


 بسم هللا الرحمن الرحيم
 األهداف السلوكّية العاّمة لصّف الحضانة

 عمر الطفل ثالث سنوات
 :األهداف المعرفية

مع نهاية العام وعند انجاز مضمون الكتاب يصبح المتعلّم قادراً على 

 :أنّ 
ساسهللادديسلهادد س س ي لهددل .1 ساسلاددم  دسماددالحساسّددلام  س–األذ س–اسعددي س.س]يعددد 

 .اعاراسع سّا سهللس[األنفس–اسيدسس–اسلال س
س .2 اسادددا ألس=ساساصدددرألساألذ =ساسعدددي ]سيادددايسلفدددل فسهدددذ ساسّدددلام 

شدلكراس سعلد س[.اسشدم=ساسلامألساألنف=ساسكالمسلاسذلقألساسيد=ساسلال 
 .هذ ساسنعمس

اسددذ سس(سقلدد )ساسفلهرة؛الإلضددل  س سدد سسمعضددلحسداددد سلفيفدد سسيفاددر .3
 .اسعيشس يسهذ ساسدنيل يسالعد سي
س–سالادد س)سهللالددد سسيعيندد سعلدد ساسعدديشس دديسهددذ ساسدددنيلسكدد  ساددلسيّسيصددف .4

 (.مقلرا س–عل لهللا سس–غذاؤ س
سسيهللاعل مسليقرمسلياا سلياصريذكرس .5 ساسلام  س سلها ساسّلام   .م  
 :يهللازلدسااعضساآلدا ساسعلا  ساسهللايسياهللالداهلس يسّيلهللا ساسللص  .6

سآدا ساسطعلمس-م
سآدا ساسشرا - 
س.سآدا ساسدلل س س ساسلالح-ج
 .االاهللايقلفآدا س-د
 .آدا ساسنلم-هـسسس
 .آدا سركل ساسايلرة-لسسس

 
دد س سهللاعددلس ألسلشددكر سعلدد سنعادد ساسهللادديس .7 هللاهللالث ددقسعالقدد ساسطفدد سااّا 

 .ليذكرساامس سهللاعلس سدلال س؛منعاهلسعلي س
س.يهللاعرفس س سالرسقرآني سقصيرة-8

 



 :األهداف الوجدانية
 :بعد فهم المتعلّم لمضمون الكتاب يصبح قادراً على أن

س. يسهذ ساسدنيلسلاسدي سسياهللاشعرسمهاي  سلدلد .1
س يسّيلهللا ساسيلاي   .2 ساسلام   .يدركسمهاي  ساسّلام 
س سمنعمسعلي ساهذ ساسنعم .3  .يشعرساّا  سهللسأل  
 .كيفسهللاعا للفل فسمعضل  سيدركس .4
س

 :النفس حركية  األهداف
 :يشاً هذه األهداف وقادراً على أنفي نهاية هذا الكتاب يصبح المتعلّم  معا

دس .1 س  يرد  س.ن يسمّ ُّ
ساسلاميذكرلفيف س .2  .اسّلام 
ساسلامسس .3  .يصفسعا ساسّلام 
 .يّففساعضسقصلرساسالر .4
 س.يؤد سادق سلاهلرةساآلدا ساسعلا س يسّيلهللا ساسيلاي  .5
س .6 س ي سلّلدهللا سيشلرك سسلالمأل سلّلدهللا  سسلعل ل  سّلدهللا  سع  اسّديث

 .سلطعلمألسلّلدهللا سألقلرا 
 .ّيلهللا ساسيلاي يهللالا سهللاطايقساآلدا ساسعلا س يس-8
س

 
وعلى أهّم ( من أنا؟ )في نهاية هذا الصف يتعّرف الطالب على هوّيته 

 .محاور العلم التي ينفذ إليها من خالل الحواّس الخمسّ 

 
 

 .سور القرآن الكريم للحفظ

 .سورة الفاتحة -1
 .المعّوذات -2
 .إّنا أعطيناك الكوثر -3
 إليالف قريش -4

 

 

 



 

 لحضانةٱلمقّررة للّصّف ٱلّدروس ٱ

سياك ساسطف س عل سايد (.اسيد -1 ساسيدي س()رامسسك سال سيص س) س_ا سللقسسنل
 .(سنهللايد سمنلسمّاكسيلهلل

س.)األذ  -2 ساألم س:نداح س_ماي ساسصغير سملي سصراخ سهللاغريدس–ماا  ماا 
 .الألذ س=االذاسماا سك سهذ ساألصلاتس-اسعصفلر

 .منلسمّاكسيلهلل.لهانيس ساألذ سألاا ساألصلاتس
 .اسعي  -3
 .األنف -4
 .اسلال  -5
 .دامساألنال  -6
 ((.األارةس)لاّا ساسلاسدي س.)اسقل  -7

 سيهللانفمس.اسر هللاي  -8

 .اضغساسطعلمس -9
 (سلكارسلاسنالس.)اسطعلم -11
لاسارد.)اسثيل  -11  .(ساهللارساسدامسلاسلقلي سا ساسّر 

  سللسقسك سشيحس -12

 (منلسمّ س سلمهليسلر لقيس)اشلعر س–علاطفيس -13
س

س.ّلا ساسلام:ساسدرمساألل 
س(.الط ساسكف.)درمسصلرةسسليدير قسالس:ساالّف 

سالسهذ ساسصلرةساسدايل ؟...سما ل ساّفزةسسلفهم
سالذاسنفع سايدنل؟

 .نااكساهلساألشيلح -
 .نضمساهلسلاسدينل -
 .نغا ساهلسلدلهنل -
 .نأك ساهلسطعلانل -
 .نصفقساهل -

سالذاسناهللافيدسانهلسميضل ؟س

فساهلس س ساألشيلح -  .نهللاعر 

 



فساهلس س ساسهللالامساسنلعم -  .نهللاعر 
فساهل -  . س ساسهللالامساسلش سنهللاعر 
فساهلس س ساسّرارة -  .نهللاعر 
فساهلس س ساسارلدة -  .نهللاعر 

سكيفسنعيشسسلس قدنلسّلا ساسلام؟

سا سانّنلسهذ ساسّلا ؟

س.يد سم سيكل ساسكهللال ساهللاضانل سمنلاعساسالام:ساالّف 

س.نص س س ساسنهللايد ساسنهل ي ساسهللايسيد سم سيقلسهلسك ساسصغلرسسسسس

س

س(مّا كسيلس سمنلس)سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

يّاذسم سيكل ساسكهللال سا ساسقالش؛سليكل ساكل سا سسصقسلهللالزيق؛سسيلص ساسطف س

ننفذسّلسيلسهذاس.........هلسك سعا سايد س؛سناهللافيدسا س اهللالداا سسيد سلهللاناي سهللافكير س

س.اسكهللال سنر ق سالّقلسسلهللاعرفسعل سكيفي س ندلز س

س

س

 



س

س
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س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

 



 

 لصّف الروضة األولىاألهداف السلوكّية العاّمة 

 عمر الطفل أربع سنوات

 :األهداف المعرفّية

 :في نهايةالعام الدراسي يصبح المتعّلم قادرًا على أن 

إعااادت تيبيااه األهااداف السااابف  صرهااا فااي صااّف ال  ااانة ماا  
 :  تفصيل أصبر ليصبح المتعلم قادرًا على أن

 –خلق  لقه اللعقان  –خلق  لقه الر قر  –خلق  لقه العق   ]يذكر أن اهلل خالقه -1
 ...[خل  له اليد

هققو  – ققّلا اهلل يليققه وعققّل   - ح ققدا  أن اهلل واحققد ريققري  لققه وأن  يوّضقق -2
 .واجب يلينا ه  ر  الرعول، وأّن ح

ققي ّيققف    -3 نققا  نهققا  ققا حياته  لنعققتديد   لنققا الحيوانققا ه     ل ققخ   تعققالا يلينققا أن   اهلله  ل  ض 
 .ةاليو يّ 

 .لنعتديد  نه لنا النرا       ل  اهلل تعالا يلينا ويلا الحيوانا  أن خ   ل  ض  ي ّيف    -4

ر –الخياطقة ]ال هققن  أ قحاب  ي قل رعقق  ينقاش  كّيدّيققة  -5 ققالخ   –التجققار   –ف ي 
 .التا يحتاجها اإلنعان  ا حياته اليو ية...[ الدالحة-الفراية 

 :و نها  ه ي  القه  يوّث  رع   -6

 



 – حرة اآلخقرين  –اآلخر ال حا ظة يلا   تلكا   –األ انة  –ال د   
طايققققة الوالققققدين ويققققد   –ارعققققت ذان  –ارحتققققرا   –التعققققاون  –ال يققققاركة 

 .التذّ ر

 -:اآلداب العا ة رع   يكتعب وي ارس -7

 .النظا ة، كارعتنجاء رعد  عر ة حدود العور  ويد  النظر إليها

 .احترا  الكرير و عايد  ال غير 

 .ع ل لتأ ين األ ضلال ياركة  ا ال

 :األهداف الوجدانية

 .رحّب اهلل له ييعر  -1

 .ييعر رحّره لرعول اهلل  ّلا اهلل يليه وعّل  -2

 .ي در   أه ّية  نهع   اهلل يليه-3

 .يدر  أ ّن لوجوده أه ّية  ا هذه الحيا  -4

 ن النرا  والحيوان وجعلها  اهلل  خل  التا يعّظ  نع  اهلل يليه  -5
 . عّخر  له

الح ققد هلل الققذف يا ققانا ) ققه يلينققا وذلقق  رقولققه ع  تعققالا يلققا نه  ييققكر اهلل   -1

 



 (.  ا ارتلا ره كثير ا  ن خلقه

 :األهداف السلوصية

 :يرّدد دو  ا-1

 .كل ي ل ةيند رداي.. رع  اهلل_ 

 .يند التدكير ركّل نع ة أو تذّكرها.. الح د هلل_ 

 :التا أنع ها اهلل يليه النع يذكر -2

 نع ة الر ر_ 

 نع ة الع  _ 

 نع ة الي ّ _ 

 نع ة الل س_ 

 نع ة الذو  _ 

يلينقا ورقين حاجتنقا إلقا رعق  ال هقن التقا  رهقا يررط رين القنع  التقا أنعق  اهلل-3
 .  ﴿ه ا من ف ل اهلل علينا﴾ رّددا  نعتديد  نها 

 -األ انققة  -القققي  يرققر نيققاطا  ترّعققف ينققده  دققاهي  ال ققد     رعقق   ر ققطه ي  -4
 .ارعت ذان –ارحترا   –التعاون  –ال ياركة 

 



 .يتدّرب يلا اآلداب العاّ ة، خاّ ة ال حا ظة يلا النظا ة و نها ارعتنجاء-5

 .يتعل  الجرأ   ا  حادثة اآلخرين و ياركته  والتعاون    ر اشه  ا الّ ف-6

 .الح د هلل تعالا يلا  ا أنع  ره يلينا: اً رّددرع  ال هن   د  قلّ ي  -7

يتققدّرب يلققا التدّكققر رققنع  اهلل  قق  إيققاد   ققا ييققعر تجققاه هققذا التدكيققر  حادثققة  -8
 .اهلل أكرر –ر إله إر اهلل  –الح د هلل  – رددا  عرحان اهلل 

 (.بها مصدر النعم التي ينعم ).نشأت الطفل على  ّب الوطن: مال ظة

 .نفسها القصيرت  السور إعادت:  فظ السور

( ولم أناا؟)، (من أنا؟)في نهاية ه ا الصّف يتعّرف الطالب أصير على هويته 
 .يعّظم الطالب نعم اهلل التي أنعمها عليه

 

 

 

 

 

 



 :عناوين دروس صف الرو ة األولى 

 .اهلل هو خالف صل شيء:الدرس األول 

 .قل هو اهلل أ د :الدرس الياني 

 .خلف اإلنسان :الدرس اليالث 

 .م مد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :الدرس الراب  

 .إنا أعطيناك الصوير :الدرس الخامس

التي يستفيد منها اإلنسان )خلف ال يواناه :الدرس السادس والساب  
.) 

التي يتغ ى بها اإلنسان )خلف النباتاه :الدرس اليامن والتاس  
 (.وال يوان 

الخياط –الخبيز –فالح )مهن اإلنسان :عشر ال ادي الدرس العاشر و 
....(-التاجر –  

.يالف قري  إيالفهم إل:عشر الياني الدرس   

.الصدف واألمانة :عشر اليالث الدرس   

 



 .النظافة :عشر الراب  الدرس 

 .اإلستئ ان :الدرس الخامس عشر 

 .التعاون :الدرس السادس عشر 

 .المشارصة :الدرس الساب  عشر 

 .رام اإل ت:الدرس اليامن عشر 

 .م بة اآلخرين :الدرس التاس  عشر 

 .الم افظة على الممتلصاه :الدرس العشرون 

 .المعو اه :الدرس الوا د والعشرون والياني والعشرون 

 .طاعة الوالدين :الدرس اليالث والعشرون 

 

 



 بسم اهلل الر من الر يم

 األهداف السلوكيّة لصّف الروضة الثانية

 عمر الطفل خمس سنوات

 :األهداف المعرفّية

 :في نهاية العام الدراسي يصبح المتعلم قادرًاعلى أن   

 :يعدد رع   ا خلقه اهلل يفوجل 

خلققققق  اهلل تعقققققالا األر  واألعققققق اء ؛واليققققق س والق قققققر ؛والنجقققققو  
 .والكواكب ؛والجرال واليجر ؛والرحر والنهر

اهلل  قاد   للتدكقر  قا  رء اهلل يفوجقل والتعقرف يلقا وكل  ا خلقه 
 . وا د هذه النع  

 .كال  اهلل يفوجل  يعرف الطالب أّن القر ن الكري  هو -1

 .(له   خلقه اهلل تعالا)يدعر  ا الهدف  ن وجوده  ا هذه الدنيا  -2

 .يلا وجود ال ال كةيتعّرف  -3

 .ررع   دا  ال ال كة فّود  ي   -4

وتعققققخيرها لح ايققققة أه ّيققققة وجققققود ال ال كققققة وأه ّيققققة وظيدتهققققا يتعققققرف  -5
 .اإلنعان

 .يلا رع  ال ال كة و نه  جرريل يليه العال يتعّرف  -6

 



 .يلا أه ّية وجود اإلنعان  ا هذا الكونيتعّرف  -7

 ققال ن ن القققوف خيققر  وأحققب إلققا )يحققا ظ يلققا نع ققة الجعققد العققلي  ؛ -8
 (.اهلل تعالا  ن ال ن ن الضعيف 

 –جققّد ]الققروارط العا ليققة و  ققن تتكققّون العا لققة ويتققذّكر األشققارب يققتعل   -9
ا تعقققققّ ا  قققققلة والتققققق...  -خالقققققة  –خقققققال  –يّ قققققة  –يقققققّ   –جقققققّد  
 [.األرحا 

ر علو قة جديقد  أر  هرع  ال هن    تفويدييار   ا الحديث ين  -11
 :وها 

ال مااد هلل الاا ي سااّخر لنااا هاا ت الاانعم التااي ن تااار إليهااا ومنهااا األر  "
 ".والب ر والنهر لصي نعي   يات طيبة

أن رعققققول اهلل  ققققّلا اهلل يليققققه وعققققّل  هققققو  ققققن يّل نققققا هققققذه يعققققرف  -11
 . وراأل

 ققق  التقققذكير ( شقققي  العقققا  العقققار )  رعققق  الققققي ، ويرّكقققف يليهقققا وثّقققي -12
 .الرول، الغا ط: ر دهو  النظا ة، ويرح أنواع النجاعا 

 را  لتنظيده  ن  3ند  الدرا  :  ا شرل النو )رآداب النو  يتذّود  -13
سمَايديسس:)ذكقر ديقاء  قا شرقل النقو  +.. الحيقر : كل ييئ ينذيقه َعد  

ددَرَةسرضدديس سعندد سَقددل َس دد يس:سسُهَري  سَصددلِ سِ ُسَعلَي  َقددلَ ساسِنايدديُّ
لَد يس:"سسَلَالِمَس س يَراَشدُ سايَدالي فُض  َيدن  سَ ل  د ي س يسَد س يَراشي ُدُكم  َّ

 يَذاسمََلىسمَ
دد يسُثددِمسَيقُددل ُس ري سَاددلسَللََفددُ سَعلَي  َكسَر  س:سس يَزاري يسَ إيِنددُ ساَلسَيددد  دداي سايلا 

َهدلسألس ا  َّ ديسَ لر  َتسَنف اي َاك  سمَا  َ ُعُ سألس ي   اييسألسَلايَكسمَر  ُتسَدن  َلَضع 
ّيي َس َاددلَدَكساسِصددلسي َفددُفسايدد يسعي  ّ َهددلسايَاددلسهللَا

َفف   ّ هللَاَهلسَ ل َاددل  سمَر  ".سَل ي  

 



 .(رلا ساسالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلر سلساادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلم

 

 :األهداف الوجدانية

 :يصبح  المتعلم قادرًا على أن 

أه ّيقة وجقوده، إذ خلق  لنقا هقذ  القنع ،  يقفداد يظ قة الخقال  و يعتيعر  -1
 .حّره

يقدر  الطالقب رح ققة اهلل رنقا رقأن عققّخر لنقا هقذه ال خلوشققا  لنعقي   ققا  -2
 .ععاد 

أه ّيققة حققب رعققول اهلل  ققّلا اهلل يليققه وعققّل  ألّنققه يّل نققا ج يقق   ريقققدّ  -3
 .هذه العلو 

هو  ل   ن ال ال كة وأّنه هقو  قن  -يليه العال -أن جرريل يعتعظ   -4
يّل  رعول اهلل  ّلا اهلل يليقه وعقّل  الققر ن، و قن ثقّ  يّل نقا رعقول اهلل 

 . ّلا اهلل يليه وعّل  القر ن

يظ قققة الخقققال ، اإلعقققتدرل يلقققا الطالقققب أه ّيقققة العلققق   قققا  يعتيقققعر   -5
 .واآلخر  ويلا كّيدّية تدرير ينون حياته ليععد  ا الدنيا

 .أّن اهلل يحّره إذا تال القر ن وحدظهيدتخر  -6

 :األهداف السلوصية

 -:م قادرًا على أن يصبح المتعل

 



 .رع  أع اء اهلل الحعنا الداّلة يلا يظ ة الخال  جّل وياليرّدد  -1
 :األذكار التا تدّل يلا يظ ة الخال يرّدد  -2

 عرحان اهلل ورح ده

 عرحان اهلل العظي 

 ع اءراع  اهلل خير األ

راعققققققققق  اهلل رّب األر  والعققققققققق اء، خقققققققققال  العققققققققق وا  واألر  الكقققققققققري ،     
 ...  القوف، اللطيف، الرحي ،

 .عظي  الراع  اهلل 

أيققوذ ركل ققا  اهلل التا ققا  )يققردد الققذكر الققذف يحدظققه لقق ال ي ققاب ر كققروه 
 (. ن غضره ويقاره وير يراده وأيوذ ر  ررا أن يحضرون

 ( ول ن يكرت  ألفيدّنك . )يلا نع ه ويطا ه  اهلل يكر  ي -3
 .ي لا يلا رعول اهلل  لا اهلل يليه وعّل   عتيعرا   ضله يلينا  -4

 –نجققو  –ش ققر –عقق اء –يققجر: رعقق   ققا خلقق  اهلل يققّف وجققّل ) يرعق   -5
  . عررا يلا تقديره لعظ ة الخال  ...( ي س 

 

 

 



 

 ".ل ي سّخر لنا ه اال مدهلل ا: " مرّدًدا

في ختام مر لاة الرو ااه ياتمّصن  اّب اهلل عاّز وجاّل  فاي قلاب الطالاب 
 .يشصرت دوًما على نعمهف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 _:الدروس المقررة للصف الروضة الثانية 

 

 .هللا خالق كل شيء : الثاني والثالث  الدرس األول

 

 .القرآن الكريم : الرابع  الدرس

 

 (.مراجعة بعض السور القصار لمعرفة الكريم :)الدرس الخامس 

 

 .المالئكة ووظيفتها :الدرس السادس 

 

 .محمد صلى عليه وسلم رسول مرسل من عندهللا :الدرس السابع 

 

الصالة على رسول هللا صلى هللا علية وسلم عندما :الثامن الدرس 

 .نذكراسمه 

 

حب رسول هللا صلى هللا عليه ألنه علمنا القرآن :الدرس التاسع 

 .الكريم 

 

 



 .العائلة :الدرس العاشر 

 

 .المهن :الدرس الحادي عشر 

 

 .شكر هللا وحمده على نعمه :الدرس الثاني عشر 

 

 .البول والغائط النظافة من :الدرس الثالث عشر 

 



  .آداب النوم :عشر سالدري الرابع



 
 



 

 
 

 

 


