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اهلدف العاو مً الربىامج التدرييب

ُأىْلللفاءالللن مٍاملللاامؼحللللنٍامالزةحلللٌام ىِ م ْلللٌا

مِخصصلللنٍااِاؼْلللفاًمطلللِخ ممارحلللنغامالظلللز ا

مال رطلللِاءلللأبمًاُزىٌّلللٌاّلنرطللليناما نالللوامإبّلللن ا

ًمِحقْللناًمِاللنػساالظللنػ ُواػحللَامءِحللن ا  رمُللوا

.اماِؼيْزٌّاًماذىنٌْاًماجظ ٌّا
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:تعزيف املسزح املدرسي

من حقوامال رطٌا,ارحنغاُزىٌُاًُؼحْلِآًقنفِاًفنِا.

غنّنُللوامؼزفْللواًمينرّللٌاًً  مرْللٌاّاعللِائاللَا  لل ن ا

.ُؼيْزٌّاًمحي ٌّامِؼ بًاًمِنٌػٌا

ما حيٌافِاُانػفامغامؼحمامإىفاىوّقٌما.
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األهداف العامة للنسزح املدرسي  

ٌُْماؼلفاػحَاُنلٌْامينرمٍاً  رمٍاًمؼ ْنٍاماِحلْذاماذم.

ٌّزاًمغنن امالؼ ْنٍامالينرٌّاًماا زٌّاًماٌ  مرٌْا ُ
.احلِؼحم

ٌّزاماحضام  ِلنػِاًماق رًاػحَاماٌِمصفاًماِؼنًنا ُ
.فِاػلفا لنػِاىٌػِاًفؼناٌْاًمِؼٌ

مغنن اًُ ٌّزامينرمٍامالِؼحماماانٌْاً  رُواػحَامألبم ا
.ماِلْٔحِاًصْنغٌامانصاًئػ مباماؼزًضامالظزةٌْ 5



األهداف العامة للنسزح املدرسي:    تابع

ُنلٌْاةضاماِذًقاماانِاػن امالِؼحم.

مغنلللن امؼلللنر اماللللِؼحماىانلللٌناًُقنْلللنٍاًمظلللِحشمنٍاماؼلللزضا
.مالظزةِ

مغنللللن ا خصللللٌْامالللللِؼحماىناِجزىللللٌاًم رخللللزمغافللللِامجللللن ٍا
.ماللنرطٌامالظزةٌْ

ُلللزصامالللِؼحمافللِارىللػامؼ ْللنٍامالحللْػام  ِلللنػِامالؼْحللٌا
.ًماؼحٌماًمالؼنر امال ِظيٌاػن اىنن ارؤمهاماِؼيْزٌّاماانٌْا
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خصائص املسزح املدرسي

مالظز امال رطِااْضامنبًامظنفٌْاماَاملٌمباماِؼحلْماىلفا

مرلللواّعلللْ امِؼلللوافلللِاػلحْلللٌامالللِؼحمافلللِا لللٌاُؼحْللللِا

.م رطِ

رظلنما,امالظز امال رطِامراِلن ا  ّل افلِاصلٌرًاماحؼلو

ُنظْقاًُننغمافلِامرخلزمغا للنػِاًُانػلفاملغاماجلنػلوا

.ًماٌِمصفامغامٓخزّا 7



خصائص املسزح املدرسي  :تابع

مالظللللز امال رطللللِآقنفللللٌاً ْلللللٌاةعللللنرٌّاًمؼزفْللللوا

ًٌُظْ ااحلؼلنر اًماؼحلٌماًماِلذًقاماجللناِاًم  يلنرا

.ىناز ُاًمانق اًمألرِقنباًماِقٌّم

مالظللز امال رطللِامِؼللٌام ريلللنمافللِاماؼلللفاماجلللنػِا

.ًماِؼنًرِاإل ينعاماحن ٌااحاا
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املسزح والرتبية

 ببعضهماالتزبية والمسزح كالهما مزتبطان :

ُؼِنللِاىنإلرظللننااِجؼللفامنللوامٌمغنللن اصللناحنامللاا التزبيةةة

.خس امالؼزفٌاًماؼحما

ًحللل اػلللاامالحلللنػزاًمألةنطلللْضاماذمُْلللٌااالمسةةةزح ّ

اإلرظننامااخس اماِؼيْزاماحظِاًماحزءِآماِّ رٕاماا

.خس اماحؼواًُ ٌرهااْصيحاُلْٔس
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أهداف املسزح املدرسي   

1- أهداف معزفية:

ئناملنرطٌامالظز امال رطِاُ ظوامالِؼحمارصْ مااغٌّناّل ااٌُظْاوافِا
منام ى م امالؼزفْواُحٌ امالؼزفٌا,ا(اماحانىِاًما ِنىِا)اػلحٌْاماِؼيْزا

مالظزةٌْاماَامجن اماِ يْقاماؼلحِاًُؼ ٌْاىؼ م اُؼحلْن اًُؼحْلْن ا(امأقنفوا)ا
.ةقْقْن ا

2-  (: مهارية)أهداف حسية حزكية

-ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماِح مافِاماجظ ا.

-اااااااااااماجز ًامألبىٌْا.

-ئ نبًاماِلْٔفاا.

-مإلاقن ا.

-مالظنىلٌافِاىنن اًُنظْماماؼزضامالظزةِاا.

-مالسةظٌاًماِزءْشاًماِححْفاًماِخْفاًم ىِ نرا. 11



أهداف املسزح املدرسي العامة  

3-  ( :سلىكية)أهداف وجدانية

-ُِجحَاىذهامألى م افِاماقْماماِِاُِعلنيناملنرطٌامااؼفامالظزةِاا

.ىنػِينرامالظز ا صسا ْلٌآقنفٌْاًةعنرٌّ,اً ؼحيناػنبمٍام ِظيٌ

 ويتم في إطار مجتمع ويزصده ببعض هذه القيم التي نجملها كما يلي:

1-مإلةظنصاىنالظإًاٌْا.

2-ماِؼز ائاَامألخزاًماِؼنمفامؼواىح فاىنن ا.

3-مإلةظنصاىلايٌماماٌغنٌْاًمالٌمغنٌا.

4-رحزاًىْاماقْمام  ِلنػٌْام ّجنىٌْا.

5-ُنلٌْاماجنرواماجلناِاًماِذًقاماانِاًُق ّزىلنا.
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األهداف العامة لأللعاب التنثيلية للنزحلة 

:االبتدائية

اً ظلل ااًُنلْللٌا لل رمٍامالللِؼحماماحخصللٌْامللااصللٌٍا

.ذىنٌْاًم ٌرنٍاػصيٌْا

ماٌِمصللفاىللْاااًُنلْللٌاماللزً اماجلنػْللٌااخحللقاماِؼللنًنا

مالِؼلللٌامالِزُيلللٌاػلللاااًمالِؼحللللْااملللغاًػلللْيماىقْلِلللوا

.ملنرطِو

ما ِنىلٌااًُقنٌْافِاماِلْٔلفااًئءظنهامالِؼحمامينرمٍافنٌْا

.مإلخزمٕاً
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األهداف العامة لأللعاب التنثيلية للنزحلة 

:االبتدائية

ُنلٌْامايؼ اماجلناِاا ٍاماللِؼحمافلِاػس ِلواملغامأل ل ن ا

ماحْشاًًامالحنى ا

ئ نمللٌاػس للٌااًُشًّلل هاىيؼلل ارقلل ُااًئٓللزم آقنفللٌامالللِؼحما

.ىْاامالظز اًىْنوا

15



16



خصائص منو األطفال يف مزحلة التعليه 

:االبتدائي

ّق مارحنغاماحؼواماِلْٔفاألغان امالزةحٌام ىِ م ٌْ,امجن اُانػحْنا

اًفِاءنفٌامجن ٍاىذمامانلٌ,امإٓزمااًاؼلحٌْاُ ٌرارلٌىم,ا

.ىومِأٓزما

ماحزءِ–مالجن اماحظِا-

م  ِلنػِ–مالجن ام راؼناِا-

ماؼقحِااًمالجناْااماحغٌُا-
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احلزني –احلسي  اجملال

سّنبًافِامانحنغاماحزءِا,اةْْاّلْفاما افاماَاماؼنهاما زهاًاماجزُاًا

.ماِظحقامظِ حاناغن نُواماجظ ٌّ

خنصٌاةنطٌاماظلغا,افْي  اىناِلْْشاىْاام رغنماًااًُ ٌرامإلبرمماماحظِا

.م احنن

ُقٌٍاػن اما افا ّعناخنصٌْاماحضاىناؼعفاملناّإبُائاَاُظنرعافِا

.رلٌامينرمُواماْ ًٌّ
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م  ِلنػِ–مالجن ام راؼناِا

ماٌِمصفامؼيمامظِخ منامنامءِظيوااًّي ُاما افامْسااجذهامرِينهامٓخزّاا

.ماامازبمٍاُؼيْزٌّ

ّخ اػن هامالْفااحي ن اُؼيْزماػاامحنػزهاًءلناّلْفاما افااحلز ا.

ٌرافيماما افاازً اماجلنػٌا,افْي  اىِ ٌّااص م نٍ,اًاّايمامؼنَا ُ

.مالنرءٌافِام اؼنهاماجلنػٌْ

ٌّظيزاػن اىؼطامألغان امْفااحقْنبًا ًاُزؤصامالجلٌػٌا ًاةوامالننفظ.
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  االجتناعي -االىفعالي  اجملال



ماؼقحِااًمالجناْااماحغٌُا

مص ححنٍ,ااحِؼيْزااًػينرمٍااًمسبّنبامطِخ مماما افاالازبمٍااًُ ٌرا

.محنػزهاماٌ  مرٌْا ايْنا ًاءِنىٌاًػاا رم واًامٌمفقٌا

ئبرممامناّ ًرااًرغيٌافِاماِظنؤ ا طِْؼنهااًُ ٌرافِا ًٌامالسةظٌا

.ةٌاو

مْحوااٌِصفاالؼزفٌاماحقْقٌا ًااحِؼز ااًمسبّنبافِارحنغاما افاماؼقحِا

.فيلواًػحَاماٌم غا
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األهداف الرتبوية العامة أللعاب  

:التنثيلية االبتهارية يف االبتدائي

 ُظحٌْامألغان.

 ئّصن ا ف نراُزىٌٌّامؼْنٌااألغان.

ٌمالظنػ ًاػحَاُاِحامألغان اػنمٌاًماخجٌاْاامنيماخنص.

مالظللنػ ًافللِاماِؼللز اىؼلللقاػحللَا خصللْنٍامألغاللن اًخنصللٌْا

.ءفامنيم
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األهداف الرتبوية العامة أللعاب التنثيلية 

:االبتهارية يف االبتدائي

ُنلٌْاماق رمٍاماذىنٌْاػن اما ناوا طْلناماِخْف.

اًما ٌمػٌْاماجظ ٌّا(اماحضامالن قِ)ُقٌٌّاما ٌمػٌْاماذىنٌْا.

مالظللنىلٌافللِاُؼللز اما حيللٌائاللَامحللْ يمام  ِلللنػِاًماِؼنمللفا

.مؼوا

ٌماِؼز اػحَامٌمىواما حي.
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باملزحلة االبتدائية امليهجفلسفة 

ااا

ا  رمٍاُنلٌْائاَام ىِ م ِاماِؼحْمامزةحٌاُظؼَااا

امٌْايمائ ينعاػحَاًماؼلفاماِسمْذ,اًمطِؼ مبمٍ

اًمالؼنر اًماظحٌءْنٍاماقْمامااما نفِاىناق راًُشًّ ىم

اىْئنُيمامغاُِلن َاماِِاًمالينٌْاماؼحلٌْاًمالينرمٍ

ا نامنيمامالزةحٌاىذهاِّماالااِّظنَاةَِامالخِحاٌ,

اماحْنًامٌم يٌامااِّل ااءلنامٌُْٓ,امالزمةفاٌّمصف

.ًمجِلؼواىْئِوافِامنِجنافزبماىناِناِاًّ ٌن
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احملتوى واملادة املسزحية

ئنااحلظز ااًماِؼيْزاما رممِاى  اُنلٌْامطِؼ مباًُيْئاماِسمْذااحؼوا

.ماخْناِ

ىنالزةحٌامألًاَ,افنناماِسمْذاًىا زم امالؼحماًػيزامألاؼنهاّل نيما نا

ّقنرىٌماف زًاماحخصٌْاًىؼطاماقصصاماقصْزًاماليْ حٌابرممْنااْاز ٌما

.فْلناىْااماٌم ؼِاًماخْناِ

منامالزةحٌامأنرٌْ,امااخس امألرح ٌاماِ يْقٌْامألًاَافننامالِؼحلْاا 

ّ ٌرًناماا  رمُيماماِؼيْزٌّاًماجظ ٌّاًػحَامظٌٍِامازًمىػاماحايٌْا

ماظزّؼٌاماِأٓزاًاماخْناٌْاظلاامااز ٌ,اًفِاػس ٌامغاماِل اامااماحغٌا

ًىن رُ نساػحَا بهامألغان اًاماحينها,املناطْ ٌراػس ِيماىناؼزضا

.مالظزةِامالين زامظنفٌاماَامم نرٌْامقنرىٌاماِا ْزامانق ُ
25
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:األهداف العامة للنزحلة األوىل

ُنلٌْاماق رمٍاماحظٌْاا ٍامالِؼحم.

اام طِنِنٕ/ماِححْف/ماِزءْش/امالسةظٌ/ام رِينها)اُ ٌّزاماق رمٍاماذىنٌْا/

(م ىِ نر/اماِخْف

ُؼشّشآقٌامالِؼحماىناظواًُؼٌّ هاػحَاماؼلفاماجلنػِ,اًػحَاماِؼيْزاػاا

راظواً ف نرهاماخنصٌ,اًػحَاماٌِمصفاًمحنرءٌامٓخزّااىناِؼيْزاماحايِا

.ًىناحزءٌاًماِحزماًػحَا يٌ امٓخز

ُنلٌْاماق رًاػحَاماِؼيْزاىناحزءٌاًىناصٌٍاا ٍامالِؼحم.
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:األهداف العامة للنزحلة األوىل: تابع

ماحؼواًفقامؼ ْنُيناًُؼزّ امالِؼحماػحَافنٌنامالظز ا.

رٌمػيناًُؼشّشامؼزفٌامالِؼحماىناؼزًضامالظزةٌْا .

اًُنلٌْا  رًامالِؼحماػحَامطِْؼنهامقٌمنٍاماؼزضامالظزةِا

.ُنلٌْامايؼ اماجلناِاػن ه
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احملاور الزئيسية يف ظل خصوصية املزحلة 

:االبتدائية

ُِلْشاىذهامالزةحٌاىنرِقن اما افائاَامزةحٌامال رطٌاًىنرِقناواماامزةحٌا

.مالشٕاىْااماٌم غاًماخْن اًماِخْفامإلّينمِائاَاُخْفائى مػِاًم ؼِ

رظزماانلٌا  رمٍاما ناواماذىنٌْاًىخنصٌام رِينهاًمالسةظٌ,اّصيحااا

. نبرماػحَاماِححْفاًماِاظْزاًمازىػ

ّنِقفاماِا ْزاماحظِائاَاماِا ْزامالجزبآمائاَام ىِ نرُا,ارِْجٌارلٌا

.اذءن واًا  رُواػحَاماِا ْزا
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احملاور الزئيسية

ٌّمألاؼنهاماِلْٔحٌْام ىِ نر.

 ُزءْوامحنى.

ماِذًقاماانِا.

31



32



:األهداف التعلينية 

ىح فااىوُؼيْزاماِحلْذاػاامٌم اواًمحنػزهاماحخصٌْاًرؤِّواماخنصٌا

ًمظح,امظِخ مناماصٌٍاًماؼينرًاًماحزءٌاماجظلنرٌْ

مىِ نراماحٌمرمٍاًماِؼيْزمٍاماجظلنرٌْامالٌِمفقٌامغا ة مّامِخحٌْا ًا

.مؼْحٌا ًاىنن اػحَامؼ ْنٍامٌ  اُلْٔحِامرُجناِ

مزًرٌا ظ ٌّاًذىنٌْاً  رًاػحَااًّ ِظوآقٌاىناظواًمينرًافِاماِؼيْزا

.ماِخْفاًم ىِ نر

ِّؼٌباػحَاماِؼيْزا منماماغْزاًمإلصغن اًاماقيٌ اىنٓخزاًاماؼلفامؼوا ًا

.محنرءِواماؼلفاىنرعينغاًماِشمم 33
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:ألعاب التواصل واملصارنة بالعبارة

امًماِؼزّ اػااماناضا ًاػاامٓخزّااًاذاكافِافِزًامحنبٌٓامغامالؼحما

.مغا ص  ن و

(ةنبّاطْنرً,امًاسّنرًا نماىين,امًامؼحٌمٌا ز ىن)ارًمٌّاة ّا

ُزءْوا ة مّاة نٌّامغامٓخزّاامر س ناماا لحٌا ًاصٌرًا ًاصٌٍ,ا

ر َّافْسافِاماحنرع,آماّ حوامااماِسمْذا:اءأناّ حقامالؼحماػينرًا)

..(ُزءْوامة مّارًمٌّاًصٌ امااْفاماَاماحنرع

35



:  املصارنة باحلزنة وألعاب التواصل 

ماِحزمامغامالجلٌػٌافِام نناماحؼواُيؼنااٌِ ْينٍا
.مالؼحم

اُقحْ امٓخز.

ماِحزماىلٌمسمًاُحزماًةزءٌامٓخزا

ماِحزماىا نرمٍاماامٓخزا
36



 وألعاب تينية قدرات املتعله احلسية 

:الذهيية

 ءأرواِّذًقا ْئنامناًاّؼيزاااظْنامًاةزءْناػاامةظنطوا)احلواس اخلنسة

(.مًاربًافؼحو

 ءأرواّحلضامنبًامناًاىٌامغلطاماؼْنْااًاِّخْفا)اااملتديل واحملسوس

(.ماخ....ا  حيناًااٌرين

 ءأناّحنى اصٌرًامًاّصغِااصٌٍامن,آماّينِا)املصاهدة واإلصغاء

(.رًمٌّاىنى نايناًاظزًفينامن حقناملنا نى 

37



 وألعاب تينية قدرات املتعله حبزنة اجلسد 

: بالصوت 

حبزنة اجلسد:

.مزءشامر سقاماحزءٌافْواً اؼنهاماِؼز اػحَامانصفاماجظ ا-

امًةٌْمناامًماِنقفافِاةْشاماحؼواػاا خصٌْااً اؼنهاماِؼيْزاىناحزءٌا-

. ِ امن

 بالصوت:

.ماشفْزااً اؼنهاماحيْقا-

. اؼنهاماِ رٕاماصٌُِ-

. اؼنهاماقًٌاماصٌٌُْ-

.ا اؼنهاماِنغْماماصٌُِ-

.ا اؼنهاماِؼيْزاىناصٌٍاػاا ِ امن-
38



ألعاب تينية قدرات املتعله باستدداو األشياء و 

: بلعب الدور االرجتالي

باألشياء:

. اؼنهامطِخ ممامأل ْن اًفقاًظْاِينافِاػ ًامةِلن ٍ-

. اؼنهائػ ن امأل ْن اًظن  اِّخْحيناما ناو-

. اؼنهاماِلْٔفاىنأل نؼٌ-

بلعب دور ارجتالي :

 اؼنها بم امألبًمرامرُجن افِامٌ  اُلْٔحِاّح بهامالؼحما,اّ ٌنامز ؼواا-

ة نٌّامًاة ّامًامنبًابرمطٌْامًاُ ٌّزما اؼنهاُنلٌْاماحٌمصاماخلضامًا

.م صغن اًامالحنى ًامًامحنءنًاماحخصْنٍاًاماحٌْمرنٍاًام  ْن 

39
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تزنيب املصاهد

الهدف التطبيقي النهائي للمزحلة :

.ئػ ن ا ف نراصن يٌااينن امٌ  اُلْٔحِا-

 األهداف التعليمية:

:يقدر المتعلم على-

.ماِحزماالٌ  امؼْااًماحزءٌااًمرُجن اماحٌمراا--

.مالظنىلٌاىٌػِافِاُ ٌّاامٌ  اُلْٔحِاىؼننصزهاما نمحٌا--

:يكتسب المتعلم-

.م ىِ نراًماِخْفااًماِزءْشااًمينرًافِامالسةظٌا--

.مزًرٌافِاماِا ْزا-- 41



تزنيب املصاهد: تابع

 الطزائق المناسبة لتحقيق األهداف واألنشطة و الىسائل:

محنرءٌامالِؼحمافِامالحنبٌٓاماِِاّجزّينامالؼحم,اأِيَْاػننصزا-

مٌ  ا نىفااسرُجن ا يفاى  اماحؼوا

ّ حوامنيمااًئ زممامالؼحماماِسمْذامالحنى ّاافِامالحنبٌٓا-

ماحخصْنٍا,اًاىن ِاماؼننصز,ااًئػ ن ام ِزمةنٍاةٌ اماحي ٌا

.ًاُح ّ اى  اًامرِين ام رُجن اًامنن حِين

42
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التذوم الفين 

الهدف التطبيقي النهائي للمزحلة:

ّاصفام ٌرنُوافنصساىْاار ّوااًّح باىٌظٌ ارٌعاػلفامظزةِا نى ه,اا-

.ر ّوامالٌظٌػِاًماذمُِا

األهداف التعليمية:

:يقدر المتعلم على

. رٌمعا م نٌاماؼزضاًماِلْشاىْاا رٌمعاماؼزًضامالظزةٌْا-

.ُح ّ اػننصزاماؼزضامالظزةِا--

ئى م اماز ُاماذمُِافِاػننصزاماؼزضااًمنن حٌامالظزةْنٍااًفيما-

.مالظزةِا
44



التذوم الفين 

:يكتسب المتعلم

.مالقنررٌاًمينرًافِاماِححْفا-

:يتعىد المتعلم على 

.ئظينراربامااؼفاظلاامالجلٌػٌ-

.مالنن حٌامغامالجلٌػٌ-

.مازىػامالن قِاًمينرًافِاماِا ْزاماِظحظحِا-

 الطزائق المناسبة لتحقيق األهداف واألنشطة و الىسائل:
.مال رطٌامًةعٌراػزًضافِامالظنر ا-

. نػنٍاُ رّوااحؼزًضامًسّنرًامظنر ا-

.ئ زم ااقن مٍامغاػنمحْاافِامالظز -

.مغامالجلٌػٌاىابمرًامالؼحمامًمنن حٌامالظزةْنٍاظلااماص ا-

.ءِنىٌامًمإل نىٌاػاا طئحٌاةٌ ام ٌرنٍاماؼزضا ايْنا- 45
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ُلنرّااُنلٌْاماق رمٍاماحظٌْاًاماذىنٌْا اؼنهاٌُمصفامحنرءٌ

ماِذًقاماانِ ماؼنهاُنلٌْاماق رمٍاماِؼيْزٌّ
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:األهداف العامة للنزحلة الثاىية 

ٌْمظنػ ًامالِؼحماػحَاُ ٌّزا  رمُيناماحظٌْاًاماذىن.

اًماصٌٍااً  رمٍامالِؼحماماِؼيْزٌّاىناحزءٌااًُنلٌْامٌمىوا

.ماؼينرًا

ٌّزا  رًامالِؼحماػحَام  ِزمماىٌػِافِاماِلْٔفام رُجناِا ُ

.ُلْٔفامانصٌصاماننُجٌاػنواًمغامالجلٌػٌ,ااًفزبّن,ا

مّجنىٌْاًُنلٌْارً اماؼلفامغاماجلنػٌاىنرِظنما.

ٌّزا  رمُوافِاُأاْ اًاُزءْوامالحنى اماِلْٔحٌْاىنطِخ مما ُ

.مأقنفٌْاًماانٌْااًمؼنرفواماؼحلٌْا

ُنلٌْاةظوامانق ُاةْنايناًُ ٌّزامؼنرفوافِافنٌناماؼزض,ا.
48
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احملاور الزئيسية 

ٌّمألاؼنهاماِلْٔحٌْام ىِ نر.

 ُزءْوامالحنى.

ِماِذًقاماان.

50
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األلعاب التنثيلية االبتهارية  

مجاالتها:

.محٌِمىناًمألاؼنهاماِلْٔحٌْام ىِ نرٌّا-

.ماحزءٌاً اؼنهاماٌِمصفاىناؼينرًا-

.ماذىنٌْاً اؼنهاُنلٌْا  رمٍامالِؼحماماحظٌْا-

اً اؼنهاُنلٌْا  رمٍامالِؼحماػحَاماِؼيْزاىحزءٌاماجظ ا-

.ىنطِخ ممامأل ْن اًىناصٌٍا

. بم امألبًمر-

52



األلعاب التنثيلية االبتهارية : تابع

الهدف التطبيقي النهائي للمزحلة:.

ّإبُامالِؼحمابًرمافِامحي اُلْٔحِاًمػْنااظلنٍاماحخصٌْامحِشمناىساامنا-

.ةٌمراًاماِحزءنٍامالؼ نًااواىٌِ ْوامااماؼحم

األهداف التعليمية:

:يقدر المتعلم على

.ماحزءٌاًمٌم اواىناؼينرًااًىصٌرًاًمظحٌاػاا ةنطْظوااًماِؼيْزاىجز ًا-

ماِؼيْزمٍاماجظلنرٌْامالٌِمفقٌامغا ة مّامِخحٌْا ًااًمىِ نراماحٌمرمٍا-

.مؼْحٌا ًاىنن اػحَامؼ ْنٍامٌ  اُلْٔحِامرُجناِ

ةن ٍاماحخصٌْ,اًفقاخ ٌاُزءْوااًّحؼوابًرمامظيزماىٌظٌ اطلنٍا-

.مالحنى  53



األلعاب التنثيلية االبتهارية  : تابع

 يكتسب المتعلم:

ماا زٌّااًمزًرِواماجظ ٌّااًمينرًافِاُ ٌّغامؼ ْنُو,اا-

.اِ يْقاخ ٌاماؼلفاماجلنػٌْ

يتعىد المتعلم على:

.مظإًاٌْاًماِشممااًمالحنرءٌاىٌػِاا-

54



الطزائل املياسبة لتحكيل   واألىصطة و الوسائل 

:األهداف

ًاؼنهاماٌِمصفاىناؼينر :

ٌاؼنهاماٌِمصفاىناحزء :

ماذىنٌْاً اؼنهاُنلٌْا  رمٍامالِؼحماماحظٌْا:

55



:ألعاب التواصل بالعبارة

امًذاكافِافِزًامحنبٌٓامغامالؼحمااًماِؼزّ اػااماناضا ًاػاامٓخزّاا

.مغا ص  ن و

(ةنبّاطْنرً,امًاسّنرًا نماىين,امًامؼحٌمٌا ز ىن)ارًمٌّاة ّا

ُزءْوا ة مّاة نٌّامغامٓخزّاامر س ناماا لحٌا ًاصٌرًا ًاصٌٍ,ا

ر َّافْسافِاماحنرع,آماّ حوامااماِسمْذا:اءأناّ حقامالؼحماػينرًا)

..(ُزءْوامة مّارًمٌّاًصٌ امااْفاماَاماحنرع

56



:ألعاب التواصل باحلزنة

ماِحزمامغامالجلٌػٌافِام نناماحؼواُيؼنااٌِ ْينٍامالؼحم.

ااُقحْ امٓخز.

ماِحزماىلٌمسمًاُحزماًةزءٌامٓخزا

ماِحزماىا نرمٍاماامٓخزا

57



 وألعاب تينية قدرات املتعله احلسية 

:الذهيية

 ءأرواِّذًقا ْئنامناًاّؼيزاااظْنامًاةزءْناػاامةظنطوا)احلواس اخلنسة

(.مًاربًافؼحو

 ءأرواّحلضامنبًامناًاىٌامغلطاماؼْنْااًاِّخْفا)اااملتديل واحملسوس

(.ماخ....ا  حيناًااٌرين

 ءأناّحنى اصٌرًامًاّصغِااصٌٍامن,آماّينِا)املصاهدة واإلصغاء

(.رًمٌّاىنى نايناًاظزًفينامن حقناملنا نى 

58



ألعاب و متاريً تينية قدرات املتعله على التعبري 

باستدداو األشياء وبالصوت  وحبزنة اجلسد 

بالجسد:
.ُلنرّااًػِاماحزءٌ-

. اؼنهاماِؼيْزاماجظ ُاىح فاةزآمامٌ و-

.ُلنرّااماِلْٔفامإلّلن ِاًاُقنْنُو-

.ُلنرّااماِلْٔفاىناقننع-

بالصىت:
.ُلنرّااُقٌٌّاماق رًاماصٌٌُْا-

.ُلنرّاامإلاقن -

.ُلنرّاامااخح اطِنر-

.ُلنرّااماِلْٔفاىنا مَ-

.ُلنرّااماِلْٔفامإلذمػِ- 59



متاريً تينية قدرات املتعله على التعبري  وألعاب 

باستدداو األشياء وبالصوت  وحبزنة اجلسد 

أداء األدوار:

اًماناظٌْااًُلنرّااخنصٌاىِح ّ اطلنُيناماحخصٌْاماجظ ٌّا-

.م  ِلنػٌْ

ىين ِااًػس ِيناىناحي ٌااًُلنرّاامسةظٌاُ ٌراماحخصٌْا-

.ماحخصْنٍ

.ُلنرّاامألبم اًاماؼس ٌامغاخ ٌاماؼلفاماجلنػِ-

60



61



تزنيب املصاهد

الهدف التطبيقي النهائي للمزحلة:

ىن  ِزممامغاغْزهاىٌِ ْواامًّق رامالِؼحماػحَاُزءْوامالحنى ,امازبماامنا-

.ماامالؼحم

التعليمية االهداف:

:يقدر المتعلم على

.مالحنرءٌافِاماصْنغٌاماحٌمرٌّااحلحنى امالزءيٌامًءِنىٌا-

.ُح ّ اػننصزاماحي ٌامالظزةٌْ-

:يكتسب المتعلم

.مينرًافِاًػِام ٌرنٍامالحي -

.مينرًافِامىِ نراماحٌمرمٍامالننطيٌافِاًم  اماِلْٔفام رُجناِ-
62



تزنيب املصاهد: تابع 

يتعىد المتعلم على:

.ماِزءْواًماِححْفااًمالسةظٌا-

.ماؼلفامغامالجلٌػٌ-

 الطزائق المناسبة لتحقيق األهداف واألنشطة و الىسائل:

.مِنىؼٌاُلنرّاام رُجن افِامالحنرءٌاماجلنػٌْ-

.ئػنبًاٌُاْاواًُلنرّاافِاُ ًّاام رُجن ا-

.ُلنرّااُحٌّفاماح نٌّا ًاماح ّائاَامحي اةٌمرُام ٌِه-
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التذوم الفين 

ّنقظماماِذًقاماانِائاَامجناْاا:

.مجن امأقنفٌامالظزةٌْا-

.مجن ا لناْنٍاماؼزضا-

65
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مجاليات العزضالثكافة املسزحيةاجملال

ماي  ا

ماِ يْقِا

مانين ِ

ىٌظٌ ارٌعاػزضاا ناّح بامالِؼحم

ّاصفام ٌرنُواًمظزُا نى ه,ا

 ناّؼيزاػلناُحقنهاا ٍامحنى ُوااحؼزضا لناْنامي ّنا

.ر ّواماحخصِ

مألى م ا

ماِؼحْلٌْ

:يقدر على

ماِلْْشاىْاا رٌمعاماؼزًضاا-

.ُح ّ ام ٌرنُيناًامالظزةٌْ,

.مالقنررٌاىْااماؼزًضامالظزةٌْ-

.مالقنررٌاًمينرًافِاماِححْفا: يكتسب

اًماِححْفااًماِحقِاا:يتعىد على

.اام طِنِنٕ

فيماًامنن حٌاماؼزًضامالظزةٌْاًا :يقدر على 

مى م امازمُاماذمُِاًامالٌظٌػِافِاػننصزاماؼزضا

.مالظزةِ

:يكتسب

.مينرًافِاماِححْفاماانِ-

مينرًافِافصفاماذمُِاػاامالٌظٌػِ-

.مينرًافِامنن حٌامٓرم اًاماٌِصفائاَامطِنِن نٍ-

:ِّؼٌباػحَ

.ماِظحظفامالن قِافِاماِا ْزا-

.مإلصغن ااألخزاًاماحٌمر-

.مٌظٌػِااُ ٌّاار ُ-

اًفِامالظنر ااةعٌراػزًض-مألرح ٌا

.مال رطٌ

 نػنٍاُ رّواامًسّنرًامظنر ا-

.اااحؼزًض

ئ زم ااقن مٍامغاػنمحْاافِا-

.مالظز 

ماِلزصافِاُححْفاػننصزاماؼزضا-

.مالظزةِا

ػاامٌ اوامنيناامإلفصن اًمنن حٌامالظزةْنٍا-

.مغامالجلٌػٌامًظلااماص ا

مُخنذامٌ  ااًئى م اماز ُاةٌ اماؼزًضامالظزةٌْا-

.ماام ٌرنُين

.محنًرًامناذُامألػلن امالظزةٌْ-
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الثانية 

ماؼنهاٌُمصفاًامحنرءٌ

ُلنرّااُنلٌْاماق رمٍا

ماحظٌْاًاماذىنٌْ

ماؼنهاُنلٌْاماق رمٍا

ماِؼيْزٌّ

ٓقنفٌاًا لناْنٍاماؼزضا

15%20%

15%

50%


