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مقدمة
التعريف باملرحلة املتو�شطة:

احلمد هلل الذي عّلم بالقلم، وال�سالة وال�سالم على خري معلِّم، وبعد:
اإن واقع مناهج الرتبية الفكرية يفر�ض �سرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات التالميذ  وحاجات املجتمع والتهيئة ل�سوق العمل، فقد 

�سعت وزارة التعليم اإلى توفري اأدلة مرجعية تربوية تعليمية متكاملة لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة الفكرية جلميع املراحل الدرا�سية.
 واملرحلة املتو�سطة هي املرحلة الدرا�سية املكملة للمرحلة البتدائية، والتي تت�سمن معارف ومهارات جديدة تتنا�سب مع خ�سائ�ض املرحلة 
تغريات  من  التلميذ  به  ملا مير  نظرًا  بال�سعوبة  املرحلة  هذه  وتت�سف  التاأهيلي«،  الرتبوي  »الربنامج  ملرحلة  توؤهله  والتي  للتلميذ،  التنمائية 
ف  على طرق وو�سائل حل املعادلت  ف التلميذ على فهم القواعد اللغوية ب�سكل اأكرث تف�سياًل، واأي�سًا يتعرَّ ج�سمية هرمونية وعقلية، وفيها يتعرَّ

الريا�سية التي حتتاج اإلى جمموعة من اخلطوات، وغريها من املهارات املهنية والإجتماعية، التي يتعلمها يف هذه املرحلة الدرا�سية.
ي�سبح التلميذ يف هذه املرحلة م�ستعدًا للتخل�ض من مرحلة الطفولة ب�سكل تدريجي، والنتقال اإلى مرحلِة ال�سباب، ويظهر هذا النمو  وا�سحًا 
من خالل وجود جمموعة من التغريات الإنفعالية، الإجتماعية، اجل�سمية والفكرية التي تطراأ عليه،  وجتعله اأكرث وعيًا واإدراكًا لالأمور املحيطة 

به، واأكرث قربًا من الواقع.
يراعي هذا املنهج خ�سائ�ض النمو يف املرحلة املتو�سطة، والتي حتتاج ملزيد من الرعاية والإهتمام، ويت�سارك فيها التالميذ العاديون كما 
ر على تفاعل التلميذ، في�سبح اأكرث ح�سا�سية  التالميذ من ذوي الإعاقة الفكرية بدرجات متفاوتة، ومن اأهمها اخل�سائ�ض النفعالية التي توؤثِّ
جتاه النتقاد املوجه له، اأكرث غ�سبًا، واأكرث اإندفاعية. لذلك يحتاج يف هذه املرحلة ملهارات اإدارة الذات، ورفع مفهوم الذات لتهيئته لال�ستقالل 

من خالل اإثارة الدافعية للم�ساركة يف كافة الأن�سطة املدر�سية املنهجية والالمنهجية.
كما يحتاج التلميذ لبناء عالقة مع حميطِه الإجتماعي، ليكون اأكرث قدرة على التفاعل مع زمالء الدرا�سة. في�سبح اأكرث اإهتمامًا مبظهرِه، 
اإعداد التلميذ ل�ستخدام مهارة حل  اأف�سل الو�سائل التي تثبت �سخ�سيته يف املكان الذي يوجد فيه لذلك يتم  واأناقتِه. ويحاول البحث عن 

امل�سكالت، اإتخاذ القرار، احلوار، وامل�ساركة.
يزداد النمو اجل�سمي واحلركي اأي�سًا يف املرحلة املتو �سطة، كزيادة يف معدل الوزن والطول فيوؤثر اإيجابيًا على حت�سن ال�سحة والقدرة على 

حتمل الأمرا�ض ب�سكل اأف�سل. لذلك يراعي املنهج تنمية مهارات التلميذ الريا�سية، من خالل امل�ساركة يف الألعاب الريا�سية املتنوعة.
يظهر التلميذ حت�سن يف التح�سيل الدرا�سي وتنمو القدرة على تعلم املهارات واكت�ساب املعلومات، يتطورالإدراك عمومًا، ويزداد العتماد 

على الفهم، و اإ�سدار الأحكام على الأ�سياء، وعليه اإهتم املنهج بالتطور اللغوي واحل�سابي والعلمي للتلميذ.
كذلك تتكون املفاهيم املعنوية عن اخلري وال�سر لدى التلميذ والتي حتتاج ملزيد من التو�سع يف الثقافة الإ�سالمية ليميز التلميذ بني مفاهيم 

احلالل واحلرام ولتن�سئته ن�ساأة تربوية اإ�سالمية �سحيحة.
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م�شطلحات الدليل
اخلا�سة  الإحتياجات  لتلبية  خ�سي�سًا  امل�سممة  والإ�سرتاتيجيات  واخلطط  الربامج  جمموعة  اخلا�سة  بالرتبية  ُيق�سد  الـخا�شة:  الرتبية 

بالأطفال غري العاديني، وت�ستمل على طرائق تدري�ض واأدوات وجتهيزات ومعدات خا�سة، بالإ�سافة اإلى خدمات م�ساندة. 
الإعاقة الفكرية: هي ذلك الق�سور اأو العجز الذي يت�سم بالنخفا�ض الدال الوا�سح يف كل من الوظائف العقلية وال�سلوك التكيفي، والذي 
يظهر ويعرب عنه من خالل الق�سور يف املهارات املفاهيمية واملهارات الإجتماعية ومهارات الأداء العملية التكيفية على اأن يظهر هذا الق�سور 

قبل �سن 18 عامًا. 
ال�شلوك التكيفي: هو مدى فاعلية الفرد وقدرته على حتقيق م�ستوى منا�سب من الكتفاء الذاتي وامل�سوؤولية الجتماعية بدرجة متاثل امل�ستوى 

املتوقع ثقافيًا ممن هم يف مثل �سنه.
املهارات املفاهيمية: هي املهارات املتعلقة باللغة والقراءة والكتابة ومفاهيم املال وتوجيه الذات.

ل امل�سوؤولية، واحرتام الذات، والب�ساطة، واإتباع القواعد، وطاعة القوانني،  املهارات الجتماعية: ُيق�سد بها العالقات بني الأ�سخا�ض، وحتمُّ
وجتنب ال�سطهاد وال�سذاجة )النخداع اأو ال�ستغالل(.

املهارات العملية: هي الأن�سطة ال�سخ�سية املتعلقة باملعي�سة اليومية، والأن�سطة امل�ساعدة اليومية، واملهارات املهنية، واحلفاظ على اأمن البيئة.
معاهد وبرامج الرتبية الفكرية: هي مدار�ض تخدم التالميذ والتلميذات من ذوي الإعاقة الفكرية املختلفة.

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

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

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

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

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

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

التعليمية فهي ت�سكل  التعليمية مبا يف ذلك  اختيارالأن�سطة  العملية  اأن توجه  يتوقع منها  العامة للمادة : جمموعه اهداف عامة  الأهداف 
اخلطوة الأولى من �سل�سلة خطوات على املدى الطويل.

)البتدائي،  درا�سية  اأن حتققه من خالل مرحلة  الرتبوية  الربامج  على  ينبغي  ما  ت�سف  اأهداف مرحلية  للمرحلة: هي  العامة  الأهداف 
املتو�سط، التاأهيلي(.

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

 الأهداف التعليمية:هي نتائج موقف تعليمي معني،اأي هي املهارات املحددة التي يراد تنميتها من خالل تعليم خربة درا�سية معينة اأو حمتوى 
معني من املنهاج ينبغي على التلميذ اأن يتعلمه .

املفردات: فهو ذلك املو�سوع الذي يتكون من عنا�سر واجزاء يقوم املعلم بتدري�سه وا�ستعرا�سه مع التالميذ ح�سب اخلطة الدرا�سية )اأ�سبوع، 
اأ�سبوعان، اإلى �سهر بحيث ي�ستفيد التلميذ من احلد الأدنى للمهارات(.
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م�صطلحات خا�صة بالرتبية البدنية : 
اأبجديات احلركة:هو ن�ساط يهتم باإك�ساب التالميذ تعّلم املهارات واملفاهيم احلركية الأ�سا�سية املنا�سبة لنمو التالميذ وتطورهم البدين.

الألعاب: هو ن�ساط يهتم باإك�ساب التالميذ تعّلم اإ�سرتاتيجيات اللعب بدمج اأكرث من مهارة حركية اأ�سا�سية ومفهوم حركي مبا ينا�سب منو 
التالميذ وتطورهم البدين.

ملمار�سة  يوؤ�س�س  مركب  ن�ساط  يف  الأ�سا�سية  احلركية  واملفاهيم  املهارات  توظيف  تعّلم  التالميذ  باإك�ساب  يهتم  ن�ساط  هو  الألعاب:  جمباز 
اجلمباز الفني مبا ينا�سب منو التالميذ وتطورهم البدين.

ت�سويقًا  واأكرث  اأ�سرع  بطريقة  التلميذاملهارات  يكت�سب  خاللها  ومن  الكبرية،  الريا�سية  الألعاب  تعّلم  طرق  اإحدىا  التمهيدية:هي  الألعاب 
وا�ستمتاعًا وفهمًا.فهي األعاب معّدلة تت�سمن اإحدى املهارات الأ�سا�سية للريا�سة امل�ستهدفة اأو اأكرث، كما تت�سمن بع�ض القواعد والإجراءات 

امل�ستخدمة يف تلك الريا�سة. 
اللياقة البدنية:هو جمال يهتم باإك�ساب التالميذ تعّلم ممار�سة الأن�سطة البدنية التي ت�سهم يف تطور عنا�سر اللياقة البدنية املرتبطة بال�سحة 

مبا ينا�سب منو التالميذ وتطورهم البدين.
املعايري:  وهي عبارات ت�سف بدقة ما ينبغي قيا�سه من املهارات الأدائية اأو املعرفية اأو الوجدانية.

موؤ�شرات الأداء: ترتبط باملعايري حيث حتدد مع كل معيار املوؤ�سرات التي يتم من خاللها التحقق من بلوغ املعيار، وتكون م�ساغة ب�سكل اأداء 
حمدد ي�سمح بقيا�ض) اخلربات التعليمية يف كل �سف درا�سي(.

م�شتويات التقدير:  وهي عبارات ت�سف ما يجب اأن ي�سل اإليه التلميذيف كل م�ستوى من م�ستويات حتقق املوؤ�سر.
التنظيم: ي�سري اإلى املكان الذي �سيتم تنفيذ اخلربة التعليمية فيه وما يتطلب من اإعداد وتخطيط وجتهيز يقوم به املعلم قبل تنفيذ اخلربة 

التعليمية. 
موؤ�شرات الأداء: وهي نقاط توجه انتباه املعلم جلوانب مهمة يف اأدائه للخربة التعليمية. 

مالحظة الأداء: هي مقرتحات ميكن ال�ستفادة منها يف ت�سور اخلربة التعليمية وتعزيز عملية التعليم، وت�سمل رفع اأو زيادة م�ستوى �سعوبة 
اأن�سطة اخلربة التعليمية، اأو ممار�ستها يف مواقف متنوعة، وميكن للمعلم اأن ي�سيف اإليها. 

حت�شني الأداء وتعزيزه: ت�سري اإلى الأن�سطة التي ميكن تطبيقها لتح�سني الأداء اأو تعزيزه لتطوير اأداء اخلربة التعليمية. 
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تقومي اخلربة التعليمية: ت�سمل اإجراءات تقومي اخلربة، والتي يتم من خاللها التحقق من تعّلم التالميذ للخربة التعليمية. وتت�سمن تقومي 
اجلوانب املهارية واملعرفية والوجدانية، وفقًا ملا يلي: 

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

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

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

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

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

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

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

تكاملية متتابعة.
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املرتكزات الأ�صا�صية التي تقوم عليها مناهج ذوي الإعاقة الفكرية:
ت�ستند مرتكزات مناهج ذوي الإعاقة الفكرية على اآلية �سيا�سة التعليم باململكة وقانون تعليم الأفراد من ذوي الإعاقة )IDEA(، وهذا . 1

ما �سكل منة حتديًا وفر�سة للرتبويني والرتبويات على جناح مثل هذه الفئة عند و�سع مناهج تتالءم مع خ�سائ�سهم وحاجتهم وقدراتهم.
اأن ت�ستند عملية تخطيط املناهج لذوي الإعاقة الفكرية على اأ�سا�ض احلاجات الفردية لكل تلميذ من اأجل �سمان قدرة التلميذ على التقدم . 2

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

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

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

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

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

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

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

 تعد اخلدمات امل�ساندة وبراجمها املختلفة يف جمال الرتبية اخلا�سة من امل�سادر الداعمة للنمو الرتبوي والتعليمي لدى تالميذ الإعاقة . 11
الفكرية.
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تعتمد بناء و ت�سميم املناهج التعليمية لذوي الإعاقة الفكرية على مبداأ التخطيط والتنفيذ والتقومي واملتابعة لالإرتقاء مب�ستويات اأدائهم . 12
يف جميع املهارات اإلى امل�ستوى املتوقع منهم.

ت�ستند هذه املعايري على حق التلميذ ذوي الإعاقة الفكرية يف التاأهيل على اأن ت�سمن يف الربنامج الرتبوي الفردي.. 13
تفرد التعليم من منطلق عملية التعليم والتعّلم الأ�سا�سي وذلك ح�سب التفرد يف القدرات والإ�ستعدادات لدى كل  من ذوي الإعاقة الفكرية، . 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خطط مدرو�سة يتم اختيارها بحيث تكون قابلة للتقييم وهي:
اأوًل: التدري�س املبا�صر: 

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

التلميذ مع تقدمي تغذية راجعة للتلميذ على اأدائه ومن ثم �سياغتها على هيئة نتائج قابلة للقيا�ض .
ثانيًا: ا�صرتاتيجيات التعليم:

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

داخل البيئة ال�سفية.
ثالثًا: اإ�صرتاتيجيات التعلم: 

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

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

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

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

على:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأنواع اخلطط التعليمية :
ت�ستمل اخلطط التعليمية على :

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

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

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

اأوًل : الإعتبارات الأ�شا�شية:
اأ.اإعداد خطة تعليمية فردية لكل تلميذ من ذوي الإعاقة اأيًا 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 اإعداد اخلطة التعليمية الفردية على نتائج الت�سخي�ض و القيا�ض لكل تلميذ على حدة.
د. تعتمد عمليات اخلطة التعليمية الفردية على الو�سف الدقيق املكتوب للربنامج التعليمي.

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

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

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

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

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

�سخ�سية ، جدول التلميذ.
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الق�صم الثاين عنا�صر اخلطة التعليمية الفردية وهي :  
الأهداف  ل�سياغة  يكفي  و مبا  ب�سكل دقيق  الحتياج  و مواطن  القوة  لنقاط  الأداء احلايل  : و�سف يحدد م�ستوى  الأداء احلايل  اأ. م�ستوى 

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

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

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

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

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

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

الف�صل الأول 
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العلوم ال�صرعية

الأهداف العامة ملواد العلوم ال�شرعية:
1. تن�سئة التلميذ على العناية بكتاب اهلل عز وجل قراءة وحفظًا وعماًل.

2 . تن�سئة التلميذ على العقيدة الإ�سالمية ال�سحيحة.
3 . تن�سئة التلميذ على حتقيق العبودية هلل وحده ل �سريك له.

4 . غر�ض حمبة التلميذ هلل عز وجل ويعظمه.
5 . غر�ض حمبة التلميذ للر�سول ¤ ، توقريه.

6 . تن�سئة التلميذ على طاعة اهلل عز وجل، وطاعة الر�سول ¤.
7 . تن�سئة التلميذ على حمبة ال�سلف ال�سالح من ال�سحابة والتابعني لهم باإح�سان ويقتدي بهم.

8 . معرفة التلميذ لبع�ض اأحكام العبادات.
9 . تاأدية التلميذ للعبادات والتعود على احرتام مكانتها.

10 . اإك�ساب التلميذ لالآداب والأخالق الإ�سالمية.
11 . تن�سئة التلميذ على الثقة بالنف�ض والتفاوؤل.

12 . معرفة التلميذ لنعم اهلل عليه يف نف�سه، وبيئته، وي�سكره ويحافظ عليها ويح�سن ا�ستخدامها.
13 . تربية التلميذ على اأداء واجبه نحو والديه واأ�سرته وجمتمعه.

14 . تن�سئة التلميذ على احرتام املعلم وتقديره.



الأهداف العامة   

23

الأهداف العامة ملواد العلوم ال�شرعية يف املرحلة املتو�شطة:
01 حفظ التلميذ لبع�ض �سور القراآن الكرمي من ق�سار املف�سل ح�سب قدرته.
02 تالوة التلميذ لبع�ض �سور القراآن الكرمي من ق�سار املف�سل ح�سب قدرته.

03 تنمية اأ�سول العقيدة ال�سحيحة يف قلب التلميذ.
04 تربية التلميذ على حب اهلل تعالى.

05 تربية التلميذ على حب الر�سول ¤.
05 حفظ التلميذ لبع�ض الأذكار ال�سرعية.

06 اقتداء التلميذ بالنبي ¤.
07 اهتمام التلميذ بالعناية بال�سحة، والنظافة والتطهر من النجا�سات.

08 تربية التلميذ على احرتام اأماكن العبادات.
09 . تطبيق التلميذ لبع�ض العبادات.

010 تربية التلميذ على الآداب والأخالق الإ�سالمية الكرمية.
011 تن�سئة التلميذ على حب والديه واأ�سرته وجمتمعة.
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القراآن الكرمي

الأهداف العامة ملادة القراآن الكرمي للمرحلة املتو�شطة:
اأن يتلو التلميذ من �سورة القارعة، العاديات، العلق، ال�سم�ض، الليل ح�سب قدرته.. 1
اأن يحفظ التلميذ من �سورة القارعة، العاديات، العلق، ال�سم�ض، الليل ح�سب قدرته.. 2
اأن يحفظ التلميذ من �سورة ال�سرح اإلى نهاية �سورة الهمزة ح�سب قدرته.. 3
اأن يطبق التلميذ اآداب التالوة.. 4
اأن تقوى حمبة التلميذ لتالوة وحفظ القراآن الكرمي.. 5
اأن يفهم التلميذ ما يقراأه من كتاب اهلل عز وجل.. 6
اأن تقوى �سلة التلميذ بالقراآن الكرمي تالوة وحفظًا تعبدًا هلل عز وجل.. 7
اأن تزداد ح�سيلة التلميذ اللغوية.. 8
اأن يطبق التلميذ ما حفظه من �سور عند اأداء ال�سالة.. 9
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 التوحيد 

الأهداف العامة ملادة التوحيد :
اأن يعرف التلميذ الأ�سول الثالثة التي يجب على العبد معرفتها.. 1
اأن يبني التلميذ مراتب الدين الثالثة.. 2
اأن يعرف التلميذ اأنواع التوحيد.. 3
اأن يعرف التلميذ بع�ض �سور ال�سرك الأكرب، ويبتعد عنها.. 4
ف التلميذ على بع�ض الأفعال والأقوال املحققة للتوحيد.. 5 اأن يتعرَّ
اأن يعرف التلميذ �سرية اأويل العزم من الر�سل عليهم ال�سالم وحتقيقهم للتوحيد.. 6
اأن يعرف التلميذ حقوق زوجات النبي ¤ واآل بيته، و�سحابته ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.. 7
اأن يبني التلميذ ف�سل العلماء ومكانتهم.. 8
اأن يذكر التلميذ الواجب على امل�سلم لويل الأمر.. 9

اأن يعرف التلميذ ف�سل العلم واأهمية العمل .. 10

الأهداف العامة ملادة التوحيد للمرحلة املتو�شطة:
اأن يذكر التلميذ مراتب الدين الثالث. ويبني اأركان كل واحد منها.

اأن يعرف التلميذ اأنواع التوحيد.. 1
اأن يعرف التلميذ معنى توحيد الربوبية.. 2
اأن يعرف التلميذ معنى توحيد الإلوهية.. 3
اأن يعرف التلميذ معنى توحيد الأ�سماء وال�سفات.. 4
اأن يبني التلميذ بع�ض الأفعال والأقوال املحققة للتوحيد، وما ي�سادها.. 5
اأن يعرف التلميذ �سرية اأويل العزم من الر�سل عليهم ال�سالم وحتقيقهم للتوحيد.. 6
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الفقة :

الأهداف العامة ملادة الفقه:
1 ـ تثبيت العقيدة الإ�سالمية يف نفو�ض التالميذ، وتوثيق ال�سلة بينهم، وبني اهلل عز وجل عن طريق املمار�سة العملية للعبادات.

2 ـ تب�سري التالميذ باأهمية اجلانب العملي من الدين ممثاًل يف العبادات، والتاأكيد على اأنه جزء متمم للعقيدة. 
3 ـ تعريف التالميذ بالعبادات واأحكامها و�سروطها وكل ما يت�سل بها.

4 ـ تدريب التالميذ على ممار�سة العـبادات وتعويدهم عليها بحيث ت�سبح جزءًا من �سلوكهم، وواجبًا ي�سعرون ب�سرورة اأدائه كلما حان وقته.  
5 ـ اإك�ساب التالميذ كثريًا من الف�سائل، والآداب كالطاعة والنظام والنظافة، وح�سن املظهر، و�سمو النف�ض، وحتمل امل�ساق، والعطف على 

الآخرين.
6 ـ تعريف التالميذ ببع�ض املعامالت التي متر بهم يف حياتهم اليومية، واأحكامها، و�سروطها، واآدابها، وبيان بع�ض امل�سائل عنها.

الأهداف العامة ملادة الفقه للمرحلة املتو�شطة:
متييز التلميذ لأبرز اأحكام ال�سالة.  .1

معرفة التلميذ العبادات على وجهها امل�سروع.  .2
تربية التلميذ على اأداء ال�سالة بال�سفة ال�سحيحة.  .3

حفظ بع�ض الأذكار ال�سرعية ويتدرب عليها.  .4
تعمق معرفة التلميذ باأحكام الطهارة.  .5

حفظ التلميذ لأركان الإ�سالم.  .6
تن�سئة التلميذ على التاأدب بالآداب الإ�سالمية.  .7
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اللغة العربية

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

حت�سني مهارة التلميذ يف اخلط العربي، والكتابة ب�سكل جميل. . 10
تنمية مهارة التلميذ يف حفظ الن�سيد، وتخيل فكرته، وتذوق جماله.. 11
تنمية مهارات التعبري الوظيفي لدى التلميذ.. 12
اإك�ساب التلميذ مهارات اللغة العربية كوحدات تعليمية مرتابطة. . 13
تنمية دافعية التلميذ نحو تعلم مهارات اللغة العربية.    . 14
اإك�ساب التلميذ مهارات ال�ستماع الوظيفي.. 15
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الأهداف العامة للغة العربية للمرحلة املتو�شطة:
اأن ينمي التلميذ ح�سيلته اللغوية باكت�سابه مفردات، وتراكيب جديدة.. 1
ر التلميذ مهاراته يف القراءة كال�سرعة، و�سالمة النطق، وتطبيق احلركات.. 2 اأن يطوِّ
اأن يفهم التلميذ معاين الكلمات، واجلمل والن�سو�ض.. 3
اأن يكت�سب التلميذ مهارات القراءة الوظيفية للكلمات، واجلمل والن�سو�ض.. 4
اأن يطّور التلميذ مهاراته يف الكتابة الوظيفية تبعًا حلاجاته وقدراته.. 5
اأن ي�ستخدم التلميذ مهاراته اللغوية يف تنمية توا�سله الجتماعي.. 6
اأن يطبق التلميذ الإمالء الختباري على اجلمل الق�سرية.. 7
اأن ينمي التلميذ مهاراته الأ�سا�سية يف الكتابة كال�سرعة، والو�سوح وجمال اخلط.. 8
اأن يلقي التلميذ الأنا�سيد بحفظ وتلحني منا�سبني.. 9

اأن يعربِّ التلميذ �سفهيًا عن مو�سوعات حمددة.. 10
اأن يكتب التلميذ تعبريًا عن مو�سوع الدر�ض بجمٍل ق�سرية.. 11
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الريا�صيات:

الأهداف العامة ملادة الريا�شيات :
تنمية القدرات واملهارات البدنية )املهارات احلركية الكربى، والدقيقة، وتنمية التاآزر احل�سي احلركي(.. 1
اكت�ساب مهارات تاأ�سي�سية ملادة الريا�سيات من حيث اللغة والرموز واملعلومات، واأ�ساليب التفكري.. 2
اكت�ساب مهارات اأ�سا�سية تتفق مع اأهداف تعليم هذه الفئة، ومراحل منوهم العقلي.. 3
تنمية مهارات عقلية متّكن التلميذ من ال�ستفادة من املعلومات التي تعلمها، واملهارات التي اكت�سبها، وتوظيفها من الناحية الإجتماعية . 4

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

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

تنمية ميول التلميذ واهتماماته واإك�سابه مهارات ا�ستقاللية.. 10
 تنمية املفاهيم الريا�سية )الأ�سكال الهند�سية - مفهوم العدد – القيا�ض – مفهوم الزمان- املفاهيم املكانية.. 11
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الأهداف العامة ملادة الريا�شيات للمرحلة املتو�شطة:
تنمية مهارات التالميذ الريا�سية، وقدراتهم على حل امل�سكالت من خالل اإ�سرتاتيجيات خمتلفة حلل امل�سائل احل�سابية ،وتوظيفها مبا . 1

يتنا�سب مع قدراتهم وحاجاتهم ومواهبهم .
تنمية القدرة على العد والتحليل والتعبري عن الأفكار با�ستخدام الأعداد .. 2
اكت�ساب مهارة التعامل مع وحدات القيا�ض الأ�سا�سية، وتوظيف العالقة بني وحدات القيا�ض يف التعامل مع الوزن والطول   .. 3
توظيف العمالت النقدية ،وقراءة ال�ساعة يف املواقف احلياتية بح�سب طبيعة املوقف الذي يتم التعامل معه .. 4
تكوين احل�ض العملي لدى التالميذ ، وتنمية قدراتهم املهنية والعملية ، والعمل على تطويرها حتى ت�ساير �سوق العمل يف املجتمع املحلى.. 5
م�ساعدة التالميذ على اإدراك العالقات بني الأ�سياء املختلفة .. 6
م�ساعدة التالميذ على التعبري عن اأفكاره بالأ�سلوب الكمي من خالل التطبيق العملي للعمليات احل�سابية .. 7
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العلوم

الأهداف العامة ملادة العلوم :
اإر�ساد املعلم حول اأ�ساليب تعليم مادة العلوم، واإثراء التعليم العلمي املب�سط لدى التالميذ ذوي الإعاقة الفكرية يف املرحلة الإبتدائية. . 1
م�ساعدة التالميذ على تعميق العقيدة الإ�سالمية وتر�سيخ الإميان باهلل يف قلوبهم، وتنمية اإجتاهات اإيجابية نحو الإ�سالم وقيمه . 2

ال�سامية. 
م�ساعدة التالميذ على ك�سب احلقائق واملفاهيم العلمية ب�سورة وظيفية. . 3
م�ساعدة التالميذ على ك�سب العادات واإجتاهات �سليمة؛ بحيث تتناول هذه الإجتاهات، والعادات خمتلف جوانب حياتهم، �سواء ما كان . 4

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

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

الفوري. 
التطبيق يف البيئة الطبيعية   لكت�ساب املهارات الأ�سا�سية، واحلركية من خالل املالحظة وامل�ساركة. . 9
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الأهداف العامة ملادة العلوم يف املرحلة املتو�شطة: 
تنمية العقيدة يف نف�ض التلميذ، وتر�سيخ الإميان يف قلبه عن طريق توجيهه مل�ساهدة ما يف الكون الف�سيح من عظم اخللق وعجيب . 1

ال�سنع.  
 تدريب التلميذ على ال�ستنتاج والتحليل املنطقي. 2. 

  تدريب التلميذ على مناق�سة الأمور والبحث عن الأ�سباب ومتهيد مما ي�سمعه ويراه، ويفّكر فيه لي�سل اإلى احللول املنطقية واملقنعة. . 3
رفع امل�ستوى العلمي، وال�سحي بتعويده على العادات ال�سحية ال�سليمة.  . 4
الإهتمام بن�ساط التلميذ وم�ساركته احل�سية.  . 5
فهم التلميذ لبيئته والتعرف على بع�ض ظواهرها، وتفاعالتها.  . 6
معرفة عظمة اخلالق عز وجل، وقدرته من خالل تدري�ض املادة.  . 7

 ال�ستفادة من العلوم يف رفع م�ستوى باقي املواد.  8. 
م�ساعدة التلميذ على فهم نف�سه، وبيئته من حوله.  . 9

تدريب التلميذ على مهارات التعلم التعاوين، والت�ساركي. . 10
تنمية مهارات احلوار والنقا�ض عند التلميذ. . 11
تنمية املهارات احل�سية والجتماعية، وال�سلوكية عند التلميذ. . 12
تنمية اأ�ساليب املالحظة لدى التلميذ، وت�سجيعه على ا�ستخدام حوا�سه يف احل�سول على املعلومات، وايجاد الدلئل. . 13
معاونة التلميذ على تنمية مهارات الت�سنيف واملقارنة. . 14
م�ساعدة التلميذ على و�سع تنبوؤات ملا �سيحدث من خالل اأ�سئلة املعلم، ومناق�سته.. 15
الرتقاء بتخمينات التلميذ، وو�سع الفرو�ض املبنية على الفهم للمو�سوع. . 16
توظيف املهارات، واملعارف والعلوم التي اكت�سبها التلميذ من خالل درا�سة مادة العلوم يف حياته اليومية من خالل املمار�سة العملية. . 17
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الرتبية الإجتماعية )بنني(

الأهداف العامة ملادة الرتبية الجتماعية:
1 . يحرتم القيم الإ�سالمية والثقافية للمجتمع ال�سعودي امل�سلم.

2 . يكت�سب التلميذ م�ساعر النتماء نحو الأ�سرة والوطن.
3 . ينمي التلميذ مفهوم الذات الإيجابي.

4 . ينمي التلميذ قدرته على التفاعل الجتماعي والتوا�سل مع الآخرين باإيجابية.
5 . يكت�سب التلميذ على بع�ض املهارات الجتماعية الأ�سا�سية املنا�سبة ملختلف املواقف الجتماعية.

6 . يدرك التلميذ حاجاته اجل�سمية والجتماعية من خالل تنمية عادات �سحية يف اللعب، والأكل واللب�ض.
7 . ينمي التلميذ اإح�سا�سه بامل�سوؤولية، والعتماد على النف�ض.

8 . ينمي التلميذ ح�سيلته اللغوية املتعلقة بالنواحي الإجتماعية من اأجل تلبية اإحتياجاته، ورغباته بطريقة مقبولة ح�سب املعايري الجتماعية.
9 . يو�سع التلميذ من نطاق خرباته الإجتماعية، وت�سجيعه على تكوين العالقات املثمرة مع الآخرين.

10 . يكت�سب التلميذ اجتاهات اإيجابية نحو الآخرين ت�ساعده ملد ج�سور عالقاته مع اأقرانهم، ومع الرا�سدين من اأفراد املجتمع.
11 . يعمم التلميذ مهاراته الإجتماعية، وتطبيقها يف مواقف احلياة املختلفة دون م�ساعدة من الآخرين.

ر يف اإجتاهات اأفراد املجتمع نحو عالقتهم معه. 12 . يح�سل التلميذ على القبول الإجتماعي، ويتجنب الرف�ض من خالل عالقة اإيجابية توؤثِّ
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الأهداف العامة ملادة الرتبية الجتماعية للمرحلة املتو�شطة :
1 . معرفة التلميذ على مكونات الأ�سرة.
2 . احرتام التلميذ والديه وكبار ال�سن.

3 . يح�سن التلميذ من تعامله مع الإخوة والأخوات.
4 . م�ساركة التلميذ اأ�سرته يف اأن�سطتهم املختلفة.

5 . حمافظة التلميذ على خ�سو�سية الأ�سرة.
6 . معرفة التلميذ لعنوان منزله، وبع�ض عناوين اأفراد اأ�سرته.

7 . حمافظة التلميذ على الأدوات، والأجهزة املنزلية.
8 . قيام التلميذ ببع�ض الأن�سطة املنزلية الروتينية.

9 . يح�سن التلميذ من تعامله مع ال�سيوف، والغرباء اأثناء زيارتهم.
10 . يتحلى التلميذ باآداب املجل�ض.
11 . التزام التلميذ باآداب الزيارة.

12 . يجيد التلميذ العالقة مع الآخرين.
13 . يت�سف التلميذ بال�سفات احل�سنة كال�سكر والثناء، والعتذار وال�سدق.

14 . يتميز التلميذ بلغة اجل�سد الإيجابية وال�سلبية.
15 . يطبق التلميذ اآداب اللعب واملزاح.
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احلا�صب الآيل

الأهداف العامة ملادة احلا�شب الآيل:
1. احل�سول على املعارف واحلقائق واملفاهيم العلمية يف جمالت احلا�سب وتقنية املعلومات.
2. تنمية مهارات التلميذ، وقدراته العلمية لال�ستفادة من احلا�سب لزيادة الإنتاجية الفردية.

3. تنمية قدرات التلميذ ومعارفه للتعلم مب�ساعدة احلا�سب الآيل.
4 . م�ساعدة التلميذ على اكت�ساب امليول الإيجابية، والهادفة نحو احلا�سب الآيل.
5 . تنمية الفهم اجليد لإمكانيات التلميذ يف احلا�سب الآيل، وتطبيقاته العملية.

6 . تنمية مهارات التلميذ يف التعامل مع احلا�سب الآيل يف احلياة اليومية.
7 . تر�سيخ العقيدة الإ�سالمية يف نف�ض التلميذ.

8 اإدراك اأثر احلا�سب يف اجلوانب الجتماعية، والعلمية، والقت�سادية ب�سفة عامة، واإبراز دورها يف التقدم املعا�سر
ومنو احل�سارة الإن�سانية.

9 . ك�سب العادات والقيم ال�سلوكية للتلميذ من خالل حب ال�ستك�ساف وال�ستق�ساء الإيجابي.
10 . تهيئة التلميذ لتوظيف احلا�سب وتقنية املعلومات يف حتقيق اأهداف املقررات الدرا�سية الأخرى واأعماله اليومية.
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الأهداف العامة ملادة احلا�شب للمرحلة املتو�شطة:
1 . اإك�ساب التلميذ معارف، وحقائق علمية عن تقنية احلا�سب، ومكوناته وعتاد احلا�سب، وجتهيزاته.

2 . اإك�ساب التلميذ مهارات عملية برتكيب، وتو�سيل مكونات احلا�سب.
3 . اإك�ساب التلميذ املفاهيم العلمية للحا�سب، وتقنية املعلومات.

4 . اإك�ساب التلميذ مهارات عملية لت�سغيل اأجهزة احلا�سب.
5 . اإك�ساب التلميذ مهارات عملية ل�ستخدام تطبيقات احلا�سب يف حتقيق اأهداف املقررات الأخرى.

6 . اإك�ساب التلميذ امليل الإيجابي للحا�سب، وتقوية الرغبة يف ا�ستعماله.
7 . التعرف على الآثار ال�سلبية ل�ستخدام احلا�سب الآيل يف املجتمع.

8 . اإك�ساب التلميذ ميول اإيجابية بالرتغيب، وال�ستفادة من التقنية، وتعلمها ملا فيه من اإيجابيات.
9 . التعرف على تطبيقات احلا�سب يف جمالت احلياة العامة.
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الرتبية املهنية )بنني(

الأهداف العامة للرتبية املهنية :
1 -اأن يتعّرف التلميذ على اأهمية العمل وقيمته يف الإ�سالم.

2 -اأن يتعّرف التلميذ على املبادئ الإ�سالمية املتعلقة باملهنة.
3 -اأن يتعّرف التلميذ على املجالت املهنية التي ت�ساعده على حتديد املهنة املنا�سبة له.

4 -اأن يكت�سب التلميذ املهارات الالزمة للتفاعل املهني مع الآخرين.
5 -اأن يكت�سب التلميذ املعارف، واملهارات الأ�سا�سية لأداء املهن.

6 -اأن يتكون لدى التلميذ اجتاه اإيجابي نحو العمل.
7 -اأن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض املوؤ�س�سات، وامل�سانع والور�ض، واأماكن العمل املختلفة.

الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية للمرحلة املتو�شطة:
1 -اأن يدرك التلميذ قيمة العمل يف الإ�سالم.

2 -اأن يتمثل التلميذ املبادئ الإ�سالمية املتعلقة باملهنة.
3 -اأن يتعّرف التلميذ على املهارات الالزمة للتفاعل املهني مع الآخرين.

4 -اأن يتعّرف التلميذ على املعارف، واملهارات الأ�سا�سية لأداء املهن.
5 -اأن يتعّرف التلميذ على املجالت املهنية املنا�سبة لقدراته.

6 -اأن يتكون لدى التلميذ اجتاه اإيجابي نحو العمل.
7 -اأن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.
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الرتبية املهنية )بنات(

الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية:
1 . م�ساعدة التلميذة على النمو ال�سوي ج�سميًا، وعقليًا، واجتماعيًا وعاطفيًا وروحيًا.

2 . اإتاحة الفر�سة للتلميذة لكت�ساف ميولها وقدراتها .
3 . اإك�ساب التلميذة مهارات عملية، وتطبيقية ذات اأبعاد اجتماعية، واقت�سادية نافعة.

4 . م�ساعدة التلميذة على اإدراك القواعد ال�سحية، والغذائية ال�سليمة .
5 . اإك�ساب التلميذة مهارات مهنية متكنها من ا�ستغالل الوقت يف اأعمال نافعة.

6 . ت�سجيع التلميذة على التعاون، والعمل �سمن الفريق.
7 . تعريف التلميذة باملوارد القت�سادية املتاحة يف البيئة.

8 . تنمية عادات واإجتاهات اإيجابية لدى التلميذة كال�سرب، والدقة والرتتيب والإتقان.
9 . ربط املهارات العملية باملعلومات النظرية.

الأهداف العامة ملادة مادة الرتبية املهنية للمرحلة املتو�شطة:
1. التعّرف على موقف الإ�سالم من العمل من خالل الدين الإ�سالمي.

2 . التعّرف على �سروط الأمن وال�سالمة يف بيئة املنزل .
3 . التعّرف على املهارات املطلوبة للوعي املهني.

4 . اإك�ساب التلميذة القدرة على اإتباع نظام غذائي �سحي.
5. تطبق عمليًا طرق اإعداد بع�ض الوجبات مثل حت�سري العجائن والأطباق اليومية.

6. توظيف ما لديها من مهارات اأكادميية، وظيفية يف دعم اأو خدمة املهنة التي تعمل بها.
7 . التعّرف على اأدوات اخلياط، واحلذر عند ا�ستخدام ماكينة اخلياطة.
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الرتبية الأ�صرية )بنات(

الأهداف العامة ملادة الرتبية الأ�شرية:
1 -تقدير نعمة اهلل التي وهبنا اإياها بال�سكر واملحافظة عليها.

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

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

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

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



الف�صل الثاين

40

الأهداف العامة للرتبية الأ�شرية للمرحلة املتو�شطة:
1 . ت�سكر اهلل على نعمه العظيمة نعمة الكرثة.

2 . تتعّرف على بع�ض الأمرا�ض التي تنتج من �سوء التغذية، وكيفية الوقاية منها.
3 . تلم باملبادئ الغذائية الأ�سا�سية التي ت�ساعد يف احلفاظ على جمالها.

4 . تربط بني مفهومها للنظافة، وا�ستخدامها للمنظفات احلديثة.
5 . تنمي الذوق الفني لديها يف اختيار املالب�ض املنا�سبة لالأوقات، واملنا�سبات املختلفة.

6 . تدرك اأهمية قراءة البطاقة الإر�سادية على املالب�ض، ومتييز دللتها.
7 . تنمي الذوق الفني لديها با�ستخدام املجمالت احلديثة يف القطع امللب�سة.

8 . تطبق املفاهيم املتعلقة بحفظ الأغذية املختلفة، وتخزينها.
9 . تتدرب على عمل بع�ض الأ�سناف من احللويات.

10 . تدرك اأهمية الغذاء ال�سحي وتناول الوجبات يف اأوقاتها وخا�سة وجبة الإفطار.
11 . تدرك اأهمية كل ق�سم من اأق�سام الغذاء.

12 . تعد وجبات غذائية �سحية، و�سريعة.
13 . تكت�سب معلومات عن بع�ض الأغذية، وكيفية اإعدادها.

14 . تعتز باملحا�سيل الغذائية املحلية مع ال�ستفادة منها كالتمور.
15 . تدرك اأهمية نظافة املاء، والطعام، واأثرهما يف منع انت�سار الأمرا�ض.

16 . تنمي مهارة التوا�سل، وذلك بامل�ساركة يف الأ�سابيع الوطنية.
17 . تنمي مهارات التعلم الذاتي، والتعاوين يف اإعداد بع�ض الأ�سناف التي تقدم مع ال�ساي والقهوة.

18 . تتبع القواعد الأ�سا�سية للمحافظة على الأمن، وال�سالمة يف املنزل.
19 . متار�ض ال�سلوك ال�سليم لتجنب حدوث احلرائق.

20 . تقدر اأهمية وجود ال�سيدلية يف املنزل.
21 . تتحمل امل�سوؤولية يف اإ�سعاف بع�ض اإ�سابات اجلروح، واحلروق الب�سيطة.

22 . تكت�سب بع�ض اخلربات يف ترتيب املوائد، واإعدادها.
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الرتبية الفنية

الأهداف العامة ملادة الرتبية الفنية:
1 . اإتاحة الفر�سة للتلميذ ملمار�سة العمل الفني با�ستخدام الأدوات واخلامات املنا�سبة، والتقنيات احلديثة.

2 . تنمية التفكري الإبداعي من حيث الطالقة واملرونة، واأ�سالة الإنتاج الفني من خالل الأن�سطة املنهجية، والالمنهجية.
3 . تزويد التلميذ بقدر منا�سب من الثقافة الفنية.

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

5 . ال�ستفادة من املفاهيم الفكرية واجلمالية للفنون الإ�سالمية وال�سعبية.
6. م�ساعدة التلميذ على تكوين اإجتاهات اإيجابية نحو الفنون الت�سكيلية من خالل التعّرف على املنجزات الفنية للح�سارات املختلفة 

وال�ستفادة من املنجز الفني عرب التاريخ.
7 . ربط الفنون الت�سكيلية بحياة التلميذ، وفتح اآفاق رحبة للعمل الفني، والإح�سا�ض باأهمية الفن يف املجتمع، ودوره يف خدمتهم.

8 . اإنتاج اأعمال فنية ذات طبيعة نفعية ت�ساهم يف تلبية احتياج التلميذ، واإتاحة الفر�سة له يف امل�ساهمة يف تقدمي املنتج النفعي ملجتمعه.
9 . دمج التلميذ يف الأن�سطة الفنية اجلماعية لتعزيز قيم التعاون، وتقبل الآخرين والعمل بروح الفريق.

10 . التعّرف على دور الفن يف التعريف بالق�سايا الإن�سانية )الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية(.
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الأهداف العامة ملادة الرتبية الفنية للمرحلة املتو�شطة:
1 . التعّرف على م�سطلح الت�ساد اللوين.

2 . التعّرف على تدرجات الألوان احلارة، والباردة.
3 . التعبري عن النف�ض ب�سكل ب�سيط خمتزل.

4 . اإتقان ا�ستخدام الألوان، والتلوين بطريقة �سحيحة.
5 . التنويع با�ستخدام اخلطوط والأ�سكال.

6 . ر�سم زخرفة ب�سيطة، وتكرارها لإنتاج قطعة فنية.
7 . التعّرف على تقنية جديدة يف الطباعة.

8 . اإنتاج اأعمال فنية عن طريق التكرار يف الطباعة.
9 . الطباعة با�ستخدام الرول على الفلني.

10 . التعّرف على خامات جديدة.
11 . تنفيذ اأعمال فنية بالتوليف.

12 . توظيف الأقم�سة، والورق امللون يف عمل فني.
13 . التعّرف على اأ�ساليب جديدة للت�سكيل باجللود.

14 . اكت�ساب بع�ض املفاهيم، واملهارات الب�سيطة املتعلقة ب�سناعة الورق، وفن الأوريغامي.
حة من ق�سا�سات الورق. مة م�سطَّ 15 . تنفيذ اأعمال فنية جم�سَّ
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الرتبية البدنية
ا لأهداف العامة للرتبية البدنية:

1- تتعزز لديه تعاليم الدين الإ�سالمي املرتبطة بالن�ساط البدين.
2- يتعزز لديه ال�سلوك املوؤدي اإلى حتمل امل�سوؤولية وتنمية القيادة.

3- يتعزز لديه ال�سلوك املوؤدي اإلى احرتام الفروق الفردية بني الطالب.
4- تنمو لديه عنا�سر اللياقة البدنية املرتبطة بال�سحة.

6- يظهر قدرًا من الكفاية عند اأداء الأن�سطة املقررة.
7- يتعرف على بع�ض املفاهيم امليكانيكية وال�سحية والف�سيولوجية املنا�سبة.

8- يتعرف على بع�ض اجلوانب الفنية، والقانونية املهمة ملمار�سة الأن�سطة املقررة، وتعزيزها.

الأهداف العامة للرتبية البدنية يف املرحلة املتو�شطة:
1 . تنمية القدرة احلركية عن طريق تطوير الذات.

2 . املحافظة على القوام بقدر الإمكان، والتقليل من خماطر الت�سوهات اجل�سمية ال�سائعة مثل اجللو�ض ال�سحيح على املقعد، امل�سي ال�سحيح، 
حمل احلقيبة املدر�سية بطريقة �سحيحة.

3 . تاأدية التلميذ للحركات الأ�سا�سية النتقالية مثل )امل�سي، اجلري، الت�سلق(، واحلركات غري النتقالية مثل )الإلتفاف، والدوران( ب�سكل 
منا�سب وبقدر ال�ستطاعة.

4 . امل�ساركة يف متثيل وتقليد الأدوار عن طريق احلركات التمثيلية.
5 . تعويد التلميذ على بع�س قواعد النظام والن�سباط.

6 . تقبل التلميذ اجلو املدر�سي املريح.
7 . اإك�ساب التالميذ عادات �سحية �سليمة حتافظ على القوام اجليد بقدر ال�ستطاعة.

8 . اإدخال الفرح وال�سرور على التلميذ نتيجة ممار�سته للن�ساط البدين.
9 . احرتام تعليمات واإر�سادات املعلم.

10 . تكوين عالقات اجتماعية من خالل جمموعة اللعب.
11 . ممار�سة الألعاب اأثناء وقت الفراغ خارج املدر�سة.

12 . املحافظة على الأدوات الريا�سية، وممتلكات املدر�سة ب�سكل عام.
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الف�صل الثالث

ال�صف الأول املتو�صط 
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القراآن الكرمي

الأهداف ال�شنوية ملادة القراآن الكرمي لل�شف الأول املتو�شط:
1 . اأن يتلو التلميذ من �سورة القارعة، العاديات، ح�سب قدرته.

2 . اأن يحفظ التلميذ من �سورة القارعة، العاديات، ح�سب قدرته.
3 . اأن يتلو التلميذ �سورة ال�سم�ض، ح�سب قدرته.

4 . اأن يحفظ التلميذ �سورة ال�سم�ض، ح�سب قدرته.

5 . اأن يعتني التلميذ بالقراآن الكرمي تالوة وحفظًا.
6 . اأن يتعود التلميذ القراءة من امل�سحف.
7 . اأن يتاأدب التلميذ باآداب القراآن الكرمي.
8 . اأن تزداد حمبة التلميذ للقراآن الكرمي.
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املفردات الأهداف التعليمية

اأن يذكر  بع�ض اآداب تالوة القراآن الكرمي.
اأن يطبق اآداب التالوة والعناية بامل�سحف

اأن يتابع قراءة املعلم من امل�سحف
اأن يتلو �سورة القارعة.

اأن يحفظ �سورة القارعة.

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة والب�سملة، الإن�سات، 
العناية بامل�سحف(

�سورة القارعة

املفرداتالأهداف التعليمية

اأن يطبق اآداب تالوة القراآن الكرمي.
اأن يتابع قراءة املعلم من امل�سحف

اأن يتلو �سورة العاديات.
اأن يحفظ �سورة العاديات.

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة والب�سملة، الإن�سات، 
العناية بامل�سحف(

�سورة العاديات.

الف�شل الدرا�شي الأول

الف�شل الدرا�شي الثاين
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املفردات الأهداف التعليمية

اأن ي�سمي مراتب الدين.

اأن يذكر معنى الإ�سالم.
اأن يعدد اأركان الإ�سالم اخلم�سة.

اأن يذكر بع�ض اآثار العمل باأركان الإ�سالم.
اأن يبني معنى الإميان.

اأن ي�سمي اأركان الإميان ال�ستة.
اأن يذكر معنى كل ركن من الأركان ال�ستة.

اأن يذكر اآثار معرفة اأركان الإميان على امل�سلم.
اأن ُيَعرف معنى الإح�سان.

اأن يذكر ركن الإح�سان.
اأن يذكر اآثار معرفة ركن الإح�سان على امل�سلم.

مراتب الدين.
الإ�سالم.

اأركان الإ�سالم.
الإميان.

اأركان الإميان.
الإميان باهلل ـ املالئكة ـ الكتب ـ الر�سل ـ اليوم الآخر ـ القدر خريه و�سره

ثمرة معرفتها.
الإح�سان.

معناه. ثمرة معرفته.

الف�شل الدرا�شي الأول

التوحيد

الأهداف ال�شنوية ملادة التوحيد لل�شف الأول املتو�شط :
اأن يعرف التلميذ مراتب الدين الثالث.. 1
اأن تنمو اأ�سول العقيدة ال�سحيحة يف قلب التلميذ.. 2
اأن يعدد التلميذ اأنواع التوحيد الثالثة.. 3
اأن يفرق التلميذ بني اأنواع التوحيد.. 4
اأن يعرف التلميذ الأ�سول التي يجب على العبد معرفتها.. 5
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املفردات الأهداف التعليمية

اأن يذكر اأنواع التوحيد الثالثة.
اأن يبني معنى توحيد الربوبية.

اأن يذكر اأمثلة على توحيد الربوبية.
اأن يذكر ثمرة توحيد الربوبية.
اأن يبني معنى توحيد الألوهية.

اأن يذكر اأمثلة على توحيد الألوهية.
اأن يو�سح ثمرة توحيد الألوهية.

اأن يبني معنى توحيد الأ�سماء وال�سفات.
اأن يعدد بع�ض الأمثلة على توحيد الأ�سماء وال�سفات.

اأن يذكر ثمرة توحيد الأ�سماء وال�سفات.
اأن مييز بني اأنواع التوحيد الثالثة.

اأنواع التوحيد.
توحيد الربوبية.

تعريفه ـ اأمثلة على توحيد الربوبية.

اخللق، الرزق، الإحياء...    ثمرته.
توحيد الألوهية.

تعريفه ـ اأمثلة على توحيد الألوهية.
العبادة، ال�سالة، ال�سوم، احلج...

ثمرته.
توحيد الأ�سماء وال�سفات.

تعريفه ـ اأمثلة لأ�سماء اهلل و�سفاته ـ   ثمرته.

الف�شل الدرا�شي الثاين



الف�صل الثالث

50

الفقه

الأهداف ال�شنوية ملادة الفقه لل�شف الأول املتو�شط:
اأن يعرف التلميذ العبادات التي ي�سرتط لها الطهارة.

اأن يعرف التلميذ اأهم اأحكام الو�سوء.
اأن يعرف التلميذ �سروط ال�سالة.

اأن يحر�ض التلميذ على اأداء اأذكار ال�سالة.
اأن يتعود التلميذ على اآداب الكالم.

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يعدد بع�ض العبادات التي ت�ستوجب الو�سوء.
اأن يعدد �سروط الو�سوء.

اأن ي�ستخدم ال�سواك وفر�ساة الأ�سنان ب�سكل �سحيح.
اأن يعدد نواق�ض الو�سوء.

اأن يحافظ على اآداب ق�ساء احلاجة.
اأن يتحرز من النجا�سة دون املبالغة.

اأن يتدرب على قراءة �سورة الإخال�ض واملعوذتني كل �سباح وم�ساء.

النظافة والطهارة.
العبادات التي يجب لها الو�سوء )كل اأنواع ال�سلوات، الطواف بالكعبة، 

قراءة القراآن الكرمي(.
ف�سل الطهارة، ف�سل الو�سوء، �سروط الو�سوء.

فرو�ض الو�سوء، حد الوجه، امل�سم�سة، ال�ستن�ساق، غ�سل اليدين اإلى 
املرفقني، م�سح الراأ�ض، غ�سل القدمني اإلى الكعبني.

جتنب املبالغة يف الو�سوء والتطهر من النجا�سة.

الف�شل الدرا�شي الأول
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املفرداتالأهداف التعليمية

اأن يعدد �سروط ال�سالة.
اأن يحدد اأوقات ال�سلوات اخلم�ض.

 اأن يحدد عورة املراأة والرجل يف ال�سالة.
 اأن يحفظ دعاء ال�ستفتاح.

اأن يحفظ الذكر امل�سروع بعد الرفع من الركوع.
اأن يحفظ �سيغة الت�سهد الأول والأخري.

 اأن يحفظ ال�سالة على النبي ¤ اأن يواظب على اأذكار ال�سالة يف 
حملها.

 اأن يتحلى بال�سدق يف حديثة.
اأن يحر�ض على الكالم الطيب.

اأن يحر�ض على ذكر اهلل تعايل.

�سروط ال�سالة.
اأوقات ال�سلوات اخلم�ض.

حد عورة الرجل واملراأة يف ال�سالة.
دعاء ال�ستفتاح ومو�سعه، ما يقال بعد الرفع من الركوع، الت�سهد الأول 
ومو�سعه، الت�سهد الأخري ومو�سعه، ال�سالة على النبي ¤ ومو�سعها.
ال�سدق يف احلديث، الإكثار من ذكر اهلل تعالى، احلذر من ال�ستهزاء 

بالآخرين، احلذر من الكذب والغيبة والنميمة.

الف�شل الدرا�شي الثاين
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اللغة العربية

الأهداف ال�شنوية ملادة اللغة العربية لل�شف الأول املتو�شط:
1-اأن يقراأ التلميذ جماًل مرتبطة مبهارات احلياة اليومية.

2-اأن يكت�سب التلميذ مهارات القراءة الوظيفية للكلمات، واجلمل والن�سو�ض.
3-اأن يكت�سب التلميذ جماًل وظيفية جديدة.

4-اأن يطبق التلميذ الإمالء الختباري على اجلمل الوظيفية الق�سرية.
5-اأن ينمي التلميذ ح�سيلته اللغوية باكت�سابه مفردات، وتراكيب جديدة.
6-اأن يكتب التلميذ بياناته الأولية الأ�سا�سية على النماذج، والإ�ستمارات.

7-اأن يكت�سب التلميذ قواعد نحوية جديدة.
8-اأن يطبق التلميذ مهارات الكتابة على ن�سو�ض خمتارة.

9-اأن يحفظ التلميذ اأربع اأنا�سيد بلحٍن منا�سب.
10-اأن يعربِّ التلميذ �سفهيًا عن مو�سوع وظيفي.
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اأن يكت�سب جماًل وظيفية جديدة.
اأن يفهم معاين الن�سو�ض الطويلة.
اأن ي�سرح معاين اجلمل الوظيفية.

اأن ي�سرح ن�سًا ق�سريًا.
اأن يكت�سب مهارات املحادثة الأ�سا�سية.

اأن يقراأ جماًل متعلقة مبهارات احلياة اليومية.
اأن مييز بني )األ( ال�سم�سية و )األ( القمرية.

ق بني اأنواع املد واحلركات. اأن يفرِّ
اأن يعرف اأنواع التنوين. 

اأن يطور مهاراته يف الإمالء الختباري الوظيفي.
اأن يكتب بياناته الأ�سا�سية على النماذج والإ�ستمارات.

اأن يكتب ن�سو�سًا خمتارة بخٍط وا�سٍح وجميل.
اأن يلقي الن�سيد ملحنًا ب�سوت ح�سن.

اأن يحفظ ن�سو�ض الن�سيد.
اأن ي�سرد ق�س�سًا مت�سل�سلة الأحداث.

اأن ي�ستنتج املعنى العام للجملة املقروءة. 
اأن يقرتح نهايات للق�س�ض التي تعر�ض عليه.

جمل خمتارة.
ن�سو�ض طويلة خمتارة.
معاين اجلمل الوظيفية.

ن�ض ق�سري.
مهارات املحادثة.

جمل خمتارة.
) األ ( ال�سم�سية و) األ( القمرية.

املد واحلركات.     
اأنواع التنوين.
جمل خمتارة.

بيانات الأ�سا�سية.
ن�سو�ض خمتارة.
اأنا�سيد خمتارة.
اأنا�سيد خمتارة.

مهارات التعبري ال�سفهي.
مهارات ال�ستماع.

ق�س�ض خمتارة.

حمتوى ال�شف الأول املتو�شط 



الف�صل الثالث

54

الف�شل الدرا�شي الأول

الريا�صيات

ا لأهداف ال�شنوية ملادة الريا�شيات لل�شف الأول املتو�شط:
ف التلميذ على عملية اجلمع بحدود ناجت من ) 60 - 90 (. 1 . اأن يتعرَّ

ف التلميذ على عملية الطرح بناجت) 55 - 70 (. 2 . اأن يتعرَّ
3 . اأن ي�ستخدم التلميذ الآلة احلا�سبة.

ف التلميذ على مكونات ال�ساعة. 4 . اأن يتعرَّ
ف التلميذ على العقود حتى 100 . 5 . اأن يتعرَّ

6.  ي�ستعمل النقود )داخل الف�سل -خارج الف�سل-خارج املدر�سة(.
ف التلميذ على الك�سور الع�سرية. 7 . اأن يتعرَّ

ف التلميذ على الن�سبة املئوية. 8 . اأن يتعرَّ

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

العمليات احل�سابية. 

يجمع بناجت )70-90 ( بدون احلمل.
يجمع با�ستعمال الآلة احلا�سبة بناجت )70- 90(.  

يطرح بناجت )55-70 ( بدون ا�ستالف
يطرح با�ستعمال الآلة احلا�سبة بناجت )55- 70(. 

مدلول
جمع

مدلول
الآلة احلا�سبة

وحدة الزمن.
يقراأ الزمن الذي ت�سري اإليه ال�ساعة )�ساعة- ن�سف – ربع �ساعة(.

يقي�ض الزمن با�ستخدام ال�ساعة )اليوم ال�ساعة – الدقيقة (.
يتعرف على مكونات زمن ال�ساعة بالدقائق.

�ــســاعــة -نــ�ــســف-ربــع  زمـــن ال�ــســتــيــقــاظ -زمــن 
احل�سور للمدر�سة 00- زمن الغذاء خم�ض دقائق-

ع�سر دقائق -ع�سرون -دقيقة.

الك�سور.
التعرف على الك�سور الع�سرية .

متثيل الك�سور الع�سرية .
-ال�سيغة  القيا�سية  ال�سيغة  الع�سر-  الك�سر 

التحليلية.



ال�سف الأول املتو�سط 

55

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

العقود.

يتعّرف على العقود.
يقارن بني العقود.

يكتب العقود.
يتعّرف على النقود ) 100 - 200 - 00 - 1000 (.

ي�ستعمل النقود )داخل الف�سل - خارج الف�سل-خارج املدر�سة(.
يجمع النقود.

ي�ستعمل القطع النقدية والأوراق النقدية يف عمليات ال�سراء.
يطرح النقود بباقي ل يتجاوز 300 ريال.

يوجد القيمة الإجمالية ملجموعة قطع نقود من ن�سف ريال حتى 2 ريال.

العقود من 10 - 100.

اأ�سغر من –اأكرب من.
كتابة العقود.
عملة نقدية.
بيع و�سراء.

جمع.
�سراء.
طرح.

قطعه نقدية.

الن�سبة املئوية.
يقراأ الن�سبة املئوية وُيوجد قيمة ن�سبة ما.

ي�ستخرج الن�سبة املئوية با�ستخدام مناذج الك�سور(املربعات.
معرفة معنى الن�سبة املئوية 25 -% 50 -% 100 %

متثيل الن�سب املئوية.
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العلوم

الأهداف ال�شنوية ملادة العلوم لل�شف الأول املتو�شط:
1 . اأن يتعّرف التلميذ على اخلاليا، وممالك املخلوقات احلية.

2 . اأن يتعّرف التلميذ على النظام البيئي.
3 . اأن يتعّرف التلميذ على العالقات يف الأنظمة البيئية، وال�سبكة الغذائية.

4 . اأن يتعّرف التلميذ على مكونات واأنواع موارد الأر�ض.
5 . اأن يتعّرف التلميذ على النظام ال�سم�سي )ال�سم�ض(.

6 . اأن يتعّرف التلميذ على طرق قيا�ض املادة.
7 . اأن يتعّرف التلميذ على املخاليط.

8 . اأن يذكر التلميذ اأماكن، وجود املاء.
9 . اأن يتعّرف التلميذ على النظام ال�سم�سي من كواكب، وجنوم و�سماء.

10 . اأن يتعّرف التلميذ على الف�ساء )الأر�ض وال�سم�ض والقمر(.
11 . اأن يتعّرف التلميذ على القوى احلركية.

12 . اأن يتعّرف التلميذ على اأنواع ال�سغل، والطاقة.
13 . اأن يتعّرف التلميذ على الآلت الب�سيطة.
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

علم احلياة.

املخلوقات احلية:
اأن ي�سف اأنواع خمتلفة من املخلوقات احلية.

اأن يتعرف على املق�سود باخللية.
اأن ي�ساهد اخلاليا با�ستخدام املجهر.

اململكة النباتية:
اأن ي�سنف اأنواع خمتلفة من النباتات.

اأن يو�سح كيفية ح�سول النباتات على حاجاتها.
اأن يبني اأهمية الأوراق.

اأن يذكر كيفية ال�ستفادة من النباتات.
اململكة احليوانية:

ي�سنف اأنواع خمتلفة من احليوانات.
يحدد حاجات احليوانات الأ�سا�سية.

يتعّرف على كيفية ه�سم الطعام.
يذكر كيفية ال�ستفادة من احليوانات.
يتعرف على املق�شود بالنظام البيئي.

ي�سف النظام البيئي واملوطن.
يو�سح طرق اعتماد املخلوقات على بع�سها البع�ض.

يتعرف على املق�سود ب )املنتجات، امل�ستهلكات، املحلال(.
يذكر اأنواع العالقات التعاونية بني الكائنات احلية.

ي�سمى اأنواع من املعادن.
يقارن بني اأنواع من املعادن.

ي�سمى اأنواع ال�سخور.
يقارن بني اأنواع ال�سخور.

يتعرف على ا�ستخدامات ال�سخور.
يو�سح اأهمية كل نوع من اأنواع الرتبة.

يقارن بني اأنواع الرتبة.

الوحدة الأولى: اخلاليا وممالك
املــــخــــلــــوقــــات احلــــيــــة،اخلــــاليــــا،املــــخــــلــــوقــــات 

احلية،املق�سود باخللية،م�ساهدة اخلاليا.
ــة: املــمــلــكــة الــنــبــاتــيــة،تــ�ــســنــيــف  ــي ــان ــث ـــوحـــدة ال ال

النباتات،النباتات حت�سل على حاجاتها.
اأهمية الأوراق،كيفية ال�ستفادة من النباتات.

احليوانية،احليوانات  اململكة  الثالثة:  الــوحــدة 
الطعام،ال�ستفادة  حاجاتها.،ه�سم  على  حت�سل 

من احليوانات.
البيئية،ا�ستك�ساف  الأنــظــمــة  الــرابــعــة:  ــوحــدة  ال

الأنظمة البيئية.
مقدمة يف الأنظمة البيئية.

املق�سود بالنظام البيئي،النظام البيئي واملواطن.
الوحدة اخلام�سة: العالقات يف الأنظمة.

الــبــيــئــيــة:اعــتــمــاد املـــخـــلـــوقـــات عـــلـــى بــعــ�ــســهــا 
البع�ض،املنتجات،امل�ستهلكات.

ــوارد  م  ، ومـــواردهـــا  الأر�ــــض  ال�ساد�سة:  الــوحــدة 
الأر�ض:

املعادن، وال�سخور والرتبة.
اأنواع املعادن.

اأنواع ال�سخور.
ا�ستخدامات ال�سخور.
اأنواع الرتبة، واأهميتها
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العلوم الطبيعية.

الوحدة: القوى والطاقة: 
القوى: 

القوى احلركية: 
املق�سود باحلركة.

القوى تغري احلركة.

املق�سود باجلاذبية.
تاأثري الحتكاك على احلركة.

ال�سغل والطاقة: 
املق�سود بال�سغل.

املق�سود بالطاقة.
بع�ض اأ�سكال الطاقة.

حتول الطاقة. 
الآلت الب�سيطة:

املق�سود بالآلت الب�سيطة.
الروافع. 

اآلت ت�سبه الروافع.
ال�سطح املائل.
الآلت املركبة.

الوحدة: الف�ساء. 
النظام ال�سم�سي والق�ساء.

النظام ال�سم�سي: 
اأهمية ال�سم�ض.

ال�سوء والطاقة احلرارية.

الوقاية من اأ�سعة ال�سم�ض.
الدوران حول ال�سم�ض.

طرق درا�سة النظام ال�سم�سي.
التل�سكوب.

رواد الف�ساء.
املركبات الف�سائية.

القوى واحلركة. 
يو�سح املق�سود باحلركة.

يذكر تاأثري القوى على احلركة.
يتعرف على املق�سود باجلاذبية.

يذكر تاأثري الحتكاك على احلركة. 
ال�سغل والطاقة. 

يو�سح املق�سود بال�سغل والطاقة.
يحدد بع�ض اأ�سكال الطاقة.
يتعّرف على حتول الطاقة.

يذكر اأمثلة على حتول الطاقة.
الآلت الب�سيطة: 

يتعرف على املق�سود بالآلة الب�سيطة.
يتعرف على املق�سود بالروافع.

يذكر اآلت ت�سبه الروافع.
يتعرف على املق�سود بال�سطح املائل.
يتعرف على املق�سود بالآلت املركبة.

يو�سح اأهمية ال�سم�ض.
يذكر اأهمية ال�سوء والطاقة احلرارية.

يعدد طرق الوقاية من اأ�سعة ال�سم�ض.
يتعّرف على املق�سود بالدوران حول ال�سم�ض.

يتعّرف على طرق درا�سة النظام ال�سم�سي.
يتعّرف على التل�سكوب.

يتعّرف على رواد الف�ساء.
ي�سف املركبة الف�سائية.
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العلوم الطبيعية

القيا�ض: 
يتعّرف على املق�سود بـ )الطول والعر�ض، امل�ساحة، احلجم(.

يقي�ض خ�سائ�ض املادة با�ستخدام وحدات قيا�ض منا�سبة.
يتعّرف على املق�سود بني الطفو والغمر. 

يذكر اأمثلة على الطفو والغمر. 
يقارن بني الطفو والغمر.

يتعّرف على املق�سود بالوزن. 

املخاليط: 
يو�سح املق�سود باملخلوط.

يذكر اأمثلة على املخاليط من حياتنا اليومية.
يتعّرف على اأن املحاليل خماليط.

ي�سف طرق ف�سل املخاليط.

الوحدة : املادة: 
قيا�ض املادة وتغريها:

القيا�ض: 
الطول والعر�ض.

امل�ساحة.
احلجم.

قيا�ض املادة.
الطفو والغمر. 

الوزن.  

املخاليط: 
املق�سود باملخلوط.

املخاليط يف احلياة اليومية.
املحاليل خماليط.

ف�سل املخاليط.
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الرتبية الجتماعية )بنني(

الأهداف ال�شنوية ملادة الرتبية الجتماعية لل�شف الأول املتو�شط:
1 . يتعّرف التلميذ على مكونات الأ�سرة.

2. يحرتم التلميذ والديه وكبار ال�سن.
3 . يجيد التلميذ التعامل مع الإخوة والأخوات.

4 . ي�سارك التلميذ اأ�سرته يف اأن�سطتهم املختلفة.
5 . يحافظ التلميذ على خ�سو�سية الأ�سرة.

6 . يتعّرف التلميذ على عنوان منزله وبع�ض عناوين اأفراد اأ�سرته.
الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

اأ�سرتي.

اأن مييز بني املفردات املتعلقة بالأ�سرة )اأب، اأم، اأخ، اأخت، عم،
عمة، خال، خالة، جد، جدة(.

اأن يربط املفردات باأ�سماء الأ�سرة احلقيقيني.
اأن يعرف اأن لكل اأ�سرة ا�سمًا.
اأن يقبل راأ�ض والديه ويديهما.

 اأن يتاأدب عند خماطبته والديه وكبار ال�سن.
 اأن ينفذ تعليمات والديه وتوجيهاتهما.

اأو الكالم  اأو الأكل  اأثناء اجللو�ض،  اأن يقدر والديه وكبار ال�سن، ويحرتمهم   
...اإلخ.

 اأن يحرتم اإخوته واأخواته بالقول والفعل.
اأن ينمي روح التعاون بينه وبني اإخوته واأخواته.

 اأن يقدر جميع اإخوته واأخواته.
 اأن ي�سارك اإخوته واأخواته يف اأعمال املنزل.

 اأن يحرتم م�ساعر اإخوته واأخواته.

متييز املفردات املتعلقة بالأ�سرة.
ت�سمية اأفراد الأ�سرة.

ا�سم العائلة.
خماطبة  :اآداب  ال�سن  وكــبــار  الــوالــديــن  احـــرتام 

الوالدين وكبار ال�سن.
طاعة الوالدين.

تقدير كبار ال�سن.
الإخـــوة  والأخــــوات:احــــرتام  الإخــــوة  مــع  التعامل 

والأخوات.
التعاون بني اأفراد الأ�سرة.

تقدير الإخوة.
م�ساركة اأعمال املنزل.

احرتام م�ساعر اأفراد الأ�سرة.
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جمتمعي.

اأن ي�سارك اأ�سرته يف املنا�سبات والأعياد.
 اأن ي�ساهم يف الأن�سطة داخل اأ�سرته )ترتيب – نظافة املنزل...(.

 اأن ي�ساعد اأفراد اأ�سرته عندما يطلب منه ذلك.
اأن ي�سارك اأ�سرته يف الأن�سطة الرتفيهية.

 اأن يدرك اأن لكل اأ�سرة خ�سو�سيتها واأ�سرارها.
 اأن يحافظ على اأ�سرار اأ�سرته وخ�سو�سيتها.

اأن يتجنب احلديث مع الآخرين عن اأ�سرار اأ�سرته. . 
اأن يذكر عنوان منزله )ا�سم احلي، ال�سارع، رقم املنزل(.

 اأن يذكر عنوان اأحد اأفراد اأ�سرته.

 اأن ي�سمي جهة عمل والده ووالدته.
اأن يذكر عنوان منزله )ا�سم احلي، ال�سارع، رقم املنزل(.

 اأن يذكر عنوان اأحد اأفراد اأ�سرته.

 اأن ي�سمي جهة عمل والده ووالدته.

الزيارات وا�ستقبال ال�سيوف.
املنا�سبات والأعياد.

اأن�سطة الأ�سرة.
التعاون مع اأفراد الأ�سرة.

الأن�سطة الرتفيهية.
املحافظة على خ�سو�سية الأ�سرة.

خ�سو�سية الأ�سرة.
كتم الآمور ال�سخ�سية والعائلية.

التعرف على عنوان منزله وبع�ض.
عناوين اأفراد اأ�سرته:

عنوان منزله.
عنوان اأحد اأفراد اأ�سرته.
جهة عمل والده ووالدته.
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احلا�صب الآيل

الأهداف ال�شنوية ملادة احلا�شب لل�شف الأول متو�شط:
احل�سول على املعارف واملفاهيم العلمية يف جمال احلا�سب، وتقنية املعلومات املرتبطة بحياة التلميذ، واإحتياجات جمتمعه.. 1
 تعريف التلميذ مبلحقات احلا�سب املتنوعة وتنمية العلم املعريف لديه نحو احلا�سب.. 2
تنمية قدرات التلميذ، ومهاراته العملية لت�سغيل جهاز احلا�سب، وال�ستفادة منه لزيادة الإنتاجية الفردية، واإبراز احلا�سب كاأداة متعدد . 3

ال�ستخدامات يف �ستى نواحي احلياة.
 اك�ساب التلميذ امليل الإيجابي والهادف نحو احلا�سب، وتقنية املعلومات ب�سفة عامة، وتقوية الرغبة لديه نحو احلا�سب وا�ستخدامه.. 4
تدريب التلميذ على ا�ستخدام تطبيقات احلا�سب مثل برامج الر�سوم، وبرامج الألعاب التعليمية، والرتفيهية، واألعاب املحاكاة.. 5
الإطالع على تطبيقات متعددة للحا�سب واملعلومات يف احلياة العامة.. 6

الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

علوم احلا�سب. 
اأن ٌيعرف احلا�سب.. 1
اأن يعدد اأنواع اأجهزة احلا�سب.. 2

تعريف احلا�سب الآيل.
اأنواع اأجهزة احلا�سب الآيل.

تقنية احلا�سب.
اأن يعدد الوحدات املختلفة مللحقات نظام احلا�سب.. 1
اأن ي�ستطيع ت�سغيل احلا�سب ب�سورة�سحيحة.. 2

الفارة،  املفاتيح،  )لوحة  الآيل  احلا�سب  ملحقات   
الطابعة، املا�سح، الالقط، م�سغل اأقرا�ض الليزر(.

ن�سائح عند ا�ستخدام جهاز احلا�سب الآيل.
ت�سغيل جهاز احلا�سب الآيل.

ا�ستخدام الفاأرة من خالل نظام الت�سغيل.
ا�ستخدام لوحة املفاتيح من خالل نظام الت�سغيل.

تعليم احلروف والأرقام يف اللغة العربية. اأن ي�ستطيع ا�ستخدام الربامج التعليمية.. 1اأن�سطة.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

تطبيقات احلا�سب.
1. اأن ي�ستطيع التعامل مع برامج الر�سم.

2. اأن ي�ستخدم برنامج يحتوي على لعبة ترفيهية.

معرفة الألوان.
تلوين �سور ور�سومات جاهزة.
ر�سم مربعات ودوائر ويلونها.

ر�سم لوحات فنية ب�سيطة.

1. اأن يعدد ا�ستخدامات احلا�سب يف احلياة اليومية.املجتمع املعلوماتي.
تدريبات عملية على بع�ض الألعاب الرتفيهية 

والتعليمية.
ا�ستخدامات احلا�سب يف جمالت احلياة.

1. اأن ي�ستخدم الربامج التعليمية.اأن�سطة.

 برنامج القراآن الكرمي.
 برنامج لكيفية ال�سالة.

برنامج مل�ساهدة عظمة اهلل يف الكون.
 برنامج لكيفية الو�سوء.
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الرتبية املهنية )بنني(

الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية لل�شف الأول املتو�شط:
1 -اأن يدرك التلميذ قيمة العمل يف الإ�سالم.

2 -اأن يتمثل التلميذ املبادئ الإ�سالمية املتعلقة باملهنة.
3 -اأن يتعّرف التلميذ على املهارات الالزمة للتفاعل املهني مع الآخرين.

4 -اأن يتعّرف التلميذ على املعارف، واملهارات الأ�سا�سية لأداء املهن.
5 -اأن يتعّرف التلميذ على املجالت املهنية املنا�سبة لقدراته.

6 -اأن يتكون لدى التلميذ اجتاه اإيجابي نحو العمل.
7 -اأن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.
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الف�شل الدرا�شي الأول

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفردات الأهداف التعليمية

حث الإ�سالم على العمل )من خالل عر�ض بع�ض اأحاديث الر�سول ¤ التي اأن يبني موقف الإ�سالم من العمل.
تتناول هذا اجلانب مثل حديث “اليد العليا خري من اليد ال�سفلى “وحديث 

“الرجل الذي نهاه ¤ عن ال�سوؤال واأمره بالحتطاب”(.
اأن يو�سح معنى ال�سدق كخلق اأمر به الإ�سالم.

اأن يبني اأثر التخلق بخلق ال�سدق.
ال�سدق.

من خالل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن ال�سدق وحتث عليه.

اأن ي�سرح معنى الأمانة كخلق اأمر به الإ�سالم.
اأن يو�سح اأثر الأمانة على القرد واملجتمع.

الأمانة.
من خالل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الأمانة وحتث عليها.

اإتقان العمل.اأن يبني معنى اإتقان العمل كخلق حث عليه الإ�سالم.
من خالل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن اإتقان العمل وحتث عليه.

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يتعرف مناذج من الأعمال التي كان ميتهنها اأنبياء اهلل عليهم ال�سالة 
وال�سالم.

مناذج من الأعمال التي كان ميتهنها اأنبياء اهلل عليهم ال�سالة وال�سالم:
 . احلدادة: داود                              . النجارة: نوح

الرعي: حممد ¤. 

اأن يو�سح اأهم الركائز الأ�سا�سية املكونة للوعي املهني.
ال�سراكة يف العمل.                          حتمل امل�سوؤولية.

ال�ستقاللية يف اأداء املهنة.            اإنهاء املهمة يف الوقت املحدد.
اجلد واملثابرة.
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الرتبية املهنية )بنات(

الأهداف ال�شنوية ملادة الرتبية املهنية لل�شف الأول املتو�شط:
ت�سكر اهلل على نعمه الكثرية.. 1
تدرك قيمة العمل يف الإ�سالم.. 2
تتعرف على مناذج من اأبرز ال�سحابيات اجلليالت يف جمال العمل، ودورهن يف كل جمال.. 3
تدرك معنى اإتقان العمل يف الإ�سالم.. 4
تدرك اأهمية العناية باملظهر اخلارجي. . 5
تنمي الإح�سا�ض بامل�سوؤولية عن طريق املحافظة على نظافة غرفتها، واأدواتها ال�سخ�سية.. 6
تدرك قواعد ال�سالمة يف املطبخ.. 7
تتعرف على حمتويات املطبخ وكيفية ا�ستخدام اأدواته.. 8
تتدرب على كيفية اإعداد )القهوة وال�ساي لل�سيوف – واحللويات وتزين التمور والكيك(.. 9
تتدرب على التطريز من خالل التعرف على اأدواته والأ�س�ض العامة له مع تطبيق عملي. . 10
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

التوعية الدينية.

تبني موقف الإ�سالم من العمل من خالل الأحاديث والنماذج من 
ال�سحابيات ر�سوان اهلل عليهن.

حث الإ�سالم على العمل:
)من خالل عر�ض بع�ض اأحاديث الر�سول ¤  

التي تتناول هذا اجلانب مثل حديث “اليد العليا 
خري من اليد ال�سفلى”.

مناذج ال�سحابيات ر�سوان اهلل عليهن.
جمال التعليم والإفتاء )عائ�سة ر�سي اهلل 

عنها( -جمال التجارة )خديجة ر�سي اهلل 
عنها( -جمال الطب، والتمري�ض )عفراء بنت 
معوذ بن الربيع –رفيدة الأن�سارية( -املجال 

الع�سكري )اأم عمارة ن�سيبة بنت كعب(.

تبني معنى اإتقان العمل كخلق حث عليه الإ�سالم.
معنى الإتقان.

معنى الإح�سان.
معنى الإخال�ض.

الأدلة من القراآن وال�سنة.

العناية باملظهر.

اأن ت�ستخدام العطر املنا�سب .
تفرق بني العطور الرجايل، والعطور الن�سائية.

اأن تعد خلطة خا�سه من عطورها املف�سلة.

العطور:
الطريقة املنا�سبة لو�سع العطر.

اأنواع العطور.
الوقت املنا�سب لو�سع العطر.

خلط العطور.

اأن مت�سط �سعرها ب�سكل متقن.
التعرف على اأنواع اإك�س�سوارات ال�سعر.

التعرف على اأنواع �سبغات ال�سعر.
التعرف على بع�ض اأنواع الق�سات.
التعرف على طرق العناية بال�سعر.

ال�سعر:
اأنواع الفر�ض.

اأنواع الإك�س�سوارات امل�ستخدمة بال�سعر.
الطرق املنا�سبة لعمل ال�سعر ح�سب املنا�سبة.

اأنواع ال�سبغات.
كتالوجات ق�سات.

عمل كتالوج )ال�سعر(.
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�سوؤون  منزلية.

غرفة النوم:
اأن متيز بني اأحجام ال�سرر املختلفة.

اأن تختار املفار�ض املالئمة.
اأن تعتني بنظافة غرفة النوم.

اأن حتافظ على نظافة وترتيب الت�سريحة .
اأن ت�سنيف الأدوات املوجودة على الت�سريحة.

اأن ت�ستخدم عالقة املالب�ض .
اأن ت�سنف املالب�ض ح�سب ال�ستخدام، الطرق ال�سحيحة لتعليق وتطبيق 

املالب�ض(.

اأن تنظم طاولت ال�سرير اجلانبية. 
الطالع على كتالوجات وجمالت الديكور لكت�ساب ذوق فني.

ت�سميم جزء من املنزل على الورق.

ال�سرير:
حجم اأغطية ال�سرير )اختيار احلجم املنا�سب من 

اأغطية ال�سرير، اختيار اللون املتنا�سب مع باقي 
اأثاث الغرفة، طريقة ترتيب املفار�ض واملخدات، 

األوان الأغطية، اأدوات التنظيف، تطبيق عملي(. 
الت�سريحة:

ت�سنيف وترتيب اأدوات الت�سريحة.
ما يو�سع على الت�سريحة من اأدوات. “عناية 

بال�سعر، عناية بالوجه، عطور، كرميات، اأدوات 
الزينة(.

دولب املالب�ض:
ترتيب وت�سنيف املالب�ض داخل الدولب طريقة 

التعليق ال�سحيحة، والتطبيق )ت�سنيف املالب�ض 
ح�سب ال�ستخدام” نوم، خروج، منزل، مدر�سة، 

�سهرة، مالب�ض داخلية” اأو ح�سب نوع القطعة 
“بلوزات، بنطلونات، تنانري، ف�ساتني، بيجامات، 

الطرق ال�سحيحة لتعليق  قم�سان نوم، ف�ساتني”.  
وتطبيق املالب�ض(.

الطاولة اجلانبية لل�سرير:
جمالت ديكور، جمالت ديكور، تطبيقات

ت�سميم كتالوج خا�ض بديكور غرفة النوم.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�سووؤن منزلية. 

1-حمتويات املطبخ:اأن ت�ستخدم الثالجة، واملربد ح�سب نوع الطعام.
اأن ت�ستخدم فرن الغاز اأو الكهرباء باأمان.

اأن ت�ستخدم املايكروويف باأمان.
اأن ت�ستخدم اخلالط الكهربائي باأمان.

2-قواعد ال�سالمة يف املطبخ:
اأن ت�ستخدم طفاية احلريق. 

3-تزيني املطبخ:
اأن تزين املطبخ بالزهور، اأو النباتات )الطبيعية اأو ال�سطناعية(.

4-اإعداد الع�سريات واملرطبات: 
اأن تعد بع�ض اأنواع الع�سري املفيدة من الفواكه املو�سمية )فوائدها 

وا�ستخداماتها(.
5-اإعداد القهوة وال�ساي:

اأن تقدم التمور بطريقة مرتبة.
اأن تعد بع�ض احللويات لتقدم مع القهوة.

اأن تعد الكعك ويقدم مع ال�ساي.
اأن تعد اأ�سناف ب�سيطة من احللوى.

الثالجة )اأهميتها وا�ستخداماتها(.
الفرن )غاز – كهرباء( )اأهميته وا�ستخداماته(.

املايكروويف )اأهميته وا�ستخداماته(.
اخلالط )اأهميته وا�ستخداماته(.

القالية الكهربائية )اأهميتها وا�ستخداماتها(.
طفاية احلريق )اأهميتها وا�ستخداماتها(.

تطبيق اإر�سادات الأمن وال�سالمة يف املطبخ.)النار، 
القلي، الكهرباء(. 

– فناجني  �ساي   – : قهوة  باملطبخ  التزيني  اأدوات 
قهوة و�ساي و�سينية التقدمي.
 �سكر اهلل على نعمة الغذاء:

عدم الإ�سراف والتبذير ، حفظ النعم .
اأنواع الع�سري )فوائدها وا�ستخداماتها(.

معرفة اأدوات القهوة وال�ساي.
معرفة اأنواع التمور.

اإعداد بع�ض اأنواع احللوى:
حلو  )ب�سبو�سة/مترية/  القهوة  حلويات  اأ�سناف 

اللوز.... الخ.
 / كعك  موالح  )كوكيز/  �ساهي  حلويات  اأ�سناف 

معجنات.... الخ .

مهارات يدوية.

التعرف على اأدوات التطريز. 
الأ�س�ض العامة للتطريز. 

كيفية ل�سم الإبرة .
كيفية تثبيت اخليط .

التدريب على بع�ض الغرز )ال�سراجة – الزخرفية – ال�سل�سة(.

اأدوات التطريز .
اأنواع الإبر واخليوط واأنواع القما�س .
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الرتبية الأ�صرية )بنات(

الأهداف ال�شنوية ملادة الرتبية الأ�شرية لل�شف الأول املتو�شط:
�سكر اهلل على نعمه العظيمة والتي مّنها ال�سحة والغذاء .. 1
تثقيف التلميذة غذائيًا و�سحيًا وت�سجيع مهارة التفكري، والتطبيق العملي لدى التلميذات اأثناء اإعداد الأ�سناف، وتزيينها.. 2
 تزويد التلميذة باملعلومات، واخلربات املتعلقة بال�سوؤون املنزلية.. 3
تنميه مهارات التلميذات يف اإعداد وتخطيط وجبات متكاملة غذائيًا ومنا�سبة اقت�ساديًا.. 4
ت�سجيع مهارة التفكري، وجمموعة من املهارات العملية، والعلمية يف ا�ستغالل الوقت ل�ساحلها، ولأ�سرتها وجمتمعها.. 5
تدريب التلميذات على بع�ض املهارات اليدوية الب�سيطة املتعلقة بامللب�ض.. 6
تدريب التلميذات على اإجراء بع�ض الإ�سعافات الأولية مل�ساعدة نف�سها، وغريها عند احلوادث.. 7
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�سحتي و�سالمتي.

ت�سكر اهلل على نعمة ال�سحة.
ت�سرح مفهوم ال�سمنة.

تتجنب م�سببات ال�سمنة.
تناق�ض النتائج املرتتبة على ال�سمنة.
حتدد الغذاء املنا�سب حلالة ال�سمنة.

ال�سمنة:
تعريف ال�سمنة.

م�سبباتها.
النتائج املرتتبة عليها.

الوقاية منها.
التغذية العالجية.

اختيار الأطعمة املفيدة واملنا�سبة:
ت�سنيف الأطعمة .

الطعام املفيد وغري املفيدة اأو ال�سار.

غذائي.

ت�سّنف الأطعمة اإلى فواكه، وخ�سار، وحلوم، واألبان، واأطعمة حلوه وحلويات.
متيز بني الأطعمة كثرية الفائدة والأطعمة قليلة الفائدة.

ت�سّنف �سور الطعام اإلى طعام مفيد، وطعام غري مفيد، اأو �سار.
تقوم امل�سروبات غذائيًا.

تذكر اأهمية الع�سائر.
تقارن بني الع�سائر اجلاهزة يف الأ�سواق، واملعدة منزليًا.

تقدر اأهمية الذوق عند تقدمي الع�سائر.
تطبق بع�ض طرائق اإعداد الع�سري.

اعداد بع�ض الأطعمة اجليدة، والب�سيطة:
ال�سلطات )التبولة / الفتو�ض /�سيزر �سلط......

الخ.
اعداد بع�ض امل�سروبات اجليدة والب�سيطة:

اأق�سام امل�سروبات.
اأهميتها واإعدادها.

بع�ض اأنواع الع�سائر.

ملب�سي.

تراعي لآداب الإ�سالمية عند اختيار مالب�سها.
ت�سّنف ال�سور املعرو�سة للمالب�ض مبا يتنا�سب مع الأحكام الإ�سالمية 

والعادات والتقاليد الجتماعية.
ت�سدر حكمًا حول املالب�ض التي مل تراع القيم الإ�سالمية.

ملب�سي:
العوامل املوؤّثرة على اختيار املالب�ض.

اأحكام الإ�سالم .
العادات والتقاليد.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

م�سكني.

تغ�سل الأواين )ال�سحون والكا�سات( با�ستقاللية.
تن�سف الأواين بوا�سطة املن�سفة اليدوية.

ت�سع الأواين بعد الغ�سل يف الأماكن املنا�سبة.
مت�سح جميع الأ�سطح والأرفف يف املطبخ.

تغ�سل حو�ض الغ�سيل بعد النتهاء من غ�سل الأواين.
تتدرب على طريقة حفظ، وترتيب الطعام يف الثالجة.

مت�سح اأرفف الثالجة با�ستخدام اإ�سفنجة مبللة.

املطبخ:
نظافة وترتيب املطبخ.

تنظيف الأواين.
تنظيف املن�سدة وجميع الأرفف.

تنظيف �سنك )حو�ض الغ�سيل( املطبخ.
تنظيف الثالجة.

منا�سبتي.

تغر�ض بع�ض ال�ستالت الزراعية بيدها يف حديقة املدر�سة.
ت�سرح اأهمية النباتات، والأ�سجار اجلمالية يف البيئة.

 تتعاون مع زميالتها يف غر�ض اأزهار اأو اأ�سجار يف احلديقة
تعلل اأهمية وجود ال�سيدلية املنزلية.

ت�سنف حمتويات ال�سيدلية املنزلية من بني جمموعة حمتويات.

اأ�سبوع ال�سجرة .
اأهمية النباتات والأ�سجار.
زراعة �ستالت يف املدر�سة.

تطبيقات منزلية.
ال�سيدلية املنزلية:

فوائد ال�سيدلية يف املنزل.
حمتويات ال�سيدلية.

الأمن وال�سالمة.

ت�سنف احلروق من حيث خطورتها.
تناق�ض م�سببات احلروق.

التدرب على �سرورة القيام بالإ�سعافات الأولية للحروق.
متيز بني اأنواع اجلروح.

 تختار الطريقة املنا�سبة لإ�سعاف اجلرح ح�سب نوعه.

احلروق:
اأنواع احلروق.

اأ�سباب احلروق.
اإ�سعاف احلروق.

اجلروح.
اأنواع اجلروح.

اإ�سعاف اجلروح.
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الرتبية الفنية

الأهداف ال�شنوية ملادة الرتبية الفنية لل�شف الأول متو�شط:
التعرف على لوحة الألوان املكملة )كولج اأ�سكال هند�سة من الكرتون(.. 1
عمل تكوينات ورقية.. 2
اأن تتعرف على فن الكويلت .. 3
ت�سميم غالف كتاب ل »�سريتي الذاتية.. 4
عمل جم�سمات باأبعاد متعددة »مكعب الف�سول«، جم�سمات بال�سرائح، وجم�سمات خزفية مفرغة. . 5
ر�سم لوحة اخلطوط املتعرجة.. 6
اإعداد قوالب لطبع جم�سم فني، وطباعة ب�سرائح الفلني.. 7
التدرب على عمل ت�سميم ال�سم.. 8
التدرب على النقاط املظللة.. 9
ال�سغط على املعادن.. 10
منظر طبيعي بالبقول واأعواد املكرونة.. 11
�سنع اأ�سكال متعددة با�ستخدام اجللد باإ�سافة خامات اأخرى.. 12
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الف�شل الدرا�شي الأول :

مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الت�سكيل بالورق
+

 تلوين. 

1- مفهوم الألوان املكملة ) املتقابلة على الدائرة اللونية(.
2- احلرية يف ق�ض الأ�سكال الهند�سية. 

3- تلوين امل�ساحات باجتاه واحد.
4- ال�ستمتاع بق�ض  ول�سق ورق الكرتون.

5- متكني املعلم من قيا�ض التاآزر احلرك ب�سري لدى 
التالميذ عند الق�ض .

لوحة الألوان املكملة
) كولج اأ�سكال هند�سة من 

الكرتون(.

الت�سكيل 
بالورق.

1- ذكر ما يعرفه عن اأ�سلوب الفنان كاندن�سكي.
2- ق�ض جمموعة من الدوائر من ورق املجالت باأحجام 

خمتلفة .
3- توظيف امل�ستهلكات من اأوراق املجالت يف عمل فني.

4- تكوين جمموعة من الدوائراملركزية.
5- ا�ستخدام ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

دوائر كندن�سكي 
) بورق املجالت(.

تكوينات خطية.

1-التعرف على فن الكويلت ) التجميع والرتقيع (.
2- ق�ض ورق الكان�سون امللون .

3- توزيع مالم�ض خطية منوعة بالفلوما�سرت على الورق 
امللون .

4- جتميع الورق امللون على خلفية كبرية جدارية .

الكويلت
 )عمل جماعي للوحة 

جدارية بحجم كبري جمزاأة 
ملربعات(.

ر�سم و تلوين.

1- و�سف لوحة الفنان فان جوخ ) ليلة النجوم ال�ساطعة(. 
من حيث : حجم النجوم و �سطوعها، تعدد الألوان و الرتكيز 

على اخلطوط احللزونية.
2- توزيع امل�ساحات بالقلم الر�سا�ض.

3-ر�سم العنا�سر بالألوان البا�ستل الزيتية بخطوط متقطعة.
4- تلوين الأر�سية بالألوان املائية.

ليلة النجوم ال�ساطعة- فان 
جوخ.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الت�سكيل 
بالطينة 
اخلزفية.

1- خ�سائ�ض الطينة الطبيعية وال�سناعية. 
2- مفهوم ال�سريحة .

3- ا�ستخدام الفرادة لعمل ال�سريحة. 
4- خطوات عمل تاأثريات ملم�سية باخلي�ض على ال�سريحة. 

5- توظيف ال�سريحة لعمل اإناء نباتات.
6- تقدير القيمة النفعية يف الأعمال املنفذة بالطني.

عمل جم�سم 
بال�سرائح.

الت�سكيل 
بالطينة 
اخلزفية.

1- ذكر طرق الت�سكيل بالطينة اخلزفية.
2- عمل جم�سمني بطريقة ال�سغط من الطينة اخلزفية.
3- ملء املج�سم بكرات من الطني ملفوفة بورق جرائد.

4- دمج املج�سمني لت�سكيل كرة .
5- اإ�سافة اأجزاء من الطينة لعمل �سكل فني.
6- عمل حفرة يف اأ�سفل العمل لإخراج الهواء.

7- ترك القطع لتجف مدة اأ�سبوع.
8- ذكر خطوات حرق القطع اخلزفية.

9- تلوين القطع باجلليزات اخلا�سة باخلزف.

جم�سمات خزفية مفرغة.

طباعة.

1- دور الطباعة يف حياة اأفراد املجتمع.
2- اإعداد قالب طباعي بخامات ب�سيطة ) قطع خ�سب ، 

فلني �سناعي ، فلني طبيعي ......(.
3- اتباع الإجراءات الأ�سا�سية للطباعة بالقالب )ا�ستخدام 

الرول لتوزيع األوان الطباعة على القالب .
4- تكرار الطباعة لتكوين املو�سوع املحدد.

5- اأثر الطباعة على النف�ض.

طباعة مو�سوع تعبريي
اإعداد قوالب.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

طباعة.

1-التعرف على تقنيات فن الطباعة.
2-مناق�سة الفروق بني الر�سم والطباعة.

3-ر�سم ت�سميم من خالل حتديد �سكل اليد وملء اخللفية 
بالأمناط اخلطية.

4-نقل الت�سميم على �سريحة من الفلني.
5-ا�ستخدام الرول لتوزيع األوان الطباعة على الفلني.

6-طباعة الأ�سكال على اأوراق ملونة خمتلفة.

طباعة ب�سرائح 
الفلني.

خداع ب�سري.

1- التعرف غلى مفهوم اخلداع الب�سري.
2- كتابة ال�سم بخطوط منحنية.

3- ر�سم خطوط حول ال�سم عدة مرات مللئ كل الفراغ يف 
الورقة.

4- من بعيد قد تبدو لوحة طبيعية و لكن عند النظر من 
قرب �ستبدوا وكاأنها تتحرك و تخدع العني.

ت�سميم ال�سم)خداع 
ب�سري(.

خداع ب�سري.

1- التعرف على اأ�سكال وم�سميات اخلطوط.
2- اإتباع خطوات تنفيذ التكوينات اخلطية .

3-  ملء امل�ساحات بالتناوب اللوين.
4- حتقيق التناغم الب�سري يف التكوينات اخلطية.

النقاط املظللة
)خداع ب�سري(.
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الف�شل الدرا�شي الثاين :

مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

ر�سم وتلوين.

1- اإمكانية التعبري عن الذات .
2- احلرية يف اختيار نوعية الألوان .

3- ر�سم عنا�سر حمببه للتعبري عن ميول و هوايات التلميذ.
ال�سخ�سية  ال�سمات  على  التعرف  من  املعلم  متكني   -4

للتالميذ.

ت�سميم غالف كتاب 
ل »�سريتي الذاتية«.

ر�سم و تلوين.
1- البحث يف �سور املجالت ل�ستخراج فكرة ملتجر.

2- مناق�سة ما ميكن اأن يعر�ض يف نافذة املتجر.
3- ر�سم واجهة لنافذة متجر و حتديدها بالألوان الفلوم�سرت.

4- تلوين امل�ساحات بالألوان املائية.

من نافذة املتجر.

اأ�سغال املعادن.

1- ر�سم ت�سميم بالقلم الر�سا�ض على ورقة الر�سم.
2- تثبيت الت�سميم على �سريحة من النحا�ض.

3- ال�سغط على اخلطوط .
4- ا�ستخدام اأدوات ال�سغط على املعادن بطريقة �سحيحة.

ال�سغط على املعادن.

ر�سم و تلوين.

1- ربط ملادة الفنية بف�سول ال�سنة.
2- التمييز بني ثنائي الأبعاد و ثالثي الأبعاد.

3- التدريب على مهارة الق�ض ب�سكل دائري ) تق�ض الدوائر 
قطرها 15�سم وير�سم عليها الف�سول ثم تل�سق مع بع�سها 

ب�سكل مكعب(.
4- ا�ستخدام الغراء مبعايري منا�سبة .

مكعب الف�سول.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

الت�سكيل 
بالورق.

 1- التدريب على مهارة الق�ض بطرق خمتلفة .
2-  ت�سجيع الإبداع من حيث تنوع مكونات البيتزا.   

3-  اجلراأة والثقة بالنف�ض عند اإح�سا�سه ب�سهولة تطويعها 
خلامة الورق.

كولج البيتزا.

الت�سكيل 
بالورق.

1- التعّرف على طريقة لف الورق .
2- تنفيذ ت�سميم من الورق بطريقة اللف.  

3- ا�ستخدام التماثل والتناوب لإن�ساء وحدة زخرفية من 
الورق. 

4- ا�ستخدام ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

تكوينات ورقية.

ر�سم و تلوين.

1- مفهوم اخلط.
2-التعّرف على اأنواع اخلطوط  ) امل�ستقيم ، املتعرج، 

املنحني (.
3- مميزات اخلط املتعرج ) ال�سعور بال�ستمرارية 

والإمتداد ) الإيقاع (.
4- ا�ستخدام الفر�ساة باجتاه واحد يف التلوين .

لوحة اخلطوط املتعّرجة.

ر�سم و تلوين.

1-اخلط امل�ستقيم باأ�سكاله. 
)الأفقي والعمودي  واملائل (.

2- قواعد منظور نقطة التال�سي .
3- حتقيق الن�سب والتنا�سب يف العمل الفني.

4- تطبيق املنظور اخلطي الب�سيط.

منظور احلقول.
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مناذجاملفرداتالأهداف التعليميةاملجال

ت�سكيل 
باخلامات 
م�ستهلكة.

1- التجاور املن�سجم بني عنا�سر العمل الفني.
2- توظيف امل�ستهلكات الغذائية يف تنفيذ لوحة فنية.
3- تقدير القيمة النفعية للبقول منتهية ال�سالحية.

منظر طبيعي بالبقول 
واأعواد املكرونة.

الت�سكيل  
باجللود.

1- التعرف على خامة اجللد، وكيف نح�سل عليها.
2- التفريق بني اجللد الطبيعي، وال�سناعي.

3- الت�سكيل على اجللود با�ستخدام اأ�سلوب الإ�سافة.
4- تنفيذ قطعة نفعية بخامة اجللد.

5- ال�ستمتاع بتجربة ق�ض، ول�سق خامة جديدة.

الت�سكيل باجللود
بالإ�سافة.
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الف�صل الرابع

ال�صف الثاين املتو�صط 
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القراآن الكرمي

الأهداف ال�شنوية ملادة القراآن الكرمي لل�شف الثاين املتو�شط:
اأن يتلو التلميذ من �سورة امللك ح�سب قدرته.. 1
اأن يحفظ التلميذ من �سورة العلق، ال�سم�ض ح�سب قدرته.. 2
اأن يتلو التلميذ من �سورة العلق، ال�سم�ض ح�سب قدرته.. 3
اأن يحفظ التلميذ �سورة الأعلى ح�سب قدرته.. 4
اأن يعتني التلميذ بالقراآن الكرمي تالوة وحفظًا.. 5
اأن يتعود التلميذ القراءة من امل�سحف.. 6
اأن يتاأدب التلميذ باآداب القراآن الكرمي.. 7
اأن تزداد حمبة التلميذ للقراآن الكرمي.. 8
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يراعي اآداب تالوة القراآن الكرمي.
اأن يطبق اآداب التالوة والعناية بامل�سحف.

اأن يتابع قراءة املعلم من امل�سحف.
اأن يتلو من �سورة  العلق.  

اأن يحفظ من �سورة العلق. 

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

تالوة وحفظ .
من �سورة العلق.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يطبق اآداب تالوة القراآن الكرمي.
اأن يتابع قراءة املعلم من امل�سحف.

اأن يتلو من �سورة ال�سم�ض.
اأن يحفظ من �سورة ال�سم�ض قدر الإمكان.

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

تالوة وحفظ .
من �سورة ال�سم�ض.
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الف�شل الدرا�شي الأول

التوحيد

الأهداف ال�شنوية ملادة التوحيد لل�شف الثاين املتو�شط:
1. اأن يعرف التلميذ بع�ض �سفات املوؤمنني.

2. اأن يعرف التلميذ ثمرة كل �سفة من ال�سفات.
3. اأن يعرف التلميذ �سلة كل �سفة من ال�سفات بالتوحيد.

4. اأن يعرف التلميذ معنى الرقية، التميمة، و�سفتهما، وحكمهما.
5. اأن يحفظ التلميذ ل�سانه عن الفح�ض وال�سباب.

6. اأن يردد التلميذ بع�ض الأدعية ال�سرعية.

املفرداتالأهداف التعليمية

اأن يذكر بع�ض �سفات املوؤمنني.
اأن يبني معنى التوكل على اهلل، وحكمه، وثمراته.

اأن يذكر �سلة التوكل على اهلل بالتوحيد.
اأن يتوكل على اهلل تعالى.

اأن يبني معنى الرجاء، وحكمه، وثمراته.

اأن يبني معنى ال�سرب، وحكمه، وثمراته.
اأن يربط بني ال�سرب بالتوحيد.

اأن يعطي معنى ال�ستعاذة، وحكمها، وثمراتها.
اأن يربط بني ال�ستعاذة والتوحيد.

اأن يعرف معنى الفاأل، وحكمه، وثمراته.
اأن يبني �سلة الفاأل بالتوحيد.
اأن يفرق بني الفاأل والتطري.

�سفات املوؤمنني.

التوكل على اهلل.

الرجاء يف رحمة اهلل.

ال�سرب على اأقدار اهلل.

ال�ستعانة باهلل.

ال�ستعاذة باهلل.

اأدعية واأذكار ال�ستعاذة باهلل.

الفاأل.

التطري.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يو�سح معنى الرقية.
اأن يبني �سفة الرقية ال�سرعية، ويبني حكمها.

اأن يردد بع�ض اأدعية الرقية ال�سرعية.
اأن يبني معنى التميمة.

اأن يو�سح �سفة التميمة، ويبني حكمها.
اأن يفرق بني الرقية والتميمة.

اأن ي�سف �سفة احللف امل�سروع.
اأن يحذر من احللف غري امل�سروع.

اأن يعظم احللف باهلل �سبحانه.
اأن يحذر من ال�سب اأو ال�ستم.

اأن يحفظ ل�سانه عن قول الفح�ض وال�سباب.
اأن يردد بع�ض الأدعية، والأذكار التي حتقق التوحيد.

معنى الرقية.
اأذكار الرقية.

اأذكار الرقية ال�سرعية.
معنى التميمة.

احللف باهلل.
�سفة احللف باهلل.

اأقوال حتقق التوحيد.
اأدعية واأذكار حتقق التوحيد.
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الفقه

الأهداف ال�شنوية ملادة الفقه لل�شف الثاين املتو�شط:
اأن يعرف التلميذ اأهم اأحكام امل�سح على اخلفني.. 1
اأن يعرف التلميذ اأهم اأحكام الأذان والإقامة.. 2
اأن تتعمق معرفة التلميذ ب�سفة ال�سالة.. 3
اأن يعرف التلميذ اأركان ال�سالة.. 4
اأن يطبق التلميذ ما در�سه من العبادات.. 5
اأن يتعّرف التلميذ على اأركان الإ�سالم.. 6
اأن يحر�ض التلميذ على اأداء الأذكار التي تعلمها.. 7
اأن يتعود التلميذ ح�سن التعامل مع النا�ض.. 8
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الف�شل الدرا�شي الثاين

الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليمية
اأن يعدد �سروط امل�سح على اخلفني.

 اأن يو�سح كيفية امل�سح على اخلفني.
اأن يطبق الأدب ال�سرعي يف لب�ض احلذاء وخلعه.

 اأن يعتني ب�سالمة اأحذيته وجواربه ونظافتها.
 اأن يوؤدي الأذان اأداء �سحيحًا.

اأن يحر�ض على ا�ستماع الأذان واإجابة املوؤذن.
 اأن مييز بني الأذان والإقامة.

 اأن يوؤدي الإقامة اأداء �سحيحًا.
اأن يرتك كل ما ي�سغله عن املبادرة اإلى ال�سالة.

 اأن يعدد اأركان ال�سالة.
 اأن يوؤدي ال�سالة باأركانها.

 اأن يحافظ على اأداء ال�سلوات اخلم�ض.
 اأن يذكر ثواب واأجر املحافظ على ال�سالة.

امل�سح على اخلفني واجلوربني.
تعريف اخلف واجلورب، حكم امل�سح على اخلفني، �سروط امل�سح، 

مدته، بداية مدة امل�سح ونهايته، �سفة امل�سح.
اآداب لب�ض اخلف واجلورب، املحافظة على اخلف واجلوارب.

الأذان، تعريفه، حكمه، ف�سله، اأذان الفجر، اإجابة املوؤذن،
الإقامة، تعريفها، حكمها.

الفرق بني الأذان والإقامة.
اأركان ال�سالة.

مكانة ال�سالة، اأثر ال�سالة يف تكفري ال�سيئات وزيادة احل�سنات
الو�سائل املعينة على املحافظة على ال�سالة.

ف�سل ال�سالة والأجر الكبري ملن اأداها خمل�سا هلل تعالى.

املفرداتالأهداف التعليمية
اأن يتعّرف على بع�ض فوائد اجتماع امل�سلمني لأداء العبادات.

اأن يطبق ما تعلمه من العبادات.
اأن يعدد اأركان الإ�سالم.
اأن يحفظ بع�ض الأذكار.

اأن ي�ستخدم األفاظ الأدب عند خماطبة الآخرين.
اأن يح�سن ا لتعامل مع النا�ض.

فوائد اجتماع امل�سلمني لأداء العبادات. )اأركان الإ�سالم(.
فائدة الذكر، اأذكار ال�سباح وامل�ساء، ذكر ما قبل النوم، ما يقال 

عند العطا�ض، دعاء دخول املنزل واخلروج منه.
التاأدب عند خماطبة الآخرين، توقري الكبري الب�سا�سة، ح�سن 

اخللق.
عيادة املري�ض واجلار.
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اللغة العربية

الأهداف ال�شنوية ملادة اللغة العربية لل�شف الثاين املتو�شط:   
1-اأن يقراأ التلميذ ن�سًا وظيفيًا ق�سريًا.

2-اأن يو�سح التلميذ معاين الن�سو�ض املقروءة.
3-اأن يكت�سب التلميذ قواعد نحوية جديدة.

4-اأن يكتب التلميذ بياناته الر�سمية ال�سخ�سية على النماذج والإ�ستمارات.  
5-اأن يطبق التلميذ ال�سرعة يف الكتابة على ن�سو�ض خمتارة. 

6-اأن ينمي التلميذ مهاراته يف املحادثة.
7-اأن ي�سرد التلميذ ق�س�سًا مت�سل�سلة الأحداث.

8-اأن يطبق التلميذ الإمالء الختباري على اجلمل الوظيفية الطويلة.
 9-اأن يحفظ التلميذ اأربعة اأنا�سيد باإلقاء وتلحنٍي منا�سبني.
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املفردات الأهداف التعليمية

1-اأن يو�سح معاين ن�سو�ض القراءة.
2-اأن ينمي مهاراته يف املحادثة.
3-اأن يقراأ ن�سًا وظيفيًا ق�سريًا.

4-اأن مييز بني احلرف وال�سم والفعل.
5-اأن يعرف اأنواع الأفعال.

6-اأن يعرف اأدوات ال�ستفهام.
7-اأن يكتب بياناته الوظيفية على النماذج والإ�ستمارات.

ق الإمالء الختباري على جمل وظيفية خمتارة. 8-اأن يطبِّ
9-اأن يكتب ن�سو�سًا خمتارة بخٍط جميٍل و�سريع.

10-اأن يلقي الن�سيد ملحنًا حمفوظًا.
11-اأن ي�سرد ق�س�سًا حمبوكة املعاين.

12-اأن يكتب تعبريًا عن مو�سوع خمتار.
13-اأن يجيب على اأ�سئلة ا�ستفهامية تعليمية. 

14-اأن ي�سف م�ساهداته اليومية بجمِل مفيدة.

ن�سو�ض القراءة.
مهارات املحادثة.
ن�سو�ض خمتارة.

احلرف، ال�سم، الفعل.
الفعل املا�سي، امل�سارع، فعل الأمر.

اأدوات ال�ستفهام.
بيانات التلميذ الر�سمية.

جمل خمتارة.
ن�سو�ض خمتارة.
اأنا�سيد خمتارة.

مهارات التعبري ال�سفهي.
التعبري التحريري.

حروف، واأدوات ال�ستفهام.
مهارات املحادثة.
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الريا�صيات 

الأهداف ال�شنوية ملادة الريا�شيات لل�شف الثاين املتو�شط:
اأن يتعّرف التلميذ على ا�ستخدامات النقود.. 1
اأن يتعّرف التلميذ على قيا�ض الأ�سياء املعطاة له.. 2
اأن يتعّرف التلميذ على ال�ساعة.. 3
اأن يتعّرف التلميذ على الك�سور الع�سرية.. 4
اأن يتعّرف التلميذ على الن�سبة املئوية.. 5

الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة العمالت 
النقدية.

يتعرف على النقود )500-00-100(.
ي�ستعمل النقود )داخل الف�سل-خارج الف�سل-خارج املدر�سة(.

يجمع النقود.
ي�ستعمل القطع النقدية والأوراق النقدية يف عمليات ال�سراء.

يطرح النقود بباقي ل يتجاوز 300 ريال.
يوجد القيمة الإجمالية ملجموعة قطع نقود من ن�سف ريال حتى 2 ريال.

عملة نقدية.
بيع و�سراء.

جمع.
�سراء.
طرح.

قطعه نقدية.

وحدة الزمن.

يقراأ الزمن الذي ت�سري اإلية ال�ساعة )�ساعة-ن�سف – ربع �ساعة(  �ساعة - 
ن�سف-ربع.

يقي�ض الزمن با�ستخدام ال�ساعة )اليوم ال�ساعة – الدقيقة(.  
يتعرف على مكونات زمن ال�ساعة بالدقائق.

�ساعة -ن�سف-ربع.
زمن ال�ستيقاظ -زمن احل�سور للمدر�سة00-زمن 

الغذاء.
خم�ض دقائق-ع�سر دقائق -ع�سرون دقيقة.

يقارن بني الك�سور الع�سرية.الك�سور الع�سرية.
يرتب الك�سور الع�سرية ت�ساعديًا وتنازليًا.

مقارنة الك�سور الع�سرية )اأكرب من واأ�سغر من(
ترتيب الك�سور الع�سرية )من الأكرب لالأ�سغر 

وبالعك�ض(.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة القيا�ض.

يتعرف على مفهوم )�سم( بامل�سطرة.
يقي�ض اأطوال اخلطوط امل�ستقيمة بال�سنتيمرت.

ير�سم خطوطًا م�ستقيمة )�سم(.
ي�ستعمل �سم يف قيا�ض الأ�سياء املعطى له.

يتعرف على مفهوم املرت با�ستخدام وحدة املرت.

يقي�ض اأطوال اأ�سياء )�سبورة – طاولة – باب(.
ي�ستعمل املرت وال�سنتمرت يف قيا�ض طوله وطول الأ�سياء.

�سم.
قيا�ض.
ر�سم.

قيا�ض.
املرت.

قيا�ض.
املرت-�سنتمرت.

وحدة الن�سبة املئوية.
ميّثل الن�سبة املئوية بالك�سور العتيادية وبالعك�ض.
يحول الك�سور العتيادية الى ن�سبة مئوية والعك�ض.

عالقة الن�سبة املئوية بالك�سور العتيادية.
حتويل الك�سور العتيادية اإلى ن�سبة مئوية.
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العلوم

الأهداف ال�شنوية ملادة العلوم لل�شف الثاين املتو�شط:
اأن يتعّرف التلميذ على طرق ت�سنيف املخلوقات احلية. . 1
اأن يتعّرف التلميذ على تكاثر املخلوقات احلية. . 2
اأن يتعّرف التلميذ على التكيف يف املخلوقات احلية. . 3
اأن يتعّرف التلميذ على اأ�سباب تغري النظام البيئي. . 4
اأن يتعّرف التلميذ على معامل �سطح الأر�ض. . 5
اأن يتعّرف التلميذ على العمليات املوؤثرة يف �سطح الأر�ض.. 6
اأن يتعّرف التلميذ على طرق حماية موارد الأر�ض. . 7
اأن يتعّرف التلميذ على النظام ال�سم�سي )القمر( .. 8
اأن يتعّرف التلميذ على مناذج الطق�ض )الهطول والغيوم(.. 9
اأن يتعّرف التلميذ على خ�سائ�ض املادة.. 10
اأن يتعّرف التلميذ على التمدد والنكما�ض.  . 11
اأن يتعّرف التلميذ على طرق ا�ستخدام الطاقة.. 12
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

علم احلياة.

وحدة تنوع احلياة: 
ت�سنيف املخلوقات احلية:

يتعّرف على كيفية ت�سنيف املخلوقات احلية.
ي�سنف احليوانات والنباتات يف ممالك.

يتعّرف على )الفطريات، البكترييا، الفريو�سات(. 
النباتات: 

يذكر اأجزاء النبات.
ي�سف اأهمية ال�ساق.

الآباء والأبناء:
يتعرف على التكاثر اجلن�سي.

دورات احلياة يف املخلوقات احلية: 
ي�سف دورة احلياة يف حيوان فقاري.

وحدة الأنظمة البيئية: 
البقاء يف الأنظمة البيئية: 

يو�سح مفهوم التكيف. 
يتعّرف على اأمناط تكيف احليوانات يف بيئاتها.
يتعّرف على اأمناط تكيف النباتات يف بيئاتها. 

التغريات يف الأنظمة البيئية:
يحدد اأ�سباب تغري النظام البيئي.

يتعّرف على الظواهر الطبيعية.
يو�سح اأثر التغريات يف الأنظمة البيئية على املخلوقات احلية.

ي�سف دور الإن�سان يف تغيري النظام البيئي.

ممالك املخلوقات احلية: 
 ت�سنيف املخلوقات احلية: 

كيف ت�سنف املخلوقات احلية.
النبات: 

ت�سنيف النباتات.
اجلذور.اأهمية ال�ساق.

الآباء والأبناء: 
التكاثر.

التكاثر اجلن�سي.
دورات احلياة يف املخلوقات احلية:

دورة حياة حيوان فقاري. 
البقاء يف الأنظمة البيئية: 

التكيف يف املخلوقات احلية: 
املق�سود بالتكيف.

اأمناط من التكيف يف احليوانات.
تكيف النباتات. 

التغريات يف الأنظمة البيئية: 
اأ�سباب تغري النظام البيئي.

الظواهر الطبيعية.
حماية املخلوقات احلية.

الإن�سان يغري النظام البيئي. 



الف�صل الرابع

94

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

علم احلياة

وحدة الطق�ض والف�ساء.
نظام الأر�ض وال�سم�ض والقمر: 

ي�سف �سكل القمر.
يذكر ت�سكل اأطوار القمر.

يتعرف على خ�سوف القمر.
اجلاذبية الأر�سية. 

مناذج الطق�ض:
 يو�سح ت�سكل الغيوم. وت�سكل الهطول.

يحدد اأنواع من الغيوم والهطول.
يتعرف على الكتل الهوائية.

ي�سف الربق والرعد.
وحدة املادة:

اأنواع املادة ي�سف املادة، يذكر حالت املادة. 
التغريات الفيزيائية والتغريات الكيميائية: 

يتعّرف على تغري حالة املادة.
يحدد درجات احلرارة التي تتغري عندها حالة املادة من خالل جتربة 

عملية.
يتعّرف على مفهومي التمدد والنكما�ض. 

وحدة الطاقة: 
يتعّرف على املق�سود باحلرارة.

يو�سح كيفية انتقال احلرارة.
يتعّرف على اأنواع املواد من حيث تو�سيلها للحرارة.
يعطي اأمثلة على مواد مو�سلة مواد عازلة للحرارة.

يتعّرف على املق�سود بفقد احلرارة.

ال�شم�س والأر�س والقمر: 
نظام الأر�ض وال�سم�ض والقمر.

�سكل القمر،ت�سكل اأطوار القمر،خ�سوف القمر.
اجلاذبية الأر�سية. 

مناذج الطق�س: 
الغيوم والهطول، ت�سكل الغيوم. 

ت�سكل الهطول. 
الكتل الهوائية.
الربق والرعد.

اأنواع املادة: 
خ�سائ�ض املادة 
خ�شائ�س املادة: 

و�سف املادة. - حالت املادة. 
التغريات الفيزيائية والتغريات الكيميائية: 

تغري احلالة: 
 تغري حالة املادة.
درجات احلرارة.

التمدد -النكما�ض. 
ا�شتخدام الطاقة: 

احلرارة: -املق�سود باحلرارة. 
انتقال احلرارة :املادة املو�سلة للحرارة،املادة 

العازلة للحرارة.
فقد احلرارة.
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الرتبية الجتماعية )بنني(

الأهداف ال�شنوية ملادة الرتبية الجتماعية لل�شف الثاين املتو�شط:
يتعّرف التلميذ على مكونات الأ�سرة.. 1
يحرتم التلميذ والديه وكبار ال�سن.. 2
يجيد التلميذ التعامل مع الإخوة والأخوات.. 3
ي�سارك التلميذ اأ�سرته يف اأن�سطتهم املختلفة.. 4
يحافظ التلميذ على خ�سو�سية الأ�سرة.. 5
يتعرف التلميذ على عنوان منزله، وبع�ض عناوين اأفراد اأ�سرته.. 6
يحافظ التلميذ على الأدوات، والأجهزة املنزلية.. 7
يقوم التلميذ ببع�ض الأن�سطة املنزلية الروتينية.. 8
يجيد التلميذ التعامل مع ال�سيوف، والغرباء اأثناء زيارتهم.. 9
يتحلى التلميذ باآداب املجل�ض.. 10
يلتزم التلميذ باآداب الزيارة.. 11
يجيد التلميذ العالقة مع الآخرين.. 12
يت�سف التلميذ بال�سفات احل�سنة كال�سكر والثناء والعتذار، وال�سدق.. 13
يتعّرف التلميذ على لغة اجل�سد الإيجابية وال�سلبية.. 14
يتاأدب التلميذ باآداب اللعب واملزاح.. 15
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

م�سكني.

1. ي�سمي بع�ض الأجهزة املنزلية.
2. يعّرف ا�ستخدام بع�ض الأجهزة املنزلية، وفوائدها.

3. يتعّرف على طرق احلفاظ على بع�ض الأجهزة املنزلية.
4. يتعّرف على مدى خطورة بع�ض الأجهزة املنزلية.

املحافظة على الأدوات والأجهزة املنزلية:
ت�سمية بع�ض الأجهزة املنزلية. 

 معرفة ا�ستخداماتها وفوائدها.
 طرق احلفاظ عليها. 

 معرفة مدى خطورة بع�سها.

1. يقوم ببع�ض اإحتياجاته باإ�ستقاللية.
2. يتعاون، ويت�سارك مع باقي اأفراد اأ�سرته.

3. ينمي اإجتاهاته الإيجابية نحو م�ساعدة لالآخرين.
4. يبادر بالقيام ببع�ض امل�سوؤوليات داخل اأ�سرته.

القيام ببع�ض الأن�سطة املنزلية الروتينية:
 القيام ببع�ض اإحتياجاته باإ�ستقاللية.

التعاون وامل�ساركة مع اأفراد الأ�سرة.
 تنمية روح امل�ساعدة لالآخرين. 

 املبادرة للقيام ببع�ض امل�سوؤوليات داخل الأ�سرة.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

اآداب التعامل مع 
الأخرين. 

1. ي�ستخدم جمل الرتحيب بال�سيوف.
2. يلقي ال�سالم على ال�سيوف.

3. ي�ستقبل ال�سيوف بالبت�سامة.
4. يلتزم الهدوء اأثناء زيارات ال�سيوف.

5. يت�سرف باإيجابية مع ال�سيوف.

التعامل مع ال�سيوف، والغرباء اأثناء زيارتهم:
- ا�ستخدام جمل الرتحيب بال�سيوف.

- اإلقاء ال�سالم على ال�سيوف.
- البت�سامة عند مقابلة ال�سيوف.

- التزام الهدوء اأثناء زيارتهم، وعدم م�سايقة 
ال�سيوف.

1. يلقي التحية عند دخوله املجل�ض.
2. ي�سافح مع اإلقاء ال�سالم على اجلال�سني.

3. يجل�ض حيث ينتهي به املجل�ض )لي�ض يف و�سط احل�سور اأو بني اثنني اأو 
م�سايقة الآخرين ...(.

4. يحذر مقاطعة املتحدث يف املجل�ض.
5. يحرتم كبار ال�سن اأثناء احلديث.

6. يتجنب رفع �سوته اأثناء م�ساركته يف املجل�ض.
7. يعتدل يف جل�سته يف املجل�ض.

8. يعرف الوقت املنا�سب ملغادرة املجل�ض.
9. ي�ستاأذن قبل اخلروج من املجل�ض.

التحلي باآداب املجل�ض:
- اإلقاء التحية اأثناء الدخول.

- امل�سافحة مع اإلقاء ال�سالم.
- اجللو�ض حيث ينتهي املجل�ض.

- عدم مقاطعة املتحدث.
- احرتام كبار ال�سن اأثناء احلديث.
- عدم رفع ال�سوت اأثناء امل�ساركة.

- العتدال يف اجللو�ض.
- ال�ستئذان قبل اخلروج.

1. يطرق الباب اأو يقرع اجلر�ض )ب�سكل مقبول( قبل دخوله.
2. يعّرف بنف�سه عندما ُي�ساأل.

3. ي�ستاأذن قبل الدخول ول يدخل حتى يوؤذن له ولو كان الباب مفتوحًا.
4. يلقي ال�سالم اأوًل ثم ي�سافح باليد من يف املجل�ض.

5. يعرف الأوقات املنا�سبة للزيارة.
6. يتجنب اإزعاج النا�ض، اأو العبث مبمتلكاتهم.

اللتزام باآداب الزيارة:
- طرق الباب اأو اجلر�ض قبل الدخول .

التعريف بالنف�ض عند ال�سوؤال:
- ل يدخل حتى يوؤذن له. 

- اإلقاء ال�سالم، ثم امل�سافحة باليد.
- معرفة الأوقات املنا�سبة للزيارة.

- عدم الإزعاج اأو العبث مبمتلكات الآخرين.
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احلا�صب الآيل

الأهداف ال�شنوية ملادة احلا�شب لل�شف الثاين متو�شط:
1. زيادة مهارات التلميذ العملية لإجراء عمليات تو�سيل، وربط ملحقات احلا�سب اخلارجية، وت�سهل له التعامل مع احلا�سب بثقة ودون 

رهبة.
2. تنميـة مهارات التلميذ يف طرق، وو�سائل املحافظة على جهاز احلا�سب، وملحقاته .

3. اإكـ�سـاب التلميذ امليـول الإيجـابي والهـادف نحـو احلا�سب وتقنية املعلومات ب�سفـة عـامـة.
4. تدريب التلميذ، وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال معاجلة الن�سو�ض.

5. م�ساعدة التلميذ على اإكت�ساب امليول الإيجابية والهادفة نحو ا�ستخدام الربامج التطبيقية للحا�سب.
6.اإك�ساب التلميذ ملبادئ التعلم الذاتي الذي ي�ستخدم يف الربامج التعليمية.
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

علوم احلا�سب.

تعريف نظام الت�سغيل واأنواعه.1. اأن يعرف نظام الت�سغيل.

2. التدرب على ا�ستخدام نظام الت�سغيل بال�سكل ال�سحيح.
مكونات واجهة نظام الت�سغيل.

ت�سغيل الربامج املرفقة.
فتح وغلق نوافذ الربامج وامللفات. 

1. اأن ي�ستطيع تركيب وتو�سيل ملحقات اأجهزة احلا�سب.تقنية احلا�سب.
 تو�سيل ملحقات احلا�سب الظاهرية )ال�سا�سة، 

الفاأرة ، لوحة املفاتيح ، الطابعة ، الالقط ، 
ال�سماعات(.

1. اأن ي�ستطيع ا�ستخدام برامج تعليمية يف الريا�سيات.اأن�سطة.
تعليم بع�ض املهارات الريا�سية.

التدريب واملران على موا�سيع تطبيقية.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

1. اأن ي�ستطيع حماية احلا�سب من الأعطال.تقنية احلا�سب.
طرق حماية اجلهاز من الأعطال )البيئة 

الكهربائية ،  الغبار ،  املاء ، اأقرا�ض الليزر(.

تطبيقات احلا�سب.

1. اأن يتمكن من الكتابة با�ستخدام برنامج حمرر الن�سو�ض.

ت�سغيل برنامج حمرر الن�سو�ض.
اإدخال الن�ض.

النتقال داخل الوثيقة.
الن�سخ والق�ض والل�سق.

الطباعة.

2. اأن ي�ستطيع ا�ستخدام الربامج التعليمية ذات العالقة باملواد الدرا�سية.
ا�ستعرا�ض وا�ستخدام بع�ض برجميات احلا�سب 

التعليمية والتي لها عالقة مبا�سرة باملواد 
الدرا�سية.

التطورات احلديثة يف جمال احلا�سب الآيل.1. اأن يتعرف على التطورات احلديثة يف جمال احلا�سب الآيل.املجتمع املعلوماتي.

ج�سم الإن�سان )اأجزاء اجل�سم ووظائفه(.1. اأن ي�ستطيع ا�ستخدام الربامج التعليمية.اأن�سطة.
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الرتبية املهنية )بنني(

الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية لل�شف الثاين املتو�شط:
1 -اأن يدرك التلميذ قيمة العمل يف الإ�سالم.

2 -اأن يتمثل التلميذ املبادئ الإ�سالمية املتعلقة باملهنة.
3 -اأن يتعّرف التلميذ على املهارات الالزمة للتفاعل املهني مع الآخرين.

4 -اأن يتعّرف التلميذ على املعارف، واملهارات الأ�سا�سية لأداء املهن.
5 -اأن يتعّرف التلميذ على املجالت املهنية املنا�سبة لقدراته.

6 -اأن يتكون لدى التلميذ اجتاه اإيجابي نحو العمل.
7 -اأن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.
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املفردات الأهداف التعليمية

اأن يو�سح التلميذ املهارات الالزمة للتفاعل املهني 
مع الآخرين.

اللتزام مبتطلبات املهنة التي يختارها، والإخال�ض لها.
المتثال لأوامر رئي�ض العمل وتوجيهاته.

التعبري عن النف�ض والأعمال ب�سكل اإيجابي.
التعاون مع زمالء العمل، واملحافظة على عالقات جيدة معهم.

احلر�ض على خدمة العمالء، وحماولة تفهم حاجاتهم، ومتطلباتهم.
اللتزام بالأخالق الإ�سالمية مثل ال�سدق والأمانة.

حتمل امل�سوؤولية.
املحافظة على الظهور مبظهر جيد، ونظافة امللب�ض ونظافة مكان العمل.

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يكت�سب التلميذ املعارف واملهارات 
الأ�سا�سية لأداء املهن.

اللتزام باأوقات العمل )احل�سور والن�سراف(.
ال�ستمرارية يف العمل.

ال�ستقاللية يف العمل )عدم احلاجة اإلى اإ�سراف م�ستمر(.
معرفة خطوات اأداء املهمة قبل البدء بالعمل.

توفر م�ستلزمات اأداء املهمة قبل البدء بالعمل.
طلب امل�ساعدة عند وجود ما يدعو لذلك.

اأداء املهمة يف املكان املخ�س�ض لأدائها.
اتباع القواعد التنظيمية للعمل.

المتثال لأوامر، وتوجيهات رئي�ض العمل.
تقبل التوجيه والنقد والتفاعل الإيجابي معه.

عدم التداخل اأو الزدواج يف املهام مع الزمالء يف العمل.
التعاون مع زمالء العمل.

الف�شل الدرا�شي الأول

الف�شل الدرا�شي الثاين
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الرتبية املهنية )بنات (

الأهداف ال�شنوية ملادة الرتبية املهنية لل�شف الثاين املتو�شط:
1-ت�سكر اهلل على نعمه العظيمة كنعمة الغذاء من اأجل توظيفها فيما ير�سي اهلل.

2-تتعرف على مناذج من اأعمال الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم.
3-تدرك اأهمية العمل يف حياة امل�سلم.

4-تتعرف على املهارات الالزمة للتفاعل املهني مع الآخرين.
5-تدرك املعارف، واملهارات الأ�سا�سية لأداء املهن.

6-تتمكن من ال�ستقاللية يف اأداء العمل املوكل اإليها.
7-تعرف اأن الدقة، واإنهاء العمل يف الوقت املحدد من اأهم اأ�سا�سيات العمل.

8-حتر�ض على اأهمية نظافة اجل�سم من الداخل واخلارج.
9-تتدرب على كيفية ترتيب غرفة اجللو�ض وتن�سيقها.
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

توعية دينية.

الوعي 
الوظيفي.

العناية 
باملظهر.

1-التعّرف على مناذج من الأعمال التي كان ميتهنها اأنبياء اهلل 
عليهم ال�سالة وال�سالم.

1-اإدراك اأهمية العمل يف حياة امل�سلم.

التعّرف على املهارات املطلوبة للوعي املهني من خالل: 
ال�سراكة بالعمل )العمل �سمن فريق العمل(.

ال�ستقاللية يف اأداء املهنة.
اإنهاء العمل يف الوقت املحدد.

حتر�ض على ا�ستبدال مالب�سها الداخلية يوميًا.
حتر�ض على ا�ستبدال مالب�سها املدر�سية عند عودتها اإلى املنزل، 

وو�سعها يف املكان ال�سحيح .
تذكر اأهمية نظافة املالب�ض الداخلية واخلارجية.

مناذج من الأعمال التي كان ميتهنها اأنبياء اهلل عليهم ال�سالة 
وال�سالم: النجارة: نوح، احلدادة: داود، الرعي: حممد، وغريها 

من مهن الأنبياء.

اأهمية العمل. 
معنى اإعمار الأر�ض .

مهمة اخللق.
ذكر الأدلة على ذلك. 

ال�سراكة يف العمل.
حتمل امل�سوؤولية.

ال�ستقاللية يف اأداء املهنة.
اإنهاء املهمة يف الوقت املحدد.

اجلد واملثابرة.

حتر�ض على ا�ستبدال مالب�سها الداخلية يوميًا.
حتر�ض على ا�ستبدال مالب�سها املدر�سية عند عودتها اإلى املنزل 

وو�سعها يف املكان ال�سحيح .
تذكر اأهمية نظافة املالب�ض الداخلية واخلارجية.

الف�شل الدرا�شي الأول
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�سووؤن منزلية .

غرفة اجللو�ض:
التدرب على تن�سيق اأماكن اجللو�ض.

التدرب على ترتيب الطاولت، وما يرتب عليها من اإك�س�سوارات.
التدرب على كيفية التن�سيق يف و�سع زهور ونباتات �سواء ا�سطناعية، اأو طبيعية. 

التدرب على طريقة التنظيف )يومي، املكن�سة الكهربائية -العادية، م�سح الطاولت(.
التدرب على كيفية ا�ستخدام بع�ض معطرات اجلو مع مراعاة �سروط ال�سالمة

دورة املياه:
التدرب على كيفية التنظيف اليومي. 

التدرب على كيفية ا�ستخدام معطرات اجلو.
معرفة كيفية تهوية دورة املياه.

تن�سيق غرفة اجللو�ض. 
ترتيب غرفة اجللو�ض.

كيفية و�سع الزهور يف غرفة اجللو�ض.
ديكور غرفة اجللو�ض. 

كيفية تنظيف غرفة اجللو�ض.
اأنواع معطرات اجلو.

تطبيق عملي.

املرحا�ض “فر�ساة وحملول تنظيف”.

 املغ�سلة “حملول تنظيف وا�سفنجة”.
حو�ض ال�ستحمام” ا�سفنجة وحملول 

تنظيف”. 
ا�ستخدام فوطة لتجفيف املكان. 

م�سح الأر�سيات مبحلول معقم “ديتول”.
اأنواع معطرات اجلو.

تطبيق عملي. 
ت�سغيل مروحة �سفط الهواء.

الف�شل الدرا�شي الثاين
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�سووؤن 
منزلية .

مهاراتي 
اليدوية .

1-تنظيف املطبخ:
تنظيف الفرن.

املحافظة على نظافة اأ�سطح املطبخ.
تنظيف الثالجة.

غ�سيل الأطباق واأواين الطبخ.
طرق تنظيف الأجهزة الكهربائية )مثال بع�ض اأجزاء الأجهزة ميكن غ�سلها باملاء وبع�سها الآخر يجب 

م�سحه فقط(.
تنظيف الأر�سيات.

اإبقاء فوط املطبخ نظيفة )التفريق بني فوط جتفيف الأواين م�سح الأ�سطح وفوط تنظيف الأر�سيات(.
ا�ستخدام اأداة م�سح الأر�سيات.

2-اإعداد ال�سلطات: 
طرق تنظيف وتقطيع واإعداد اخل�سار.

اخل�سار التي يجب طبخها واخل�سروات التي توؤكل نيئة واخل�سروات التي ت�سلح يف احلالتني.
تعد املعلمة جمموعة من ال�سلطات التي من املمكن اإعدادها ب�سهولة يف املنزل.

3-اإعداد امل�سروبات:
اأق�سام امل�سروبات .

الفرق بني الع�سري وال�سراب.
بع�ض اأنواع الع�سائر.

1-التعرف على اأدوات التطريز     2-درا�سة بع�ض اأنواع التطريز.
3-التدرب على اأنواع جديدة من الغرز  ) رجل الغراب – الفرع – الأ�سعة – البطانية( 4-تطبيقات عملية.

منظفات الفرن .
منظفات الأ�سطح.

�سائل غ�سيل ال�سحون. 
الإ�سفنج .

فوط. 
اأدوات تنظيف الأر�سيات.

 
اأدوات اأعداد ال�سلطات.

تطبيق عملي .
انواع ال�سلطات.

اأق�سام امل�سروبات .
اإعدادها.

اأنواع الع�سائر.

اأدوات التطريز. 
انواع الإبر واخليوط.

اأنواع القما�ض.
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الرتبية الأ�صرية )بنات(

الأهداف ال�شنوية للرتبية الأ�شرية لل�شف الثاين املتو�شط : 
1-تقدير نعمة اهلل التي وهبنا اإياها بال�سكر واملحافظة عليها.

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

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

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

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

�سحتي 
و�سالمتي. 

غذائي.

تعرف مفهوم النحافة.
 اإر�سادات للوقاية من النحافة.
حتدد الغذاء املنا�سب للنحافة.

 التعّرف على العنا�سر الغذائية.
تختار اأطعمة متنوعة خالل اليوم.

اأن توازن كمية الطعام املنا�سبة يف الوجبات.
تتعّرف على اأ�سرار اعتماد نوع واحد من الطعام.

ت�سّنف الأطعمة اإلى اأطعمة للفطور واأطعمة للغداء واأطعمة للع�ساء.
تعد بع�ض اأ�سناف الطعام املنا�سبة لكل وجبة )فطور، غداء، ع�ساء(.

ت�سنف اأنواع اخلبز املختلفة.
تعد ح�سوات متنوعة حل�سو اخلبز.

تعمل اأ�سنافًا منوعة من ال�ساندويت�سات.
تبتكر طرائق لتقدمي ال�ساندويت�سات.

ت�سنف امل�سروبات غذائيا.
تذكر اأهمية الع�سائر.

تقارن بني الع�سائر الطبيعية وال�سناعية .
التعّريف بالقيمة الغذائية للع�سائر )طبيعي / �سناعي(

تلتزم باأهمية الذوق عند تقدمي الع�سائر.
تطبق بع�ض طرائق اإعداد الع�سري. 

النحافة:
تعريف النحافة.

م�سبباتها.
التغذية العالجية.

اختيار الأطعمة املفيدة واملنا�سبة:
عدم الإ�سراف يف الطعام.

اختيار الأطعمة املتنوعة وعدم الرتكيز اأو الكتفاء ب�سنف 
واحد.

لكل وجبة من الوجبات الثالث اأطعمة منا�سبة لها.
اإعداد املكرونة.

اإعداد بع�ض الأطعمة اجليدة والب�سيطة:
ال�سطائر )ال�سندوت�سات(.

اأنواع اخلبز.
اأنواع احل�سوات.

اأ�سناف متنوعة من ال�ساندويت�سات بح�سوات خمتلفة.

اأعداد بع�ض امل�سروبات اجليدة والب�سيطة:
اأق�سام امل�سروبات.

اأهميتها واإعدادها.
بع�ض اأنواع الع�سائر.

الف�شل الدرا�شي الأول
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ملب�سي.

 
تختار املالب�ض التي تنا�سب لون ب�سرتها و�سنها وقوامها من بني النماذج 

املعرو�سة.
تربط بني امللب�ض واملنا�سبة اأو املكان.

مالب�ض الفرح )مالب�ض العيد، مالب�ض العر�ض، مالب�ض احلفل(.
مالب�ض املرح واحلركة والريا�سة )مالب�ض اللعب(.

مالب�ض مرتبطة باملكان )مالب�ض للبيت، مالب�ض للعمل، مالب�ض للنوم(.
اختيار امللب�ض املنا�سب لف�سول ال�سنة.

امللب�سي:
العوامل املوؤّثرة على اختيار املالب�ض.

لون الب�سرة.
ال�سن.

قوام اجل�سم .
غر�ض ال�ستعمال )امللب�ض ح�سب املنا�سبة واملكان(.

متييز بني املالب�ض ال�سيفية وال�ستوية والربيعية.
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م�سكني.

منا�سبتي.

الأمن 
وال�سالمة.

تتدرب على تنظيف الأجهزة الكهربائية بحذر و�سالمة.
تغ�سل الأواين با�ستقاللية. مثل)القدور / املقايل ...الخ.

تتحدث عن يوم ال�سحة العاملي.

ت�سرح مفهوم الت�سمم الغذائي.
تقتنع باأهمية املحافظة على �سالمة املاء والغذاء من التلوث.

تو�سح موا�سفات املاء ال�سالح لل�سرب.
تقارن بني �سفات الطعام اجليد. 

والطعام الفا�سد.
تذكر �سبب عدم تناول الأطعمة الفا�سدة.

ت�سمم خريطة املفاهيم تو�سح العوامل امل�ساعدة يف حدوث الت�سمم 
الغذائي.

اتباع و�سائل الأمن وال�سالمة عند العمل باملطبخ )الأجهزة الكهربائية/ 
الدوات احلادة/ الزيت / الأفيا�ض .....الخ.

املطبخ:
نظافة وترتيب املطبخ.

تنظيف امليكروويف.
تنظيف اخلالط وباقي الأجهزة الكهربائية .

تنظيف اأواين الطبخ. 
تنظيف الطباخ والفرن. 

يوم ال�سحة العاملي.

الت�سمم الغذائي:  
�سالمة املاء والطعام.

موا�سفات املاء ال�سالح لل�سرب.

عالمات ف�ساد الطعام واأخطاره.
اأعرا�ض الت�سمم.

العوامل امل�ساعدة على حدوث الت�سمم.
الوقاية والعالج.

الف�شل الدرا�شي الثاين
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الرتبية الفنية 

جمالت الرتبية الفنية لل�شف الثاين متو�شط: 
قناع الأ�سكال الهند�سية.. 1
الباب ال�سعبي.. 2
�سجرة كلمت الذهبية.. 3
الغ�سار.. 4
لوحة الن�سيج ال�سعبي.. 5
النقطة واخلط.. 6
اأوراق ال�سجر النمطية بالأ�سود.. 7
8 .. احلقول النمطية بالأ�سود 
تكوينات هند�سية على لوحة اخلد�ض. . 9
الت�سكيل بخامة اجلوخ.. 10

) توليف اخلامات (.11. 
درا�سة للخنجر بالقلم الر�سا�ض. . 12
13 .. الت�سكيل بالطي )فن الأوريغامي( 
طيور واأ�سماك بطي الورق. . 14
�سجرة دوائر كندن�سكي.. 15
واجهات البيوت يف ليلة قمرية.. 16
انعكا�ض املاء. . 17
طباعة الزهور بورق املناديل. . 18
زهرة اللوت�ض بالورق امل�سّلع. . 19
التعبري عن النفعالت. . 20
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ر�سم و تلوين.

ر�سم زخريف.

حفر.

ت�سكيل بخامات 
بيئية.

 ا�ستخدام م�سطلح فني جديد الت�ساد اللوين.
التعرف على تدرجات الألوان احلارة والباردة .

 ا�ستخدام الألوان اخل�سبية يف التلوين.
  ال�ستمتاع مب�ساهدة التدرجات يف لوحات بع�ض الفنانني . 

 البداية تبداأ بنقطة واحدة فقط.            
 ر�سم النقطة واخلط باأقالم الفلوما�سرت يف لوحة فنية .      

 التنويع يف ا�ستخدام اخلطوط والأ�سكال.
 العالقات اجلمالية يف تنوع الأمناط.

التمييز بني الأ�سكال الطبيعية والأ�سكال الهند�سية.
 ا�ستخدام امل�سطرة وا�ستن�سل الأ�سكال الهند�سية لر�سم تكوين هند�سي.

 ملئ امل�ساحات باأمناط خمتلفة من اخلطوط و املالم�س.
 التعرف على خامة جديدة )اجلوخ (. 

 التمكن من التعامل مع اخلامة بالق�ض والل�سق.
 تنفيذ تكوين فني بخامة اجلوخ. 
 ل�سق اجلوخ على �سحن ورقي .

 التحدث عن العمل اأمام الزمالء.
التعرف على تقنيات اأ�سا�سية يف اخلياطة، مثل ل�سم اخليط يف الإبرة، و عدم �سد 

اخليط اأكرث من الالزم.
 تو�سيح معنى التوليف باخلامات.

 خطوات تنفيذ عمل فني بالتوليف.
 اختيار اخلامات امل�سافة املنا�سبة للعمل: 

) اأزره ، ترتر ، خرز (.
 ال�ستمتاع بتجريب اخلامات املختلفة على اجلوخ

قناع الأ�سكال 
الهند�سية 

)تدرجات الألوان 
املت�سادة(

النقطة واخلط

تكوينات هند�سية 
على لوحة اخلد�ض

الت�سكيل بخامة 
اجلوخ

الت�سكيل على اجلوخ 
) توليف اخلامات (

الف�شل الدرا�شي الأول
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ر�سم وتلوين.

الت�سكيل 
بالورق.

1-طبيعة الفن ال�سعبي.
2-عالقة الفن بثقافة املجتمع .

3-حتليل الزخارف على الباب ال�سعبي .
4-الر�سم باملالحظة من خالل ر�سم العن�سر الذي اأمامه.

5-ت�سمية الألوان امل�ستخدمة يف الفن ال�سعبي.
6-تلوين ال�سكل بالألوان الفلوم�سرت.

7-تقدير الفن ال�سعبي.

1-اإي�ساح املميزات اجلمالية للزخارف ال�سعبية.
2-تعّلم الر�سم باملالحظة من خالل ر�سم العن�سر الذي اأمامه.

3-التظليل ب�سكل مب�سط با�ستخدام القلم الر�سا�ض.
5-الدقة يف ا�ستكمال التفا�سيل.

1-تاريخ �سناعة الورق و انت�ساره. 
2-تعريف فن الأوريغامي.

3-خطوات ت�سكيل بطي الورق يف عمل فني. 
4-ممار�سة ا�ساليب متنوعة يف طي الورق. 

5-الإح�سا�ض بقيمة العمل اليدوي.

1-التعّرف على اأ�ساليب الت�سكيل بالورق. 
2-اختيار ت�سميم ب�سيط ي�سلح للت�سكيل بالورق.

3-تنفيذ ت�سميم من الورق بطريقة اللف والربم، والتكوير.
4-تنمية املهارة اليدوية. 

5-اإمكانية البتكار يف التنفيذ.

الباب ال�سعبي.

درا�سة للخنجر بالقلم 
الر�سا�ض.

الت�سكيل بالطي
)فن الأوريغامي (.

طيور واأ�سماك بطي 
الورق.
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خداع ب�سري.

1- و�سف امل�ساعر و النفعالت املختلفة التي ي�سعر بها الإن�سان.
2- عمل تعابري خمتلفة بالوجه اأمام املراآة و ر�سمها. 

3- تق�سيم اللوحة اإلى جمموعة من امل�ساحات. 
4- ر�سم الوجوه املعربة، وتلوين ن�سف كل منها باأ�سلوب اخلداع الب�سري.

5- اإعطاء التالميذ الفر�سة للتنفي�ض عن اإنفعالتهم.

التعبري عن 
النفعالت

)خداع ب�سري(.

   النماذجاملفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

ر�سم وتلوين.

الت�سكيل بالورق.

1-التعّرف على حياة واأعمال الفنان كلمت.
2-ر�سم �سجرة باأ�سلوب الفنان كلمت بالقلم الر�سا�ض على خلفية �سوداء.

3-التلوين باللون الذهبي واملحددات.
4-ال�سعور بجمالية اللون الذهبي فوق الأر�سية ال�سوداء.

1-التذكري باأ�سلوب الفنان كاندن�سكي.
2-التمكن من ق�ض جمموعة من الدوائر باأحجام ومقا�سات خمتلفة .

3-تكوين جمموعة من الدوائر املركزية. 
4-توظيف دوائر كندن�سكي يف ت�سميم ل�سجرة.

5-ا�ستخدم ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

�سجرة كلمت 
الذهبية.

�سجرة دوائر 
كندن�سكي.

	  
 الف�شل الدرا�شي الثاين
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و�سائط متعددة.

ر�سم زخريف .

1-و�سف لأ�سواء املدينة يف امل�ساء .
2-ر�سم لأ�سطح مباين املدينة بالقلم الر�سا�ض.

3-ق�ض اخلط اخلارجي للمباين.
4-تثبيت ال�سكل على ورق �سنفرة.

5-التلوين باألوان البا�ستل على حدود ال�سكل.
6-توزيع اللون ب�سكل راأ�سي.

7-ر�سم النوافذ بالألوان اخل�سبية.
8-تبديل ال�سكل مع الزمالء وتكرار اخلطوات باألوان واأماكن خمتلفة.

1-مفهوم البعيد والقريب.
2-ق�ض ول�سق التكوين بالورق امللون.

3-التمكن من نقل التكوين بورق ال�سفاف.
4-تلوين انعكا�ض البيوت بالألوان ال�سمعية.

5-الإح�سا�ض بالقيمة الفنية للعمل املنتج.

1-و�سف �سكل منوذج ورقة ال�سجر. 
2-املقارنة بني اأوراق ال�سجر املختلفة.

3-حتديد ورقة ال�سجر على م�ساحة الر�سم.
4-ر�سم اأمناط خمتلة يف كل ورقة �سجر.

5-ق�ض اأوراق ال�سجر النمطية وتوزيعها على خلفية ملونة.
6-ا�ستخدم ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

واجهات البيوت يف 
ليلة قمرية.

انعكا�ض املاء.

اأوراق ال�سجر 
النمطية بالأ�سود.
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ر�سم زخريف.

طباعة.

ر�سم وتلوين.

1-الربط بني مادة الفنية والعلوم يف علم الأر�ض وما حتتويه من �سخور ومعادن 
وتربة وفوائدها لالإن�سان.

2-ر�سم مب�سط مل�ساحات جمزاأة من الأر�ض واإ�سافة وحدات منطية خمتلفة.
3-حتبري الزخارف النمطية باللون الأ�سود.

4-و�سف حمتويات قطعة الأر�ض من �سخور ومعادن واأنواع خمتلفة من الرتبة.

1-التعّرف على تقنية جديدة يف الطباعة.
2-اختيار األوان من�سجمة من ورق املناديل.

3-تق�ض جمموعة من اأوراق الزهور باأ�سلوب الطي.
4-تبل الورقة باملاء وتوزع عليها الورق امللون.

5-تزيل الورق بعد اأن جتف الورقة فيظهر اأثر الأوراق امللونة.

1-التعرف على الفكرة الأ�سا�سية للطباعة.
2-الطباعة بالورق امل�سلع.

3-تكرار الطباعة عدة مرات بتلقائية.
4-تدرج الألوان من خالل الطباعة.

1-اإي�ساح املميزات اجلمالية للزخارف ال�سعبية )الغ�سار(.
2-تعّلم الر�سم باملالحظة من خالل ر�سم العن�سر الذي اأمامه.

3-ت�سمية الألوان امل�ستخدمة يف الفن ال�سعبي.
4-التلوين بالألوان اخل�سبية.

5-الدقة يف ا�ستكمال التفا�سيل.

احلقول النمطية 
بالأ�سود.

طباعة الزهور بورق 
املناديل.

زهرة اللوت�ض بالورق 
امل�سّلع.

الغ�سار.



ال�سف الثاين املتو�سط 

117

   النماذجاملفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

ر�سم وتلوين

1-ر�سم باملالحظة لقطعة ن�سيج �سعبية.
2-التعّرف على م�سميات الأدوات )�سكني الر�سم، الفر�ساة، الباليته(.

3-التعّرف على الو�سائط اللونية واأنواع الألوان امل�ستخدمة.
4-مزج الألوان يف البالته.

5-اإحداث مالم�ض بال�سكني. 
6-تو�سيح العالقة اجلمالية التي تربزها األوان الإكلريليك.

7-حتديد اخلطوط با�ستخدام املحددات.

لوحة الن�سيج ال�سعبي
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الف�صل اخلام�س

ال�صف الثالث املتو�صط 
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القراآن الكرمي 

الأهداف ال�شنوية ملادة القراآن الكرمي لل�شف الثالث املتو�شط:

اأن يتلو التلميذ القراآن الكرمي من �سورة الليل، امللك .. 1

اأن يحفظ التلميذ من �سورة الليل.. 2

اأن يحر�ض التلميذ على تالوة القراآن الكرمي وحفظه.. 3

اأن ي�سارك التلميذ يف ا�ستنباط بع�س الآداب والفوائد مما يتلوه من كتاب اهلل عز وجل.. 4

اأن يتاأدب التلميذ باآداب القراآن الكرمي.. 5

اأن تنمو حمبة التلميذ للقراآن الكرمي.. 6
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يذكر بع�ض اآداب تالوة القراآن الكرمي.
اأن يطبق اآداب التالوة والعناية بامل�سحف.

اأن يتابع قراءة املعلم من امل�سحف.
اأن يتلو من �سورة الليل، امللك. 

اأن يحفظ من �سورة الليل.

اآداب تالوة القراآن الكرمي )الطهارة، ال�ستعاذة، والب�سملة، 
الإن�سات، الوقار العناية بامل�سحف(.
�سورة التكاثر،القارعة،الزلزلة القدر.

تالوة �سورة الليل، امللك.
حفظ �سورة الليل.

املفردات الأهداف التعليمية
اأن يذكر بع�ض اآداب تالوة القراآن الكرمي.

اأن يطبق اآداب التالوة والعناية بامل�سحف.
اأن يعرب عن حبه للقراآن الكرمي وتوقريه لفظا و�سلوكا.

اأن يتابع قراءة املعلم من امل�سحف.
اأن يتلو �سورة الطارق، امللك.

اأن يحفظ من �سورة الطارق .

اآداب تالوة القران الكرمي.

�سورة الطارق.

تالوة �سورة الطارق، امللك.

حفظ من �سورة الطارق.
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التوحيد

الأهداف ال�شنوية ملادة التوحيد لل�شف الثالث املتو�شط:
اأن تنمى اأ�سول العقيدة ال�سحيحة يف قلب التلميذ.  .1

اأن يعرف التلميذ اأولو العزم من الر�سل عليهم ال�سالم.  .2
اأن يتعّرف التلميذ على �سفة دعوة اأولو العزم من الر�سل عليهم ال�سالم اإلى التوحيد.  .3

اأن يعرف التلميذ اأركان الإميان.  .4
اأن يعرف التلميذ بع�ض معاين اأركان الإميان.  .5

اأن يوؤمن التلميذ باأركان الإميان.  .6
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الف�شل الدرا�شي الثاين

الف�شل الدرا�شي الأول

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يعدد اأركان الإميان ال�ستة.
اأن يذكر الركن الأول من اأركان الإميان.

اأن يذكر الركن الثاين من اأركان الإميان.
اأن ي�سمي بع�ض املالئكة ويعرف اأعمالهم.
اأن يذكر الركن الثالث من اأركان الإميان.

اأن ي�سمي كتاب امل�سلمني.
اأن يبني الركن الرابع من اأركان الإميان.

اأن ي�سمي اأويل العزم من الر�سل.
اأن يبني الركن اخلام�ض من اأركان الإميان.

اأن يذكر بع�ض �سفات اجلنة، ونعيمها.
اأن يذكر الركن ال�ساد�ض من اأركان الإميان.

اأن يت�سف ب�سفة الإميان بالقدر.

اأركان الإميان.
الإميان باهلل تعالى.

الإميان باملالئكة.
)اأ�سماء بع�ض املالئكة واأفعالهم(.

الإميان بالكتب.
)القراآن الكرمي(.

الإميان بالر�سل.
الإميان باليوم الآخر.

)�سفة اجلنة ونعيمها(.
الإميان بالقدر خريه و�سره.

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يبني ف�سل التوحيد.
اأن يعدد اأولى العزم من الر�سل.

. اأن يذكر �سيئًا من ق�سة نوح
اأن يذكر �سيئًا من ق�سة اإبراهيم ودعوته. 

اأن يذكر �سيئًا من ق�سة مو�سى ودعوته. 
اأن يذكر �سيئًا من ق�سة عي�سى ودعوته. 

اأن يبني دعوة حممد ¤ للتوحيد.

توحيد اهلل تعالى.
اأولوا العزم من الر�سل.

)حممد، نوح، اإبراهيم، مو�سى، عي�سى، حممد عليهم ال�سالة وال�سالم(.
 نوح  ق�سته ودعوته للتوحيد اإبراهيم  ق�سته ودعوته للتوحيد.

  مو�سى  ق�سته ودعوته للتوحيد.

  عي�سى  ق�سته ودعوته للتوحيد.
حممد ¤  دعوته للتوحيد.
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الفقه

الأهداف ال�شنوية ملادة الفقه لل�شف الثالث املتو�شط:
اأن يعرف التلميذ �سفة التيمم واحلالت التي ي�سرع فيها.. 1
اأن يعرف التلميذ اأهم واجبات ال�سالة.. 2
اأن يتاأدب التلميذ باآداب امل�سي اإلى ال�سالة وانتظارها.. 3
اأن يعرف التلميذ اأهم اأحكام ال�سالة امل�سبوقة وق�ساء الفائتة.. 4
اأن يتعرف التلميذ على اأركان الإ�سالم وبع�ض اأحكامها.. 5
اأن يلتزم التلميذ باآداب التعامل مع النا�ض.. 6
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الف�شل الدرا�شي الثاين

الف�شل الدرا�شي الأول

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يبني كيف ي�سلي امل�سبوق.
اأن يحر�ض على اإدراك تكبرية الإحرام.

اأن يتجنب كل ما ي�سو�ض على الإمام وامل�سلني.
اأن يطبق �سالة امل�سبوق يف خمتلف اأحواله.

اأن يذكر ف�سل �سوم �سهر رم�سان.
اأن يذكر ف�سل احلج والعمرة.

اأن يذكر ف�سل اإخراج الزكاة وال�سدقة.
اأن يح�سن التعامل مع النا�ض.
اأن يكرم جاره ويتجنب اأذيته.

اأن ي�ستخدم األفاظ الأدب عن خماطبة الآخرين.

ما يفعله املاأموم عند دخول امل�سجد والإمام يف ال�سالة، البعد عن كل ما 
ي�سو�ض على الإمام وامل�سلني، ما يجب فعله ملن فاتته �سالة اجلماعة.

تعريف ال�سوم، ف�سله، ف�سائل �سهر رم�سان.
حكم احلج ومنزلته يف الدين وف�سله.

حكم العمرة وف�سلها.
الزكاة، ال�سدقة �سكر اهلل على نعمة املال.

املفردات الأهداف التعليمية
اأن يعدد �سروط التيمم.

اأن يطبق �سفة التيمم ب�سكل �سحيح.
اأن يراعي متطلبات ال�سالمة يف اختيار الرتاب ال�سحي.

اأن يعدد واجبات ال�سالة.
اأن مييز بني اأركان وواجبات ال�سالة.
اأن يوؤدي ال�سالة باأركانها وواجباتها.

اأن يذكر اأهم اآداب امل�سي اإلى ال�سالة وانتظارها.
اأن يحر�ض على التقدم اإلى ال�سف الأول دون مزاحمه.

معنى التيمم.
�سفة التيمم، �سروطه، متطلبات ال�سالمة يف اختيار الرتاب ال�سحي.

واجبات ال�سالة.
ف�سل امل�سي اإلى ال�سالة، عدم ال�ستعجال يف امل�سي عند �سماع الإقامة.

دعاء دخول امل�سجد واخلروج منه، تقدمي الرجل اليمني عند الدخول والي�سار 
عند اخلروج.

احلر�ض على التقدم اإلى ال�سف الأول.
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 اللغة العربية

الأهداف ال�شنوية ملادة اللغة العربية لل�شف الدرا�شي الثالث املتو�شط :
1-اأن يقراأ التلميذ ن�سو�سًا وظيفية خمتارة.

2-اأن ي�ستخدم التلميذ مهاراته اللغوية يف توثيق عالقاته الجتماعية.
3-اأن يكتب التلميذ بياناته الوظيفية على النماذج وال�ستمارات.

4-اأن ينمي التلميذ مهارته املرتبطة بالقواعد النحوية.
5-اأن يكتب التلميذ ن�سو�سًا خمتارة بخٍط جميٍل و�سريع.

6-اأن يحفظ التلميذ اأربع اأنا�سيد باإلقاء وتلحنٍي منا�سبني.
ق التلميذ مهارات املحادثة الوظيفية. 7-اأن يطبِّ

8-اأن يكتب التلميذ تعبريًا عن مو�سوع وظيفي خمتار.
ق التلميذ الإمالء الختباري على ن�ض وظيفي. 9-اأن يطبِّ

10-اأن يعربِّ التلميذ بكلمات ق�سرية مكتوبة عن مو�سوع خمتار.
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املفردات الأهداف التعليمية

ب جماًل حمبوكة املعاين. 1-اأن يركِّ
2-اأن ي�سرح معاين ن�سو�ض خمتارة.

ق مهارات املحادثة الوظيفية. 3-اأن يطبِّ
4-اأن يقراأ ن�سو�سًا وظيفية خمتارة.

5-اأن يعرف اأ�سداد الكلمات.
6-اأن ي�ستخدم ال�سمائر يف تركيب اجلمل. 

7-اأن يعرف اأ�سماء الإ�سارة.
8-اأن يطبق الإمالء الختباري على ن�ض وظيفي ق�سري.
9-اأن يكتب بياناته الر�سمية على النماذج وال�ستمارات.

10-اأن يكتب ن�سو�سًا خمتارة بخٍط جميٍل و�سريع.
11-اأن يلقي الن�سيد ملحنًا حمفوظًا.

12-اأن يعربِّ �سفهيًا عن مو�سوع وظيفي.
13-اأن يكتب تعبريًا عن مو�سوع وظيفي خمتار.

14-اأن ي�سوغ اأ�سئلة ا�ستفهامية تعليمية؟ كيف وملاذا؟
15-اأن يفتح قنوات ات�سال مع الآخرين.

جمل خمتارة.
ن�سو�ض خمتارة.
مهارات املحادثة.

ن�سو�ض وظيفة خمتارة.
اأ�سداد الكلمات.

ال�سمائر.
اأ�سماء الإ�سارة.

ن�سو�ض وظيفية.
بيانات التلميذ الر�سمية.

ن�سو�ض خمتارة.
اأنا�سيد خمتارة.

مهارات التعبري ال�سفهي.
التعبري التحريري.

حروف واأدوات ال�ستفهام.
مهارات املحادثة.

الف�شل الدرا�شي الأول والثاين
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الريا�صيات 

الأهداف ال�شنوية ملادة الريا�شيات لل�شف الثالث املتو�شط :
اأن يتعّرف التلميذ على التقومي الهجري .. 1
اأن يتعّرف التلميذ على الأعياد واملنا�سبات الوطنية.. 2
اأن يتعّرف التلميذ على قيا�ض الأ�سياء بامليزان.. 3
اأن يتعّرف التلميذ على قيا�ض وزنه  .. 4
اأن يجمع ويطرح التلميذ الك�سور الع�سرية.. 5
اأن يحول التلميذ الن�سبة املئوية اإلى ك�سر ع�سري والعك�ض.. 6
اأن يف�سر التلميذ بيانات اإح�سائية ب�سيطة.. 7

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة الزمن.

يقراأ زمن ال�ساعة املعطى له.
يتعّرف على التقومي الهجري.
يتعرف على الأ�سهر الهجرية.

يتعّرف على الأ�سهر واملنا�سبات املرتبطة بها.
يعدد اأ�سهر ال�سنة بالرتتيب.

يكتب اليوم وتاريخه.
يتعّرف على الأعياد واملنا�سبات الوطنية.

00  -4:15    - 3
تقومي.

�سهر ربيع الأول 00000�سهر رجب.
رم�سان-�سوال-واحلجة-00

حمرم-�سفر-0000-ذو احلجة
اليوم -التاريخ.

عيد الأ�سحى-عيد الفطر-اليوم الوطني

الك�سور 
الع�سرية.

يجمع الك�سور الع�سرية با�ستخدام الآلة احلا�سبة.
يطرح الك�سور الع�سرية با�ستخدام الآلة احلا�سبة.

جمع الك�سور الع�سرية.
طرح الك�سور الع�سرية.

الف�شل الدرا�شي الأول
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة القيا�ض.

يتعّرف امليزان يف قيا�ض الأوزان.
يتعّرف على مفهوم كجم )1000(.

يتعّرف على اأجزاء كجم 0
ي�ستعمل وحدة كجم يف وزن الأ�سياء املعطاة له0

يقي�ض وزنه.
يكتب وزنه.

وزن.
كجم.

ن�سف كيلو  . ربع كيلو – 
وحدة.

قيا�ض الوزن كتابة.

الن�سبة املئوية.
يحول الن�سبة املئوية اإلى ك�سر ع�سري .

يحول الك�سر الع�سري لن�سبة مئوية.
الن�سبة املئوية بالك�سور الع�سرية.

حتويل الك�سر الع�سري لن�سبة مئوية.

وحدة 
الح�ساء.

يقراأ البيانات ويف�ّسرها با�ستعمال التمثيل بالنقاط.
يف�ّسر الو�سيط واملنوال واملدى ملجموعة بيانات.

التمثيل بالنقاط.
الو�سيط واملنوال واملدى.

الف�شل الدرا�شي الثاين
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العلوم

الأهداف العامة ملادة العلوم لل�شف الثالث املتو�شط:
اأن يتعّرف التلميذ على العالقة بني النباتات والغذاء.. 1
اأن يتعّرف التلميذ على اأجهزة احليوانات الفقارية.. 2
اأن يتعّرف التلميذ على مفهوم الوراثة بني الآباء والأبناء.. 3
اأن يتعّرف التلميذ على طرق تكيف النباتات واحليوانات.. 4
اأن يتعّرف التلميذ على ت�ساري�ض الأر�ض.. 5
اأن يتعّرف التلميذ على معامل الأر�ض الرئي�سية.. 6
اأن يتعّرف التلميذ على املعادن وال�سخور والرتبة.. 7
اأن يتعّرف التلميذ على طرق حماية موارد الأر�ض بالتدوير والرت�سيد.. 8
اأن يتعّرف التلميذ على الطاقة.. 9
اأن يتعّرف التلميذ على الطق�ض واملناخ.. 10
اأن يتعّرف التلميذ على املاء واملخاليط.. 11
اأن يتعّرف التلميذ على طرق ا�ستخدام الطاقة.. 12
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفردات الأهداف التعليمية

وحدة تنوع احلياة. 
ت�سنيف املخلوقات احلية:

النباتات: يحدد الرتكيب والوظيفة لأجزاء النبات. 
يو�سح العالقة بني النباتات والغذاء. 

ت�سنيف املخلوقات احلية: 
النباتات:

 الرتكيب والوظيفة.
النباتات والغذاء.

احليوانات: 
ي�سنف الفقاريات.

ي�سنف الالفقاريات.

احليوانات: 
 الفقاريات وت�سنيفها.

الالفقاريات وت�سنيفها.

اأجهزة احليوانات الفقارية:
يتعّرف على اجلهاز اله�سمي يف الفقاريات.
يتعّرف على اجلهاز التنف�سي يف الفقاريات.

اأجهزة احليوانات الفقارية: 
اجلهاز اله�سمي. 
اجلهاز التنف�سي.

الآباء والأبناء:
ال�سفات الوراثية:

يتعّرف على املق�سود بالوراثة.
يو�سح كيفية توريث ال�سفات.

يبني تتبع ال�سفات الوراثية.

الآباء والأبناء:
ال�سفات الوراثية:
املق�سود بالوراثة.

توريث ال�سفات.
تتبع ال�سفات الوراثية.
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املفردات الأهداف التعليمية

الوحدة: الأنظمة البيئية. 
التفاعالت يف الأنظمة البيئية. 

تكيف النباتات واحليوانات.  
يو�سح املق�سود بالتكيف.

يحدد اأ�سكال التكيف.

يحدد اأ�سكال التكيف.
يبني كيف تكيفت احليوانات والنباتات يف بيئتها.

التفاعالت يف الأنظمة البيئية.
 تكيف النباتات واحليوانات. 

املق�سود بالتكيف.
اأ�سكال التكيف.

كيف تكيفت احليوانات يف بيئتها.
كيف تكيفت النباتات يف بيئتها.

وحدة الأر�ض ومواردها. 
اأر�سنا املتغرية.

ت�ساري�ض الأر�ض.
املق�سود بالت�ساري�ض.

اأر�سنا املتغرية.
ت�ساري�ض الأر�ض.

يتعرف على املق�سود بالت�ساري�ض.

ي�سنف اأنواع املعادن.
يتعرف على اأ�سكال املعادن.

يقارن بني اأنواع ال�سخور.
ي�سف اأنواع الرتبة.

يذكر ا�ستخدامات الرتبة.
يو�سح كيفية املحافظة على الرتبة من التلوث.

املعادن وال�سخور والرتبة. 
ال�سخور والرتبية.

املعادن. 
اأ�سكال املعادن.
اأنواع ال�سخور.

الرتبة )ا�ستخدامها – املحافظة عليها(.

حماية املوارد:
يتعرف على مفهوم )التدوير، الرت�سيد، الطاقة(.

حماية املورد: التدوير،الرت�سيد،الطاقة.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفردات الأهداف التعليمية

وحدة الطق�ض واملناخ:
الطق�ض واملناخ: يو�سح اأثر تغري درجة حرارة اجلو على املخلوقات احلية.

يتعّرف على املق�سود بالرياح.
يحدد اأنواع الغيوم.

يحدد اأ�سكال الهطول.
يتعرف على املق�سود بالأعا�سري.

الطق�ض واملناخ: 
حالة الطق�ض: 

تغري درجة حرارة اجلو.
الرياح.

اأنواع الغيوم.
اأ�سكال الهطول.

الأعا�سري. 

املناخ: 
يتعرف على املق�سود باملناخ.

يبني العوامل املوؤثرة يف املناخ.
يو�سح اأثر تغري املناخ على املخلوقات احلية. 

املناخ:  
املق�سود باملناخ.

العوامل املوؤثرة يف املناخ.
تغري املناخ.

وحدة املادة:
يو�سح املق�سود باملخلوط.

يعدد اأنواع املخاليط.
يتعرف على اأنواع املخاليط املتجان�سة.

يتعرف على مفهوم الذائبية.
يذكر طرق لف�سل املخاليط. 

ت�سنيف املادة. 
املاء واملخاليط. 
 ت�سنيف املادة. 
املاء واملخاليط. 

املخاليط.
اأنواع املخاليط.

الذائبية.
ف�سل املخاليط.
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املفردات الأهداف التعليمية

تغري املادة:
ي�سف كيف تتغري حالة املادة.

يتعّرف على الت�سخني، التربيد، التبخر.

تغري املادة: 
كيف تتغري املادة:كيف تتغري املادة: تغري حالة املادة.

التبخر .  الت�سخني. التربيد. 

وحدة الطاقة:
يتعّرف على مفهوم ال�سوت.

يبني كيف يتّكون ال�سوت.
يو�سح كيفية انتقال ال�سوت.

يتعّرف على تغريات ال�سوت عند انتقاله.
يتعّرف على حدة ال�سوت.

يذكر فوائد �سدى ال�سوت.

ال�سوت وال�سوء: 
ال�سوت: 

 مفهوم ال�سوت. تكون ال�سوت. انتقال ال�سوت.
تغري ال�سوت عند انتقاله.

حدة ال�سوت. 
فوائد �سدى ال�سوت.

ال�سوء: 
يتعّرف على املق�سود بال�سوء.

يتعّرف على الظل.
يبني تكون الظل.

يتعّرف على انعكا�ض ال�سوء وانك�ساره.
يتعّرف على العد�سات.

يو�سح العالقة بني الروؤية والألوان.

ال�سوء:
 املق�سود بال�سوء.

تكون الظل.
انعكا�ض ال�سوء. انك�سار ال�سوء.انك�سار ال�سوء.

العد�سات.
روؤية الألوان.

احلرارة:
يو�سح املق�سود باحلرارة.

ي�سف طرق انتقال احلرارة.
يحدد ا�ستخدامات احلرارة.

يقي�ض درجة حرارة مواد خمتلفة.

احلرارة: 
املق�سود باحلرارة.

انتقال احلرارة.ا�ستخدامات احلرارة. قيا�ض درجات احلرارة.
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الرتبية الجتماعية )بنني(

الأهداف العامة ملادة الرتبية الجتماعية لل�شف الثالث املتو�شط:
يحرتم والديه وكبار ال�سن.. 1
يجيد التعامل مع الإخوة والأخوات.. 2
ي�سارك اأ�سرته يف اأن�سطتهم املختلفة.. 3
يحافظ على خ�سو�سية الأ�سرة.. 4
يحافظ على الأدوات والأجهزة املنزلية.. 5
يقوم ببع�ض الأن�سطة املنزلية الروتينية.. 6
يتحلى باآداب املجل�ض.. 7
يلتزم باآداب الزيارة.. 8
يتعّرف لغة اجل�سد الإيجابية وال�سلبية.. 9
يتاأدب باآداب اللعب واملزاح.. 10
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة 
مهارات 
التوا�سل.

1. يتجنب العراك وامل�سادمات مع الآخرين.
2. ي�ستخدم نربة �سوت منا�سبة للمواقف الجتماعية املختلفة 

)العتذار ـ الفرح ـ الغ�سب(.
3. يقيم عالقة جيدة مع اجلريان وجماعة امل�سجد.

العالقة مع الآخرين:
- جتنب العراك وامل�سادمات.

- ا�ستخدام نربة �سوت منا�سبة للمواقف الجتماعية املختلفة .
- العالقة مع اجلريان ويف امل�سجد.

1. يتعرف على األفاظ تقدمي ال�سكر )�سكرا – جزاك اهلل خريا...(
2. يدرك منا�سبات تقدمي ال�سكر.

3. ميار�ض مهارات ال�سكر.
4. يثني على اأعمال الآخرين بعبارات منا�سبة مثل )جيد – رائع - 

جميل...(.

ال�سكر والثناء:
- معرفه األفاظ تقدمي ال�سكر.

- معرفة منا�سبات تقدمي ال�سكر.
- ممار�سة مهارات ال�سكر.

- الثناء على اأعمال الآخرين.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

وحدة 
مهارات 
التوا�سل.

1. يتعّرف على تعبريات الوجه ودللتها.
2. يتقن مهارة اجتاه اجل�سم نحو الآخرين.

3. يقوم مبهارات التوا�سل الب�سري.
4. ي�ستخدم مهارة نغمة ال�سوت.

لغة اجل�سد الإيجابية وال�سلبية:
- تعبريات الوجه.

- اجتاه اجل�سم.
- التوا�سل الب�سري.

- نغمة ال�سوت.

1. يتعرف على الألفاظ التي تقال عند العتذار )اآ�سف، عفوًا، مل 
اق�سد، �ساحمني..(.

2. يتعود على العتذار بعد اخلطاأ مبا�سرة.
3. يقبل اعتذار الآخرين بطريقة منطقية.

العتذار:
- معرفة الألفاظ التي تقال عند العتذار. 

- التعود على العتذار عند اخلطاأ.
- قبول اعتذار الآخرين.

1. يتعرف على اأن من اأهداف املزاح: املوؤان�سة واملالطفة واإدخال 
ال�سرور على النف�ض.

2. يختار الوقت املنا�سب للمزاح.
3. يتجنب املزاح باليد اأو املزاح غري املنا�سب.

4. يحذر عند املزاح حدوث اأ�سرار للغري.
5. يتجنب ال�ستهزاء بالآخرين.

6. يكون مزاحه �سادقًا.

املزاح:
- اأهداف املزاح.

- اختيار اأوقات املزاح.
- جتنب املزاح باليد اأو املزاح الغري منا�سب.

- جتنب حدوث اأ�سرار للغري.
- املزح يكون بالقدر املنا�سب.
- جتنب ال�ستهزاء بالآخرين.

- املزاح ل يكون كذبًا.
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احلا�صب الآيل

الأهداف ال�شنوية ملادة احلا�شب الآيل لل�شف الثالث متو�شط:
تدريب التلميذ وتنميـة قدراتـه ومهاراتـه العمليـة على طرق وو�سائل املحافظة على جهاز احلا�سب من الأعطال والفريو�سات.. 1
تنمية قدرات التلميذ ومهاراته العملية لت�سغيل جهاز احلا�سب، وال�ستفادة منه لزيادة الإنتاجية الفردية، واإبراز احلا�سب كاأداة متعدد . 2

ال�ستخدامات يف �ستى نواحي احلياة.
تدريب التلميذ وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال معاجلة الن�سو�ض.. 3
مـ�ساعدة التلميذ على اكـت�سـاب امليـول الإيجـابي والهـادف نحـو احلا�سب وتقنية املعلومات ب�سفـة عـامـة. . 4
تدريب التلميذ على ا�ستخدام تطبيقات احلا�سب التعليمية لتنمية مهارات التفكري وحل امل�سكالت.. 5
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

اأن ي�ستخدم نظام الت�سغيل بال�سكل ال�سحيح.علوم احلا�سب.

ا�ستخدام خا�سية امل�ساعدة والبحث.
ن�سخ ول�سق امللفات واملجلدات.

حذف امللفات واملجلدات.
عر�ض حمتويات الأقرا�ض.
تغيري خلفية �سطح املكتب.

حفظ امللفات بوا�سطة الربامج.

تطبيق عملي على حماية الربامج من الفريو�سات.اأن ي�ستخدم برامج حماية احلا�سب من الفريو�سات.تقنية احلا�سب.

اأن ي�ستخدم الربامج التعليمية.اأن�سطة.
�سماع الأنا�سيد الهادفة.

كتابة بع�ض الكلمات الب�سيطة.

الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

تقنية احلا�سب.
اأن ي�سيف امللحقات اجلديدة وتعريفها يف نظام ت�سغيل احلا�سب 

الآيل. 
اإ�سافة الأجهزة وملحقاتها وتعريفها يف نظام ت�سغيل احلا�سب 

الآيل.

تطبيقات 
احلا�سب.

اأن ي�ستخدم برنامج معالج الن�سو�ض.

مكونات برنامج معالج الن�سو�ض.
البحث وال�ستبدال.

تن�سيق احلروف والأرقام )اخلط واحلجم(.
اإ�سافة ال�سور والأ�سكال.

اأن ي�ستخدم الربامج التعليمية ذات العالقة مهارات التفكري.
ا�ستعرا�ض وا�ستخدام بع�ض برجميات احلا�سب التعليمية والتي 

تنمي مهارات التفكري وحل امل�سكالت.

تعليم احلروف، والأرقام يف اللغة الإجنليزية.1. اأن ي�ستخدم الربامج التعليمية.اأن�سطة.
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الرتبية املهنية ) بنني (

الأهداف العامة ملادة الرتبية املهنية لل�شف الثالث املتو�شط:
1 -اأن يدرك التلميذ قيمة العمل يف الإ�سالم.

2 -اأن يتمثل التلميذ املبادئ الإ�سالمية املتعلقة باملهنة.
3 -اأن يتعّرف التلميذ على املهارات الالزمة للتفاعل املهني مع الآخرين.

4 -اأن يتعّرف التلميذ على املعارف، واملهارات الأ�سا�سية لأداء املهن.
5 -اأن يتعّرف التلميذ على املجالت املهنية املنا�سبة لقدراته.

6 -اأن يتكون لدى التلميذ اجتاه اإيجابي نحو العمل.
7 -اأن يربط التلميذ ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.
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الف�شل الدرا�شي الأول والف�شل الدرا�شي الثاين

املفردات الأهداف التعليمية

اأن يتعّرف على املجالت املهنية املنا�سبة لقدراته.

عر�ض املعارف الأ�سا�سية للمجالت الرئي�سة للمهن ليتمكن التلميذ من حتديد 
املهن التي تتنا�سب مع ميوله وقدراته، مثل:

اأعمال البيع.
الت�سويق )املبا�سر اأو عن طريق الهاتف اأو الإنرتنت(.

اأعمال ال�سكرتارية الب�سيطة )املرا�سالت، ت�سوير امل�ستندات، التغليف، حفظ 
ال�سجالت، ا�ستقبال الت�سالت(.

اأعمال ال�سيافة والفندقة.
اأعمال الب�ستنة.
اأعمال الطباعة.
اأعمال النجارة.

اأن يربط ما تعلمه بالواقع من خالل زيارته لبع�ض مواقع العمل.
وقدرات  تتنا�سب  فيها مهن  التي متار�ض  العمل  لبع�ض مواقع  زيارات ميدانية 

التلميذ.
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الرتبية املهنية )بنات( 

الأهداف ال�شنوية ملادة الرتبية املهنية لل�شف الثالث املتو�شط :
ت�سكر اهلل على نعمه العظيمة كنعمة ال�سحة والغذاء.. 1
تعرف معنى ال�سدق والأمانة واأهمية التحلي بها.. 2
كيفية تنظيف الوجه والعناية بالب�سرة.. 3
الطريقة املنا�سبة لو�سع املاكياج.. 4
تتدرب على كيفية الغ�سيل والكي بالطرق ال�سحيحة.. 5
تطبق عمليًا طرق اإعداد بع�ض الوجبات مثل حت�سري العجائن والأطباق اليومية.. 6
تكت�سب مهارة التطريز، وكيفية ا�ستخدام مكينة اخلياطة بالطرق املنا�سبة لقدراتها.. 7
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الف�شل الدرا�شي الأول

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

توعية 
دينية.

تبني معنى ال�سدق كخلق اأمر به الإ�سالم.
تبني اأثر التخلق بخلق ال�سدق.

اأن ت�سرح معنى الأمانة كخلق اأمر به الإ�سالم.
اأن تو�سح اأثر الأمانة على الفرد واملجتمع.

ال�سدق.
من خالل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن ال�سدق وحتث 

عليه.
الأمانة.

من خالل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الأمانة وحتث 
عليها.

الوعي 
الوظيفي.

املواءمة بني ما لديها من اهتمامات ومهارات وما يعر�ض عليها من 
مهن خمتلفة. 

توظيف ما لديها من مهارات اأكادميية وظيفية يف دعم اأو خدمة 
املهنة التي تعمل بها.

معرفة الهتمامات.
معرفة املهارات.

ا�ستغالل املهارات يف العمل الوظيفي.

العناية 
باملظهر.

التدرب على كيفية تنظيف الوجه.
التدرب على كيفية و�سع املكياج.

حماية الب�سرة من حروق ال�سم�ض .
منظفات وكرميات العناية بالب�سرة.

اأنواع املكياج.
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الف�شل الدرا�شي الثاين

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�سوؤون 
منزلية.

الغ�سيل.
ت�سنيف املالب�ض قبل الغ�سيل. 

طرق نقع الغ�سيل. 
كيفية ا�ستخدام الغ�سالة والن�سافة.

الغ�سل باليد.
غ�سل العباءات والطرح باليد با�ستخدام �سابون خا�ض.

و�سع الكمية املنا�سبة من م�سحوق الغ�سيل. 
ا�ستخدام م�سحوق الغ�سيل املنا�سب.

ا�ستخدام املبي�ض واحلذر عند ا�ستخدامه.

الغ�سيل:
ت�سنيف املالب�ض )اأبي�ض، األوان، غوامق(.

طريقة نقع وغ�سل املالب�ض البي�ساء.
طريقة غ�سل املالب�ض امللونة.

الغ�سل باليد )املالب�ض الداخلية، املالب�ض الرقيقة(.
غ�سل العباءات والطرح )باليد با�ستخدام �سابون خا�ض(.

غ�سل مالب�ض املواليد )باليد با�ستخدام �سابون خا�ض(.
ا�ستخدام الغ�سالة والن�سافة.

الكمية املنا�سبة من ال�سابون.
الكمية املنا�سبة من ملني الأقم�سة.

ا�ستخدامات املبي�ض )الكلور مع احلذر عند ا�ستخدامه(.

الكوي:
احلذر عند ا�ستخدام املكواة.

كيفية ا�ستخدام املكواة وحتديد احلرارة ح�سب نوع القما�ض.
كيفية ا�ستخدام بخاخ املاء اأو الن�سا.

كيفية ا�ستخدام مكواة البخار.

الكوي:
احلذر عند ا�ستخدام املكوي.

الطريقة ال�سحيحة ل�ستخدام املكوي.
كوي املالب�ض القطنية.

كوي املالب�ض ال�سوفية.
كوي املالب�ض احلريرية.
كوي العباءة والطرحة.

كوي الثوب الرجايل.

كوي ال�سماغ والغرتة.

ا�ستخدام بخاخ املاء.
ا�ستخدام بخاخ الن�سا.
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املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

�سوؤون 
منزلية.

كيفية اإعداد املعجنات .
كيفية اإعداد الأطباق اليومية .

معرفة القيمة الغذائية يف كل طبخة.

1-اإعداد املعجنات:
العجينة اجلاهزة.

طرق اإعداد العجائن املختلفة.
احل�سوات املختلفة.

طرق تقدمي املعجنات، وتن�سيقها يف ال�سينية.
2-اإعداد بع�ض الأطباق اليومية:

طرق تنظيف وتقطيع اخل�سروات، واللحوم واإعدادها للطبخ.
اأنواع الأرز )الأبي�ض الكب�سة، الربياين، البخاري...الخ(.

اأنواع املكرونة )ب�سل�سة الطماطم، �سل�سة اللحم، بالب�ساميل، 
باخل�سار(.

مرق اخل�سار )بامية، كو�سة، بازلء، قرع، فا�سوليا، بطاط�ض، 
ملوخية(.

اأنواع اللحوم والدجاج، والأ�سماك.
اأهمية الب�سل والثوم يف املطبخ )فوائدها وما ت�سيفه على 

الأطباق(.
ال�سوربة )طرق اإعداد اأنواع ال�سوربة املختلفة(.

املحا�سي )ورق العنب، اخل�سروات املختلفة(.
تختار املعلمة جمموعة من الوجبات التي من املمكن اإعدادها 

ب�سهولة يف املنزل.

مهارات 
يدوية.

التعرف على اأدوات اخلياطة. 
احلذر عند ا�ستخدام ماكينة اخلياطة.

كيفية تركيب الأزرار اأو الكب�سة. 
تطبيقات عملية على اأعمال تطريز فنية.

اأدوات اخلياطة.
خماطر اخلياطة .

كيفية تركيب اأزار .
كيفية تركيب م�سبك وطقطق للمالب�ض.

تطبيقات عملية على الغرز ال�سابق تعلمها.
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الرتبية الأ�صرية )بنات(
الأهداف العامة للرتبية الأ�شرية للمرحلة املتو�شطة:

1 . ت�سكر اهلل على نعمه العظيمة الكرثة.
2 . تتعّرف على بع�ض الأمرا�ض التي تنتج من �سوء التغذية، وكيفية الوقاية منها.

3 . تلم باملبادئ الغذائية الأ�سا�سية التي ت�ساعد يف احلفاظ على جمالها.
4 . تربط بني مفهومها للنظافة، وا�ستخدامها للمنظفات احلديثة.

5 . تنمي الذوق الفني لديها يف اختيار املالب�ض املنا�سبة لالأوقات، واملنا�سبات املختلفة.
6 . تدرك اأهمية قراءة البطاقة الإر�سادية على املالب�ض، ومتييز دللتها.

7 . تنمي الذوق الفني لديها با�ستخدام املجمالت احلديثة يف القطع امللب�سة.
8 . تطبق املفاهيم املتعلقة بحفظ الأغذية املختلفة، وتخزينها.

9 . تتدرب على عمل بع�ض الأ�سناف من احللويات.
10 . تدرك اأهمية الغذاء ال�سحي وتناول الوجبات يف اأوقاتها وخا�سة وجبة الإفطار.

11 . تدرك اأهمية كل ق�سم من اأق�سام الغذاء.
12 . تعد وجبات غذائية �سحية، و�سريعة.

13 . تكت�سب معلومات عن بع�ض الأغذية، وكيفية اإعدادها.
14 . تعتز باملحا�سيل الغذائية املحلية مع ال�ستفادة منها كالتمور.

15 . تدرك اأهمية نظافة املاء، والطعام، واأثرهما يف منع انت�سار الأمرا�ض.
16 . تنمي مهارة التوا�سل، وذلك بامل�ساركة يف الأ�سابيع الوطنية.

17 . تنمي مهارات التعلم الذاتي، والتعاوين يف اإعداد بع�ض الأ�سناف التي تقدم مع ال�ساي والقهوة.
18 . تتبع القواعد الأ�سا�سية للمحافظة على الأمن، وال�سالمة يف املنزل.

19 . متار�ض ال�سلوك ال�سليم لتجنب حدوث احلرائق.
20 . تقدر اأهمية وجود ال�سيدلية يف املنزل.

21 . تتحمل امل�سوؤولية يف اإ�سعاف بع�ض اإ�سابات اجلروح، واحلروق الب�سيطة.
22 . تكت�سب بع�ض اخلربات يف ترتيب املوائد، واإعدادها.
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�سحتي 
و�سالمتي.

تذكر اأ�سباب فقر الدم.
حتدد الغذاء املنا�سب يف حالة الإ�سابة بفقر الدم.
تعد خطة منا�سبة حلفظ كل نوع من اأنواع الأغذية.

جترب طرائق احلفظ على الأغذية املختارة.
ت�ستفيد من التقنيات احلديثة يف حفظ الأغذية.

فقر الدم:
اأ�سباب فقر الدم.
التغذية العالجية.

مهارات 
يدوية.

التعرف على اأدوات اخلياطة. 
احلذر عند ا�ستخدام ماكينة اخلياطة.

كيفية تركيب الأزرار اأو الكب�سة. 
تطبيقات عملية على اأعمال تطريز فنية.

اأدوات اخلياطة.
خماطر اخلياطة .

كيفية تركيب اأزار .
كيفية تركيب م�سبك وطقطق للمالب�ض.

تطبيقات عملية على الغرز ال�سابق تعلمها.
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غذائي.

تذكر اأعرا�ض تاأثري الطعام الفا�سد على اجل�سم.
تتدرب على كيفية حفظ الطعام يف املكان املنا�سب )الثالجة اأو 

الفريزر اأو احلافظات املنا�سبة(.
تبدي راأيها يف اأهمية تناول وجبة الإفطار للج�سم.

تعد وجبة فطور .
تعلل اأهمية البي�ض الغذائية للج�سم.

تطبق اختبار �سالحية البي�ض عمليًا.
تعد اأ�سنافًا من البي�ض بعد م�ساهدتها عمل املعلمة )امل�سلوق 

واملقلي(.

تعد ال�ساي بطريقة �سحيحة.
تطبق الطريقة الب�سيطة يف �سنع الكعك.

حت�سر القهوة بالطريقة ال�سحيحة.
تقييم التمر من الناحية الغذائية.

تعد بع�ض اأ�سناف احللوى الب�سيطة التي ميكن تقدميها مع القهوة.

حفظ الأطعمة:
فوائد حفظ الأغذية.

طرائق حفظ الأغذية.
تطبيقات عملية حلفظ الأغذية.

 الت�سمم الغذائي .
و�سع الأطعمة بعد ال�سراء يف الثالجة اإذا كانت حتتاج لذلك.

و�سع باقي الطعام يف اأماكن احلفظ املنا�سبة.
اإعداد بع�ض الأطعمة وامل�سروبات اجليدة والب�سيطة:

وجبة الفطور:
اأهمية وجبة الفطور.
اإعداد وجبة الفطور.

البي�ض:
قيمته الغذائية،اختباره،اأ�سناف من البي�ض.

ال�ساي:
اإعداد ال�ساي،اأ�سناف تعمل مع ال�ساي كالكعك.

القهوة:
اإعداد القهوة ،التمر وقيمته الغذائية.

اأنواعه
اأ�سناف من احللوى التي تعمل بالتمر.

ملب�سي.
ت�ستخدم مكمالت املالب�ض للزينة كحقيبة اليد والقبعات والأحزمة 

واحللي )حلق، �سوار، خامت، عقد( وربطات ال�سعر.
قراءة تعليمات العناية بامللب�ض.

ملب�سي:
مكمالت املالب�ض. 

العناية بامللب�ض.
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م�سكني.

معرفة خماطر الزيوت امل�سكوبة على الفرن.
معرفة وظائف اأدوات املطبخ وكيفية ا�ستخدامها باأمان مثل 
)اخلالط، امليكروويف، الفرن، الثالجة، حمم�سة اخلبز(

تطبق القواعد املتعلقة برتتيب اأدوات املائدة عمليًا.
تقرتح جممالت لتزيني املائدة.

تعد مناديل املائدة كما تعلمتها قبل طيها.
تتدرب على عمل طيات مبتكرة خمتلفة ملناديل املائدة.

تبتكر اأ�سكال جديدة لطي مناديل املائدة.
تناق�ض اآداب تناول الطعام.

املطبخ: 
خماطر الزيوت. 

وظائف اأدوات املطبخ وكيفية ا�ستخدامها. 

ترتيب املوائد-طيات املناديل.
القواعد املتعلقة برتتيب اأدوات املائدة.

تزيني املائدة.
العناية مبناديل املائدة.

بع�ض اأ�سكال التزيني ملناديل املائدة.
اآداب الطعام.

يوم الغذاء.ت�سارك بر�سومات، وعبارات تعبريية عن يوم الغذاء العاملي.منا�سباتي.

الأمن 
وال�سالمة.

تعدد التدابري املتخذة لتحقيق الأمن وال�سالمة يف املنزل.
حتافظ على �سالمة نف�سها واأ�سرتها حتقيقًا لقوله تعالى: )ول تلقوا 

باأيديكم اإلى التهلكة(.
تطبق احتياطات ال�سالمة عند القيام بالأعمال املنزلية. )احلروق / 

الكهرباء .... الخ.
حتر�ض على التقيد باحتياطات ال�سالمة عند ا�ستخدام الأجهزة 

املنزلية.

احتياطات ال�سالمة:
اأثناء القيام بالأعمال املنزلية.

الف�شل الدرا�شي الثاين



الف�صل اخلام�س

150

الرتبية الفنية 

جمالت الرتبية الفنية لل�شف الثالث متو�شط:

اأن ير�سم التلميذ نف�سه.. 1
تكوينات �سعبية. . 2
ال�سجرة يف ليلة قمرية. . 3
الزهور النمطية بالفلوم�سرت. . 4
مدينة منظور النقطة الواحدة. . 5
اأ�سجار ف�سل اخلريف باأ�سلوب النفخ. . 6
لوحة باقة الزهور بالأكريليك. . 7
الر�سم على النافذة. . 8
عنا�سر من الطبيعة ) طباعة فلني(. . 9
تكوينات خطية )طباعة لينو(.  . 10
ر�سم �سعار. . 11
كولج الزهور النمطية.. 12
الفرقة الإن�سادية. . 13
باقة زهور من امل�ستهلكات. . 14
كولج الن�سجام اللوين. . 15
جتريد باخلامات. . 16
تكوين لبيوت �سعبية بال�سرائح. . 17
18 .. عمل جدائل لقطع نفعية 
اأ�سلوب التدكيك والت�سفري. . 19
برواز املراآة باملوزايك.. 20
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ر�سم وتلوين.

1-التعبري عن نف�سه ب�سكل ب�سيط وخمتزل.
2-تقدير نعم احلوا�ض اخلم�ض التي مّن اهلل بها علينا.

3-ذكر خوا�ض األوان الأكرلك.
4-اختيار األوان مكملة ودرجاتها يف تنفيذ العمل.

اأر�سم نف�سي
)اأكرلك(

الألوان املت�سادة.

ر�سم زخريف.

1- و�سف زهرة اللوت�ض من ناحية ال�سكل و اللون واخلط.
2-ر�سم ملجموعة من زهور اللوت�ض بالقلم الر�سا�ض.

3-جتزيئ ال�سكل والأر�سية مل�ساحات خمتلفة.
4-اإ�سافة اأمناط متنوعة يف امل�ساحات املجزاأة.

5-التدرج يف ا�ستخدام الألوان.

الزهور النمطية 
بالفلوم�سرت.

الت�سكيل بالورق.

1-ا�ستخدام تقنيات جديدة يف الكولج واملواد املختلفة.
2-توظف الأقم�سة والورق  امللون يف عمل فني.

3-تتدرب على مهارة الق�ض.
4-ت�ستخدم ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

كولج الزهور 
النمطية.

الت�سكيل 
باخلامات.

1-حتقق الن�سجام اللوين قي العمل الفني )التدرج اللوين و الألوان املتكاملة(.
2-ال�سعور بتنا�سب الألوان مع اخلامات.

3-جتميع الأعمال املن�سجمة لونيا يف لوحة واحدة.

كولج الن�سجام 
اللوين.
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الت�سكيل 
باخلامات.

1-التمييز بني اخلامات امل�ستهلكة )الطبيعية وال�سناعية(.
2-معرفة طريقة توليف اخلامات املختلفة .

3-خطوات عمل لوحة جتريدية بخامات خمتلفة.
4-التمكن من ل�سق اخلامات واإ�سافة الورق امللون .

5-ال�ستمتاع بتوليف اخلامات والألوان املختلفة.

جتريد باخلامات.

ر�سم هند�سي.
1- قواعد منظور النقطة الواحدة.

2-حتقيق الن�سب والتنا�سب يف العمل الفتي.
3-تطبيق املنظور اخلطي الب�سيط.

مدينة منظور النقطة 
الواحدة.

ر�سم وتلوين.

1-اختيار جمموعة من �سور عنا�سر من الرتاث.
2-جتزيئ اللوحة لأجزاء خمتلفة.

3-ر�سم عن�سر من الرتاث يف كل جزء )اأو طباعته بالكربون(.
4-حتديد اخلطوط با�ستخدام املحددات.

5-تلوين العمل باألوان من�سجمة.

تكوينات �سعبية.

الت�سكيل 
بالعجائن.

1-ت�سكيل �سرائح من عجينة الداز با�ستخدام الفرادة.
2-ر�سم واجهات لبيوت �سعبية على ال�سرائح.
3-حذف الزيادات با�ستخدام اأعواد الأ�سنان.

4-تكوين لعمل جماعي بال�سرائح.
5-تلوين ال�سكل والأر�سية بالألوان الأكرلك.

تكوين لبيوت �سعبية 
بال�سرائح.
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طباعة.

1-التعرف على تقنيات فن الطباعة بالفلني.
2-مناق�سة الفروق بني الر�سم والطباعة.

3-ر�سم ت�سميم لعن�سر من الطبيعة.
4-نقل الت�سميم على �سريحة من الفلني.

5-ا�ستخدام الرول لتوزيع األوان الطباعة على الفلني.
6-طباعة الأ�سكال على ورق اأبي�ض با�ستخدام اللون الأ�سود.

عنا�سر من الطبيعة
)طباعة فلني(. 1-التعرف على تقنيات فن الطباعة بالالينو.

2-ر�سم ت�سميم لزخارف �سعبية. 
3-طباعة الت�سميم على قطعة الالينو با�ستخدام ورق الكربون.

4-حفر اخلطوط املر�سومة با�ستخدام اأداة حفر الالينو.
5-ا�ستخدام الرول لتوزيع األوان الطباعة على قطعة الالينو.

6-طباعة الأ�سكال على اأوراق ملونة خمتلة.
7-مقارنة بني الطباعة بالالينو والطباعة بالفلني.
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ر�سم وتلوين 
على الزجاج.

1-اإعطاء الفر�سة للتالميذ ملمار�سة الر�سم على نافذة ال�ساحة.
2-التخطيط لعمل فني يظهر من اجلهتني.

3-التخطيط كيف �سيبدو عندما يتخلله �سوء ال�سم�ض.
4-ا�ستخدام ع�سارات الزجاج للر�سم على النافذة.

الر�سم على النافذة.

ر�سم وتلوين.

1-مقارنة بني الليل والنهار .
2-ر�سم مبا�سر باملالحظة لل�سجرة من خالل مناذج على خلفية من الورق الأزرق 

الداكن.
3-ر�سم القمر )دائرة يف اجلزء العلوي من اللوحة(.

4-ا�ستخدام تقنيات الألوان البا�ستل يف التدرج اللوين يف الأ�سفر والأزرق. 
5-جمع الر�سومات يف اأعمال جماعية.

ال�سجرة يف ليلة 
قمرية

) األوان با�ستل(.

و�سائط 
متعددة.

1-نفخ نقطة احلرب با�ستخدام املا�سة لعمل جذوع الأ�سجار ومن ثم فروعها.
2-تلوين اخللفية بالألوان املائية .

3-اإ�سافة اأوراق ال�سجر اخلريفية باألوان التمربا .

اأ�سجار ف�سل 
اخلريف باأ�سلوب 

النفخ.

الت�سكيل 
باخلامات 
امل�ستهلكة.

1-التعرف على فن الأداء.
2-التعرف على جمموعة وا�سعة من املواد الفنية اأعواد كربيت، كرتون، اأقم�سة .

3-ا�ستخدام تقنيات جديدة يف الكولج واملواد املختلفة.
4-توظيف الدمى من اإنتاج التالميذ �سابقًا ك�سخ�سيات اإن�سادية .

5-تنمية مهارة التخيل لدى التلميذ.
6-اإمكانية البتكار يف التنفيذ.

7-اإن�ساء م�سروع تعاوين.

الفرقة الإن�سادية.
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فن البوب.

1-مفهوم ال�سعار.
2-اأ�س�ض ت�سميم ال�سعار. 

3-مراحل تنفيذ الت�سميم.
4-التدريب على ا�ستخدام ورق الكربون يف الطباعة.

5-التلوين باأ�ساليب خمتلفة. 
6-ال�سعور بتوافق رموز ال�سعار مع مو�سوعه.

ر�سم �سعار.

و�سائط 
متعددة.

1-ر�سم زهور باأحجام متفاوتة على وراق الر�سم.
2-تلوين الزهور واإ�سافة املناديل الورقية امللونة عليها. 

3-ق�ض الزهور وجمعها يف مزهرية على كانف�ض.
4-ت�سمية اأدوات التلوين )�سكني الر�سم، الفر�ساة، الباليته (.

5-ذكر على الو�سائط اللونية واأنواع الألوان امل�ستخدمة.
6-مزج الألوان يف البالته.

7-اإحداث مالم�ض بال�سكني.
8-تو�سيح العالقة اجلمالية التي تربزها األوان الإكلريليك.

لوحة باقة الزهور 
بالأكريليك.

الت�سكيل 
باخلامات 
امل�ستهلكة.

1-تذكر خطوات عمل زهرة من ورق الفلني.
2-توظف اخلامات امل�ستهلكة مثل اأكواب الفلني واأغطيتها يف تكوين باقة من 

الزهور.
3-ت�سارك مع زميالتها يف تكوين عمل جماعي.

4-ت�ستخدم ال�سمغ مبعايري منا�سبة.

باقة زهور من 
امل�ستهلكات.
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الت�سكيل
باجللود.

1- التعرف على تاريخ الت�سكيل باجللود.
2-التفريق بني اجللد الطبيعي وال�سناعي.

3-الت�سكيل باجللود با�ستخدام اأ�سلوب الت�سفري.
الثالي والرباعي.

4-تنفيذ قطعة نفعية بخامة اجللد.
5-ال�ستمتاع بتجربة الت�سفري الب�سيط.

عمل جدائل قطع 
نفعية.

1-التعرف على اأ�ساليب جديدة للت�سكيل باجللود.
2- ممار�سة اأ�سلوب التدكيك. 

3-ا�ستخدام اأدوات الت�سكيل باجللود )خرامة، مق�ض، واحل�سو(.
4-تنفيذ قطعة نفعية با�ستخدام اأ�سلوب تخرمي اجللود و تدكيكها.

5-اإمكانية البتكار يف الت�سميم .

الت�سكيل باجللود. 

با�ستخدام اأ�سلوب 
التدكيك والت�سفري.

اأ�سغال 
املوزاييك.

1-التعرف على تقنية الف�سيف�ساء.
2-طباعة الت�سميم على الإطار اخل�سبي با�ستخدام الكربون.

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

برواز املراآة باملوزايك.
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مقرر الرتبية البدنية للمرحلة املتو�صطة
)جمباز الألعاب(

تعلم جمباز الألعاب :

الوثب  اأو  الطريق  اأي عائق يف  لتعدية  الوثب  واأن�سطة، مثل  األعاب  اإلى  بتحوير مهاراته  يقوم  به حيث  التي حتيط  البيئة  التلميذ مع  يتفاعل 
مل�سك غ�سن �سجرة، ثم التعلق واملرجحة. واإذا كانت الأر�ض م�ستوية اأو ع�سبية فاإنها حتفز التلميذ على الدحرجة، اأو الرقود والدوران، اأو 
النتقال من و�سع الرقود اإلى اجللو�ض. ورمبا ي�سعى اإلى تقليد احليوانات مثل اجلري والوثب والدوران.  وتوجد رغبة �سديدة عند البع�ض على 

الإح�سا�ض بالتوازن في�ستغلون اأي جدار للم�سي فوقه اأو التوازن فوق جذع �سجرة �ساقطة على الأر�ض اأو حتى خطوط مر�سومة على الأر�ض. 
وينمو عند تلميذ املرحلة البتدائية مع التقدم بالعمر الإح�سا�ض مبحيطه اخلارجي، وبالأ�سياء التي حوله فهو يعرف موقعه مبحيطه عندما 
يقفز، وكما يعرف و�سعه عندما يدور حول نف�سه اأو عندما يتدحرج اإلى الأمام اأو اإلى اخللف. وتزداد الرغبة لديه بالطلوع بامل�سعد الكهربائي 
اأو ال�سالمل الكهربائية، وكذلك ركوب الأجهزة الكثرية املتوفرة يف املالهي. ومن الألعاب التي ت�سمل الكثري من احلركات املثرية مثل الرتفاع 

والهبوط ال�سريع، والدوران بعدة اإجتاهات والتزحلق والإنطالق الذي ي�سبه الطريان.
اإن جمباز الألعاب ي�ساعد الفرد الذي ميار�سه على التحكم يف ج�سمه ويف توازنه، والتكيف للو�سول اإلى الو�سع ال�سليم يف جميع الظروف التي 
مير بها. واإذا مت تدري�ض جمباز الألعاب �سمن مادة الرتبية البدنية فاإنه �سوف ي�ساعد تالميذ املرحلة الإبتدائية على تطوير التحكم باأجزاء 
اجل�سم ب�سكل متوازن كما ي�ساعدهم على التعلم احلركي الذي يقرتن بتطوير التوافق الع�سلي الع�سبي، بالإ�سافة اإلى تطوير اللياقة البدنية 

ب�سكل عام. كما انه من املوؤكد ان التطور البدين �سوف يحفز التطور العقلي، ويزيد من ال�ستيعاب الأكادميي للتالميذ.
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اعتبارات عند تدري�س جمباز الألعاب:
1-الأداء ال�شحيح:

من امل�ستح�سن اأن يكون املعلم قادرًا على اأداء منوذج للمهارات بنف�سه اأمام التالميذ، ولكن هذا ال�سرط غري �سروري عند املعلم. اإمنا من 
الأهمية وال�سرورة اأن يكون املعلم ملمًا باجلوانب النظرية والفنية لالأداء ال�سحيح حتى يتمكن من اإر�ساد التالميذ اأثناء الأداء كما يجب 

عليه اأن يعرف كيف ي�ساعد التالميذ الذين هم بحاجة اإلى امل�ساعدة )ال�سند(. اأ�سف اإلى ذلك اأن لكل حركة اأخطاء �سائعة يجب على املعلم 
معرفتها وكيفية ت�سحيحها لتجنب حدوث اأي اإ�سابة.

2-اإعطاء وقت  كاف للتدريب:
تعترب بع�ض احلركات �سعبة للتالميذ املبتدئني مثل حركة العجلة اجلانبية. فاإذا اأراد املعلم اأن يجعل التالميذ كلهم يف خط واحد لي�سرف 
على كل تلميذ وي�ساعدهم يف الأداء، فاإن كل تلميذ ل يح�سل على اأكرث من فر�سة واحدة اأو فر�ستني على اأكرث تقدير لتجربة الأداء يف كل 

در�ض. اأما باقي الوقت فاإنه يهدر بالنتظار. وبالطبع فاإن هذه الطريقة يف التدري�ض غري عملية.
3-اختيار احلركات املنا�شبة:

على املعلم اأن ي�سع الربنامج بحيث يكون �ساماًل لي�ستوعب التالميذ على اختالف قدراتهم وم�ستوياتهم. فيجب اأن يبداأ الربنامج بتدري�ض 
املبادئ الأ�سا�سية الب�سيطة التي يتمكن من تاأديتها معظم التالميذ ثم ينتقل تدريجيَا باإ�سافة درجات اأخرى من ال�سعوبة. واأن يعطي املعلم 

الفر�سة للتالميذ بالتدريب على احلركات ب�سورة فردية اأو مع زميل لكي يقرتبوا من مرحلة الإتقان.
اإن جناح التلميذ يف اأداء مهارة معينة يعزز ثقته بنف�سه ويدعم قناعته بال�ستمرار يف ممار�سة التعلم. اأما اإذا ف�سل التلميذ عدة مرات يف 

تاأدية اأية حركة ب�سبب �سعوبتها فاإن النتيجة �سوف تكون �سلبية وي�سيبه الإحباط والرتدد يف ممار�سة التعلم، ورمبا المتناع عنه. فمثاَل يف 
الدحرجة الأمامية يتمكن معظم التالميذ من تاأديتها ولو بدرجات متفاوتة من الإتقان. لذا على املعلم اأن يبداأ بها بدًل من اأن يبداأ مبهارة 

الوقوف على الراأ�ض مثاًل والتي يتمكن عدد اأقل من التالميذ من اأدائها.
ويف كل الأحوال �سوف يجد املعلم اأن بع�ض التالميذ يعانون من اأداء مهارة معينة ل�سبب اأو لآخر. هذا ل يعني اأن ي�ستمر املعلم يف اإلزام جميع 

تالميذ الف�سل على تاأدية نف�ض املهارة حتى يتقنها جميع التالميذ. لأن هذا ال�ستمرار �سوف ي�سبح مماًل للتالميذ الذين اأتقنوا املهارة 
ولبد من التقدم اإلى املهارة التي تليها.
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التطبيقات املالئمة لتدري�س جمباز الألعاب: 
1-توازن املنهج بني تطوير املفاهيم واملهارات، واحلركات الإيقاعية واجلمباز واللياقة البدنية والألعاب. 

2-التعّرف على وظائف املفاهيم احلركية وتطوير عنا�سر الأداء املهاري، وبناء الثقة يف القدرات الفردية. 
3-ا�ستمرار ن�ساط كل التالميذ يف اأن�سطة ذات معنى، تعتمد على منوهم وتطورهم.

اأنواع حركات جمباز الألعاب:
تق�شم حركات جمباز الألعاب اإلى ثالثة اأنواع من احلركات، وهي:

- احلركات النتقالية.
- احلركات الثابتة والتزان.

- حركات اللف والدوران. 
1-احلركات النتقالية :

ت�ستمل احلركات النتقالية على خم�سة اأنواع رئي�سية بحيث ينتقل اجل�سم من مكانه اإلى مكان اآخر، هي:
اأ-نقل وزن اجل�سم من قدم اإلى اأخرى مثل امل�سي اأو اجلري.

ب-نقل وزن اجل�سم من قدم معينة اإلى نف�ض القدم م�سحوبة بحركة انتقالية للج�سم مثل احلجلة. 
ج-نقل وزن اجل�سم من قدم اإلى قدم مثل الوثب.

د-نقل وزن اجل�سم من قدمني اإلى قدم واحدة.
هـ-نقل وزن اجل�سم من قدم واحدة اإلى قدمني.

2- حركات الثابت والتزان:
ولأو�ساع التوازن اأنواع خمتلفة، مثل: 

1-الو�سع العمودي اأو امل�ستقيم بحيث يكون م�ستوى الراأ�ض اأعلى من م�ستوى الفخذ.
2-الو�سع العك�سي اأو املقلوب ويكون فيه الفخذ اأعلى من م�ستوى الراأ�ض.3-الو�سع املتجان�ض.

4-الو�سع غري املتجان�ض.



الرتبية البدنية )بنني(

161

3- حركات اللف والدوران:
حت�سل احلركات الدائرية على ثالثة حماور يف ج�سم الإن�سان اأي ثالثة اأبعاد اأو اجتاهات للف ودوران اجل�سم هي:

اأ-املحور الطويل اأو العمودي. 
ب-املحور الأفقي .

ج-املحور الو�سطي اأو امل�ستعر�ض. 
خطة وت�سل�سل تعلم املهارات:

ي�سري نظام الت�سل�سل والتدرج يف مراحل التدري�ض على اجلمباز بنف�ض الطريقة التي تتم يف تعلم الريا�سات الأخرى، وفق املراحل التالية:
1-املرحلة الأولى: يتعلم التلميذ فيها املبادئ الأ�سا�سية لبع�ض املهارات الفردية الأ�سا�سية مثل:

-الوثب يف الهواء باأو�ساع خمتلفة.
-العجلة اجلانبية. 

-الدحرجة الأمامية.
-الوقوف على الراأ�ض.
-الوقوف على اليدين.

-الدحرجة الأمامية.
-الدحرجة اخللفية.

-امليزان.
وغريها من املهارات الفردية التي يتم تعلمها وممار�ستها من خالل برنامج جمباز الألعاب. 

2-املرحلة الثانية: يتمكن التلميذ من دمج اأي من املهارات املذكورة اأعاله. مثل الوثب فوق اأي جهاز، والثبات بو�سع معني على اجلهاز ثم 
الهبوط. اأو امليزان ثم الدحرجة الأمامية، والعودة اإلى امليزان، وغريها اأمثلة كثرية بحيث يكون النتقال من مهارة معينة اإلى اأخرى ب�سكل 

�سل�ض ومتوازن.
البتدائي  الو�سع  و�سوح  مع  يوؤديها  بحيث  اعتيادي  ب�سكل  ويوؤديها  احلركات  من  معينة  �سل�سلة  تكوين  التلميذ  يتعلم   : الثالثة  املرحلة   -3
اأداء كل مهارة على حدة، ولكن املطلوب هو ربط  التلميذ يف هذه املرحلة على دراية تامة وكفاءة جيدة يف  اأن يكون  والنهائي. من املرجح 
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مهارتني اأو اأكرث واأدائها ب�سكل اإن�سيابي ومتنا�سق.
4-املرحلة الرابعة: يختار التلميذ املهارات التي ميكن تكرارها، بحيث تتكون �سل�سلة احلركات من عدد غري حمدد يقوم بتحديده، وحتديد 

الأجهزة التي يختارها، وكذلك الزميل الذي ي�ساعده.

مراحل التعليم يف جمباز الألعاب:
من اأجل اأن يتمكن املعلم من اإي�سال املعلومة ال�سحيحة للتلميذ فيما يخ�ض التعلم احلركي ملهارات اجلمباز واإمكانية تطبيقها ب�سكل جيد، 

عليه اأن يتبع اخلطوات الأربعة التالية:
مرحلة التعليم: 

تبداأ هذه املرحلة يف بداية الدر�ض غالبًا اأو يف اأي وقت ي�سعر املعلم باأنه يتمّكن من اأن ي�سرتعي انتباه التلميذ، وترتكز هذه املرحلة على اإبالغ 
املعلم للتلميذ بالهدف الذي ينبغي الو�سول اإليه، وماذا يتوقع منه اأن يتعلم. ويف الغالب ي�ستح�سن اأن ي�سرح املعلم النقاط املهمة، واأن يقرتن 

ال�سرح بعر�ض املهارة اأمام التلميذ مرة اأو اأكرث.
مرحلة املتابعة: 

يف هذه املرحلة يتعني على املعلم مالحظة الو�سع العام عند التلميذ ملعرفة نقاط ال�سعف، اأو القوة اأثناء اأدائه، وهل املهارة �سعبة اأم اأنها �سهلة 
جدًا دون م�ستواه وكيف يت�سرف املعلم جلعل املهارة منا�سبة له، وذلك بتعديلها اأو تبديلها اأو الإ�سافة اإليها. كل ذلك يتوقف على مالحظة 

املعلم ودرا�سة ردود الفعل عند التلميذ.
مرحلة التطوير: 

بعد اأن يّكون املعلم فكرة كافية عن م�ستوى التلميذ واأدائه للمهارة عليه اأن يتدخل بتغيري بع�ض اأجزاء املهارة مثل حذف اأو اإ�سافة اأو الرتكيز 
على الأجزاء الرئي�سية واملهمة فيها. واإبالغ التلميذ عن التطبيقات التي ميكن اإتباعها من اأجل الو�سول اإلى الهدف املن�سود، كما اأنه ي�سدد على 

جتنب الأخطاء ال�سائعة التي يالحظها اأثناء املمار�سة.
مرحلة التطبيق: 

هذه هي املرحلة الأخرية واملهمة من الناحية العلمية بحيث ي�سعر التلميذ اأنه اأمام نوع من التحدي عليه اأن يقوم به لي�سعر باأنه جتاوز عقدة ما، 
اأو �سعوبة ما يف مرحلة التعلم. يف هذه املرحلة يتم ال�سقل النهائي،، والو�سول اإلى مرحلة الإتقان النهائية بعد اأن اأ�سبح قادرا على ت�سحيح 

الأخطاء.
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جمالت ومعايري وموؤ�شرات مقرر مادة الرتبية البدنية
للمرحلة املتو�شطة )جمباز الألعاب(

املوؤ�صراتاملعايرياجلوانب

املهاري.

اإتقان مهارات الثبـات والتزان املحددة يف 
مقرر هذه املرحلة.

-التزان على عار�سة التوازن. 1. 
-يقف ن�سفا على راأ�سه.2. 
-يقف على راأ�سه.3. 
-يوؤدي امليزان الأمامي.4. 
- يوؤدي امليزان اخللفي.5. 
- يوؤدي امليزان اجلانبي.6. 
-يقف على كتفيه متكورًا. 7. 
-يقف على كتفيه.8. 

اإتقان املهارات النتقالية املحددة يف مقرر 
هذه املرحلة.

-يعي القوة الالزمة لنقل ج�سمه.1. 
-يدرك كيفية اتزان ج�سمه اأثناء الثبات واأثناء احلركة.2. 
-يعي البيئة املحيطة به، و بتحركات الآخرين. 3. 
-ينمو لديه الت�سور الذهني للحركة.4. 

املعريف.
اإتقان املعارف  املحددة يف مقرر هذه 

املرحلة.

-يغري اجتاهه من التعلق.1. 
-يغري اجتاهه من الإرتكاز.2. 
-يوؤدي الطعن يف جميع الإجتاهات.3. 
-يوؤدي القو�ض املعكو�ض ن�سفًا على احلائط.4. 
-يوؤدي القو�ض املعكو�ض.5. 

الوجداين.
امتثال القيم والإجتاهات املحددة يف مقرر 

هذه املرحلة.

- ميتثل قيمة ال�سرب اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.1. 
- ميتثل قيمة الرفق اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.2. 
- يربز قدرات فردية اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.3. 
- ميتثل قيمة البذل والعطاء اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.4. 
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 مناذج لتعليم جمباز الألعاب

النموذج الأول:
ا�شم اخلربة التعليمية:  الإتزان على عار�سة التوازن.

الأهداف: 
كنتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع التلميذ اأن يطور قدراته على: 

مهاري.-الإتزان على عار�سة التوازن وفق موؤ�سرات الأداء ال�سحيح.

معريف.-اإدراك كيفية اإتزان ج�سمه اأثناء الثبات واأثناء احلركة.

وجداين.- اإبراز قدراته الفردية اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذه اخلربة التعليمية.

التنظيم: م�ساحة وا�سعة كافية لتنفيذ اأن�سطة اخلربة.
الأدوات امل�شتخدمة:  اأطواق، كرات �سغرية، اأقماع، �سندوق مق�سم �سغري، �سندوق مق�سم كبري ، عوار�ض توازن، مقعد �سويدي ، �سلم ارتقاء.

موؤ�شرات الأداء:
من الوقوف على ال�سندوق املق�سم الذراعان جانبًا.. 1
التقدم لالأمام فوق عار�ض التوازن والتوقف عند منت�سفها.. 2
و�سع اإحدى الرجلني متقدمة عن الأخرى حلفظ التوازن.. 3
املحافظة على توازن اجل�سم مدة 2ث.. 4
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�صرح الأداء: 

 البدء بالإحماء. ي�سري املعلم على الأدوات املنت�سرة يف امللعب ويطلب اجلري حول تلك الأدوات ولكن من دون مل�سها. يقوم بتنويع حركات 
اجلري وتنويع ال�سرعات والإجتاهات.

ي�سري املعلم باأنه مت ا�ستخدام الأقدام يف حركات النتقال من مكان اإلى اآخر من خالل اجلري على الأر�ض، والآن �سنتعلم باأنه الوقوف والتنقل 
بني اأجهزة، واأدوات مرتفعة عن الأر�ض. 

يطلب ال�سعود على راأ�ض ال�سندوق املق�سم الكبري، ويقول: ما الفرق بني الوقوف على الأر�ض والوقوف على مكان مرتفع عن الأر�ض؟
ثم هيا اأنزل واأ�سعد على راأ�ض ال�سندوق املق�سم ال�سغري، ويقول:  ما الفرق بني الوقوف على راأ�ض �سندوق مق�سم كبري و راأ�ض �سندوق مق�سم 

�سغري؟
 يطلب املعلم التوقف للراحة، ويذكر مبا مت تعلمه، اأن هناك فرقًا بني الوقوف على الأر�ض والوقوف على مكان مرتفع عن الأر�ض؟ كما اأن هناك 

فرقًا بني الوقوف على راأ�ض �سندوق مق�سم كبري و راأ�ض �سندوق مق�سم �سغري.
 يطلب املعلم ال�سعود على املقعد ال�سويدي وامل�سي عليه من بدايته حتى نهايته ثم التوقف. ويقول: ما الفرق بني امل�سي على الأر�ض وبني امل�سي 

على املقعد ال�سويدي؟
ي�سع املقعد ال�سويدي بني راأ�سي ال�سندوق املق�سم الكبري وراأ�ض ال�سندوق املق�سم ال�سغري؟ ويطلب ال�سعود على املقعد ال�سويدي وامل�سي عليه 
من بدايته حتى نهايته ثم التوقف. ويقول: ما الفرق بني امل�سي على املقعد وهو على الأر�ض وامل�سي على املقعد ال�سويدي، وهو يف هذا الو�سع؟

بعد ذلك يطلب القرتاب من اأي اأداة من الأدوات املنت�سرة يف امللعب ل�ستخدامها م�ستقلة بحيث يتم امل�سي من فوقها، وبتوجيه من املعلم. وبعد 
التاأكد من اإتقان الأداء ي�سري بالتوقف ل�ستخدامها بو�سع مرتابط.

ي�سع عار�سة التوازن بني راأ�سي ال�سندوق املق�سم الكبري وراأ�ض ال�سندوق املق�سم ال�سغري؟ ويطلب ال�سعود على راأ�ض ال�سندوق املق�سم، ثم 
امل�سي من بداية عار�سه التوازن حتى نهايتها ثم التوقف. ويقول: ما الفرق بني امل�سي على املقعد ال�سويدي  وبني امل�سي على عار�سة التوازن؟

 يف نهاية الوقت يقوم مبراجعة عامة جلميع اأو�ساع الإتزان والنتقال التي مت تعلمها.
ثم يراجع اأداء الوقوف على مكان مرتفع، والوقوف على قاعدة اإتزان �سغرية، وامل�سي على عار�سة توازن، واإدراك كيفية اتزان اجل�سم اأثناء 

الثبات واأثناء احلركة.



الف�سل ال�ساد�س

166

مالحظة الأداء:
-الرتكيز على رفع اليدين جانبًا عند الوقوف على قاعدة ارتكاز �سغرية.

-اأهمية النتقال من الأداء على الأر�ض اأو با�ستخدام الأدوات م�ستقلة اإلى ا�ستخدام الأدوات متتالية.
حت�شني الأداء وتعزيزه: 

-ا�ستخدام الأدوات م�ستقلة عند بدء الإتزان والإنتهاء عند الأدوات مرتابطة اأو العك�ض، مبعنى الربط بني الأدوات 
وبالتايل تنويع درجة ال�سعوبة يف الأداء.

-اأ�سف عن�سر التوازن على قدم واحدة بعد امل�سي على املقعد ال�سويدي حتى ترتفع ن�سبة الرتكيز.
اإلى التنقل من  اأن يكون توزيع الأدوات مفردة ومرتابطة بطريقة منظمة وقريبة بحيث ل ت�سطر  -احر�ض على 

مكان اإلى اآخر ملتابعة التالميذ

تقومي اخلربة التعليمية:
اأ / املهاري:

موؤ�صرات الأداء
م�صتويات التقدير

1234

من الوقوف على ال�سندوق املق�سم للذراعني جانبًا.

التقدم لالأمام فوق عار�ض التوازن والتوقف عند منت�سفها.

و�سع اإحدى الرجلني متقدمه عن الأخرى حلفظ التوازن.

املحافظة على توازن اجل�سم مدة 2ث.

املجموع:

املتو�سط:
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يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية  :  
 حقق الهدف                                              = 1. 
 يتجه باإيجابية نحو حتقيق الهدف           = 2 .

 يحتاج وقتاً  لتحقيق الهدف                      = 3.  
مل يحقق الهدف                                         = 4. 
املتو�سط = جمموع التقديرات                   / 5. 

ب/ املعريف:
؟�ض1/ حدد رقم كل خطوة من  و�سع الإتزان على عار�سة التوازن على ال�سورة التالية:

�ض2/ كيف يتم و�سع الإتزان على عار�سة التوازن ؟

ج/ الوجداين:

موؤ�صرات الأداء
م�صتويات التقدير

لنعم

ال�سعور بالر�سا عند الوقوف على ال�سندوق املق�سم العايل.

ال�سعور بال�سعادة عند امل�سي على عار�سة التوازن.

اعتزازه بقدرته على الإتزان على عار�سة التوازن دون ال�سقوط.
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النموذج الثاين:
ا�صم اخلربة التعليمية: الوقوف على الراأ�ض.

الأهـــداف: 
كنتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع التلميذ اأن يطور قدراته على:

مهاري.-الوقوف على الراأ�ض وفق موؤ�سرات الأداء ال�سحيح.

معريف.-اإدراك كيفية اإتزان اجل�سم من الو�سع املقلوب.

وجداين.- اإبراز قدراته الفردية اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذه اخلربة التعليمية.

التنظيم: م�ساحة وا�سعة لتنفيذ الأن�سطة عليها. 

الأجهزة والأدوات املطلوبة: اأربعة اأقماع بال�ستيكية لتحديد امل�ساحة التي �سيمار�س عليها الن�ساط، �سافرة لعمل اإيقاعات معينة، اأطواق، �سور 
تو�سيحية للخربة التعليمية.

موؤ�شرات الأداء:
1-من و�سع الإقعاء واليدان على الأر�ض باإت�ساع ال�سدر والأ�سابع ت�سري لالأمام.

2-و�سع مقدمة الراأ�ض على الأر�ض بحيث ت�سكل مع اليدين مثلثًا مت�ساوي ال�ساقني.
3-دفع الأر�ض بالقدمني معًا ورفع احلو�ض واجلذع فوق اليدين مع مد اجل�سم، والرجلني عاليًا ببطء.

4-الو�سول لو�سع الوقوف على الراأ�ض ويكون اجل�سم عموديًا على الأر�ض، والذراعان مثنيتان بزاوية قائمة.
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�صرح الأداء: 
قبل بدء الإحماء يخرب املعلم تالميذه باأن اليوم �سيتم تعلم احلفاظ على التوازن حني يكون اجل�سم مقلوبًا لأ�سفل: 

• يبداأ الإحماء ببع�ض احلركات املختلفة والتي مت تعلمها كامل�سي، اجلري، الوثب بالقدمني لالأمام، للجانب، احلجل، مع التذكري باأن 	
املطلوب هو الأداء اجليد ولي�ض الت�سابق.

• بعد ذلك يطلب املعلم  اأخذ خطوات جانبية حتى الو�سول اإلى املرتبة. اإذا و�سل املرتبة، يقوم بو�سع الكفني على الأر�ض مع ثني الركبتني 	
وحمل اجل�سم على الذراعني. ثم العودة لو�سع الإقعاء، وهكذا ي�ستمر. 

• يطلب املعلم و�سع جبهة الراأ�ض اأمام الكفني لت�سكل مثلث مت�ساوي الأ�سالع ورفع الرحلني عن الأر�ض.	
• ينبه املعلم باأن هذا الو�سع هو اأحد اأ�سكال التوازن املقلوب وذلك لأن الراأ�ض منخف�ض عن الفخذين.	
• يطلب املعلم اكت�ساف اأو�ساع خمتلفة للتوازن املقلوب قبل اأن يو�سح لهم بع�ض الطرق املعروفة. والتي تت�سمن: 	

 القاعدة الثالثية:
 وهي ت�سبه القاعدة الثالثية لكامريات الت�سوير!  بحيث يتم ا�ستخدام اليدين وجبهة الراأ�ض كما يف و�سعية ال�سجود مع رفع اجلزع عاليًا 

وثني الركبتني.
 و�سع القرف�ساء املقلوب:

كما يف الو�سعية ال�سابقة ولكن من دون ا�ستخدام جبهة الراأ�ض بحيث يتخذ كل تلميذ و�سع القرف�ساء، وال�ستناد بقوة وثبات على اليدين 
والذراعني. 

 الوقوف على الراأ�ض:
 كما يف و�سعية القاعدة الثالثية، ولكن مع مد الرجلني عاليًا.

 بعد تكرار الأداء مع حماولت ابتكار اأو�ساع اأخرى توؤدي نف�ض املطلوب، يطلب املعلم اإنهاء و�سعية التزان املقلوب من خالل حركة اإن�سيابية 
وب�سكل متنا�سق. 
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مالحظة الأداء:
-ت�سحيح تنا�سق اجل�سم اأثناء الإتزان املقلوب.

-يف و�سعية القاعدة الثالثية يجب التذكري ب�سكل املثلث حتى تت�سح فكرة القاعدة.
-على التالميذ احلفاظ على �سد وا�ستقامة اجل�سم اأثناء الأداء.

حت�شني الأداء وتعزيزه: 
-التدرج يف م�ستوى ال�سعوبة عند تعلم كل و�سعية من اأو�ساع الإتزان.

-بالإمكان اإدخال بع�ض احلركات الأولية يف مرحلة الإحماء من خالل جملة حركية.
-اأداء جملة حركية بحيث يت�سح مدى تنا�سق احلركات.

تقومي اخلربة التعليمية:
اأ / املهاري:

موؤ�صرات الأداء
م�صتويات التقدير

1234

من و�سع الإقعاء واليدان على الأر�ض بات�ساع ال�سدر والأ�سابع ت�سري لالأمام.

و�سع مقدمة الراأ�ض على الأر�ض بحيث ت�سكل مع اليدين مثلثًا مت�ساوي ال�ساقني.
دفع الأر�ض بالقدمني معًا ورفع احلو�ض واجلذع فوق اليدين مع مد اجل�سم والرجلني عاليًا 

ببطء.
الو�سول لو�سع الوقوف على الراأ�ض ويكون اجل�سم عموديًا على الأر�ض، والذراعان مثنيتان 

بزاوية قائمة.

املجموع:

املتو�سط:
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يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية  :  
  حقق الهدف                                           = 1. 

 يتجه باإيجابية نحو حتقيق الهدف       = 2. 
 يحتاج وقتًا لتحقيق الهدف                  = 3.  

مل يحقق الهدف                                      = 4. 
املتو�سط = جمموع التقديرات                / 4.

ب/ املعريف:
�ض1/ حدد رقم كل خطوة من  و�سع الوقوف على الراأ�ض على ال�سورة التالية:

�ض2/ كيف يتم اتزان اجل�سم اأثناء الو�سع املقلوب للج�سم؟

ج/ الوجداين:

موؤ�صرات الأداء
م�صتويات التقدير

لنعم

ال�سعور بالر�سا عند الوقوف على الراأ�ض ن�سفًا.

ال�سعور بال�سعادة عند الوقوف على الراأ�ض.

اعتزازه بقدرته عند اأدائه الوقوف على الراأ�س والثبات دون ال�سقوط.
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النموذج الثالث:
ا�صم اخلربة التعليمية: تغيري الجتاه من التعلق.

الأهـــداف: 
كنتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�ستطيع التلميذ اأن يطور قدراته على: 

مهاري.-اأداء التعلق وفق موؤ�سرات الأداء ال�سحيح.

معريف.-اإدراك و�سع ج�سمه اأثناء التعلق.

وجداين.- اإبراز قدراته الفردية اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذه اخلربة التعليمية.

التنظيم: م�ساحة وا�سعة اأو �سالة ريا�سية، مع م�سافة منا�سبة بني الأجهزة والأدوات. 

الأدوات امل�ستخدمة: اأجهزة تعليمية مثل: متوازي تعليمي، عقلة م�سغرة، عار�سة التوازن، حبل، عقل حائطية.

موؤ�شرات الأداء:
1-وقوف مواجه عار�سة التعلق الذراعني عاليًا.

2-الوثب لأعلى لقب�ض العار�سة من اأعلى مع لف الإبهامني للقب�سة.
3- ينبغي اأن تكون امل�سافة بني اليدين باإت�ساع ال�سدر.

4-املحافظة على اإمتداد الذراعني والنظر لالأمام.
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�شرح الأداء: 
-يحتاج اجلمباز اإلى قوة ذراعني وع�سالت الكتفني ليتمكن الطالب من التعلق واأداء خمتلف املهارات التي يحمل فيها ثقل ج�سمه. بهذه العبارة 

يبداأ املعلم الدر�ض ليعطي انطباع عن اأهمية هذا اجلانب. 
-يبداأ در�ض الإحماء من خالل مترين دفع الأر�ض بالذراعني من و�سع الرقود على البطن. ثم يقوم بتمرين اآخر من و�سع الرتكاز على يد 
واحدة ومرجحة الذراع الأخرى للجانب واخللف مع لف اجلذع يف نف�ض الإجتاه ومن ثم النزول والرتكاز اخللفي على اليدين، ثم العودة مرة 

اأخرى بنف�ض الطريقة اإلى الو�سع الأول.
اليدين، ثم  ياأخذ و�سع الرتكاز اخللفي على  والأمام بحيث  للداخل  اأن يدفع رجليه الثنتني  الدفع  الطالب من و�سع  اآخر، يحاول  -مترين 

يدفعهما للخلف مرة اأخرى مع تكرار الأداء.
-الآن حاول اإيجاد و�سع للتوازن اأثناء تعلقك يف الهواء. هنا، من الأف�سل اأن يتم عر�ض بع�ض ال�سور التو�سيحية لبع�ض اأو�ساع الثبات على 

الأجهزة املختلفة، ومن ثم تقليد تلك احلركات وابتكار اأو�ساع جديدة اإن اأمكن. 
-يتم التذكري باأن تكون هناك حركات ب�سيطة ت�سبق و�سعية التوازن، ولكن ل بد اأن احلركات �سل�سة، واإن�سيابية اأثناء التعلق يف الهواء ويراعى 

فيها عدم ت�سنج الع�سالت اأو القيام بحركات زائدة تخلف التوازن، اأو ل تعطي �سكاًل اإن�سيابيًا. 

مالحظة الأداء:
-ميكانيكية اجل�سم اأثناء التعلق اأو املرجحة اأو الرتكاز يف الهواء.

-ان�سيابية احلركة على اجلهاز قبل وبعد و�سعية الرتكاز.

حت�شني الأداء وتعزيزه: 
-ميكن اإ�سافة حركات خمتلفة تزيد تدريجيًا من �سعوبة الأداء. كاأن يقوم الطالب ببع�ض احلركات الأر�سية قبل اأن ي�سل اإلى اجلهاز ومن ثم 

يقوم باحلركة املطلوبة على اجلهاز.
والإتزان على  التعلق  بعد عملية  اأو  قبل،  ا�ستخدامها  �سيفيد من خالل  الرئي�سية  الأجهزة  اأخرى قرب  اأدوات  اأو  ب�سيطة  اأجهزة  -ا�ستخدام 

الأجهزة الرئي�سية، كاأن يقف على ال�سندوق املق�سم، ثم يقفز اإلى جهاز العقلة، وهكذا. 
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تقومي اخلربة التعليمية:
اأ / املهاري:

موؤ�صرات الأداء
م�صتويات التقدير

1234

وقوف مواجه عار�سة التعلق الذراعني عاليًا.
الوثب لأعلى لقب�ض العار�سة من اأعلى مع لف الإبهامني للقب�سة.

 ينبغي اأن تكون امل�سافة بني اليدين باإت�ساع ال�سدر.
املحافظة على اإمتداد الذراعني والنظر لالأمام.

املجموع:

املتو�سط:

يكون احلكم على الأداء وفق التقديرات التالية  :  
  حقق الهدف                                           = 1 
 يتجه باإيجابية نحو حتقيق الهدف           = 2 
 يحتاج وقتًا لتحقيق الهدف                      = 3 
مل يحقق الهدف                                       = 4 
املتو�سط = جمموع التقديرات                  / 4

ب/ املعريف:
�ض1/ حدد رقم كل خطوة من  اأو�ساع التزان على القدم وال�ساق والركبة على ال�سورة التالية؟

�ض2/ ما قاعدة التزان ؟
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ج/ الوجداين:

موؤ�صرات الأداء
م�صتويات التقدير

لنعم

ال�سعور بالر�سا اأثناء و�سع التعلق.
ال�سعور بال�سعادة اأثناء و�سع التعلق.

اعتزازه بقدرته عند اأدائه اأثناء و�سع التعلق.
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اخلطة الرتبوية الفردية:

�صورة التلميذمعلومات عامة عن التلميذ

الف�سل الدرا�سي:العام الدرا�سي:
ال�سفوف املتو�سطةاملرحلة الدرا�سية:ال�سم:

            /           /   تاريخ امليالد:ال�سف الدرا�سي:
العمر العقلي:العمر الزمني:

درجة الذكاء العام:تاريخ جمع املعلومات:
فريق العمل:

املهمةال�صمال�صفة
معلم الف�سل

معلم الرتبية البدنية
املر�سد الطالبي

مدرب النطق
معلم الرتبية الفنية
الأخ�سائي النف�سي

ويل الأمر
امل�سرف الفني
مدير املدر�سة
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اخلطة الرتبوية الفردية:

�صورة التلميذمعلومات عامة عن التلميذ

الف�سل الدرا�سي:العام الدرا�سي:
ال�سفوف املتو�سطةاملرحلة الدرا�سية:ال�سم:

            /           /   تاريخ امليالد:ال�سف الدرا�سي:
العمر العقلي:العمر الزمني:

درجة الذكاء العام:تاريخ جمع املعلومات:
فريق العمل:

املهمةال�صمال�صفة
معلم الف�سل

معلم الرتبية البدنية
املر�سد الطالبي

مدرب النطق
معلم الرتبية الفنية
الأخ�سائي النف�سي

ويل الأمر
امل�سرف الفني
مدير املدر�سة

املادة: الرتبية البدنية للمرحلة املتو�صطة 
-م�شتوى املعايري وموؤ�شرات الأداء للتلميذ:

موؤ�صرات الأداءاملعايرياملجال
م�صتوى التقدير

مالحظات حول 
مفردات املقرر

ال�صبب

موجود
موجود 
جزئي

غري 
موجود

منا�سب
اإلى 

حد ما
غري 

منا�سب

املهاري.

اإتقان مهارات
الثبـات والتزان

املحددة يف مقرر هذه املرحلة.

-الإتزان على عار�سة التوازن .
-يقف ن�سفًا على راأ�سه.

-يقف على راأ�سه.
-يوؤدي امليزان الأمامي.
- يوؤدي امليزان اخللفي.

- يوؤدي امليزان اجلانبي.
-يقف على كتفيه متكورًا. 

-يقف على كتفه.

اإتقان 
املهارات النتقالية املحددة يف 

مقرر هذه املرحلة.

-يغرّي اإجتاهه من التعلق.
-يغرّي اإجتاهه من الرتكاز.

-يوؤدي الطعن يف جميع الجتاهات.
-يوؤدي القو�ض املعكو�ض ن�سفًا على احلائط.

-يوؤدي القو�ض املعكو�ض.

الوجداين.
امتثال القيم والجتاهات املحددة 

يف مقرر هذه املرحلة.

- ميتثل قيمة ال�سرب اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا 
املقرر.

- ميتثل قيمة الرفق اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا 
املقرر.

- يربز قدرات فردية اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا 
املقرر.

- ميتثل قيمة البذل والعطاء اأثناء امل�ساركة يف 
اأن�سطة هذا املقرر.
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القيا�س القبلي مل�صتوى التلميذ

موؤ�صرات الأداءاملعايرياملجال
م�صتوى التقدير

نقاط 
القوة

نقاط 
الحتياج

1234

املهاري.

اإتــــقــــان مــــهــــارات الــثــبـــــات 
املــحــددة يف مقرر  والإتــــزان 

هذه املرحلة.

-التزان على عار�سة التوازن 
-يقف ن�سفا على راأ�سه.

-يقف على راأ�سه.
-يوؤدي امليزان الأمامي.
- يوؤدي امليزان اخللفي.

- يوؤدي امليزان اجلانبي.
-يقف على كتفيه متكورًا. 

-يقف على كتفه.

النتقالية  املهارات  اإتقان 
هذه  مقرر  يف  املحددة 

املرحلة.

-يغري اجتاهه من التعلق.
-يغري اجتاهه من الرتكاز.

-يوؤدي الطعن يف جميع الإجتاهات.
-يوؤدي القو�ض املعكو�ض ن�سفا على احلائط.

-يوؤدي القو�ض املعكو�ض.

املعريف.
اإتقان املعارف  املحددة يف 

مقرر هذه املرحلة.

-يعي القوة الالزمة لنقل ج�سمه.
-يدرك كيفية اإتزان ج�سمه اأثناء الثبات، واأثناء احلركة.

-يعي البيئة املحيطة به، وبتحركات الآخرين. 
-ينمو لديه الت�سور الذهني للحركة.
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موؤ�صرات الأداءاملعايرياملجال
م�صتوى التقدير

نقاط 
القوة

نقاط 
الحتياج

1234

الوجداين.
امتثال القيم والجتاهات 

املحددة يف مقرر هذه 
املرحلة

- ميتثل قيمة ال�سرب اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.
- ميتثل قيمة الرفق اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.

- يربز قدرات فردية اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.
- ميتثل قيمة البذل والعطاء اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا 

املقرر.
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القيا�س البعدي مل�صتوى التلميذ

موؤ�صرات الأداءاملعايرياملجال

مدة 
التنفيذ

م�صتوى
 التقدير

التعليم 
والتدريب

مل مت1234اإلىمن
يتم

املهاري.

اإتقان مهارات الثبـات 
والإتزان املحددة يف مقرر 

هذه املرحلة.

-الإتزان على عار�سة التوازن 
-يقف ن�سفًا على راأ�سه.

-يقف على راأ�سه.
-يوؤدي امليزان الأمامي.
- يوؤدي امليزان اخللفي.

- يوؤدي امليزان اجلانبي.
-يقف على كتفيه متكورًا. 

-يقف على كتفه.

اإتقان 
املهارات النتقالية املحددة 

يف مقرر هذه املرحلة.

-يغري اإجتاهه من التعلق.
-يغري اإجتاهه من الرتكاز.

-يوؤدي الطعن يف جميع الإجتاهات.
-يوؤدي القو�ض املعكو�ض ن�سفا على احلائط.

-يوؤدي القو�ض املعكو�ض.

اإتقان املعارف  املحددة يف املعريف.
مقرر هذه املرحلة.

-يعي القوة الالزمة لنقل ج�سمه.
-يدرك كيفية اإتزان ج�سمه اأثناء الثبات واأثناء احلركة.

-يعي البيئة املحيطة به، وبتحركات الآخرين. 
-ينمو لديه الت�سور الذهني للحركة.
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موؤ�صرات الأداءاملعايرياملجال

مدة 
التنفيذ

م�صتوى
 التقدير

التعليم 
والتدريب

مل مت1234اإلىمن
يتم

الوجداين.
امتثال القيم والجتاهات 

املحددة يف مقرر هذه 
املرحلة.

- ميتثل قيمة ال�سرب اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.
- ميتثل قيمة الرفق اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.

- يربز قدرات فردية اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا املقرر.
- ميتثل قيمة البذل والعطاء اأثناء امل�ساركة يف اأن�سطة هذا 

املقرر.

التقومي النهائي مل�صتوى التلميذ:

املجالت
الن�صبة 

املئوية للتعّلم
م�صتوى 
الإجادة

مالحظات
التو�صيات 

النهائية

املهاري.

املعريف.

الوجداين.
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مقدمة
تهدف الرتبية البدنية اخلا�سة :

1-تطوير اللياقة البدنية املرتبطة بال�سحة.
2-تطوير اللياقة البدنيةاملرتبطة باملهارة احلركية.

3-تطوير املهارات احلركية الأ�سا�سية.
4-تطويراجلوانب الجتماعية.

5-تطوير اجلوانب النف�سية.
6-تطوير اجلوانب املعرفية. 

الأهداف العامة ملادة الرتبية البدنية للمرحلة املتو�شطة :
يتوقع من التلميذه بعد درا�ستها للمادة يف هذه املرحلة اأن:

1- تتعزز لديها تعاليم الدين الإ�سالمي املرتبطة بالن�ساط البدين مبا ينا�سب تلميذات املرحلة املتو�سطة يف معاهد، وبرامج الرتبية 
الفكرية.

2- يتعزز لديها ال�سلوك املوؤدي اإلى حتمل امل�سوؤولية، وتنمية القيادة.
3- يتعزز لديها ال�سلوك املوؤدي اإلى احرتام الفروق الفردية بني التلميذات.

4- تنمو لديها عنا�سر اللياقة البدنية.
خ�شائ�س النمو للمرحلة املتو�شطة:

ت�سمى  هذه الفرتة املرحلة النتقالية ) مرحلة املراهقة املبكرة (.
 تتميز مالحمها مبا ياأتي :.

 1-النمو الوا�سح امل�ستمر منو الن�سج يف معظم جوانب ال�سخ�سية .
  2-التقدم منو الن�سج اجل�سمي .
  3-التقدم منو الن�سج اجلن�سي . 
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  4-التقدم منو الن�سج العقلي ح�سب نوع الإعاقة ون�سبة ذكائها .
 5-التقدم منو الن�سج الإنفعايل والتوجيه املكت�سب .

  6-التقدم منو الن�سج الجتماعي والتطبع الجتماعي، واكت�ساب املعايري ال�سلوكية.
اخل�شائ�س الف�شيولوجية :.

. والوزن  الطول  يف  �سريع  منو  •	
. التنا�سلية  والأع�ساء  الغدد  منو  •	

. الدم  �سغط  زيادة  •	

املعدة. اإت�ساع  زيادة  •	
. والعك�ض  اأحيانا  ال�سهية  زيادة  اإلى  يوؤدي  مما  الغذائي  التمثيل  تذبذب  •	

مالحظة الفروق الفردية الوا�سحة يف النمو بني فئة الطالبات ذوات الإحتياجات  اخلا�سة، واأخواتهن من الطالبات العاديات .
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اخلطة الدرا�صية للمرحلة املتو�صطة :

املـهــــــاراتالوحدةالف�صل الدرا�صياملرحلة الدرا�صية

ال�سف الأول

الأول
كرة ال�سلة.

امليدان وامل�سمار.
الكرة الطائرة.

التمرير-ال�ستالم.
العدو-الرمي.

التمرير من اأ�سفل-التمرير من اعلى.

الثاين
التمرينات الفنية اليقاعية.

اجلمباز، كرة اليد.

ا�ستخدام الطوق-ال�سرائط-العالم.......
الدحرجة المامية-الدحرجة اخللفية.

ا�ستالم الكرة-متريرة الكتف.

ال�سف الثاين

الأول
كرة ال�سلة.

امليدان وامل�سمار.
الكرة الطائرة.

املحاورة –الت�سويب.
دفع اجللة-الوثب الطويل من اجلري.
الإر�سال من اأ�سفل-الإر�سال من اأعلى.

الثاين
التمرينات الفنية اليقاعية.

اجلمباز، كرة اليد.

ا�ستخدام احلبال-الأطواق.

الوثب فتحا على ال�سندوق.
اجلري بالكرة)املحاورة(-الت�سويب.

ال�سف الثالث

الأول
كرة ال�سلة.

امليدان وامل�سمار.
الكرة الطائرة.

مراجعه للمهارات ال�سابقة.
الرتكيز على الأداء اجلماعي واألعاب الفريق.

الرتقاء بالأداء الفردي.

تعلم وممار�سة بع�ض الأن�سطة الختيارية.
زيادة فر�ض ال�سرتاك يف امل�سابقات واحلفالت واملناف�سات. الثاين

التمرينات الفنية اليقاعية.
اجلمباز، كرة اليد.



الرتبية البدنية )بنات(

187

املهارات احلركية الأ�صا�صية :

مهارة اجلري:
مكونات املهارة: 

• العينان واجل�سم ) النظر لالأمام اإجتاه اجلري – ميل اجل�سم لالأمام قلياًل (.	
• الطريان : ) القدمان يرتكان الأر�ض حلظة بخطور وا�سعة(.	
• الذراعان : )ثني الذراعني حوايل 90 درجة – حترك الذراعني لالأمام واخللف مع عدم تقاطعهما و�سط اجل�سم(.	
• الركبتان: ) ثني الركبة حيث ترفع القدم خلفًا موازية لالأر�ض(.	

مهارة الوثب العامودي:
مكونات املهارة:

• الركبتان والذراعان ) ثني الركبتني وحترك الذراعان خلفًا لبدء املهارة (.	
• القدمان ) القدمان باإت�ساع الكتفني (.	
• الذراعان ) مرجحة الذراعني لالأمام والأعلى (.	
• الرجالن )الرجالن تدفعان اجل�سم لأعلى بقوة (.	
• الهبوط )ثني الركبتني ، والقدمني باإت�ساع الكتفني (.	
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مهارة الرمي:
• و�سع ال�ستعداد.	
• النظر نحو الهدف.	
• ثني الركبتني .	
• القدمان باإت�ساع الكتفني.	
• الكرة اأمام اجل�سم.	

الأداء:
•  لف اجل�سم بحيث يواجه اجل�سم هدف الرمي.	
•  امتداد ذراع الرمي للخلف ، الذراع الآخرى ت�سري للهدف .	

اخلطو/ الرمي / التوجيه :
• اخلطو لالأمام على القدم املقابلة لذراع الرمي.	
• لف املقعدة والكتف نحو الهدف ، ت�سري اليد اإلى اإجتاه الرمي. 	

التوقف:
• متابعة الرمي .	
• ت�ستمر ذراع الرمي عرب اجل�سم بعد التخل�ض ، ال�سدر يواجه الهدف .	

القوام ال�صليم:
• تكون فيه جميع اأجزاء اجل�سم مو�سوعة فوق بع�سها يف و�سع متزن. 	
• اإذا مت ر�سم خط م�ستقيم من منت�سف الراأ�ض فاإنه مير بالعمود الفقري لي�سل اإلى نقطة على الأر�ض بني القدمني .	
• اإذا مت ر�سم خط م�ستقيم على جانب اجل�سم فاإنه مير مبنت�سف الراأ�ض ، فالأذن فالكتف فاملرفق ومف�سل الفخذ ، وي�سل اإلى نقطة اأمام 	

مف�سل القدم مبا�سرة وحتى منت�سف قو�ض القدم .
• يف حالة اجللو�ض مير اخلط من منت�سف الراأ�ض ، فالكتف، فمف�سل الكتف وتكون القدمان القدمان على الأر�ض متوازيتني .	
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بع�س النحرافات القوامية ال�صائعة واملتوقعة حدوثها للطالبات:

 �سقوط �لر�أ�س �أماماً:
 يحدث يف هذا النحراف اأن ت�سقط ) متيل ( الراأ�س اأمامًا بحيث تكون الأذن اأمام خط الكتف، وقد يحدث �سقوط للراأ�س على اأحد جانبي 

اجل�سم.
التمرينات الوقائية والتعوي�شية :

• )وقوف ( ثني الراأ�ض خلفًا.	
• ) وقوف – ت�سبيك اليدين خلف الرقبة ( ثني الراأ�ض خلفًا اأق�سى ما ميكن .	
• ) وقوف – ت�سبيك اليدين خلف الراأ�ض ( ثني الراأ�ض خلفًا مع مقاومة اليدين .	
• ) وقوف – ت�سبيك اليدين خلف الرقبة ( الدفع بالكتفني لالأمام وبالراأ�ض للخلف والثبات. 	

ا�شتدارة الكتفني:
يق�سد به دوران الكتفني لالأمام بحيث يكونان اأمام خط الأذن والذي يتبعه دوران اجلزء العلوي من الظهر.

التمرينات الوقائية والتعوي�شية :
• )وقوف ( رفع الذراعني جانبًا عاليًا مع رفع العقبني .	
• )وقوف فتحًا – ميل ( رفع الذراعني جانبًا عاليًا.	
• )وقوف _ انثناء الذراعني ( مد الذراعني جانبًا خلفًا.	
• ) وقوف _ الذراعني جانبًا( �سغط املنكبني للخلف بوا�سطة الزميل.	
• )وقوف انثناء عر�سًا( �سغط املنكبني للخلف.	
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مقدمة الوحدة :
 تعترب املهارات احلركية الأ�سا�سية الركيزه الأ�سا�سية للتطور احلركي والتي يجب العمل على اأن تتقنها الطالبة جيدًا )ما اأمكن ذلك( 

حتى ت�ستطيع اأداء مهارات الأن�سطه الريا�سيه واملهنية و احلياتية املختلفة بكفاءة .
الآهداف:

تهدف هذه الوحدة اإلى م�ساعدة الطالبة على اإتقان املهارات احلركية الأ�سا�سية املختارة يف هذه الوحدة، وبذلك من خالل تنمية :

املفرداتالأهداف التعليميةالوحدة

ية.
ا�س

لأ�س
ة ا

ركي
حل

ت ا
ارا

مله
ى: ا

لأول
ة ا

حد
الو

اأن تنمي اإدراكها بالفراغ ال�سخ�سي الذي تتحرك فيه اأع�ساء اجل�سم.
اأن تنمي اإدراكها بالفراغ العام الذي ميكن التحرك فيه بنف�سها اأو مع 

زميالتها.
اأن تنمي قدراتها على اأداء املهارات يف م�ستويات خمتلفة الرتفاع.

اأن تنمي قدراتها على تغيري اإجتاهها اأثناء احلركة.
اأن تنمي قدراتها على التحكم يف �سرعة اأدائها.

اأن تنمي قدراتها على التحكم يف م�ستوى القوة الع�سلية التي تبذلها.

مهارة اجلري: اجلري على اأطراف الأ�سابع، اجلري 
ومالم�سة القدم كاملة لالأر�ض، اجلري يف املكان، اجلري مع 

حمل كرة طبية.
مهارة الوثب: الوثب لأعلى، الوثب ببطء، الوثب من و�سع 

التكور، الوثب فوق حبل، الوثب اأمامًا مع الزميلة.
مهارة الرمي: الرمي اأبعد م�سافة، رمي نحو هدف، الرمي 

داخل الطوق، الرمي للزميلة.
مهارة اللقف )ال�ستالم(: ا�ستالم الكرة بالذراعني 

مفرودتني، ا�ستالم الكرة بالحتفاظ بالذراعني مثنيتني، 
ا�ستالم الكرة بالثبات يف املكان ومع امل�سي اأو احلركة.
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اأن تتعّرف على �سروط القوام ال�سليم يف الأو�ساع الأ�سا�سية )الوقوف، 
امل�سي، اجللو�ض(.

اأن تكت�سب العادات القوامية الوقائية والتعوي�سية.
اأن تقدر الذات نتيجة الأح�سا�ض بالقوام ال�سليم.

اأن تكت�سب اإجتاهات اإيجابية نحو عادات قواميه �سحيحة.

معرفة القوام ال�سليم.
بع�ض النحرافات القوامة ال�سائعة واملتوقع حدوثها. 

والتمرينات الوقائية والتعوي�سية:
�سقوط الراأ�س اأمامًا.

 ا�ستدارة الكتفني.
 �سقوط اأحد الكتفني .

 زيادة التقعر القطني. 
 النحناء اجلانبي للعمود الفقري. 

 اإ�سطكاك الركبتني .
 تفلطح القدمني.

مقدمة الوحدة : 
يعترب القوام ال�سليم من اجلوانب الهامة ل�سحة التلميذات وكفاءتهن وقدرتهن على العمل يف مراحل حياتهن املختلفة. التلميذات يف هذه 
املرحلة وقد يتعر�سن لبع�ض النحرافات القوامية نتيجة ملمار�ستهن لبع�ض العادات القوامية اخلاطئة مثل الوقوف غري ال�سليم اأو اجللو�ض 

اخلاطئ وعدم الهتمام باأداء التمرينات التعوي�سية التي ت�ساعد على الحتفاظ بالقوام ال�سليم. 
الأهداف : 

تهدف هذة الوحدة اإلى م�ساعدة التلميذة على اأن :
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اأن تتعّرف على النواحي الفنية لأداء مهارات كرة ال�سلة املختارة.
اأن توؤدي املهارات املختارة بطريقة �سحيحة.

اأن تقدر قيمة التعاون بني الزميالت.
اأن ت�سعر بال�سعادة والر�سا اأثناء ممار�سة مهارات كرة ال�سلة.

الإعداد البدين:
)وقوف( عمل دوائر باجلذع.

)ال�سند اأماما على احلائط( ثني الذراعني.
)اجللو�ض طوًل( تدوير القدمني.

)وقوف فتحًا( عمل دوائر بالذراعني.
التمرير:

التمريرة ال�سدري باليدين نحو هدف.
التمريرة املرتدة باليدين نحو هدف.

التمرير من فوق الراأ�ض باليدين.
التمريرة ال�ساقطة باليدين.

ال�ستالم:
ا�ستالم التمريرة ال�سدرية بالذراعني وال�سدر.

ا�ستالم التمريرة ال�سدرية 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�سي لالأمام.
الت�سويب:

ت�سويب الكرة باليدين على ال�سلة.
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اأن تتعرف على بع�ض املعلومات واملعارف عن الكرة الطائرة.
اأن تتعرف على النواحي الفنية لأداء بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف الكرة 

الطائرة.
اأن توؤدي مترير الكرة اأعلى ال�سبكة.

اأن توؤدي الإر�سال اعلى ال�سبكة.
اأن تقدر اأهمية التعاون مع الزميالت لنجاح الأداء.

اأن تقدر اأداءها وحترتم اأداء الآخرين.
اأن ت�سعر بال�سعادة والر�سا اأثناء ممار�ستها مهارات الوحدة.

الإعداد البدين:
اجلري حول امللعب ومع اإ�سارة املعلمة الوثب اأمامًا بالقدمني 

اأربع مرات.
)وقوف فتحًا، ثبات و�سط( تبادل ثني اجلذع جانبًا

جلو�ض طويل فتحا تبادل رفع اإحدى الرجلني لأعلى وللجانب.
التمرير:

التمرير من اأ�سفل بال�ساعدين.
�سرب الكرة البديلة ثالث مرات.

مترير الكرة بال�ساعدين.
التمرير من اأعلى الراأ�ض .

الإر�سال:
الإر�سال من اأ�سفل.

الإر�سال من اأعلى فى الكرة الطائرة.
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اأن تتعرف على بع�ض املعلومات واملعارف عن م�سابقات امليدان وامل�سمار
اأن تتعرف على بع�ض القواعد عن م�سابقات العدو، دفع اجللة، الوثب 

الطويل.
اأن توؤدى العدو من البدء املنخف�ض.

اأن تدفع اجللة )الكرة الناعمة( بطريقة �سحيحة.
اأن توؤدى الوثب الطويل من اجلري.

اأن ت�سعر بال�ستمتاع والر�سا من خالل ممار�ستها للمهارات.
اأن ت�سعر بتقدير الذات من خالل التقدم مب�ستوى الأداء.

الإعداد البدين:
)وقوف( ثني اجلذع اأمامًا اأ�سفل.

)وقوف(اجلري يف املكان.
اجلري حول امللعب.

اجلري الزجاجي بني الإقماع مل�سافة 10 م.
العدو:

بداية العدو.
اأداء حركة العدو.

رمي الكرة الناعمة:
م�سك الكرة الناعمة بطريقه �سحيحة.

اأداء الرمي باليد من اأعلى.
الوثب الطويل من اجلري:

القرتاب ت�سع خطوات للوثب الطويل.
الإرتقاء بقدم واحدة للوثب الطويل من اجلري.

الطريان للوثب الطويل من اجلري.
الهبوط للوثب الطويل من اجلري.
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اأن تتعرف على بع�ض املفاهيم واملهارات احلركية الأ�سا�سية لكرة اليد.
اأن تتعرف على بع�ض القواعد لكرة اليد.

اأن توؤدي مهارات كرة اليد ب�سكل جيد.
تكت�سب الروح الريا�سية مع زميالتها يف الفريق واملناف�سة. 

اأن تتعاون مع زميالتها يف الأداء اجلماعي.

الإعداد البدين:
)الوقوف، ت�سبيك اليدين اأمام ال�سدر( حتريك املع�سمني.

)وقوف(احلجل لالأمام على اإحدى القدمني والعودة على 
القدم الأخرى.
ا�ستالم الكرة.
متريرة الكتف.

اجلري بالكرة )املحاورة(.
الت�سويب.
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اأن تفهم كيفية اأداء مهارات اجلمباز بالوحدة.الو
اأن تتعّرف على بع�ض قواعد ومفاهيم احلركة.

اأن توؤدي املهارات احلركية املت�سمنة يف الوحدة بالطريقة الفنية 
ال�سحيحة.

اأن تكت�سب اخل�سائ�ض النف�سية الإرادية مثل ال�سجاعة واجلراأة.

الإعداد البدين:
)وقوف( اجلري حول امللعب.

)وقوف( رفع الكعبني عن الأر�ض.
)وقوف( ثني الركبتني ن�سفًا.
)وقوف( عمل دوائر بالكتفني.
)وقوف( عمل دوائر بالراأ�ض.

الدحرجة الأمامية.
الدحرجة اخللفية:

اأداء الدحرجة من و�سع الرقود.
اأداء الدحرجة اخللفية من و�سع اجللو�ض على اأربع.

القفز فتحًا فوق �سندوق.
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اأن تتعرف على م�سميات احلركات والأو�ساع اخلا�سة بالتمرينات 
الإيقاعية.

اأن تركيز على الأو�ساع ال�سا�سية.
اأن تنمي الأداء املهاري.

اأن تنمي ال�سعور بالثقة بالنف�ض من خالل اإعطاء التلميذات فر�ض 
البتكار والإبداع.

اأن تنمي التذوق احل�سي والتوافق عن طريق تدريبهن على املهارات 
بامل�ساحبة الأنا�سيد.

احلركات النتقالية.
احلركات غري النتقالية.

الرق�سات ال�سعبية.
تدريبات با�ستخدام الأطواق وال�سرائط واحلبال والإعالم 

وال�سيوف البال�ستيكية اإلخ.

املقدمة:
تعترب التمرينات الفنية من اأمتع الريا�سات بالن�سبة لتلميذات املرحلة املتو�سطه ولها اأهمية خا�سة يف هذة املرحلة ال�سنية التي ت�ساحبها 

بع�ض التغريات الف�سيولوجية والنف�سية، ولذلك  حمتوى هذة 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 هذة الوحدة اإلى اكت�ساب الطالبات بع�ض املهارات التي ت�ساعد على اأن :
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