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 .األهداف السلوكّية العامة للصف االبتدائي األّول

 ست سنوات: المرحلة العمرية
 :األهداف المعرفّية

 :مع نهاية العام وعند انجاز مضمون الكتاب يصبح المتعّلم قادرًا على أنّ 
، منذ لحظة تكوينه من  تنراإ ىلنك سنكنلج البننة صللت صني  -عليه السالم-يذكر قّصة آدم  .1

 .لخلصةالمصّسط وصلغته ا
ليكننو  م ننه منن  ت ننللك يسننتنتأ    ىصلنني  دننو عنندوع لننه ويسنن ك عص ننلدج عنن  طلعننة ا   .2

 .  د  النلر
 .يتصّي     ىصلي  توعَّد اعنسل  صأ  يخربه ع  ىيملنه صل  ت للك صوسلئ  مختل ة .3

الواسن ة    ص نا الّرسن  واينصينلى ىلنك الّننل   –عّز وبنّ   -يستنتَأ  نه مْ  رحمة ا   .4
  . (1)﴿ومل كّنل م ذصي  حتك نص ا رسواًل﴾. ايتهم ىلك الصراط المستقيملهد

ودن     اعنسنل  خلي نة ا  المكنّرم علنك  -عليه السنالم-يستخلص الحكمة م  خلق آدم  .5
 .ايرض

 .يتصّيَ  فض  ا  وكرمه علك النل  .6

 :األهداف الوجدانّية
 :بعد فهم المتعّلم لمضمون الكتاب يصبح قادرًا على أن 

 .ُيَرغَِّإ رفلقه ص صلدة ا  الواحد ايحد، يّ  بزاى اعيمل  دو البّنة .1
 . ُيحّرض رفلقه علك اعصّت لد ع  وسوسة ىصلي  .2

 .يستش ر    البّنة د  صيته ايو ، فيس ك بلددًا لتكو  مأواج ايخير .3

 .عظيم وقوّي مع ذلك دو رحيم ص صلدجت للك يستش َر  ّ  ا   .4

 .صللدعلى ىلك ا  لشدة حلبتهم ىليه ت للك يستش ر ىلحلح النل  .5

 . صلالصتهل  والدعلىت للك ، متقرصًل م  ا  طلعته  ُيَثمِّ   دمّية  .6

 .يقّدر رحمة ا  ت للك ص صلدج، فيتقرإ منه صطلعة  كصر .7

صالحهلت للك يحلفظ علك مل كّل نل ا   .8  .صه م   ملنة ىعملر ايرض وا 

                                                           

 .51:سورة اإلسراء، اآلية( 1)

 



2 
 

 .الحسنك فيزداد ىيملنه قوة ورسوخلً  يستش ر م لن  ص ض  سملى ا  .9

 .التوّك  عليه ُيوّثق عالقته صل  ت للك ع  طريق ذكر ا  ت للك ومحّصته وحس . 11
 . يتغّنك صتالوة قصلر السور مستش رًا م لنيهل. 11

 الصدق فيقتدَي صه متبّماًل صِصَ ت  -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-ُي بَإ صُسّنة رسو  ا  . 12
 .وايملنة     
 .لإلنسل  ف   حس  تقويمت للك يدرك عظمة خلق ا  . 13
 .ُيِحإَّ اآلخري  ويحسَ  الت لمَ  م هم. 14

     :األهداف السلوكّية 
 :في نهاية هذا الكتاب يصبح المتعلّم  معايشاً هذه األهداف وقادراً على أن          

، وكيف خلقه ف   حس  تقويم و بم  -عليه السالم-آدم  ت للك يشرح كيف كّرم ا  .1
 . صورة

وسننصإ َتَكّصننِر ىصلنني  ورفضننه السننبود  – عليننه السننالم -يشنرح سننصَإ سننبود المالئكننة آلدم  .2
 .آلدم يّنه عدّوج ايو 

 .م  خال  تطصيقهل ف  حيلته اليومّية - َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم -يلتزم صسّنة رسو  ا   .3

آداإ ايكنننن ، الشننننرإ، الكننننالم، االسننننتيقلظ، وآداإ : تلليننننةيمننننلر  اآلداإ السننننلوكّية ال .4
 .قضلى الحلبة

يتثّصننا المننت ّلم منن  ح ننظ سننور الم ننوذاا وال لتحننة وص ننض قصننلر السننور ومنن  شننرحهل  .5
 .وتطصيقهل

 .يتحدا صأسلوصه الخلص ع  عظمة الخللق .6

 .، واعصت لد عّمل نهلج سصحلنه وت للك عنهت للك يظهر الطلعة   .7

،ا  شلدديا )يكرر عصلرة .8  .َوسوسة الشيطل  له لك  يصت د ع ( م  ،ا  نلظرإ ىل َّ
النر ي، وسنلعيًل  يت ّود احترام  خينه اعنسنل ، مت ّهمنًل منل يصندر عننه من  اختالفنلا فن  .9

 .عرشلدج ىلك الحّق صللموعظة الحسنة
فيحلفظ  صه،يصدي المت لم قَدرًا علليًل م  اعحترام والتقدير لكلّفة الكلئنلا المحيطة .11

 .عليهل
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 .ي م  المت لم صمل  مر ا  ت للك ف  ك  شأ  م  شؤو  حيلته. 11
 . المخلص يلبأ ىلك ا  ت للك ف  كّ   مر متوّكاًل عليه، مست ينًل صللصصر، وال م . 12
 .   لدعلئهت للك ف  السّر وال ل  متيّقنًل م  سملع ا   - عّز وب ّ  -يدُعَو ا  . 13

 

 ال خالق إال اهلل                            ولالدرس األ

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية -1
الخننننللق، ال ظننننيم، القننننوي، )   الحسنننننك التنننن  وردا فنننن  النننندر  يننننرّدد  سننننملى ا -1

 (.السميع
شننننم ، السننننملى، ايرض، النبننننوم، ال) يسننننتنتأ    ا  ت ننننللك خننننللق كنننن  شنننن ى  -2

 . نسل   يضلً ، و نه خللق اع...(هلر، والصحلر البصل ، اين
 .يستنتأ    قّوتنل مستمدة م  حو  ا  وقّوته -3

 :األهداف الوجدانّية  -2
 .خللق دذا الكو  الكصير وخللق اعنسل ، يستش ر عظمَة ا ِ  -1
 .يقّيم قدرة ا  ف  خلق اعنسل  -2
 .يحّإ رفلقه ي  ا  خلقه وخلقهم -3

 :ألهداف السلوكّية ا -3
 .ت للك صه علك عظمة ا  يصف منظرًا طصي يًل مستدال  -1
بنننّ  ا  ) ، (ال ىلننننإه ىال ا ، ال خنننللق ىال ا  : ) يّكنننرر عصنننلراا مننن  اينشنننودة  -2

 (.ف  عالج مل لنل رإٌّ سواج 

 .ُيَ رَِّف اآلخري  علك عظمة الخللق  -3
 

 ومحبتهذكر اهلل                     :الدرس الثاني
 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن 
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 :األهداف المعرفّية -1
 . ف  ك  ايوقلا - عّز وب ّ  -َيْ ِرَف  دميَة ذكر ا   -1
 .يدرك    ذكَر ا  ت للك دومًل يقّرصه ىليه -2

 .يستنتأ    ذكر ا  ت للك يحميه ويص ا الهدوى ف  ن سه -3

 :األهداف الوجدانّية  -2
 .يش ر صللراحة والطمأنينة لدى ذكرج   ت للك -1
 .صه عند اللبوى ىليهت للك يستش ر رحمة ا   -2

 :األهداف السلوكّية  -3

 .دومل ً ت للك يصلدر ىلك ذكر ا   -1
 .يلبأ ىلك ذكر ا  ت للك ف  كّ  ايوقلا -2

 
 حاجة الناس إلى الرسل                الدرس الثالث

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن      
 :األهداف المعرفّية -5
 .ك  ّنه ال يمكننل رؤية ا  سصحلنه صأعيننل  و سملع كالمه صآذاننل ف  الدنيليدر  .1
...  رسنن  لكننّ  قننوم نصّيننًل منننهم ي ّلمهننم كننالم ا  َعننزَّ وَبنن َّ  - عننّز وبنن ّ  -ي ننرف    ا   .2

 [.القرآن الكريم ]: مث 

 .-َعَلْيِه وَسّلم َصّلك ا ُ -ىلك النصّ  -عّز وب ّ -رسو  ا  و  -عليه السالم-يستنتأ    بصري  .3

 :األهداف الوجدانّية  -2

 .-َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسّلم-ي ّظم َقْدَر النصّ   -1
 .خلَتم النصيّي  والرس  -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسّلم-يؤم   ّ  سيدنل محمدًا  -2

 .ي      دعوة الرس  بمي هم واحدة ود  اعيمل  صل  الواحد -3

 ولذلك  رس  اينصيلى لهدايتهم ىلك طريقيحّإ النل ، ت للك يش ر صأ  ا   -4
(2) ﴿ومل كّنل م ذصي  حتك نص ا رسواًل﴾:الصواإ والخير، قل  ا  ت للك
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 :األهداف السلوكّية  -4
الحمد   الذي ددانل ﴿علك ن مة ىرسل  الرس  واينصيلى صهذا الدعلى ت للك يشكَر ا   -1

(3) لهذا ومل كّنل لنهتدي لوال    ددانل ا ﴾
.  

 .ل صلدجت للك ف  تأكيد محصة ا   -عليه السالم-يستشهد صدور بصريَ   -2
 

 سورة اإلخالص                     الدرس الرابع

  :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن      
 :األهداف المعرفّية -1

 . يتلو غيصًل سورة اعخالص تالوة بّيدة .1
 . ذج الّسورةيوضَح الم نك اعبملل  له .2

يسننننتنتَأ  ّ  ا  ت ننننللك غيننننر محتننننلِ يحنننند منننن  َخْلِقننننِه صينمننننل الخلننننق بمي ننننًل  .3
 .﴿ا  الصمد﴾: يحتلبو  ىليه ت للك

 :األهداف الوجدانّية  -2  

 .وعظمتهت للك يستش ر  دمّية وحدانّية ا   .1
 .ف  قلصه ويمّبد قدرته ورحمته ولط ه صخلقهت للك ي ظِّم ا   .2

 :كّية األهداف السلو 

 .يتلو اآليلا تالوة صحيحة، واضحة الحروف .1
 .يشرح الم نك اعبملل  لسورة اعخالص يدله ورفلقه .2

يرتنن  دننذج السننورة ثننالا مننّراا عننند النننوم ىيملنننًل صصركتهننل وتقّرصننل ىلننك ا   .3
 .ت للك

 

 قدوتنا -َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم-رسول اهلل             الدرس الخامس

 (صفة الصدق)                              
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 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن      
 : األهداف المعرفّية-1

 .يدرك  دمّية القدوة ف  حيلة اعنسل  .1
 .دو قدوتنل -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم -يدرك    رسو  ا   .2

 .-َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-رسو  ا دو نة  ّ  القدوة ايمث  وايكم  يستدّ  ف  مواقف م ي .3

 .يستنتأ  دمّية ص ة الصدق اقتداًى صللصلدق ايمي  .4

 .َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم- ّ يستنصط الهدف م   مرا  عّز وبّ  لنل صمحصة النص .5

 

 :األهداف الوجدانّية -2
 .  م  اعقتداى صهللتمكّ  -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-ي    دمّية محصة رسو  ا  .1
 .-َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-يت لع  مع سّنة رسو  ا   .2

 .يقتنع صأ  الصدق دو الطريق ىلك الخير .3

 :األهداف السلوكّية -3
 . -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-يؤدي مل  مرنل صه رسو  ا   .1

 .-َعَلْيِه وَسلَّمَصّلك اُ  -يلتزم صللصدق ف  الصيا والمدرسة اقتداى صرسو  ا  .2

 .يتمك  م  رواية قّصة  و حلدثة تتحدا ع  الصدق .3

 .ينتق   فض  ثالا قصص تتكلم ع  الصدق قد روادل زمالؤج ليرويهل لوالديه .4
 

 قدوتنا -َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم-رسول اهلل             الدرس السادس

 (صفة األمانة)                              
 : اف المعرفّيةاألهد-1

لهذا الدر  مع  دداف الدر  الخلم ؛ مع ترسيخ  دمّية المعرفّية تتوافق ايدداف 
 . القدوة ف  حيلتنل اليومّية، وتحديدًا ف  ص ة ايملنة مع شرح مصسط لم هوم ايملنة

 :األهداف الوجدانّية -2
 : في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 
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 . ايملنة وازع دين  ُيْصِ ْد عنه الخطر ويب له ف   مل يش ر    وبود .1
 .يش ر    ايملنة د  ضملنة له ولغيرج ف  المبتمع .2

الصنننندق : وصخلصننننة صنننن ت  -َصننننّلك اُ  َعَلْيننننِه وَسننننلَّم-يحننننإ االقتننننداى صرسننننو  ا   .3
 .وايملنة

 :األهداف السلوكّية -3
 . يمث  دورًا صسيطًل لموقف تظهر فيه ايملنة .1
منلذا ي  ن  الطللنإ ى  وبند غرضنًل منل علنك )م هوم ايملننة منع رفلقنه ينلقش  .2

 (.ف  المنز ... ف  صلحة المدرسة ...  ف  الصّف ... ايرض 

 . يصلشر صتطصيق م هوم ايملنة ف  حيلته اليومّية .3

 
 (الجزء األول)سورة الفاتحة               الدرس السابع

 :    ُم قادرًا على أن في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلِّ      
 :األهداف المعرفّية-1

 صد  صتسمية ا  وذكرج وتسصيحه قص  : م نلدل]يشرح م نك صسم ا  الرحم  الرحيم  .1
 . [هك  ش ى، مست ينًل صه ف  بميع  مور حيلت

 .يذكر الم لن  المستخلصة م  سورة ال لتحة .2

 .ا ن مًل بليلة  م ن مًل دقيقةسواى  كلنت للك يستنتأ    الن م كّلهل د  م  عند ا   .3

 : األهداف الوجدانّية-2

 . علك بميع ن مه الت  ال ُت ّد وال تحصكت للك ي َ   دمّية شكر ا   .1
 .صشوق وطلعةت للك ُيقصَ  علك الدعلى ىلك ا   .2

 .ف  قلصهت للك ُيحّا ن َسه علك ذكر ن م ا  ت للك لتنغر  محّصة ا   .3

 .قلصهُي ظم حّإ ا  ت للك ف   .4

 : األهداف السلوكّية -3
 .عليه وي ّظم قدردلت للك ي ّدد ن م ا   .1
 .يحمد ا  ت للك ويشكرج علك ن مه الت  ال ت ّد وال تحصك .2
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 .يحّدد خمسًل م  ِنَ م ا  ت للك عليه، ويذكر كيف يشكرج عليهل .3

 .﴾موصللشكر تدوم الّن ﴿ :ف  ك  ايحوا  تصديقل لقوله ت للك" الحمد  "يرّدد  .4

 
 (الجزء الثاني)سورة الفاتحة               الدرس الثامن

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

 .ي ّسر ت سيرًا مصسطًل م لن  سورة ال لتحة .1
وس ا ت للك يتربم كي ية االست لنة صل  عّز وبّ ، ىيملنًل منه صأ  رحمة ا   .2

 .ك  ش ى

 . يستنتأ  دمّية الدعلى ىلك ا  عّز وبّ ، ك  يهدَينل ىلك مل يحّإ ويرضك .3

 ".الضللي "و "  المغضوإ عليهم"ي ّرف  .4

عليهم م  النصّيي  ت للك يستخلص    قدوتنل ف  الدعلى دم الذي   ن م ا   .5
 .خلّصة -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-علّمة، وسيدنل محّمد 

 

 : ةاألهداف الوجدانيّ -2
 .يستش ر  دمّية قراىة سورة ال لتحة ف  حيلتنل اليومّية .1
 .ي    دمّية اعست لنة صل  َعزَّ وَب َّ  .2

 .يؤم  صأدمّية الدعلى والتوّبه ىلك ا  ت للك ف  بميع  مور حيلته .3

 :األهداف السلوكّية-3
 .يقر  سورة ال لتحة صإتقل  .1
 .يت ّود علك ترداد سورة ال لتحة يوميلً  .2

 .م لن  سورة ال لتحة  ملم رفلقه و دله يرّدد ص ض .3

يدعو ا  عّز وبّ  ف  كّ  وقا ولك   مر م   مور فيت ود االست لنة صل   .4
 .حيلته

 

 آداب الطعام                          الدرس التاسع
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 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

ف  آداإ  -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-كل  يتص هل رسو  ا   يصف الخطواا الت  .1
 .ايك  ليقتدي صه

 [.القوة والنشلط ف  ال كر وال م ] ي سر الهدف م  تنلو  اعنسل  للط لم؟  .2

 .... [الصدقلا، م لونة اآلخري ]يستنتأ  ّ   فض  ايعمل  د   عمل  الخير .3

 . ال ظيمة لإلنسل  ت للكيستنتأ    الط لم ن مة م  ن م ا   .4

 . يرصط صي  تنلو  الط لم وصي  القيلم ص م  الخير .5

 : األهداف الوجدانية-2

لن يؤمن أحدكم "مرتصطة صلعيمل   -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-ي      محّصة رسو  ا   .1
  (4) "حّتى أكون أحّب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

 .ومنهل آداإ ايك  -اُ  َعَلْيِه وَسلَّم َصّلك-يقتدي صسّنة رسو  ا   .2
 .ي      تنلو  الط لم صلتصلع اآلداإ المذكورة ف  الدر  طلعة يوامرج ت للك .3

 : األهداف السلوكّية-3
 .يطّصق آداإ دذا الدر  ف  غرفة مخّصصة للط لم ف  المدرسة مع م ّلمه .1
 .ي يد ذكر آداإ الط لم صللترتيإ .2

 .-َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-و  ا  يرّدد ِحْ ظًل  حلديا رس .3

 .يرّدد ح ظًل، دعلى  و  الط لم وآخرج .4

 
 آداب الشراب                   الدرس العاشر

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

 .يذكر ص ض آداإ الشراإ -1
 .يح ظ الدعلى الموافق لهذج اآلداإ -2

                                                           

 .33: رواية مسلم  (4)
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 :األهداف الوجدانّية-2

، يّنهل الصلعا علك حّصنل -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-يرغإ صتطصيق سن  الرسو   -1
 .-َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-للرسو  

 .ي    دمية الدعلى قص  الشرإ وص دج ينه طلعة   ت للك -2

 : األهداف السلوكّية-3

 .يح ظ ويكّرر دذج اآلداإ ف  الصف -1

 .الشرإ ف ليًل ف  حيلته اليومّية يطصق آداإ -2

داى آداإ الشرإ ويذّكر غيرج صلاللتزام صهل للمحلفظة علك يلتزم   -3
 .صحته

 

 آداب الكالم                      الدرس الحادي عشر

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

 :يت ّلم ص ض آداإ الكالم ومنهل -1
 .لكالم صصوا منخ ض مسموع م  اآلخري ا -
 .اعصغلى للمتكلم وعدم مقلط ته -

 .الصدق ف  الحديا -

 .التكّلم صكالم مهّذإ -

 .عدم ىفشلى السر -

 .القراىة صثقة -

 .التواص  صللنظر مع م  يحدثه -

 .سالمة النطق ومخلِر الحروف -

 .التصّسم  ثنلى الكالم -

 .ىحترام ر ي اآلخر -
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 .يد  واآلخري  صلطف ومحّصةيدرك  دمّية مخلطصة الرفلق وا -2
 .ي رف  ّ  رفع الصوا يؤذي اآلخري  ويس ى ىلك  دإ التواص  -3

 :األهداف الوجدانّية-2
 .ع  الحيوا  صللنطقت للك يستش ر ن َمَة خلقه ف   حس  تقويم، وكيف مّيَزُج ا   .1
 .ي   فض  ا  ت للك عليه صن مة القدرة علك التواص  مع اآلخري  .2

 :وكّيةاألهداف السل-3
 :يؤدي مهلرة ح ظ اللسل  ع  -1

 الكذإ. 
 الكالم الصذيى. 

 المزاح السيئ. 

يتحكم صنصرة الصوا حي  يتحّدا ف  الّصف  و ف  المل إ،  و مع م  يكو   كصر  -2
 .منه

 .توصي  رسللة ش وية علك سصي  المثل  يملنة ف  نق  الكالم ى  طلإ منهيؤدي ا -3

 
 

 -عليه السالم-م قّصة آد             الدرس الثاني عشر
 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن 

 :األهداف المعرفّية-1
 . -عليه السالم-دو النصّ  آدم ت للك ي رف     و  ىنسل  خلقه ا   -1
 .   -عليه السالم-يدرك  نَّنل ُخلقنل علك ديئة  صينل آدم  -2

ّّ  ب   ا  ت للك آدم  -3  .ه خل لى ف  ايرضوذرّيت -عليه السالم-يحّ 

 -علينننه السنننالم-ي ّسنننر َكنننَرم ا  عنننّز وبنننّ  فننن  تسنننخير بمينننع منننل فننن  دنننذا الكنننو  آلدم  -4
 .وذرّيته

 :األهداف الوجدانّية-2
ي نن  صأّنننه مخلننوق يمننر عظننيم بنندًا ودننو الت ّكننر فنن  خلننق ا  ت ننللك لم رفننة عظمتننه  -1
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 .عّز وب ّ 
صللنسننصة  -عليننه الصنالة والسنالم- يستشن ر دمية طلعنة ا  ت نللك، وطلعننة الرسنو  ايكنرم -2

 .لراحته الن سية ولتأمي  حيلته

 : األهداف السلوكّية-3
 .يتدّرإ علك مهلرة تقّص  ر ي الرفلق -1
 .يتدّرإ مهلرة التواص  م  خال  ىصداى الر ي دو  است زاز  و عنف -2
 :ينّ ذ ص ض المهلراا الت  ت ّصر ع  احترامه لآلخري  -3

 مسلعدتهم ف  نق  ايغراض. 

  ض الصواخ . 

 االستئذا  قص  است مل  حلبلتهم. 

  مننننع ...صننننلعذ ..  منننن  فضننننلك..لننننو سننننمحا) يسننننته  سننننؤاله لـصنننندقلى صننننن
 ...(بزاك ا  خيرًا، شكراً ... الشكر

 

         عالقتنا بالّتراب                   الدرس الثالث عشر

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن 
 : األهداف المعرفّية-1

 .اعنسل  مخلوق  صال م  الّتراإ ّ  يدرك  .1

 .و نواعلً  نلً يستنصط صأ  للتراإ  لوا .2

 .يستنتأ    اعنسل  مخلوق م  ك  دذج ايلوا  واينواع .3

ال فض  . "يستدّ  صأ  كّ  الصشر متسلوو  ف  الخلق وال فرق صينهم ىال صللتقوى .4
 ".ل رص  علك  عبم  ىاّل صللتقوى

ي لم    ميزا  ال رد دو عمله لو  الصشرة وصي   عمل  الصشر، و  لقش ال رق صي ين .5
 .ولي  لونه

 :األهداف الوجدانّية-2

 .ي َ  صأ  النل  كلهم َخْلُق ا  سصحلنه وت للك و ّ   صلهم م  الّتراإ .1
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 .يستش ر  دمّية خلقه علقاًل و نَّه ُخلق لطلعة ا  ت للك ف  ك   مر .2

 :ّيةاألهداف السلوك-3
 .يقلر  م  خال  النظر؛ صي   لوا  الّتراإ و لوا  الَصَشر .1

 .ويحّدد عالقتهل صللّتراإ[ شك  صين ، شك  ىفريق ]تل ة يصف ِسملا الصشر المخ .2

 

 (الجزء األول ) عالقتنا بالماء              الدرس الرابع عشر

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبُح المتعلُِّم قادرًا على أن 
 :المعرفّية األهداف-1

﴿وب لنل م  الملى ك  ش ى .الملى ضرورة م  ضروراا الحيلة يوضح   ّ  -1
(5)ح ﴾

.  

 .ينلقش فض  ا  علينل صأ  ب   الملى الذي نشرصه عذصًل، ولي  مللحًل  و مّراً  -2

 .يدرك    بميع المخلوقلا الحّية ُخلقا م  ملى -3

 .يستنتأ    اعنسل  ُخلق م  ملى  يضلً  -4

 :ّيةاألهداف الوجدان-2
 .ي ظم ا  عّز وبّ  يّنه َم َّ علينل صن مة الملى الزال  -1
 .ي    دمّية الملى و دمّية المحلفظة عليه -2

 .يستش ر  ّ  ال حيلة له صدو  ملى -3

 :األهداف السلوكّية-3
 .علينلف  استخدامه يّنه م  ن م ا  ت للك  يحلفظ علك الملى فيحلو  عدم اعسراف -1

 .وتموا م  دو  ملى يكتشف  ّ  النصلتلا تذص  -2

 .ينلقش ويستنتأ    ال حيلة لمخلوق ح  دو  ملى -3

 
 

                                                           

 .43آلية رقم ٱألنبياء، ٱسورة  (5)
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 تشكيل الطين                الدرس السادس عشر

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن
 :األهداف المعرفّية-1

 :-عليه السالم-ي ّدد مراحّ  خلق آدم  -1
 .ق م  تراإُخلِ  -  

 .ق م  ملىُخلِ  - إ

 .ق م  طي ُخلِ  - ا

 .ق م  صلصل  كلل خلرُخلِ  - ا

 .ت للك يستنتأ    الروح د  م  عند ا  -2
 :األهداف الوجدانّية-2

 . يستش ر محّصة ا  َعزَّ وَب َّ  -1

 .صللحمد والثنلى   ت للك علك ِنَ ِمِه الت  ال ُتحصك هُ ُيْ َ َم قلصُ  -2

 .لإلنسل ت للك يقّدر ن مة الروح الت  ودصهل ا   -3

 : األهداف السلوكّية-3
 .يصنع م  الطي   شكلاًل متنّوعة -1

 .يه ف  صنع ص ض ايشكل  م  الطي يكتسإ مهلرة استخدام يد -2

 ب لهل ا   يتثصا    شك  الطي  وحدج ال يخلق ىنسلنًل، في    دمية الروح الت  -3

 .اعنسل  ف ت للك       

 

 عّلم آدم األسماء كّلها                الدرس السابع عشر

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

 .ايسملى كّلهل -عليه السالم–يت ّرف علك كرم ا  ت للك، صأ  عّلم آدم  .1
 زّود اعنسل  صوسلئ  خلّصةت للك يدرك  دمّية الخالفة ف  ايرض، و ّ  ا   .2

 



15 
 

 .ومملرستهل عقلمة دذج الخالفة

 .يستنصط  ّ  ال لم ضروري لتحّم   عصلى رسللة اعسالم .3

 .قّدم وتطّور دو الت ّلميستنتأ  ّ  ايسل  والمصدر لكّ  ت .4

 .﴿ىقر ﴾:صه دو القراىة فقل  ت للكت للك يدرك     ّو  ف    مر قد  مرنل ا   .5

 .يستنتأ  ّ  الت لم دو عصلدة   ت للك .6

 : األهداف الوجدانّية -2

عليه صأ  منحه ن مة ال ق  ِللت رف صه علك عظمة ت للك يقّدر فض  ا   .1
 .الخللق

 .ّلمي    دمّية ال لم والت  .2

خلي ًة ف  ت للك يحترم ويقّدر المسؤولّية الملقلة علك علتقه صأ  ب له ا   .3
 .ايرض

 : األهداف السلوكّية-3
 .لتنمية َمَلكة حّإ المطلل ة عندج( قصص  و غيردل)يقر  ص ض الكتإ  .1

 .ت للك يتق  مهلرة ذكر كلملا تت ّلق صخلق ا  .2

 .اعنسل  ف  ايرض يقوم صتوبيه ايسئلة المت ّلقة صموضوع خالفة .3

 . يسهم ف  وضع كتلإ  و قّصة ف  الّصف لتصلد  القراىة .4

 .ينلقش مضمو  مل قر  مع رفلقه .5

 

 سورة العلق                 الدرس الثامن عشر

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن
 :األهداف المعرفّية-1

َصّلك اُ  َعَلْيِه -لإ رسو  ا  يت ّرف    سورة ال لق  ّو  سورة  نزلا علك ق .1

 .-وَسلَّم

 . يدرك  دمّية القراىة والكتلصة .2

 . يتق  قراىة سورة ال لق .3
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 .يح ظ سورة ال لق .4

 :يرّكز علك الم لوملا السلصقة .5

 .ت للك ضرورة االست لنة صل *     

 .ت للك م رفة    الن م م  عند ا *     

 .وقوتهت للك  صحو  ا  ل  نستطيع القيلم صأيِّ ش ى ىال*     

 :األهداف الوجدانّية-2
 .   ي ّصر ع  محّصته   ت للك وشكرج علك ن مه البليلة .1

 .يثّم  قيمة التوّبه والدعلى ىلك ا  ت للك .2

 .يستيق  ف  قلصه    ال م صود صحق ىال ا  ت للك .3

 :األهداف السلوكّية-3
 .وال لم ، الت لو الصدق، ايملنة:يقر  قصصًل  خالقية تؤكد  دمية  .1

 .يكتشف  دمّية القراىة والكتلصة ف  حيلته اليومّية .2

 .صأدمّية القلم يرسم  نواعًل م  ال لكهة الت   ن م ا  عّز وبّ  صهل علينل فيش ر .3

 . يتلو  وائ  سورة ال لق غيصًل وصمخلِر حروف سليمة ول ظ صحيح .4

 :يطصق مل آم  صه م  م لوملا فن .5

 .  ك   عمللهيست ي  صل  ت للك ف*

 . يحمد ا  ت للك علك ن مه الكثيرة*
 .يطلإ القوة م  ا  ت للك لتن يذ مل يطلإ منه م  مهلم*

 

 -عليه السالم-سؤال المالئكة وسجودهم آلدم        الدرس التاسع عشر

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

 .ص لم لم تك  المالئكة ت لمه -عليه السالم-لك  كرم آدم يدرك  ّ  ا  ت ل .1

 .يذكر ثالا ص لا المالئكة .2
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وتكريم ت للك دو سبود طلعة    -عليه السالم-يستنتأ  ّ  سبود المالئكة آلدم  .3
 .-عليه السالم– لل لم ولي  سبود عصلدة آلدم

 

 :األهداف الوجدانّية-2
 .صه ت للك بود المالئكة لمل خصه ا صس -عليه السالم-ي َ   دمّية تكريم آدم  .1

 .يدرك  دمّية تكريم ا  عّز وبّ  لإلنسل  صتكلي ه مهّمة الخالفة ف  ايرض .2

 .يّثم  ن م ا  ت للك علك اعنسل ، ود  ال ُت ّد وال ُتحصك .3

 :األهداف السلوكّية-3

نَّهل م ه دائملً  .1  . يطمّئ  صأ  المالئكة تح ظه، وا 

 .الدعلى ف  سبودجيتق  كي ّية السبود، و  .2

 .يواظإ علك تكرار ص ض ايدعية وايذكلر .3

 .خص اعنسل  صهملت للك يهتم صت لم القراىة والكتلصة ي  ا   .4

 

  -عليه السالم-عداء إبليس آلدم              الدرس العشرون

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

لكّ  ىصلي   -عليه السالم-عّز وبّ  قد  مر ىصلي  صللسبود آلدم  يذكر    ا  .1
 . صك وعصك

 .يوّضح    عدّوج ايّو  دو ىصلي  الل ي  .2

 .ينلقش كيف علقإ ا  ت للك ىصلي  حي  عصك  مرج .3

ّّ  لملذا غوى ىصليُ ، آدَم  .4  .-عليه السالم-يحّ 

 .يقلر  صي  طلعة المالئكة   ت للك وصي  عصيل  ىصلي  .5

﴿أنا خير منه : قل َ  -عليه السالم-ك    ىصلي  كل  متكصرًا ومت لليًل علك آدم يدر  .6
   .خلقتني من نار وخلقته من طين﴾
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 :األهداف الوجدانّية-2
 .يستش ر عظمة الخللق ورحمته وعنليته صخلقه بمي لً  .1

 .ي   خطورة م صية النل    ت للك .2

 .يتنّصه ىلك  ّ  ىصلي  دو ال دو ايّو  لإلنسل  .3

 :األهداف السلوكّية-3
 .يكتسإ مهلرة تمييز الصواإ م  الخطأ .1

 .يمّيز صي  السلوك الصلئإ والسلوك الخلطئ .2

آخر لمل يقلص  دذج ايعمل  بدو  لـعمل  الصللحة، وبدو  : َلْي ُي د بدوَ  .3
 .ضلرة وغير صللحة

 

 سورتا الفلق والناس        :الحادي والثاني والعشرون انالدرس
 :الدرسين ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن في نهاية هذين 

 :األهداف المعرفّية-1
يتق  تالوة سورّت  ال لق والنل  محترمًل الل ظ السليم ومخلِر الحروف  .1

 .الصحيحة

 .يشرح م لن  م رداتهمل صإيبلز .2

 .يح ظ سورّت  ال لق والنل  .3

 .يستنتأ  دمّية قراىة الم وذتي  لحمليتة م  وسلو  الشيطل  .4

 :الوجدانّيةاألهداف -2
 .ي    دمّية قراىة القرآ  والم وذتي  خصوصًل، ليص د عنه وسلو  الشيطل  .1

 .يقتنع صأّ  تالوة القرآ  مصدرًا لطمأنينة الن   وراحتهل .2

 .يقص  علك االست لنه صل  ت للك م  خال  قراىة القرآ  .3

 :األهداف السلوكّية-3

اِ الحروف صحيحة م  يتلو سورت  ال لق والنل  تالوة مبودة مراعيًل ىخر  .1
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 .مخلربهل

 [.النل -ال لق  –الصمد  –غلسق ىذا وقإ : ]ي سر م لن  الكلملا التللية .2

 .يذكر  دمية قراىة الم ّوذتي  قص  النوم .3

 .يقر  الم وذتي  قص  نومه استئنلسًل صصركتهمل .4

 

 -عليهما السالم-وجود حواء في حياة آدم          الدرس الثالث والعشرون

 :هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن في نهاية 
 :األهداف المعرفّية-1

 .-عليهمل السالم-يوّضح  دمّية وبود سّيدتنل حواى ف  حيلة سّيدنل آدم  .1

مر ة ع  طريق الزواِ الذي شّرعه ا  ايسرة تتكو  نتيبة ارتصلط رب  صإيذكر     .2
 .ت للك، و ّ  ايط ل  يولدو  نتيبة دذا الزواِ

 . دمية دور والديه ووبوإ طلعتهمل يستنتأ .3

 : األهداف الوجدانّية-2

 .ي َ   دمّية شكر ا  عّز وبّ  علك ن مة الوالدي  .1

 .يتحّس  وابصلته تبلج والديه .2

 .يقّدر تشريع ا  ت للك للزواِ صي  الذكر واآلنثك .3

 :األهداف السلوكّية-3

 . ي تلد مهلرة اعستملع للوالدي ، وتلصية طلصلتهمل .1

 .م مع الوالدي  وايكصر منه سنلً إ علك التحكم صنصرة الصوا عند التكلّ يتدرّ  .2

 .يملر  ص ضًل م  وابصلته نحو والديه ف  حيلته اليومية .3

 .يمث  نملذِ م  دذج الوابصلا مع مبموعة م  رفلقه .4

 . صلطف ةىصغلى، وت لع  وتلصية  و ىبلص: يت ّلم مهلراا التواص  الّبيد م  .5

 

 -عليه السالم-المسكن األول آلدم : الجّنة        رونالدرس الرابع والعش
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 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

 .البّنة  -عليهمل السالم –يذكر  ّ  ا  عّز وبّ   سك  آدم وحواى  .1

 .البّنة صهل ف القيلم  -عليهمل السالم-يصّي  ايف ل  الت   مر ا  عّز وبّ  آدم وحواى  .2

 .ع  طلعة ىصلي   و االستملع ىليه -عليه السالم-يوضح    ا  ت للك نهك آدم  .3

 .ايّو  -عليه السالم-يستّد    َّ ىصلي  عدّو آدم  .4

 .يستنتأ   َّ البّنة د  المسك  ايخير لإلنسل  المؤم  .5

 :األهداف الوجدانّية-2

 .ي َ     نتيبة طلعة ا  عّز وبّ  د  البّنة  .1

 .يستش ر ف  قلصه  ّ  البّنة مطلصه ايسل  ف  اآلخرة .2

 .-عليهمل الّسالم-يثّم  تكريم ا  ت للك آلدم وزوبه  .3

 .وال وز صللبنةت للك وف  عم  الخير لني  رضك ا  ت للك يبهد ف  طلعة ا   .4

 :األهداف السلوكّية-3

 .يكتسإ مهلرة تمييز الصواإ م  الخطأ .1

 .    م  خال  ال م  البملع   و الثنلئ  يقترح حلواًل لتصحيح الخطأ .2

 . يذكر  ف لاًل تسلعد ف  الدخو  ىلك البّنة  .3

 

 وصف الجّنة                الدرس الخامس والعشرون

 [ 22 – 13اآليلا ] سورة اعنسل  
 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 

 :األهداف المعرفّية-1
 . يذكر خمسة  وصلف للبّنة .1

 .يصف البّنة صلغته صحسإ ت لعله مع  وصلفهل المذكورة ف  اآليلا .2

 .يت كر صليعمل  الت  تدخله البّنة  .3
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 :األهداف الوجدانّية-2

 .يرغإ صأحلديا ع  دور طلعة ا  عّز وبّ  ف  دخو  البّنة .1

 .لدخو  البّنة -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-ي َ  ثواإ اعقتداى صسنة رسو  ا   .2

 .ْقِصَ  صشغف وغيرة علك ايعمل  الت  تدخله البّنة يُ  .3

 
 :األهداف السلوكّية-3

قدوًة و سوة حسنة له ف   قواله  -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-يتدرإ علك ىتخلذ رسو  ا   .1
 .و ف لله لل وز صللبّنة 

 .يتصلرى مع رفلقه ف  ذكر  وصلف البّنة .2

 .يكتسإ قدرة التمييز صي  الصواإ والخطأ .3

 .يكتسإ مهلرة تصحيح الخطأ صمل يحإ ا  عز وب  ويرضك .4

 

 آداب النوم                  الدرس السادس والعشرون

 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 
 :األهداف المعرفّية-1

 .ت للك ي لم  دمية النوم ف  تقوية الصد  وطلعة يمر ا  .1

 .ص  لهل لنقتدي صه -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-مرنل رسو  ا  يذكر ص ض آداإ النوم الت    .2

 .-َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-يصف كي ية نوم رسو  ا   .3

 .يدرك مدى غيرة ا  ت للك ف  المحلفظة علك قوة اعنسل  م  خال   مرج صللنوم .4
 :األهداف الوجدانّية-2

يدخ  السرور علك  -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم- ي َ  صأّ  االقتداى صأعمل  و قوا  رسو  ا  .1
 .قلصه ويقّويه

 .عليهلت للك يقّدر  ثر ن مة النوم علك قوته وصحته، ويشكر ا   .2
 :األهداف السلوكّية -3
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 .يح ظ دعلى النوم .1

 .يردد  ذكلر النوم وقراىة الم وذاا قص  النوم ىيملنًل صصركتهل .2
 

 آداب االستيقاظ             الدرس السابع والعشرون
 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 

 :األهداف المعرفّية-1
 .ف  ص د النوميدرك  دمّية استيقلظه قويًل م ل .1

صهل حي   -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-يستد  علك ص ض اآلداإ الت   مرنل رسو  ا   .2
 .نستيقظ م  النوم

 .م  نومه -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم- يصف كي ية استيقلظ رسو  ا  .3

 :األهداف الوجدانّية-2
تزيدج حّصًل صه، وتب له ىنسلنًل  -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-ي َ     االقتداى صسّنة رسو  ا   .1

 .صللحًل ونلبحلً 

 .يشكر ا  ت للك علك ن مة االستيقلظ نشيطًل ص د النوم .2

 .مة القوة والنشلط ص د االستيقلظ م  النوميقدر ن مة النوم المريح، ون  .3

 :األهداف السلوكّية-3

  .يح ظ دعلى االستيقلظ م  النوم .1

 .يرّدد دعلى االستيقلظ ك  صصلح .2

 . يحرص علك االستيقلظ صلكراً  .3

 

 آداب قضاء الحاجة            الدرس الثامن والعشرون
 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 

 :هداف المعرفّيةاأل-1
ومنهل )يوضح ص ض ن م ا  ت للك علينل ف  المحلفظة علك صحة وعلفية كلملتي   .1

 (.ىخراِ ال ضالا
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 .يت رف علك آداإ قضلى الحلبة لتطصيقهل .2

مرضلة   عّز وبّ ،  -َصّلك اُ  َعَلْيِه وَسلَّم-يستنتأ  ّ  ف  اتصلع ُسنَّ  رسو  ا   .3
 .وصحة وعلفية لإلنسل 

قراىة دعلى الدخو  ىلك الخالى ودعلى الخرِو منه لح ظه م  الشيطل  يتق   .4
 .وليشكر ا  ت للك

 
 :األهداف الوجدانّية-2

 .يش ر صن م ا  عّز وبّ  علينل .1

يقّدر رحمة ا  ت للك ف  اعنسل  صإخراِ ال ضالا ال لسدة م  بسدج وصقلى مل دو  .2
 .نلفع

 .لصحة والنبلةيتيّق   ّ  طلعة ا  ت للك تؤّدي ىلك ا .3

 :األهداف السلوكّية-3

 .       يطّصق آداإ قضلى الحلبة .1

 .يتق  مهلرة االستنبلى صطريقة صحيحة .2

 :  ملحوظة
 .اعشلرة ىلك عدم الكالم ف  الخالى  .1
 .التأكد م  نظلفة المكل  والثيلإ ونظلفة البسد والتّنّزج م  الصو  .2

 .لاف  الطرق تلر عند قضلى الحلبة وعدم التخّل االست .3
 

 سورة العصر            الدرس التاسع والعشرون
 :في نهاية هذا الدرس ُيصبح المتعّلم قادرًا على أن 

 :األهداف المعرفّية-1
 .يتق  تالوة سورة ال صر .1

 .صحيحةاليح ظ سورة ال صر مراعيًل الل ظ السليم ومخلِر الحروف  .2

 .يشرح ص ض م لن  آيلتهل .3
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 .هيت رف علك  دمّية الوقا ف  حيلت .4

 .يستنتأ كي ية استثملر الوقا صشك  بّيد  وم يد .5

 .يرصط مل صي  ىنبلز ال م  والوقا المحّدد له لت لم  دمّية الوقا .6

 :األهداف الوجدانّية-2

 .ي َ  صأ َّ ا  عّز وبّ   قسم صلل صر يدمّيته وعظمته .1

 .يقّدر ن مة الوقا .2

 :األهداف السلوكّية-3
ليوم عم  كلم  م  حي  استيقلظه ىلك وقا  يتدّرإ علك اكتسلإ مهلرة التخطيط .1

وليوم ىبلزة كلم  ..[ محّددًا  وقلا الط لم، الذكر، الدراسة، واالستراحة. ]نومه
 (.اعتملد التنوع فيمل يخّطط له)

 .يكتسإ مهلرة التواص  مع اآلخري  .2
  :نشاط عملي

 .يسلدم ف  زيلرة ذوي الحلبلا وكصلر الس  والم ّوقي  للت لطف م هم 

 

 


