطلح الف�سيف�ساء.
 2.الف�سيف�ساء الإ�سالمية.
 3.خطوات العمل لتنفيذ الف�سيف�ساء.
 4.اختيار ت�صميم ب�سيط ي�صلح للتنفيذ على الف�سيف�ساء.
 5.جتهيز قطع الف�سيف�ساء املنا�سبة.
 6.ر�ص قطع الف�سيف�ساء وتثبيتها على ال�سطح املراد.
� 7.سد الفراغات باجل�ص.
 8.تقدير العمل اليدوي.

املفردات

النماذج

الف�سيف�ساء.
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ال�صف الثاين الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

ر�سم وتلوين.

الأهداف التعليمية

املفردات

النماذج

 1.1ر�سم خط الأر�ض يف اجلزء ال�سفلي من الورقة.
2.2ا�ستخدام امل�سطرة يف ر�سم جمموعة من امل�ستطيالت خمتلفة االرتفاعات
عمودية على خط الأر�ض ومت�صلة ببع�ضها.
 3.3حتديد نقطة التال�شي يف و�سط الورقة.
 4.4خطوات ر�سم املنظور (مد خطوط خفيفة من �أركان امل�ستطيالت �إلى ر�سم ملنظر مدينة
نقطة التال�شي ،ر�سم خطوط متوازية لأ�ضالع امل�ستطيالت ،م�سح كل (املنظور).
اخلطوط التي لي�ست جزء ًا من املباين و التي خلفها).
� 5.5إ�ضافة التفا�صيل لتبدو كما هي يف حي الذي ي�سكن فيه كل تلميذ.
 6.6حتديد بالقلم الأ�سود و تلوين امل�ساحات يف كامل ورقة الر�سم.
� 7.7إتقان اخلطوات املتبعة.

املرحلة الت�أهيلية

 1.1التع ّرف على مفهوم قيمة اللون.
 2.2ر�سم ثالثة عنا�صر من الأواين املتداخلة بالقلم الر�صا�ص على ورق
للألوان املائية.
طبيعة �صامتة بالألوان
 3.3ر�سم خط حافة الطاولة يف الو�سط.
املائية.
 4.4حتديد اخلطوط باللون الأ�سود من الألوان ال�شمعية.
 5.5تلوين امل�ساحات بلون واحد من الألوان املائية و تخفيفه باملاء.
 6.6متييز اختالف قيمة اللون يف امل�ساحات املتجاورة.
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الف�صل الرابع
الوحدة

�أ�شغال
الن�سيج.

الأهداف التعليمية

 1.1التعريف بفن من الفنون ال�شعبية التي مار�سها الأجداد.
 2.2معرفة اخلامات والأدوات امل�ستخدمة يف الن�سيج.
 3.3عر�ض مفاهيم (ال�سداة  ،اللحمة  ،التف�سيح).
الن�سيج ال�شعبي
4.4اللز وال�ضبط.
(الن�سيج الب�سيط
 5.5خطوات جتهيز النول اخل�شبي للن�سيج (تق�سيم جانبي النول �إلى �سنتيمرت
املقلم).
ودق امل�سامري).
 6.6عمل الت�سدية ب�شكل �صحيح.
� 7.7إجادة تكرار عمل اللحمة.
 8.8الإح�سا�س ب�أهمية ودور احلرف ال�شعبية يف املجتمع.

1.1ذكر طرق الت�شكيل بالطينة اخلزفية.
 2.2فرد �شريحة من الطني لعمل قاعدة دائرية ال�شكل.
 3.3ت�شكيل حبال طينية و دجمها ب�أطراف ال�شريحة ب�إجتاه علوي.
�أ�شغال
 4.4ا�ستخدام �أدوات الت�شكيل بالطينة اخلزفية يف دمج احلبال و الزخرفة
اخلزف.
على الآنية اخلزفية ب�أ�سلوب احلز.
 5.5تلوين القطع اخلزفية بعد احلرقة الأولى.
� 6.6إمكانية االبتكار يف التنفيذ.
 1.1التع ّرف على خطوات �صب القوالب اجلب�سية.
 2.2فرد قطعة الطني ب�سماكة منا�سبة.
 3.3عمل �أثر لنموذج لعبة ب�أ�سلوب ال�ضغط على �شريحة الطني.
�صب القوالب 4.4 .غر�س �إطار من الفلني حول املج�سم.
� 5.5صب املزيج اجلب�سي على املج�سم.
 6.6تلوين املج�سم اجلب�سي ب�ألوان الأكرلك.
7.7القيمة اجلمالية يف املج�سم املنفذ.

104

املفردات

�أنية خزفية باحلبال
الطينية.

�صب قوالب من
اجلب�س.

النماذج

ال�صف الثاين الت�أهيلي
الوحدة

الأهداف التعليمية
 1.1الطرق املتبعة يف التعبري عن احلركة.
 2.2متثيل الإيقاعات احلركية يف الألعاب الريا�ضية.
 3.3ر�سم الإيقاعات احلركية يف الأن�شطة ب�شكل.
4.4مب�سط وجمرد.
 5.5ا�ستخدام �ألوان البا�ستل الناعمة.
 6.6حتليل بع�ض احلركات يف الر�سومات املنفذة.

ر�سم وتلوين.

املفردات

النماذج

احلركة
(فن جتريدي ب�أ�سلوب
الفنان جوان مريو).

 1.1التع ّرف على نبذة من حياة الفنان جوان مريو و�أ�سلوبه الفني (فن
�سريايل).
 2.2ذكر خوا�ص الفن ال�سريايل من مبالغة يف �أحجام العنا�صر وانعدام
اجلاذبية الأر�ضية.
خواطر
� 3.3شرح �أمثلة لبع�ض اخلواطر و كيف رمز لها الفنانون.
(فن جتريدي ب�أ�سلوب
 4.4ر�سم تكوين من اخلواطر املجردة بالقلم الر�صا�ص.
الفنان جوان مريو).
 5.5حتديد الأ�شكال بالألوان الفوما�سرت.
 6.6تلوين امل�ساحات بالألوان املائية.
 7.7التنفي�س انفعالي ًا من خالل الأ�سلوب التجريدي.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الرابع
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اخلام�سأهيلي
الثاين الت�
ال�صف
الف�صل

ال�صف الثالث الت�أهيلي

املرحلة الت�أهيلية
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القر�آن الكرمي
الأهداف ال�سنوية ملادة القر�آن الكرمي لل�صف الثالث الت�أهيلي:

�1.1أن يتلو التلميذ القر�آن الكرمي من �سورة الربوج �إلى �سورة الغا�شية ح�سب قدرته.
�2.2أن يحفظ التلميذ من �سورة الربوج �إلى �سورة الأعلى ح�سب قدرته.
�3.3أن يقر�أ التلميذ القر�آن الكرمي.
�4.4أن يراعي التلميذ �آداب تالوة القر�آن الكرمي واملحافظة على امل�صحف .
�5.5أن ي�ستنبط التلميذ بع�ض الأداب والفوائد من الآيات .
�6.6أن يبني التلميذ بع�ض معاين الكلمات الغريبة .
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ال�صف الثالث الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الأول
املفردات

الأهداف التعليمية
�أن يراعي التلميذ �آداب التالوة.
�أن ي�ستنبط التلميذ بع�ض الآداب والفوائد من الآيات.
�أن يتلو التلميذ �سورة الربوج.
�أن يحفظ التلميذ �سورة الربوج قدر الإمكان.
�أن يتلو التلميذ �سورة الطارق.
�أن يحفظ التلميذ �سورة الطارق.
�أن يعرب التلميذ عن حبه للقر�آن الكرمي وتوقريه لفظ ًا و�سلوك ًا.
�أن يو�ضح التلميذ معاين بع�ض الكلمات الغريبة.

�آداب تالوة القر�آن الكرمي (الطهارة ،تنظيف الفم ،الرتتيل،
اال�ستعاذة والب�سملة ،الإن�صات ،العناية بامل�صحف).
�سورة االربوج.
�سورة الطارق.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

�آداب تالوة القر�آن الكرمي (الطهارة ،اال�ستعاذة والب�سملة،
الإن�صات ،الوقار العناية بامل�صحف).
�سورة الطارق.
�سورة الأعلى.
�سورة الغا�شية.

املرحلة الت�أهيلية

�أن يراعي التلميذ �آداب التالوة.
�أن ي�ستنبط التلميذ بع�ض الأداب والفوائد من الآيات.
�أن يتلو التلميذ �سورة الغا�شية.
�أن يحفظ التلميذ �سورة الغا�شية قدر الإمكان.
�أن يتلو التلميذ �سورة الأعلى.
�أن يحفظ التلميذ �سورة الأعلى قدر الإمكان.
�أن يعرب التلميذ عن حبه للقر�آن الكرمي وتوقريه لفظ ًا و�سلوك ًا.
�أن يو�ضح التلميذ معاين بع�ض الكلمات الغريبة.

املفردات
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التوحيد
الأهداف ال�سنوية ملادة التوحيد لل�صف الثالث الت�أهيلي:
�1.1أن يبينّ التلميذ معنى الإميان.
�2.2أن يعدد التلميذ �أركان الإميان.
�3.3أن يذكر التلميذ مثا ًال على كل ركن من �أركان الإميان.
�4.4أن يذكر التلميذ بع�ض خ�صائ�ص ر�سالة حممد .¤
�5.5أن يذكر التلميذ معنى الإح�سان.
�6.6أن يحرتم التلميذ العلماء ويعرف ف�ضلهم.
�7.7أن يعرف التلميذ الواجب لوالة الأمر.
�8.8أن يعرف التلميذ ف�ضل التوحيد ويبني ثمرته.
�9.9أن يذكر التلميذ بع�ض �صفات �أهل التوحيد.
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الف�صل الدرا�سي الأول
املفردات

الأهداف التعليمية
�أن يعرف التلميذ الإميان.
�أن يذكر التلميذ �أركان الإميان ال�ستة.
�أن يعطي التلميذ نبذة خمت�صرة عن كل ركن من �أركان الإميان.
�أن يذكر التلميذ ا�سم كتاب امل�سلمني.
�أن يذكر التلميذ ا�سم نبينا .¤
�أن يبينّ التلميذ بع�ض خ�صائ�ص ر�سالة النبي .¤
�أن يذكر التلميذ ركن الإح�سان.
�أن يعطي التلميذ مثا ًال على ركن الإح�سان.

الإميان :تعريفه ـ �أركان الإميان.
الإميان باهلل.
املراد باملالئكة.
الإميان بالكتب ال�سماوية.
القر�آن الكرمي.
الإميان بالر�سل جميع ًا.
خ�صائ�ص ر�سالة .¤
الإميان باليوم الآخر (نعيم اجلنة و�صفتها).
ركن الإح�سان :تعريفه ،مثال عليه.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

ف�ضل العلماء ،ومكانتهم.
طاعة والة الأمر .
جهود ال�سلف يف ن�شر العقيدة.
ف�ضل العلم.
العمل بالعلم.
حق اهلل على العباد وحق العبيد على اهلل.
ثمرات التوحيد.
ف�ضل كلمة التوحيد.
�صفات �أهل التوحيد.

املرحلة الت�أهيلية

�أن يبينّ التلميذ ف�ضل العلماء ومكانتهم.
�أن يذكر التلميذ الواجب على امل�سلم لويل الأمر.
�أن يبينّ التلميذ نبذة خمت�صرة عن جهود ال�سلف يف �سبيل الدعوة.
�أن يعرف التلميذ ف�ضل العلم و�أهمية العمل به.
�أن يذكر التلميذ حق العبد على اهلل تعالى.
�أن يذكر التلميذ حق اهلل على العبيد.
�أن يعدد التلميذ بع�ض ثمرات التوحيد.
�أن يذكر التلميذ بع�ض �صفات �أهل التوحيد.

املفردات
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الفقة
الأهداف ال�سنوية ملادة الفقه لل�صف الثالث الت�أهيلي:
�1.1أن يتع ّرف التلميذ على �آداب ال�ضيافة .
�2.2أن يتع ّرف التلميذ �آداب اللبا�س والزينة .
�3.3أن يتع ّرف التلميذ على الأدب مع اجلريان.
�4.4أن يطبق التلميذ برناجم ًا يومي ًا.
�5.5أن يعرف التلميذ �أهم �أحكام الزكاة.
�6.6أن يحافظ التلميذ على املمتلكات العامة واخلا�صة.

الف�صل الدرا�سي الأول

الأهداف التعليمية

�أن يطبق التلميذ �أهم الآداب املتعلقة بال�ضيافة.
�أن يطبق التلميذ �أهم الآداب املتعلقة باللبا�س والزينة.
�أن ميار�س التلميذ الأدب مع الآخرين.
�أن ي�ضرب التلميذ �أمثلة على احرتام الأنظمة.
�أن يحاول التلميذ تطبيق برنامج يومي من لال�ستيقاظ من النوم ح�سب قدرته.
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املفردات
�آداب ال�ضيافة.
�آداب اللبا�س والزينة.
الأدب مع الآخرين.
الأدب عند خماطبة الآخرين.
(الأدب مع :املعلم ،الكبري ،اخلدم والعمال احرتام النظام،
اجلريان).
الت�أدب عند خماطبة الآخرين ،ال�صرب ،الب�شا�شة ،احرتام
اخلدم والعمال ،احلذر من م�صاحبة الأ�شرار ،م�ساعدة الكبري
وال�ضعيف ،جتنب �إزعاج اجلريان و�إيذائهم ،جتنب الإطالع على
�أ�سرار اجلريان.
الربنامج اليومي.
اال�ستيقاظ ،النوم.

ال�صف الثالث الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

�أن يعرف التلميذ �أهم �أحكام الزكاة.
�أن ميار�س التلميذ �أهم �آداب ال�صدقة.
�أن يو�ضح للتلميذ �آداب املزاح مع الغري.
�أن ميار�س التلميذ املحافظة على املمتلكات اخلا�صة والعامة.

املفردات
الزكاة وال�صدقة و�آدابهما.
�آداب املزاح مع الآخرين.
�إكثار املزاح و�آثار ذلك ،املزاح بال�ضرب �أو الكالم اجلارح ،الكذب
يف املزاح.
املحافظة على الكتب واملالب�س والأدوات ،املحافظة على الأ�شجار
ورعايتها ،الرفق باحليوانات والطيور� ،إعادة املفقودات �إلى
�أ�صحابها ،جتنب العبث باملمتلكات العامة ،عدم الإ�سراف يف املاء
والكهرباء.

املرحلة الت�أهيلية
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اللغة العربية
الأهداف ال�سنوية ملادة اللغة العربية لل�صف الثالث الت�أهيلي:
�1.1أن يقر�أ التلميذ ن�صو�ص ًا ر�سمية و�إعالمية.
�2.2أن يطبق التلميذ مهارات القراءة ال�صامتة على فهم الن�صو�ص.
� 3.3أن يطبق التلميذ مهارات القراءة اجلهرية على قراءة الن�صو�ص.
�4.4أن ينمي التلميذ مهاراته النحوية.
�5.5أن يطبق التلميذ الإمالء الوظيفي على ن�صو�ص وظيفية حمددة.
� 6.6أن يطبق التلميذ مهارات ال�سرعة والو�ضوح يف كتابة الن�صو�ص.
�7.7أن يحفظ التلميذ �أربع ق�صائد ق�صرية.
�8.8أن ي�ستخدم التلميذ مهارات احلوار للتوا�صل االجتماعي الوظيفي مع الآخرين.
�9.9أن يحرر التلميذ ن�صو�ص ًا وظيفية خمتارة.
�1010أن يتقن التلميذ مهارة تعبئة النماذج الوظيفية.
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ال�صف الثالث الت�أهيلي

حمتوى مادة اللغة العربية لل�صف الثالث الت�أهيلي:
الأهداف التعليمية

مهارات القراءة ال�صامتة.
ن�صو�ص وظيفية خمتارة.
مهارات احلوار الوظيفي.
مهارات التعبري ال�شفهي.
الأ�سماء املو�صولة.
جمل الأمر والنهي.
ن�صو�ص وظيفية خمتارة.
مقاالت ال�صحف.
ن�صو�ص طويلة.
جمال اخلط.
كتابة بطاقات التهنئة.
ن�صو�ص خمتارة.
�أنا�شيد وق�صائد خمتارة.
مهارات كتابة اخلطاب.
تعبئة مناذج التقدم للوظيفة.
مهارات اال�ستماع.
مهارات املحادثة.

املرحلة الت�أهيلية

�أن ي�شرح التلميذ الن�صو�ص الوظيفية بعد القراءة ال�صامتة.
�أن يفهم التلميذ الن�صو�ص بالقراءة ال�صامتة.
�أن يطبق التلميذ مهارات احلوار الوظيفي.
�أن يتقن التلميذ مهارات التوا�صل مع الآخرين.
�أن يعرف التلميذ الأ�سماء املو�صولة.
�أن يطبق التلميذ جمل الأمر والنهي يف حياته اليومية.
�أن يقر�أ التلميذ ن�صو�ص ًا وظيفية.
�أن يقر�أ التلميذ مقالة من �صحيفة يومية.
�أن يطبق التلميذ الإمالء الوظيفي على ن�صو�ص طويلة.
�أن يظهر التلميذ اهتمام ًا بجمال خطه.
بجمل ق�صرية.
�أن يكتب التلميذ بطاقات تهنئة ٍ
بخطوط وا�ضح ٍة وجميل ٍة و�سريعة.
�أن يكتب التلميذ الن�صو�ص
ٍ
�أن يلقي التلميذ �أنا�شيد وق�صائد و�أهازيج حمفوظة.
�أن يكتب التلميذ خطاب ًا ر�سمي ًا موجه ًا.
�أن يتقن التلميذ مهارة تعبئة مناذج التقدم للوظيفة.
�أن يظهر التلميذ اهتمام ًا باال�ستماع لقراءة الآخرين.
�أن يتحدث التلميذ بجر�أة �أمام الآخرين.

املفردات
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الريا�ضيات
الأهداف ال�سنوية ملادة الريا�ضيات لل�صف الثالث الت�أهيلي:
�1.1أن يتع ّرف التلميذ على العمالت النقدية حتى . 1000
�2.2أن يتع ّرف التلميذ على �أ�سعار ال�سلع .
�3.3أن يتع ّرف التلميذ على قيمة الفواتري بامل�شرتيات .
�4.4أن يتع ّرف التلميذ على الأ�سعار املخف�ضة.
�5.5أن يتع ّرف التلميذ على مقارنة �أ�سعار ال�سلع.
�6.6أن يتع ّرف التلميذ على ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل.
�7.7أن يتع ّرف التلميذ على قيمة التخفي�ض .
�8.8أن يتع ّرف التلميذ على قيا�س الطول بالوحدات املرتية .
�9.9أن يتع ّرف التلميذ على مقا�سات املالب�س والأحذية.
�1010أن يتع ّرف التلميذ على قيا�س الكتلة بالوحدات املرتية.
�1111أن يتع ّرف التلميذ على �أنواع امليزان يف عملية البيع وال�شراء.
�1212أن يتع ّرف التلميذ على قيا�س وزنه.
�1313أن يتع ّرف التلميذ على وحدة اللرت وقيا�سها.
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الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

العمليات
احل�سابية.

الأهداف التعليمية
يتع ّرف على العمالت النقدية.
يرتب العمالت النقدية من ال�صغري الى الكبري.
يقارن العمالت النقدية يف البيع وال�شراء.
يقارن ال�سلع ذات الأ�سعار املت�ساوية.
يقارن قيمة الفواتري بامل�شرتيات.
يقر�أ الأ�سعار من الورقة.
يتع ّرف على كيفية ا�ستخدام بطاقة ال�صراف الآيل.
يتع ّرف على القيمة املخف�ضة للأ�سعار.
يقارن قيمة التخفي�ض الأقل �أو الأكرث.

املفردات
(.)1000- 00-200 -100

�صغري-كبري.
بيع � -شراء.
مقارنة.
مقارنة.
قراءة.
بطاقة �صراف.
تخفي�ض . %
(.)%70 %50

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

يقي�س الطول بالوحدات املرتية.
يتع ّرف مقا�سات املالب�س،الأحذية.
يقي�س الكتلة بوحدات مرتية.
ي�ستخدم الأوزان يف عملية البيع وال�شراء.
يقارن �أوزان الأفراد.
يتع ّرف �أجزاء اللرت.
يقي�س ال�سعة بوحدات ال�سعة املرتية.
ي�ستعمل وحدة اللرت يف قيا�س كمية ال�سوائل املختلفة.

�شرب -ذراع � -سم  -مرت  -ملم -كيلو مرت.
مالب�س داخلية-مالب�س خارجية-حذاء�-شراب.
الكتلة -اجلرام-املليجرام-الكيلو جرام.
امليزان الإلكرتوين -امليزان العادي.
ميزان.
ن�صف-ربع.
اللرت -املللرت.
قيا�س  -اللرت.

املرحلة الت�أهيلية

وحدة املفاهيم
(الت�صنيف).

الأهداف التعليمية

املفردات
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الرتبية االجتماعية
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية االجتماعية لل�صف الثالث الرتبو ي الت�أهيلي:
� -1أن يعتز التلميذ ب�أنتمائه لوطنه اململكة العربية ال�سعودية.
� -2أن يعرف التلميذ ملك اململكة وويل عهده.
� -3أن يردد التلميذ الن�شيد الوطني بكل فخر و�إعتزاز .
� -4أن يتع ّرف على جوانب من جغرافية وطنه اململكة العربية ال�سعودية.
� -5أن يتع ّرف التلميذ على اخلدمات املقدمة يف بالده.
� -6أن يعرف التلميذ املق�صود باال�ستهالك والرت�شيد.
 -7ي�شارك التلميذ يف توعية املجتمع ب�أهمية الرت�شيد يف املاء والكهرباء.
� -8أن ي�شارك التلميذ يف املنا�سبات والأعياد الدينية.
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الف�صل الدرا�سي الأول
املفردات

الأهداف التعليمية

علم اململكة و�شعارها:
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
 بالدنا التي نعي�ش فيها هي اململكة العربية ال�سعودية.1.1يعرف �أن بالده التي يعي�ش فيها هي اململكة العربية ال�سعودية.
 نحب بالدنا اململكة العربية ال�سعودية.2.2يحب بالده اململكة العربية ال�سعودية.
 لبالدنا علم فيه كلمة التوحيد.3.3يتع ّرف على علم بالده اململكة العربية ال�سعودية (فيه كلمة التوحيد ولونه �أخ�ضر)
 -لون علم بالدنا �أخ�ضر.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
1.1يعرف �أن لبالده ن�شيد ًا وطني ًا.
2.2يحفظ ن�شيد بالده ويردده.

الن�شيد الوطني:
 لبالدنا ن�شيد وطني. -نحفظ ن�شيد بالدنا.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
1.1يعرف �أن عا�صمة بالدنا هي مدينة الريا�ض.
2.2يعدد �أهم املدن يف بالدنا (جدة والدمام ومكة املكرمة واملدينة املنورة).

عا�صمة اململكة و�أهم املدن:
 عا�صمة بالدنا مدينة الريا�ض.� -أهم املدن يف بالدنا.

املرحلة الت�أهيلية

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
1.1يعرف ا�سم ملك بالده.
2.2يعرف ا�سم ويل عهد بالده.
3.3يحب ملك بالده وويل عهده.

ملك اململكة وويل عهده:
 ملك بالدنا. ويل عهد ملك بالدنا . -نحب ملك بالدنا وويل عهده.

119

الف�صل اخلام�س

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

املفردات

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
بع�ض اخلدمات التي تقدمها بالدنا:
1.1يدرك �أن بالدنا تقدم لنا خدمات كثرية.
 تقدم بالدنا لنا خدمات كثرية.2.2يتعرف على بع�ض اخلدمات التي تقدمها بالدنا (التعليم ،وال�صحة ،واملوا�صالت،
 من اخلدمات التي تقدمها بالدنا.والأمن).
ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
1.1يعرف م�شكلة �شح املاء وتكلفة الكهرباء يف بالدنا.
2.2يعرف كيفية اال�سرت�شاد يف ا�ستهالك املاء والكهرباء.
3.3يقدم الن�صح للآخرين يف تر�شيد ا�ستهالك املاء والكهرباء.
4.4يدرك �أن الرت�شيد يف ا�ستهالك املاء والكهرباء من تعاليم الإ�سالم.

تر�شيد ا�ستهالك املاء والكهرباء:
 املاء والكهرباء تكلف بالدنا كثري ًا. ال ن�سرف يف ا�ستهالك املاء والكهرباء. نن�صح من ي�سرف يف ا�ستهالك املاء والكهرباء. -الرت�شيد يف ا�ستهالك املاء والكهرباء من تعاليم الإ�سالم.

ُيتوقع من التلميذ بعد درا�سته املفردة �أن:
املنا�سبات والأعياد:
1.1يعرف �أن يف الإ�سالم عيدين (الفطر والأ�ضحى).
 يف الإ�سالم عيدان (الفطر ،والأ�ضحى).2.2يتع ّرف على بع�ض مظاهر الأعياد وما ي�صحبها من عادات وتقاليد (الزيارات ـ
 مظاهر الأعياد وما ي�صاحبها من عادات وتقاليد.اللعب ـ امل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية داخل الأ�سرة).
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احلا�سب الآيل
الأهداف ال�سنوية ملادة احلا�سب الآيل لل�صف الثالث الت�أهيلي:

1.1تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال الطباعة باللم�س.
2.2تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج معاجلة الن�صو�ص.
3.3تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج العرو�ض و�إعداد ال�شرائح.
4.4تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال برامج اجلداول الإلكرتونية.
5.5تدريب التلميذ على اال�ستخدام الإيجابي برامج التحاور عرب الإنرتنت.
6.6تدريب التلميذ وتنمية مهاراته يف ا�ستخدام �شبكة «الإنرتنت» كم�صدر من م�صادر املعلومات.
7.7م�ساعدة التلميذ على اكت�ساب امليول الإيجابية والهادفة نحو ا�ستخدام الربامج التطبيقية للحا�سب.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

املفردات

الأهداف التعليمية

طباعة الأ�شكال املختلفة لأحرف الهمز واملد.�أن ي�ستخدم التلميذ بكفاءة املفاتيح الهامة يف لوحة املفاتيح.
-طباعة بع�ض حركات الت�شكيل.

تطبيقات
احلا�سب.
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�أن ين�سق التلميذ �صفحات امل�ستند.

�إ�ضافة ر�أ�س وتذييل لل�صفحة. تغيري �أبعاد هوام�ش ال�صفحة.�-إ�ضافة ترقيم لل�صفحات.

�أن ي�ضيف التلميذ الو�سائط املتعددة �إلى ال�شرائح.

�إدراج �صورة لل�شريحة.�-إدراج �صوت لل�شريحة.

�أن ي�ضيف التلميذ ت�أثريات حركية على ال�شرائح.

�إ�ضافة حركة لل�شريحة.تغيري حركة ال�شريحة �أو حذفها.�-إ�ضافة �صوت حلركة ال�شريحة.

�أن يطبع التلميذ ال�شرائح.

�إعداد ال�صفحة.-طباعة �صفحات العر�ض.

ال�صف الثالث الت�أهيلي

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

تطبيقات
احلا�سب.

م�صادر
املعلومات.

املفردات

الأهداف التعليمية
�أن يجري التلميذ احل�ساب التلقائي.

-اجلمع التلقائي.

�أن ين�شئ التلميذ ال�صيغ بالطرق التقليدية.

�-إن�شاء ال�صيغ.

�أن يقوم التلميذ بتمثيل البيانات ر�سومي ًا.

-متثيل البيانات بالر�سم البياين.

�أن يتدرب التلميذ على ا�ستخدام نظام املحادثة.

التع ّرف على برامج التحاور عرب الإنرتنت.�أخالقيات التحاور عرب الإنرتنت.-ا�ستخدام �أحد برامج التحاور عرب الإنرتنت.

�أن يتدرب التلميذ على حتديد البحث باملحددات املتاحة.

طرق البحث املتقدم يف الإنرتنت.

املرحلة الت�أهيلية
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الرتبية املهنية (بنني)
الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية لل�صف الثالث الت�أهيلي :

� -1أن يكت�سب التلميذ املهارات الأ�سا�سية لبع�ض املهن التي تتنا�سب مع قدراته.
� -2أن يكون التلميذ قادر ًا على االنخراط يف �سوق العمل يف املجاالت التي تنا�سب قدراته.
� -3أن يتكون لدى التلميذ اجتاه �إيجابي نحو العمل.
� -4أن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.

الف�صل الدرا�سي الأول
املفردات

الأهداف التعليمية
مع اال�ستمرار يف ت�أهيل الطالب لإك�سابهم املهارات الرئي�سة للمهن التي تتنا�سب مع ميولهم وقدراتهم.
 �إعداد ملف التوظيف. تعبئة النماذج اخلا�صة بطلب الوظيفة. �إر�سال متطلبات التوظيف من جهة التوظيف.� -شروط الأمن وال�سالمة يف بيئة العمل.

�أن يكون التلميذ قادر ًا على �إعداد متطلبات التوظيف.
�أن يعرف التلميذ �شروط الأمن وال�سالمة يف بيئة العمل.

الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية
�أن يطبق التلميذ ماتعلمه يف بيئة عمل حقيقية.
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املفردات
تطبيق ميداين.

ال�صف الثالث الت�أهيلي

الرتبية املهنية (بنات)
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية املهنية لل�صف الثالث الت�أهيلي:
� -1أن تكت�سب التلميذة مهارة التعامل مع ال�ضيوف والزبائن.
� -2أن تتقن التلميذة مهارة �إعداد الع�صري  -القهوة  -ال�شاي.
� -3أن تكت�سب التلميذة مهارة تن�سيق طاولة الطعام.
� -4أن تتقن التلميذة �إتكيت الطعام واملائدة.
� -5أن تراعي التلميذة معايري النظافة يف املطبخ.
� -6أن تتخل�ص التلميذة من النفايات.
 -7املطبخ التجاري  +الأ�سر املنتجة.
� -8أن تتقن التلميذة عمل �أ�صناف متنوعة من الأطعمة.
� -9أن تتدرب التلميذة على تغليف وت�سويق الأطعمة.
� -10أن تخطط التلميذة مل�شروع من م�شاريع الأ�سر املنتجة.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة
العمل يف
الأ�سواق
املركزية.

الأهداف التعليمية
ترتيب وتنظيم وت�صنيف الب�ضاعة.
تعبئة �أكيا�س الزبائن واملت�سوقني.
امل�ساعدة يف ت�سعري الب�ضائع.
الك�شف عن الأ�سعار من خالل الأجهزة املخت�صة بذلك.
عد النقود.
و�ضع النقود يف املكان املخ�ص�ص.

تغليف وترتيب املنتج.
ت�صنيف املنتج.
العمل بامل�صانع .و�ضع الأ�سعار على املنتج.
تغليف وتعبئة يف ال�صناديق.
ترتيب وت�صنيف ال�صناديق.
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الف�صل الدرا�سي الثاين
الأهداف التعليمية

الوحدة

التدريب على عمل كميات كبرية من الأطعمة املختلفة وخ�صو�ص ًا املعجنات واملحا�شي والأطباق ال�شعبية ،احللويات املختلفة.
التدريب على تغليف وجتميد املعجنات واملحا�شي و�إعدادها للبيع.
تغليف وتزيني احللويات – ال�سكر – التمور – وغريها.
املطبخ التجاري .التدريب على امل�أكوالت ال�شعبية .
التدريب على املطبخ الإيطايل .
التدريب على املطبخ الهندي .
التدريب على املطبخ ال�صيني .
امل�شاريع ال�صغرية والأ�سرة املنتجة .
التدريب على �صنع البهارات املنزلية وطحنها وتنظيفها .
التدريب على �صنع القهوة وطحنها وتغليفها .
تعليب البهارات املنزلية .
ت�سعري الب�ضاعة بال�سعر املنا�سب.
ترتيب املنتج يف �صينية.
طريقة البحث عن �أماكن البازرات واملعار�ض .
التدريب على و�ضع ح�ساب ان�ستقرام وكرت �إعالن .
حتديد طرق تو�صيل املنتج للزبائن عن طريق �سائق نقل �أو �سائق خا�ص.

املرحلة الت�أهيلية

م�شاريع الأ�سر
املنتجة .

التدريب على تغليف املنتج .
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الرتبية الأ�سرية (بنات)
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الأ�سرية لل�صف الثالث الت�أهيلي :
� .1أن تتقن التلميذة االهتمام و العناية بال�شعر.
� .2أن تكت�سب التلميذة مهارة �إ�صالح املالب�س.
� .3أن تعد التلميذة �أ�صناف ًا �صحية لوجبة الغداء.
� .4أن تتع ّرف على قواعد ال�سالمة يف املطبخ.
 5ان تتع ّرف على �أدوات املطبخ و ا�ستخداماتها.
� .6أن تتقن التلميذة �إتيكيت ترتيب املائدة.
� .7أن ت�شارك التلميذة باملنا�سبات االجتماعية.
� .8أن تتعامل التلميذة مع �ضغوط احلياة.
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الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

�صحتي
و�سالمتي.

الأهداف التعليمية

تتع ّرف على طرق العناية بال�شعر.
تتقن بع�ض الطرق لت�صفيف ال�شعر.

تعد بع�ض الأ�صناف املنا�سبة لوجبة الغداء.
الغذاء والتغذية.
تعد وجبة غداء متنوعة و�صحية.

ال�شعر و�صحته:
تعريف ال�شعر.
تغذية ال�شعر.
ملعة ال�شعر.
م�شكالت ال�شعر.
�أنواع ال�شعر.
حمام زيت ال�شعر.
طرائق لف ال�شعر.
وجبة الغداء:
�إعداد وجبة غداء متكاملة غذائي ًا واقت�صادي ًا.
املطبخ:
خماطر الزيوت.
وظائف �أدوات املطبخ وكيفية ا�ستخدامها.
ترتيب املوائد -طيات املناديل.
القواعد املتعلقة برتتيب �أدوات املائدة.
تزيني املائدة.
العناية مبناديل املائدة.
بع�ض �أ�شكال التزيني ملناديل املائدة.
�آداب الطعام.

املرحلة الت�أهيلية

م�سكني.

معرفة خماطر الزيوت امل�سكوبة على الفرن.
معرفة وظائف �أدوات املطبخ وكيفية ا�ستخدامها ب�أمان مثل
(اخلالط ،امليكروويف ،الفرن ،الثالجة ،حمم�صة اخلبز).
تطبق القواعد املتعلقة برتتيب �أدوات املائدة عملي ًا.
تقرتح جممالت لتزيني املائدة.
تعد مناديل املائدة كما تعلمتها قبل طيها.
تتدرب على عمل طيات مبتكرة خمتلفة ملناديل املائدة.
تبتكر �أ�شكا ًال جديدة لطي مناديل املائدة.
تناق�ش �آداب تناول الطعام.

املفردات
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الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة
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املفردات

الأهداف التعليمية

ت�صليح املالب�س:
تدرك حاجة املالب�س �إلى �إ�صالح.

ملب�سي.

حتر�ص على �إ�صالح املالب�س عند احلاجة (املالب�س امل�شقوقة-
الأزرار املقطوعة -اجلوارب امل�شقوقة).
تطلب امل�ساعدة يف �إ�صالح املالب�س حني ت�ستدعي احلاجة.

منا�سبتي.

ت�شارك بر�سومات وعبارات تعبريية عن يوم الغذاء العاملي.
تذكر �أهمية يوم املعلم.
ت�شكر اهلل على نعمة الأمن.
ت�شارك �إيجابي ًا مبو�ضوع يف الإذاعة املدر�سية عن اليوم الوطني.
ت�ساهم ب�شكل فعال يف �أ�سبوع النظافة يف املدر�سة.

يوم الغذاء.
يوم املعلم.
اليوم الوطني.
�أ�سبوع النظافة.

وقتي والتعامل
مع �ضغوط
احلياة.

تفرق بني �أ�شكال ال�ضغوط املختلفة.
تتدرب على �أ�ساليب التخ ّل�ص من ال�ضغوط.
تطبق �إ�سرتاتيجيات التحكم يف الغ�ضب.

�أ�شكال ال�ضغوط.
تلخي�ص م�صادر ال�ضغوط.
�أ�ساليب التخل�ص من ال�ضغوط.
الإبداع يف حتقيق املرونة عند مواجهة ال�ضغوط.
�إ�سرتاتيجيات التحكم يف الغ�ضب.

ال�صف الثالث الت�أهيلي

الرتبية الفنية
الأهداف ال�سنوية ملادة الرتبية الفنية لل�صف الثالث الت�أهيلي:
1.1املنظور (تكوين من املباين).
(2.2الظل والنور) تلوين تكوين من املباين.
3.3الت�شكيل املبا�شر بالأ�سالك املعدنية.
�4.4أ�شغال املعادن (الغائر والنافرعلى النحا�س).
5.5الر�سومات الرمزية قي ال�شعارات.
6.6الر�سم على الزجاج (ت�صميم).
7.7الر�سم على الزجاج (تلوين).
�8.8أر�سم نف�سي ب�أ�سلوب الفنان جني دوفت.
9.9قلوب ب�أ�سلوب فن البوب.
مبان والتلوين ب�أ�سلوب الفن التكعيبي.
1010ر�سم معامل ٍ
1111ر�سم منظر طبيعي ب�أ�سلوب الفن التنقيطي.
1212ن�سيج العنكبوت -كوالج �أقم�شة.
�1313أ�صمم معطفي.
1414وعاء �شكل البومة.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل اخلام�س

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة

 1.1ماهية املنظور.
 2.2قواعد املنظور.
ر�سم هند�سي.
 3.3التعرف على خط الأفق ونقطة التال�شي.
 4.4ا�ست�شعار �أهمية املنظور.

املنظور
(تكوين من املباين )

 1.1معرفة الظل والنور.
 2.2طريقة تنفيذ الظل والنور با�ستخدام �ألوان البا�ستيل.
الظل و النور.
 3.3تلوين التكوين مع �إمكانية ا�ستخدام الإ�صبع.
 4.4نقد لوحة املنظور والظل والنور.

( الظل والنور )
تلوين تكوين من املباين

�أ�شغال
املعادن.
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الأهداف التعليمية

املفردات

 1.1نوع املعادن التي ُت�صنع منها الأ�سالك.
 2.2طرائق الت�شكيل بالأ�سالك املعدنية.
3.3ر�سم تخطيطات �أولية للعمل بالأ�سالك.
 4.4ا�ستخدام الأدوات (الزرادية ،قطاعة الأ�سالك )ب�شكل جيد.
 5.5تطويع الأ�سالك يف عمل فني.
 6.6تذوق القيم اجلمالية للم�شغوالت املعدنية.

الت�شكيل املبا�شر
بالأ�سالك املعدنية

النماذج

ال�صف الثالث الت�أهيلي

الوحدة

�أ�شغال املعادن.

ت�صميم �شعار.

 1.1مفهوم الغائر والنافر.
�أ�شغال املعادن
 2.2ال�صناعات املعدنية يف الع�صور الإ�سالمية.
(الغائر والنافرعلى
 3.3ا�ستخدام �أدوات ال�ضغط على النحا�س �أو بدائلها.
�4.4إنتاج عمل فني يوظف فيه امل�سطحات الغائرة والنافرة بوا�سطة النحا�س).
ال�ضغط على النحا�س.
 5.5و�صف الأعمال الفنية املنتجة.
 1.1بدايات ا�ستخدام الرموز عند الإن�سان.
 2.2مفهوم الرمز.
 3.3مفهوم ال�شعار.
الر�سومات الرمزية يف
 4.4تو�ضيح ا�ستخدامات ال�شعار.
ال�شعارات.
 5.5معرفة �أ�س�س ت�صميم ال�شعار.
� 6.6إتباع خطوات ت�صميم ال�شعار.
 7.7ت�صميم �شعار للرتبية الفنية.
 8.8ا�ست�شعار �أهمية ال�شعارات يف حياتنا.
1.1نبذة تاريخية عن �صناعة الزجاج.
2.2املقارنة بني �أنواع الزجاج.
3.3طريقة نقل الت�صميم على الزجاج.
4.4اختيار ت�صميم منا�سب للر�سم على الزجاج.
 5.5ا�ستخدام ورق الكربون لنقل الت�صميم على الزجاج .
 6.6الت�أكيد على النظافة عند النقل.

الر�سم على الزجاج
(ت�صميم).

املرحلة الت�أهيلية

�أ�شغال الزجاج.

الأهداف التعليمية

املفردات

النماذج
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الف�صل اخلام�س
الوحدة

�أ�شغال
الزجاج.

الأهداف التعليمية
1.خطوات الر�سم والتلوين على الزجاج.
2.التعرف على املذيبات اخلا�صة ب�ألوان الزجاج.
3.حتديد الت�صميم باملحددات.
4.التلوين ب�ألوان الزجاج �أو ال�سرياميك با�ستخدام الفر�شاة �أو القطارة .
5.التمكن من التلوين على الزجاج بدرجات متناغمة و متجان�سة.
 6.حتري الدقة يف ملء امل�ساحات.

املفردات

النماذج

الر�سم على الزجاج
(تلوين).

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

الأهداف التعليمية
 1.التع ّرف على �أ�سلوب الفنان الفرن�سي جني دوفت يف ما �س ّماه ب “الفن النيئ”.
 2.ر�سم الذات ب�شكل مب�سط (خطوط خارجية).
3.جتزيء امل�ساحات باخلطوط الأفقية والر�أ�سية بالقلم الر�صا�ص.
 4.ا�ستخدام املحدد الأ�سود يف حتديد اخلطوط اخلارجية.
 5.حتديد اخلطوط الأفقية و الر�أ�سية بالألوان الفلوما�سرت (الأحمر و الأزرق).
 6.حتقيق التناغم الب�صري يف العمل الفني.

ر�سم وتلوين.
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 1.مفهوم فن البوب.
 2.التدريب على ا�ستخدام امل�سطرة يف عمل خطوط م�ستقيمة.
 3.حتديد �شكل القلب بالإ�ستن�سل.
 4.ت�سمية الألوان املت�ضادّة.
 5.تلوين ال�شكل بلونني مت�ضادين.
� 6.إن�شاء م�شروع تعاوين بتجميع كل �أربعة �أعمال يف لوحة.

املفردات
�أر�سم نف�سي
ب�أ�سلوب الفنان جني
دوفت.

قلوب ب�أ�سلوب فن البوب.

النماذج

ال�صف الثالث الت�أهيلي
الوحدة

الأهداف التعليمية

املفردات

�أ�شغال
الن�سيج.

� 1.1أهمية االن�سجام اللوين بني قطع الأقم�شة وبني القما�ش والأر�ضية.
 2.2خطوات تنفيذ املعطف امل�صغر.
 3.3توظيف ق�صا�صات الأقم�شة ب�شكل متجان�س.
 4.4الإح�سا�س ب�أهمية االبتكار يف العمل املنفذ.

�أ�صمم معطف.

�أ�شغال
اخلزف.

 1.1خطوات تنفيذ العمل الفني.
 2.2ا�ستخدام �ألوان القوا�ش يف تلوين الأر�ضية.
 3.3تنفيذ �شبكة العنكبوت با�ستخدام املحددات.
4.4توظيف ق�صا�صات الأقم�شة لتنفيذ ج�سم العنكبوت و�أوراق الأ�شجار.
5.5ال�شعور بالتوافق بني اخلامة امل�ستخدمة واملو�ضوع.

ن�سيج العنكبوت
كوالج �أقم�شة.

مبان
ر�سم معامل ٍ
والتلوين ب�أ�سلوب الفن
التكعيبي.

املرحلة الت�أهيلية

 1.1مفهوم الفن التكعيبي و رائده “بيكا�سو”.
 2.2ر�سم مب�سط ملنزل و �أ�شجار بالقلم الر�صا�ص.
�صب القوالب 3.3 .جتزيء اللوحة بثالثة خطوط ر�أ�سية و ثالثة خطوط �أفقية.
 4.4تلوين امل�ساحات ب�أربعة �ألوان خمتلفة.
 5.5الإح�سا�س بالقيمة الفنية واجلمالية يف الأ�سلوب التكعيبي.

النماذج
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الف�صل اخلام�س
الوحدة

الأهداف التعليمية
 1.1التع ّر ف على �أ�سلوب الفن التنقيطي ورائده ( جورج�سورا ).
 2.2الرتوي والنظر يف تفا�صيل الأ�شياء.
 3.3ر�سم منظر طبيعي من �صورة.
 4.4ا�ستخدام �ألوان التحبري امللونة.
 5.5الإح�سا�س بالقيمة الفنية للوحة التنقيطية.

ر�سم وتلوين.
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املفردات
ر�سم منظر طبيعي
ب�أ�سلوب الفن
التنقيطي.

 1.1التع ّرف على �أ�ساليب الت�شكيل بالورق.
 2.2ل�صق طبقة من قطع الورق اخلفيف على وعاء �أ�سطواين.
 3.3ا�ستخدام املق�ص يف ق�ص الأجنحة والأقدام من كرتون بطريقة �صحيحة.
املج�سم ب�ألوان الأكرلك.
 4.4تلوين ّ
وعاء �شكل البومة.
� 5.5إ�ضافة التفا�صيل ب�أقالم البوية.
 6.6ر�ش العمل با�ستخدام ر�شا�ش الورني�ش.
 7.7اال�ستمتاع بعملية الت�شكيل بالورق.

النماذج

ال�ساد�س(بنني)
الف�صلالبدنية
الرتبية

الرتبية البدنية (بنني)

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل ال�ساد�س

تعليم الألعاب التمهيدية
مفهومها:

تعترب من �أهم طرق تع ّلم الألعاب الريا�ضية الكبرية ،ومن خاللها يكت�سب التلميذ املهارات بطريقة �أ�سرع و�أكرث ت�شويق ًا وا�ستمتاع ًا وفهم ًا .
فهي �ألعاب معدلة 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 .وهذه الألعاب املعدلة تبد�أ ب�أن�شطة مب�سطة ت�شمل بع�ض املهارات ،والتي ت�ؤدي �إلى املزيد من الأن�شطة املعقدة التي ت�شتمل على عدة
�أداءات فنية مت�صلة بالريا�ضة قيد التعلم.
كما �أنها من حيث طبيعتها املب�سطة من �أ�صلح الألعاب للتالميذ املعوقني و�أن�شطتهم املعدلة ،كما �أنها تنا�سب املدار�س ذات الإمكان ـ ــات
والت�سهيالت املتوا�ضعة �أو امل�ساحات املحدودة .

�أهميتها:

� -1إدخال عامل ال�سرور على التالميذ.
 -2تطوير وحت�سني ال�صفات البدنية للتالميذ .
 -3التدفئة ويف هذه احلالة ُتعطى يف مرحلة الإعداد من وحدة الدر�س.
 -4حت�سني الأداء املهاري حتت ظروف �أكرث �صعوبة �أو ت�شبه ما يحدث يف املباريات تقريب ًا.
 -5تطوير ال�صفات الإرادية لدى التلميذ مثل العزمية واملثابرة والكفاح والثقة بالنف�س.
� -6إك�ساب التالميذ قيم ًا واجتاهات �إيجابية نحو العمل اجلماعي ،والتعاون والطاعة والنظام وحتمل امل�س�ؤولية.
 -7تعد التلميذ �إعداد ًا �سليم ًا من حيث تنمية املهارات الأ�سا�سية و�إعداد اجل�سم �إعداد ًا �صحيح ًا.
 -8تخترب هذه الألعاب مدى قدرة التلميذ على �إجادة املهارات الأ�سا�سية وكذلك البدنية.
 -9ترفع من م�ستوى اللياقة البدنية والقدرة احلركية للتالميذ.
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الرتبية البدنية (بنني)

�أنواعها:

 -1الألعاب التمهيدية للألعاب اجلماعية:
يق�صد بها الألعاب املعدة لتع ّلم املهارات الأ�سا�سية للألعاب اجلماعية :كرة القدم ،والكرة الطائرة ،وكرة اليد ،وكرة ال�سلة ،ولأهمية هذا
النوع من الألعاب ُيعطى لإتقان املهارة الأ�سا�سية .كما �أنها تعترب عن�صر ًا ناجح ًا لتع ّلم التلميذ حيث �أنه يكون يف مواقف م�شابهة للمواقف
التي تقابله يف املباريات ،وهذه تك�سبه ح�سن الت�صرف والقدرة على �أداء املهارة يف الظروف املختلفة.
�-2ألعاب متهيدية للجمباز:
وتهدف هذه الألعاب لتع ّلم بع�ض املهارات الأ�سا�سية على �أجهزة اجلمباز :احلركات الأر�ضية ،وح�صان احللق ،واحللق ،وح�صان القز،
واملتوازي ،والعقلة ،وتطويرها.
�-3ألعاب متهيدية لألعاب القوى:
وتهدف هذه الألعاب لتع ّلم املهارات الأ�سا�سية مل�سابقات �ألعاب القوى بق�سميها امليدان وامل�ضمار وتطويرها.
� -4ألعاب امل�ضرب:
ميكن تق�سيم هذه املجموعة داخلي ًا �إلى �ألعاب فردية وزوجية مثل التن�س وكرة الطاولة والري�شة الطائرة والأ�سكوات�ش.

قواعد ممار�ستها:

املرحلة الت�أهيلية

 -1على املع ّلم �أن يعد امللعب قبل وقت الدر�س.
 -2اختيار الألعاب التي تالئم م�ساحة امللعب الذي ي�ستخدم وتتفق وميول الطالب.
 -3مراعاة حالة اجلو يف ال�صيف وال�شتاء.
 -4التدرج من الألعاب ال�سهلة �إلى الألعاب ال�صعبة يف التنظيم ودرجة تركيب املهارة.
 -5االنتقال التدريجي من الألعاب ذات القوانني الب�سيطة �إلى الألعاب ذات القوانني املعقدة.
 -6على املعلم االهتمام بتحقيق الهدف الرئي�سي من الألعاب.
� -7إعالن النتيجة عقب كل م�سابقة لتنمية روح التناف�س ال�شريف بني اجلماعات املتناف�سة.
 -8يجب تق�سيم التالميذ �إلى جمموعات متقاربة يف امل�ستوى من حيث حجم اجل�سم والقدرة البدنية واملهارية.
 -9التغيري امل�ستمر يف اختيار الألعاب حتى ال يدخل امللل يف نفو�س التالميذ.
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الف�صل ال�ساد�س
� -10أن تراعى بع�ض النواحي ال�صحية الآتية :
�أ) يجب تعويد التالميذ على التنف�س الطبيعي �أثناء اللعب.
ب) �أن يكون الزي خفيف ًا ل ُي�سهل من �أداء املهارة.
ج) ينبغي �إنهاء اللعبة تدريجي ًا للو�صول �إلى الو�ضع الطبيعي للتنف�س.
 -11منا�سبة اللعبة املختارة مع الهدف العام للدر�س.
 -12االنتقال بالفرد تدريجي ًا من اللعب الفردي �إلى اللعب اجلماعي.

�أ�س�س اختيارها:

يجب على املع ّلم عند اختيار الألعاب التمهيدية �أن يراعي النقاط التالية:
 -1الأهداف (املهارية ،والبدنية ،واملعرفية ،والوجدانية):
ت�سهم كل لعبة �إلى حتقيق هدف �أو جمموعة �أهداف .وعلى املعلم �أن يختار اللعبة �أو الألعاب التي ت�ؤدي �إلى حتقيق تلك الأهداف.
 -2مرحلة النمو التي مير بها التلميذ:
لكل مرحلة �سنية خ�صائ�صها البدنية واحلركية والنف�سية والعقلية واالجتماعية ،فيجب على املع ّلم �أن يراعي منا�سبة اللعبة املختارة مع
خ�صائ�ص مرحلة النمو ملمار�سيها.
 -3عامل التدرج:
يجب �أن يراعي املعلم عامل التدرج يف ال�صعوبة فيبد�أ بالألعاب غري املعقدة ثم يتدرج بعد ذلك يف ال�صعوبة ،فعلى �سبيل املثال ففي الألعاب
التمهيدية لألعاب الكرة ميكن مراعاة التدرج التايل:
�أ ) �أن يكون جميع التالميذ ثابتني ،والكرة فقط هي املتحركة.
ب) �أن يكون التالميذ امل�ستحوذ على الكرة متحرك ًا والكرة �أي�ض ًا متحركة.
ج) �أن يكون جميع الطالب امل�شرتكني يف اللعبة متحركني والكرة �أي�ض ًا متحركة.
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الرتبية البدنية (بنني)

جماالت ومعايري وم�ؤ�شرات �أداء مقرر مرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي
(الألعاب التمهيدية)
الوحدة

احلركي.

املعيار

امل�شاركة يف �أن�شطة الألعاب التمهيدية املختلفة.

م�ؤ�شرات الأداء
ميار�س لعبة متهيدية لكرة القدم. ميار�س لعبة متهيدية لكرة الطائرة. ميار�س لعبة متهيدية لكرة ال�سلة.ميار�س لعبة متهيدية لكرة اليد. ميار�س لعبة متهيدية لكرة امل�ضرب. ميار�س لعبة متهيدية لكرة الطاولة. ميار�س لعبة متهيدية للري�شة الطائرة. ميار�س لعبة متهيدية يف الوثب الطويل. ميار�س لعبة متهيدية يف القفز العايل. ميار�س لعبة متهيدية يف التتابع. -ميار�س لعبة متهيدية يف بع�ض �أجهزة اجلمباز.

املرحلة الت�أهيلية
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الف�صل ال�ساد�س
الوحدة
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املعيار

م�ؤ�شرات الأداء

املعريف.

�إتقان بع�ض من املعارف
املرتبطة بالألعاب التمهيدية.

الوعي ببع�ض قوانني لعبة كرة القدم.الوعي ببع�ض قوانني لعبة كرة الطائرة.الوعي ببع�ض قوانني لعبة كرة ال�سلة.الوعي ببع�ض قوانني لعبة كرة اليد.الوعي ببع�ض قوانني لعبة كرة امل�ضرب.الوعي ببع�ض قوانني لعبة كرة الطاولة.الوعي ببع�ض قوانني لعبة الري�شة الطائرة.الوعي ببع�ض قوانني م�سابقات العاب القوى.-الوعي ببع�ض قوانني م�سابقات �أجهزة اجلمباز.

الوجداين.

�إتقان بع�ض من
القيم والإجتاهات.

تقدير قيمة النظام.تقدير قيمة ال�صدق.تقدير قيمة اال�ستئذان. تقدير قيمة الرقابة الذاتية.تقدير قيمة �إبراز القدرات الفردية. تقدير قيمة التناف�س املحمود. تقدير قيمة املحافظة على بيئة الأن�شطة البدنية. -تقدير قيمة املحافظة على الأدوات والأجهزة.

الرتبية البدنية (بنني)

مناذج لتدري�س الألعاب التمهيدية
النموذج الأول:
ا�سم اخلربة التعليمية :التنطيط يف كرة اليد.
الأهداف:

نتيجة امل�شاركة يف �أن�شطة هذه اللعبة �سيط ّور التلميذ قدراته يف :
تنطيط الكرة وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.

مهاري

التعرف على قانون قدم االرتكاز �أثناء التنطيط من الثبات.

معريف

تقديره لقيمة الرقابة الذاتية �أثناء تطبيق �أن�شطة تنطيط الكرة واالرتكاز.

وجداين

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:

املرحلة الت�أهيلية

1.1وقوف الو�ضع �أمام ًا حمل الكرة مبواجهة الإجتاه املق�صود.
2.2دفع الكرة للأر�ض مع التحرك بالإجتاه املق�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.
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�شرح الأداء:

تبد�أ فعاليات الدر�س ب�أن يوجه املع ّلم 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 .
•ليقف كل منكم ويحرك الكرة على �أجزاء ج�سمه.
•الت�أكيد على مفهوم احليز اخلا�ص �أثناء الأداء دون الت�أثري على الزميل.
•كل تلميذين معهما كرة واحدة لرنى كل منكم يقوم بدحرجة الكرة �إلى زميله من و�ضع اجللو�س الطويل فتح ًا  .كرر الأداء مرة باليدين مع ًا ومرة باليد
اليمنى ومرة باليد الي�سرى .
•قم بدحرجة الكرة با�ستخدام يد واحدة �إلى احلائط.
•دحرج الكرة �إلى احلائط ،لكن مع بقائها يف م�ستوى منخف�ض (.يعطي املعلم التالميذ فر�صة حتى ي�صلوا �إلى احلل من خالل دحرجة الكرة �إلى احلائط)
ماذا فعل كل منكم كي يجعل الكرة ت�سري مبعدل �سرعة �أعلى ؟
•الت�أكيد على مفهوم اجلهد ومدى القوة املبذولة لدحرجة الكرة من خالل مرجحة الذراع.
•دحرجة الكرة �إلى احلائط ببطء يف م�ستوى منخف�ض.
•على كل منكم �أن يفكر يف �أداء قدميه �أثناء دحرجة الكرة ،هل كانتا بجوار بع�ضهما �أم �أخذمت خطوة للأمام ؟ (خطوة للأمام ) �أي من القدمني �أخذمت
بها اخلطوة ؟
•ماذا تفعل بج�سمك كي جتعل الكرة تتدحرج برفق على الأر�ض ؟ كيف حتافظ بها يف م�ستوى منخف�ض ؟
•كل ثالثة تالميذ مع بع�ضهم يكونون جمموعة واحدة بني كل واحد و�آخر م�سافة ،معهم كرة واحدة ليدحرج الكرة بني رجلي الزميل ؟ ت�أكدوا من �أن الكرات
تتدحرج برفق .
•عندما ت�أتي الكرة �إلى �أي منكم على الأر�ض ،ما هي احلركة التي ميكنكم �أداءها كي ت�ساعدكم يف القب�ض؟
•ما الطرق التي جتعل الكرة ت�سري يف م�سار م�ستقيم؟ هيا نحاول تنفيذ ذلك ( ،يعطي املعلم الفر�صة لتكرار الأداء ويقدم التغذية الراجعة).
•كل اثنني من التالميذ �أمام بع�ضهما ومع كل واحد منهما كرة ،وبينهما م�سافة حمددة بخم�سة �أمتار .على �أحد التالميذ �أن يدحرج الكرة �إلى زميله بينما
الآخر يدحرج كرته لإ�صابة كرة زميله م�ستعدون لنبد�أ .
ختاماً ما الذي يجب عليك عمله كي ترمي الكرة؟
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مالحظة الأداء:

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

حت�سني الأداء وتعزيزه:

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

تقومي اخلربة التعليمية:
�أ  /املهاري:
م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير
1

2

3

4

وقوف الو�ضع �أمام ًا حمل الكرة مبواجهة الإجتاه املق�صود.
دفع الكرة للأر�ض مع التحرك بالإجتاه ملق�صود بامل�شي �أو اجلري خفيف ًا.
تبادل دفع الكرة للأر�ض باليدين.
النظر موجه نحو الكرة والإجتاه املق�صود.
املجموع:
املتو�سط:

املرحلة الت�أهيلية

احلفاظ على عدم ابتعاد الكرة.
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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 تنطيط الكرة على ال�صورة التالية؟
�س /2ما الإجتاهات التي مت رمي الكرة باجتاهها؟

ج /الوجداين
م�ؤ�شرات الأداء
يقدر قيمة الرقابة الذاتية �أثناء تطبيقه الإرتكاز.
يقدر قيمة الرقابة الذاتية �أثناء تطبيقه تنطيط الكرة.
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م�ستويات التقدير
نعم

ال

الرتبية البدنية (بنني)

النموذج الثاين:
ا�سم اخلربة التعليمية :الوثب الطويل يف �ألعاب القوى.
الأه ــداف:

نتيجة امل�شاركة يف �أن�شطة هذه اللعبة �سيطور التلميذ قدراته يف:
�أداء الوثب الطويل وفق م�ؤ�شرات الأداء ال�صحيح.

مهاري

التع ّرف على قانون الإرتقاء يف الوثب الطويل.

معريف

�إبراز قدراته الفردية �أثناء ممار�سة الوثب الطويل.

وجداين

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

املرحلة الت�أهيلية

 1.1القدمان بات�ساع الكتفني ،النظر للأمام مع حترك اجل�سم للأمام بان�سيابية.
2.2ثني املرفقني مع مرجحة الذراعني للأمام ولأعلى.
3.3االرتقاء على �إحدى القدمني مع دفع اجل�سم لأعلى و�ضم الرجلني مع ًا.
4.4ثني الركبتني والهبوط على الأر�ض والقدمني بات�ساع الكتفني مع ميل اجل�سم قلي ًال للأمام.
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�شرح الأداء:

•تبد�أ فعاليات الدر�س ب�أن يوجه املع ّلم الت�سا�ؤل التايل:
•كيف يتم الوثب من الثبات؟ يالحظ املعلم الأداء ،ويوجه بع�ض العبارات الت�شجيعية .
• من و�ضع الوقوف خلف اخلط مرجحة الذراعني خلف ًا �أمام ًا عالي ًا مع ثني الركبتني ،ثم فرهما ودفع الأر�ض للطريان للأمام ثم الهبوط.
•ليقف كل منكم خلف اخلط وتكرار الأداء ال�سابق.
•الت�أكيد على مفهوم احليز اخلا�ص �أثناء الأداء دون الت�أثري على الزميل.
•الوقوف قبل لوحة االرتقاء بخطوتني ،ثم التقدم للأمام واالرتقاء من فوق اللوحة وقبل احلافة النهائية لها .تكرار الأداء عدة مرات.
•يتم زيادة امل�سافة قبل لوحة االرتقاء لت�صبح �سبع خطوات ،ثم التقدم للأمام واالرتقاء من فوق اللوحة وقبل احلافة النهائية لها .تكرار الأداء للو�صول
ملرحلة االتقان.
•كل منكم يقف يف بداية م�سار اجلري عند الإ�شارة يبد�أ اجلري للأمام ثم االرتقاء من فوق اللوحة وقبل حافتها النهائية  .يكرر الأداء عدة مرات.
•الت�أكيد على مفهوم اجلهد ومدى القوة املبذولة وال�سرعة املبذولة يف التقدم للأمام.
•كل منكم يفكر يف �أداء قدميه �أثناء االرتقاء ،هل مت بالقدمني مع ًا �أم بقدم واحدة؟ (قدم واحدة) �أي من القدمني �أخذمت بهما االرتقاء؟
•كل منكم يفكر يف �أداء قدميه �أثناء الطريان ،هل كانتا بجوار بع�ضهما �أم متباعدتني؟(بجوار بع�ضهما).
•كل منكم يفكر يف �أداء قدميه �أثناء الهبوط ،هل كانتا بجوار بع�ضهما �أم متباعدتني؟(بجوار بع�ضهما).
•هي الطرق التي جتعل الوثبة تكون �أبعد؟ هيا نحاول تنفيذ ذلك( ،يعطي املعلم الفر�صة لتكرار الأداء ويقدم التغذية الراجعة).

ختاماً ما الذي يجب عليك عمله لتقوم بالوثب؟
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مالحظة الأداء:

1.1يجب الت�أكيد على قدم االرتقاء.
2.2الت�أكيد على �أن يكون االرتقاء قبل احلافة النهائية للوحة.
� 3.3ضم الرجلني مع ًا �أثناء الطريان ودفع اجلذع للأمام قبل الهبوط.

حت�سني الأداء وتعزيزه:

1.1حتديد التقدم بو�ضع عالمات اجلري.
2.2تو�ضيح الأداء الأمثل بو�سيلة تعليمية.

تقومي اخلربة التعليمية:
�أ  /املهاري:
م�ؤ�شرات الأداء

م�ستويات التقدير
1

2

3

4

القدمان ب�إت�ساع الكتفني ،النظر للأمام مع حترك اجل�سم للأمام بان�سيابية.
ثني املرفقني مع مرجحة الذراعني للأمام ولأعلى.
االرتقاء على �إحدى القدمني مع دفع اجل�سم لأعلى و�ضم الرجلني مع ًا.
املجموع:
املتو�سط:

املرحلة الت�أهيلية

ثني الركبتني والهبوط على الأر�ض والقدمني ب�إت�ساع الكتفني مع ميل اجل�سم قلي ًال للأمام.
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يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية :
= .1
حقق الهدف
= .2
يتجه ب�إيجابية نحو حتقيق الهدف
= .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 الوثب الطويل على ال�صورة التالية؟
�س /2ما مراحل الوثب الطويل؟

ج /الوجداين:
م�ؤ�شرات الأداء
يربز قدرته الفردية �أثناء �أدائه االقرتاب واالرتقاء لأداء الوثب الطويل.
يربز قدرته الفردية �أثناء �أدائه الطريان والهبوط لأداء الوثب الطويل.
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م�ستويات التقدير
نعم

ال

الرتبية البدنية (بنني)

اخلطة الرتبوية الفردية:
معلومات عامة عن التلميذ

فريق العمل

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

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

ال�صفوف الت�أهيلية
/
/

املهمة

املرحلة الت�أهيلية

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
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املادة :الرتبية البدنية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:
م�ستوى املعايري وم�ؤ�شرات الأداء للتلميذاملجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستوى التقدير
موجود

ميار�س لعبة متهيدية يف كرة القدم. ميار�س لعبة متهيدية يف كرة الطائرة. ميار�س لعبة متهيدية يف كرة ال�سلة.ميار�س لعبة متهيدية يف كرة اليد. ميار�س لعبة متهيدية يف كرة امل�ضرب.امل�شاركة يف �أن�شطة الألعاب
 ميار�س لعبة متهيدية يف كرة الطاولة.املهاري.
التمهيدية املحددة لهذه املرحلة.
 ميار�س لعبة متهيدية يف الري�شة الطائرة. ميار�س لعبة متهيدية يف الوثب الطويل. ميار�س لعبة متهيدية يف القفز العايل. ميار�س لعبة متهيدية يف التتابع. -ميار�س لعبة متهيدية يف بع�ض �أجهزة اجلمباز.
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موجود
جزئي

غري
موجود

مالحظات حول
مفردات املقرر
منا�سب

�إلى
حد ما

غري
منا�سب

ال�سبب

الرتبية البدنية (بنني)

املعريف

�إتقان املعارف
املرتبطة بالألعاب التمهيدية
املحددة لهذه املرحلة.

الوعي بقوانني لعبة كرة القدم الالزمة للم�شاركةيف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة الطائرة الالزمة للم�شاركةيف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة ال�سلة الالزمة للم�شاركةيف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة اليد الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة امل�ضرب الالزمةللم�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة الطاولة الالزمة للم�شاركةيف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة الري�شة الطائرة الالزمةللم�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني م�سابقات العاب القوى الالزمةللم�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني م�سابقات �أجهزة اجلمباز الالزمةللم�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.

موجود

موجود
جزئي

غري
موجود

منا�سب

�إلى
حد ما

غري
منا�سب

ال�سبب

املرحلة الت�أهيلية

املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستوى التقدير

مالحظات حول
مفردات املقرر
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املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستوى التقدير
موجود

الوجداين

154

ميتثل قيمة النظام �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذااملقرر.
ميتثل قيمة ال�صدق �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذااملقرر.
ميتثل قيمة اال�ستئذان �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطةهذا املقرر.
 ميتثل قيمة الرقابة الذاتية �أثناء امل�شاركة يفامتثال القيم والإجتاهات املحددة �أن�شطة هذا املقرر.
يربز قدرات فردية �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذالهذه املرحلة.
املقرر.
 ميتثل قيمة التناف�س املحمود �أثناء امل�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
 يحافظ على بيئة الأن�شطة البدنية �أثناء امل�شاركةيف �أن�شطة هذا املقرر.
 يحافظ على الأدوات والأجهزة �أثناء امل�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.

موجود
جزئي

غري
موجود

مالحظات حول
مفردات املقرر
منا�سب

�إلى
حد ما

غري
منا�سب

ال�سبب

الرتبية البدنية (بنني)

القيا�س القبلي مل�ستوى التلميذ
املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

1

2

3

4

املرحلة الت�أهيلية

ميار�س لعبة متهيدية يف كرة القدم. ميار�س لعبة متهيدية يف كرة الطائرة. ميار�س لعبة متهيدية يف كرة ال�سلة.ميار�س لعبة متهيدية يف كرة اليد.امل�شاركة يف �أن�شطة الألعاب  -ميار�س لعبة متهيدية يف كرة امل�ضرب.
املهاري التمهيدية املحددة لهذه  -ميار�س لعبة متهيدية يف كرة الطاولة.
املرحلة.
 ميار�س لعبة متهيدية يف الري�شة الطائرة. ميار�س لعبة متهيدية يف الوثب الطويل. ميار�س لعبة متهيدية يف القفز العايل. ميار�س لعبة متهيدية يف التتابع. -ميار�س لعبة متهيدية يف بع�ض �أجهزة اجلمباز.

م�ستوى التقدير

نقاط
القوة

نقاط
االحتياج
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املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

الوعي بقوانني لعبة كرة القدم الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة الطائرة الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة ال�سلة الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة اليد الالزمة للم�شاركة يف �أن�شطةهذا املقرر.
�إتقان املعارف
الوعي بقوانني لعبة كرة امل�ضرب الالزمة للم�شاركة يفاملعريف .املرتبطة بالألعاب التمهيدية
�أن�شطة هذا املقرر.
املحددة لهذه املرحلة.
الوعي بقوانني لعبة كرة الطاولة الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة الري�شة الطائرة الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني م�سابقات �ألعاب القوى الالزمة للم�شاركةيف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني م�سابقات �أجهزة اجلمباز الالزمةللم�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.
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م�ستوى التقدير

1

2

3

4

نقاط
القوة

نقاط
االحتياج

الرتبية البدنية (بنني)

املجال

الوجداين.

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

م�ستوى التقدير

1

2

3

4

نقاط
القوة

نقاط
االحتياج

ميتثل قيمة النظام �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.ميتثل قيمة ال�صدق �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.ميتثل قيمة اال�ستئذان �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذااملقرر.
 ميتثل قيمة الرقابة الذاتية �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذااملقرر.
امتثال القيم والإجتاهات
يربز قدرات فردية �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.املحددة لهذه املرحلة.
 ميتثل قيمة التناف�س املحمود �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطةهذا املقرر.
 يحافظ على بيئة الأن�شطة البدنية �أثناء امل�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
 يحافظ على الأدوات والأجهزة �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطةهذا املقرر.

املرحلة الت�أهيلية
157
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القيا�س البعدي مل�ستوى التلميذ:
املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء
ميار�س لعبة متهيدية يف كرة القدم. ميار�س لعبة متهيدية يف كرة الطائرة. ميار�س لعبة متهيدية يف كرة ال�سلة.-ميار�س لعبة متهيدية يف كرة اليد.

امل�شاركة يف �أن�شطة الألعاب  -ميار�س لعبة متهيدية يف كرة امل�ضرب.
املهاري .التمهيدية املحددة لهذه  -ميار�س لعبة متهيدية يف كرة الطاولة.
املرحلة.
 ميار�س لعبة متهيدية يف الري�شة الطائرة. ميار�س لعبة متهيدية يف الوثب الطويل. ميار�س لعبة متهيدية يف القفز العايل. ميار�س لعبة متهيدية يف التتابع. -ميار�س لعبة متهيدية يف بع�ض �أجهزة اجلمباز.

158

مدة
التنفيذ
من

م�ستوى
التقدير

�إلى 4 3 2 1

التعليم
والتدريب

مت

مل
يتم

الرتبية البدنية (بنني)

املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

من

�إلى 4 3 2 1

مت

مل
يتم

املرحلة الت�أهيلية

الوعي بقوانني لعبة كرة القدم الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة الطائرة الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة ال�سلة الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة كرة اليد الالزمة للم�شاركة يف �أن�شطةهذا املقرر.
�إتقان املعارف
الوعي بقوانني لعبة كرة امل�ضرب الالزمة للم�شاركة يفاملعريف .املرتبطة بالألعاب التمهيدية
�أن�شطة هذا املقرر.
املحددة لهذه املرحلة.
الوعي بقوانني لعبة كرة الطاولة الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني لعبة الري�شة الطائرة الالزمة للم�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني م�سابقات �ألعاب القوى الالزمة للم�شاركةيف �أن�شطة هذا املقرر.
الوعي بقوانني م�سابقات �أجهزة اجلمباز الالزمةللم�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.

مدة
التنفيذ

م�ستوى
التقدير

التعليم
والتدريب
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مدة
التنفيذ

املجال

املعايري

م�ؤ�شرات الأداء

الوجداين.

امتثال القيم والإجتاهات
املحددة لهذه املرحلة.

ميتثل قيمة النظام �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.ميتثل قيمة ال�صدق �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر.ميتثل قيمة اال�ستئذان �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذااملقرر.
 ميتثل قيمة الرقابة الذاتية �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذااملقرر.
يربز قدرات فردية �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطة هذا املقرر. ميتثل قيمة التناف�س املحمود �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطةهذا املقرر.
 يحافظ على بيئة الأن�شطة البدنية �أثناء امل�شاركة يف�أن�شطة هذا املقرر.
 يحافظ على الأدوات والأجهزة �أثناء امل�شاركة يف �أن�شطةهذا املقرر.

من

م�ستوى
التقدير

�إلى 4 3 2 1

التقومي النهائي مل�ستوى التلميذ:
الن�سبة
املجاالت
املئوية للتعلّم
املهاري.
املعريف.
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الوجداين.

م�ستوى
الإجادة

مالحظات

التو�صيات
النهائية

التعليم
والتدريب

مت

مل
يتم

(بنات)
الف�صلالبدنية
الرتبية
ال�ساد�س

الرتبية البدنية (بنات)

املرحلة الت�أهيلية
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مقدمة
يتوقع من التلميذة بعد درا�ستها للمادة يف هذه املرحلة �أن:

 -1تتعزز لديها تعاليم الدين الإ�سالمي املرتبطة بالن�شاط البدين ،مبا ينا�سب تلميذات مرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي يف معاهد وبرامج
الرتبية الفكرية.
 -2يتعزز لديها ال�سلوك امل�ؤدي �إلى حت ّمل امل�س�ؤولية وتنمية القيادة.
 -3يتعزز لديها ال�سلوك امل�ؤدي �إلى احرتام الفروق الفردية بني التلميذات.
 -4تنمو لديها عنا�صر اللياقة البدنية.

خ�صائ�ص النمو ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:

ت�سمي هذة الفرتة مرحلة املراهقةالثانية
وميكننا – ب�صورة عامة �أن منيز مالحمها مما ي�أتي:
 – 1النمو الوا�ضح امل�ستمر نحو الن�ضج يف كافة مظاهر وجوانب ال�شخ�صية.
 – 2التقدم نحو الن�ضج اجل�سمي.
 – 3التقدم نحو الن�ضج اجلن�سي.
 – 4التقدم نحو الن�ضج العقلي.
 – 5التقدم نحو الن�ضج االنفعايل.
 – 6التقدم نحو الن�ضج االجتماعي والتطبع واكت�ساب املعايري ال�سلوكية االجتماعية.
 – 7التقدم نحو حت ّمل امل�س�ؤولية وتوجيه الذات.
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اخل�صائ�ص الف�سيولوجية :

تعد هذة الفرتة فرتة تغيرّ ف�سيولوجي ملحوظ  ,تتغري فيها وظائف كل جهاز من �أجهزة اجل�سم بدرجة معينه و�أهم تغيرُّ هو حدوث البلوغ
اجلن�سي.
وفيما ي�أتي بع�ض خ�صائ�ص هذه املرحلة:
 – 1منو �سريع بالطول والوزن.
 – 2منو الغدد والأع�ضاء ،فكلما كان منوها �سريع ًا كان النمو مبكر ًا وعلى النقي�ض من ذلك يكون الت�أخر.
مالحظة  :النمو ال�سليم البد �أن ترافقه حالة �صحية عامة جيدة والتغذية ال�سليمة املتوازنة.
 – 3منو حجم القلب بن�سبة �أكرب من منو ال�شرايني والأوردة .
 – 4زيادة �ضغط الدم.
 – 5زيادة �إت�ساع املعدة ،وكذلك باقي �أجزاء اجلهاز اله�ضمي.
 – 6تذبذب التمثيل الغذائي ،ما ي�ؤدي �إلى زيادة ال�شهية عند البع�ض ،وفقدان ال�شهية �أحيان ًا يف مثل هذة الفئة اخلا�صة.
 – 7زيادة منو الع�ضالت مع بروز الفروق الفردية الوا�ضحة ،وخا�صة حينما ترتاكم الدهون يف �أماكن معينة واختالف منو عظام احلو�ض.

النمو احلركي :

املرحلة الت�أهيلية

تنمو القدرة والقوة احلركية وبفروق فردية بح�سب حالة كل تلميذة من ناحية العوامل االجتماعية والنف�سية التي متر بها.
التطبيقات الرتبوية الواجب مراعاتها من قبل الرتبويني .
 – 1الإهتمام بالرتبية اجلن�سية وفق �أ�صولها الرتبوية والنف�سية واالجتماعية والدينية بهدف م�ساعدة التلميذة على التوافق.
 – 2ت�شجيع التلميذات على �ضبط النف�س والتحكم برغباتهن والتم�سك بالتعاليم الدينية واملعاير الإجتماعية والقيم الأخالقية.
 – 3ت�شجيع التلميذات ب�شغل وقت الفراغ بالن�شاط البناء .
 – 4الإهتمام بالن�شاط االجتماعي والرتويحي وح�سن ق�ضاء وقت الفراغ مثل (الن�شاط الرتويحي �أو التعبري عن النف�س غري امل�ضغوط).
 – 5تنمية �إجتاه الإعتزاز بالنف�س وتزويد التلميذات ب�أفكار ب�سيطة عن احلياة العائلية .
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اخلطة الدرا�سية ملرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي:
املرحلة الدرا�سية الف�صل الدرا�سي
الأول:

كرة ال�سلة.
امليدان وامل�ضمار.
الكرة الطائرة.

التمرير-اال�ستالم.
العدو-الرمي.
التمرير من �أ�سفل-التمرير من �أعلى.

الثاين:

التمرينات الفنية الإيقاعية.
اجلمباز ،كرة اليد.

ا�ستخدام الطوق-ال�شرائط-الأعالم. .......
الدحرجة الأمامية-الدحرجة اخللفية.
ا�ستالم الكرة-متريرة الكتف.

الأول:

كرة ال�سلة.
امليدان وامل�ضمار.
الكرة الطائرة.

املحاورة –الت�صويب.
دفع اجللة-الوثب الطويل من اجلري.
الإر�سال من �أ�سفل-الإر�سال من �أعلى.

الثاين:

التمرينات الفنية الإيقاعية.
اجلمباز ،كرة اليد.

ا�ستخدام احلبال-االطواق.
الوثب فتحا على ال�صندوق.
اجلري بالكرة(املحاورة)-الت�صويب.

الأول:

كرة ال�سلة.
امليدان وامل�ضمار.
الكرة الطائرة.

مراجعه للمهارات ال�سابقة.
الرتكيز على الأداء اجلماعي و�ألعاب الفريق.
الإرتقاء بالأداء الفردي.

الثاين:

التمرينات الفنية الإيقاعية.
اجلمباز ،كرة اليد.

تعلم وممار�سة بع�ض الأن�شطة االختيارية.
زيادة فر�ص اال�شرتاك يف امل�سابقات واحلفالت واملناف�سات.

ال�صف الأول

ال�صف الثاين

ال�صف الثالث
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املـهــــــارات

الرتبية البدنية (بنات)

مقدمة الوحدة :

تعترب املهارات احلركية الأ�سا�سيةالركيزه الأ�سا�سية للتطور احلركي حتى ت�ستطيع التلميذة �أداء مهارات الأن�شطه الريا�ضية و املهنية و احلياتية
املختلفه بكفاءة نظ ًرا ل�ضرورة الإهتمام بتنمية هذا اجلانب لدى التلميذات منذ ال�صغر� ،إال �أن التباين الكبري الذي قد يكون موجود بو�ضوح
بني تلميذات مرحلة الربنامج الرتبوي الت�أهيلي مبعاهد وبرامج الرتبية الفكرية ب�سبب طبيعة الإعاقة من جهة وب�سبب ات�ساع املدى العمري
بينهن قد ي�ؤثر يف وجود فروق يف م�ستوى �أداء املهارات احلركية الأ�سا�سية عند كثري من التلميذات يف هذه املرحلة ما يقلل من مقدرتهم على
تع ّلم واكت�ساب املهارات الريا�ضية بنجاح ،لذا فقد مت �إعداد هذه الوحدة لتت�ضمن النواحي الفنية الهامة لبع�ض املهارات احلركية الأ�سا�سية
والتدريبات التي تعمل على تنميتها والتي ميكن للمعلمة اال�ستفادة بها يف الدر�س لتنمية هذا اجلانب لدى التلميذات .

الآهداف:

تهدف هذه الوحدة �إلى م�ساعدة التلميذة على �إتقان املهارات احلركية الأ�سا�سية املختارة يف هذه الوحدة وبذلك من خالل تنمية :
الوحدة

الأهداف التعليمية

املفردات

الوحدة الأولى :املهارات احلركية الأ�سا�سية

املرحلة الت�أهيلية

تدريبات لتطوير مهارة اجلري :اجلري على �أطراف الأ�صابع،
•�أن تتعرف على �أهم فوائد االنتظام على ممار�سة الن�شاط البدين .اجلري ومالم�سة القدم كاملة للأر�ض ،اجلري يف املكان،
اجلري مع حمل كرة طبية ,اجلري يف خط متعرج.
•�أن ت�ؤدي احلركات الطبيعية من م�شي وجري وزحف ووثب و�شد
مهارة الوثب :الوثب لأعلى ب�أق�صى �سرعة ،الوثب ببطء،
ودفع.
•�أن تتعرف على الفراغ ال�شخ�صي الذي تتحرك فيه �أو مع زميلتها .الوثب من و�ضع التكور ،الوثب فوق حبل ،الوثب �أمام ًا مع
•�أن تنمي القدرة على �أداء املهارات يف م�ستويات خمتلفة الإرتفاع .الزميلة ,الوثب لأعلى م�سافة ممكنة ,الوثب و�ضرب كرة
مع َلقة.
•�أن تنمي القدرة على تغيري �إجتاهها �أثناء احلركة.
مهارة الرمي :الرمي �أبعد م�سافة ،رمي نحو هدف ،الرمي
•�أن تتعرف على دور الن�شاط البدين يف التح ّكم يف وزن اجل�سم.
داخل الطوق ،الرمي للزميلة.
•�أن تنمي قدراتها على التح ّكم يف �سرعة �أدائها.
مهارة اللقف (اال�ستالم) :ا�ستالم الكرة بالذراعني
•�أن تنمي قدراتها على التح ّكم يف م�ستوى القوة الع�ضلية التي
مفرودتني ،ا�ستالم الكرة باالحتفاظ بالذراعني مثنيتني،
تبذلها.
ا�ستالم الكرة بالثبات يف املكان ومع امل�شي �أو احلركة.
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مقدمة الوحدة:

يعترب القوام ال�سليم من اجلوانب الهامة ل�صحة التلميذات وكفاءتهم وقدرتهن على العمل يف مراحل حياتهن املختلفة .و التلميذات يف هذه
املرحلة قد يتعر�ضن لبع�ض االنحرافات القوامية نتيجة ملمار�ستهن لبع�ض العادات القوامية اخلاطئة ،مثل الوقوف غري ال�سليم �أو اجللو�س
اخلاطئ وعدم الإهتمام ب�أداء التمرينات التعوي�ضية التي ت�ساعد على االحتفاظ بالقوام ال�سليم.

االهداف :

تهدف هذه الوحدة �إلى م�ساعدة التلميذة على �أن :

الوحدة الثانية :مترينات العناية بالقوام.
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الوحدة

الأهداف التعليمية

�أن تتعرف على �شروط القوام ال�سليم يف الأو�ضاع الأ�سا�سية (الوقوف،
امل�شي ،اجللو�س)
�أن تكت�سب العادات القوامية الوقائية والتعوي�ضية
�أن تقدر الذات نتيجة الإح�سا�س بالقوام ال�سليم.
�أن تكت�سب �إجتاهات �إيجابية نحو عادات قوامي �صحيحة.

املفردات
معرفة القوام ال�سليم.
بع�ض االنحرافات القوامية ال�شائعة واملتوقع حدوثها،
والتمرينات الوقائية والتعوي�ضية:
�سقوط الر�أ�س امام ًا
ا�ستدارة الكتفني.
�سقوط �أحدى الكتفني.
زيادة التقعر القطني.
االنحناء اجلانبي للعمود الفقري.
ا�صطكاك الركبتني.
تفلطح القدمني.

الرتبية البدنية (بنات)
الوحدة

الأهداف التعليمية

الوحدة الثالثة :كـرة ال�سـلـة.

�أن تتع ّرف على النواحي الفنية لأداء مهارات كرة ال�سلة املختارة.
�أن ت�ؤدي املهارات املختارة بطريقة �صحيحة.
�أن تقدر قيمة التعاون بني الزميالت.
�أن ت�شعر بال�سعادة والر�ضا �أثناء ممار�سة مهارات كرة ال�سلة.

املفردات

املرحلة الت�أهيلية

الإعداد البدين:
(وقوف) عمل دوائر باجلذع.
(ال�سند �أمام ًا على احلائط) ثني الذراعني.
(اجللو�س طو ًال) تدوير القدمني.
(وقوف فتح ًا) عمل دوائر بالذراعني.
التمرير:
التمريرة ال�صدري باليدين نحو هدف.
التمريرة املرتدة باليدين نحو هدف.
التمرير من فوق الر�أ�س باليدين.
التمريرة ال�ساقطة باليدين.
اال�ستالم:
ا�ستالم التمريرة ال�صدرية بالذراعني وال�صدر.
ا�ستالم التمريرة ال�صدرية باليدين.
ا�ستالم التمريرة املرتدة باليدين.
املحاورة (اجلري بالكرة):
تنطيط كرة ال�سلة ثالث مرات على الأقل بيد واحدة.
تنطيط كرة ال�سلة بيد واحدة مع امل�شي للأمام.
الت�صويب:
ت�صويب الكرة باليدين على ال�سلة.
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الوحدة الرابعة :الكـرة الـطـائـرة.
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الوحدة

الأهداف التعليمية

املفردات

�أن تتعرف على بع�ض املعلومات واملعارف عن الكرة الطائرة.
�أن تتعرف على النواحي الفنية لأداء بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف الكرة
الطائرة.
�أن ت�ؤدي مترير الكرة �أعلى ال�شبكة.
�أن ت�ؤدي الإر�سال �أعلى ال�شبكة.
�أن تقدر �أهمية التعاون مع الزميالت لنجاح الأداء.
�أن تقدر �أداءها وحترتم �أداء الآخرين.
�أن ت�شعر بال�سعادة والر�ضا �أثناء ممار�ستها مهارات الوحدة.

الإعداد البدين:
اجلري حول امللعب ومع �إ�شارة املعلمة الوثب �أمام ًا بالقدمني
�أربع مرات.
(وقوف فتح ًا ،ثبات و�سط) تبادل ثني اجلذع جانب ًا.
جلو�س طويل فتح ًا تبادل رفع �إحدى الرجلني لأعلى وللجانب.
التمرير:
التمرير من �أ�سفل بال�ساعدين.
�ضرب الكرة البديلة ثالث مرات.
مترير الكرة بال�ساعدين.
التمرير من �أعلى الر�أ�س .
الإر�سال:
الإر�سال من �أ�سفل.
الإر�سال من �أعلى فى الكرة الطائرة.

الرتبية البدنية (بنات)

الوحدة

الأهداف التعليمية

الوحدة اخلام�سة :م�سابقات امليدان وامل�ضمار.

�أن تتع ّرف على بع�ض املعلومات واملعارف عن م�سابقات امليدان
وامل�ضمار.
�أن تتع ّرف على بع�ض القواعد عن م�سابقات العدو ،دفع اجللة ،الوثب
الطويل.
�أن ت�ؤدي العدو من البدء املنخف�ض.
�أن تدفع اجللة (الكرة الناعمة) بطريقة �صحيحة.
�أن ت�ؤدى الوثب الطويل من اجلري.
�أن ت�شعر باال�ستمتاع والر�ضا من خالل ممار�ستها للمهارات.
�أن ت�شعر بتقدير الذات من خالل التقدم مب�ستوى الأداء.

املفردات

املرحلة الت�أهيلية

الإعداد البدين:
(وقوف) ثني اجلذع �أمام ًا �أ�سفل.
(وقوف)اجلري يف املكان.
اجلري حول امللعب.
اجلري الزجاجي بني الأقماع مل�سافة  10م.
العدو:
بداية العدو.
اداء حركة العدو.
رمي الكرة الناعمة:
م�سك الكرة الناعمة بطريقة �صحيحة.
�أداء الرمي باليد من �أعلى.
الوثب الطويل من اجلري:
االقرتاب ت�سع خطوات للوثب الطويل.
االرتقاء بقدم واحدة للوثب الطويل من اجلري.
الطريان للوثب الطويل من اجلري.
الهبوط للوثب الطويل من اجلري.
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الوحدة ال�ساد�سة :كـرة ال ـيـد.

�أن تتع ّرف على بع�ض املفاهيم واملهارات احلركية الأ�سا�سية لكرة اليد.
�أن تتع ّرف على بع�ض القواعد لكرة اليد.
�أن ت�ؤدي مهارات كرة اليد ب�شكل جيد.
تكت�سب الروح الريا�ضية مع زميالتها يف الفريق واملناف�سة.
�أن تتعاون مع زميالتها يف الأداء اجلماعي.

الأعداد البدين:
(الوقوف ،ت�شبيك اليدين �أمام ال�صدر) حتريك املع�صمني.
(وقوف)احلجل للأمام على �إحدى القدمني والعودة على
القدم الأخرى.
ا�ستالم الكرة.
متريرة الكتف.
اجلري بالكرة (املحاورة).
الت�صويب.

الوحدة ال�سابعة :اجلم ـبـاز.

الوحدة
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املفردات

�أن تفهم كيفية �أداء مهارات اجلمباز بالوحدة.
�أن تتع ّرف على بع�ض قواعد ومفاهيم احلركة.
�أن ت�ؤدي املهارات احلركية املت�ضمنة يف الوحدة بالطريقة الفنية
ال�صحيحة.
�أن تكت�سب اخل�صائ�ص النف�سية الأرادية مثل ال�شجاعة واجلر�أة.

الأعداد البدين:
(وقوف) اجلري حول امللعب.
(وقوف) رفع الكعبني عن الأر�ض.
(وقوف) ثني الركبتني ن�صف ًا.
(وقوف) عمل دوائر بالكتفني.
(وقوف) عمل دوائر بالر�أ�س.
الدحرجة الأمامية.
الدحرجة اخللفية:
�أداء الدحرجة من و�ضع الرقود.
�أداء الدحرجة اخللفية من و�ضع اجللو�س على �أربع.
القفز فتح ًا فوق �صندوق.

الرتبية البدنية (بنات)

املقدمة:

تعترب التمرينات الفنية من �أمتع الريا�ضات بالن�سبة لتلميذات املرحلة املتو�سطة ولها �أهمية خا�صة يف هذه املرحلة ال�سنية التي ت�صاحبها
بع�ض التغريات الف�سيولوجية والنف�سية ولذلك حمتوى هذه الوحدة يتنا�سب مع ميول ورغبات التلميذات ،حيث يعمل على تلبية حاجاتهن من
حيث تنمية النواحي القوامية واجلمالية و النف�سية و الإدراكية.

الأهداف :

تهدف هذه الوحدة الى اكت�ساب التلميذات بع�ض املهارات التي ت�ساعد على :
الوحدة

الأهداف التعليمية

الوحدة الثامنة :التمرينات الفنية الإيـقاعية.

احلركات االنتقالية.
احلركات غري االنتقالية.
الرق�صات ال�شعبية.
تدريبات با�ستخدام الأطواق وال�شرائط واحلبال والأعالم
وال�سيوف البال�ستيكية �إلخ.

املرحلة الت�أهيلية

�أن تتع ّرف على م�سميات احلركات والأو�ضاع اخلا�صة بالتمرينات
الإيقاعية.
�أن تركيز على الأو�ضاع الأ�سا�سية.
�أن تنمي الأداء املهاري.
�أن تنمي ال�شعور بالثقة بالنف�س من خالل �إعطاء التلميذات فر�ص
االبتكار والإبداع.
�أن تنمي التذوق احل�سي والتوافق عن طريق تدريبهن على املهارات
بامل�صاحبة الأنا�شيد.

املفردات
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