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  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو! اإلعاقة العقلة 
 

 

 

 
  ر�وة الفردةنماذج لصاغة األهداف التعلمة لألنشطة الت: العاشر الفصل

 

١٠٤

  نماذج لصیاغة االھداف التعلیمیة لالنشطة التربویة الفردیة: الفصل العاشر 

  
 )اإلدراكي ( المجال ما قبل المعرفي 

  

 .أن �طور الطالب مهاراته ما قبل المعرف�ة: الهدف التر�و� العام

  أن ینت2ه أدائًا خالل الدرس) ١(الهدف التعلمى 
 : األهداف السلو4ة  

 .دقائ5 متواصلة ٣أن ینت1ه خالل أدائه للمهام التعل�م�ة لمدة ) ١- ١(

 .دقائ5 متواصلة ٥أن ینت1ه خالل أدائه للمهام التعل�م�ة لمدة ) ٢- ١(

 .دقائ5 متواصلة ٧أن ینت1ه خالل أدائه للمهام التعل�م�ة لمدة ) ٣- ١(

 .دقائ5 متواصلة ١٠نت1ه الطالب خالل أدائه للمهام التعل�م�ة لمدة أن ی) ٤- ١(

 .دقائ5 متواصلة ٥أن ینظم الطالب الخرز خالل الحصة لمدة ) ٥- ١(

 : أن یجلس الطالب على المقعد) : ٢(الهدف التعلمي 

 : األهداف السلو4ة

 .أن یجلس الطالب على المقعد أثناء نظمه الخرز بتوج�ه لفظي) ١- ٢(

)٢- ٢ (Bأن یجلس الطالب على المقعد أثناء نظمه الخرز بتوج�ه جسد. 

 .على المقعد أثناء نظمه الخرز 1شEل صح�ح........ أن یجلس  )٣-٢(

 .على المقعد أثناء نظمه الخرز 1شEل صح�ح........ أن یجلس  )٤-٢(

 .ائ5دق ٣على المقعد أثناء أدائها للمهام التعل�م�ة لمدة ........ أن یجلس  )٥-٢(

 ..دقائ5 ٥على المقعد أثناء أدائها للمهام التعل�م�ة لمدة ........ أن یجلس  )٦-٢(

  : م4ان إخفاء الشيء.......... أن یتذ4ر ) : ٣(الهدف التعلمي رقـــم 
  : األهداف السلو4ة

  .مEان إخفاء الشيء في الفصل بتوج�ه لفظي 1شEل صح�ح..... أن یتذEر )١- ٣(

 .مEان إخفاء الشيء في الفصل بتوج�ه جسدB 1شEل صح�ح... ..أن یتذEر )٢- ٣(

 .محاوالت ٢/٥مEان إخفاء الشيء في الفصل بنس1ة نجاح ...... أن یتذEر )٣- ٣(

 .محاوالت ٤/٥مEان إخفاء الشيء في الفصل بنس1ة نجاح ...... أن یتذEر )٤- ٣(

 .محاوالت ٥/٥مEان إخفاء الشيء في الفصل بنس1ة نجاح ...... أن یتذEر )٥- ٣(



  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو! اإلعاقة العقلة 
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  )اإلدراكي(المجال المعرفي 
 

 المهارات المعرف�ة األساس�ة........... أن ینمي : الهدف التر�وB العام

 

  :األلوان األساس�ة 1شEل صح�ح........ أن �طاب5  : )١(الهدف التعل�مي رقم
  : األهداف السلو�Eة

  . اللون األحمر 1شEل صح�ح......... أن �طاب5  )١-١(
  . اللون األزرق 1شEل صح�ح......... �طاب5 أن  )٢-١(
  . اللون األصفر 1شEل صح�ح......... أن �طاب5  )١- ١(
  . اللون األخضر 1شEل صح�ح......... أن �طاب5  )٢- ١(

 

  : األلوان األساس�ة........... أن �صنف ) : ٢(الهدف التعل�مي رقم 
  : األهداف السلو�Eة

 

  . موعة ألوان 1شEل صح�حاللون األحمر ضمن مج........ أن �صنف  )١-٢(
  . اللون األزرق ضمن مجموعة ألوان 1شEل صح�ح....... أن �صنف  )٢-٢(
  . اللون األخضر ضمن مجموعة ألوان 1شEل صح�ح.......أن �صنف  )٣-٢(
  . اللون األصفر ضمن مجموعة ألوان 1شEل صح�ح....... أن �صنف  )٤-٢(

 

  : األلوان األساس�ة... ........أن �میز  : )٣(الهدف التعل�مي رقم 
  : األهداف السلو�Eة

  .اللون األحمر ضمن مجموعة ألوان 1شEل صح�ح......... أن �میز  )١-٣(
  .اللون األخضر ضمن مجموعة ألوان 1شEل صح�ح......... أن �میز  )٢-٣(
  . اللون األزرق ضمن مجموعة ألوان 1شEل صح�ح......... أن �میز  )٣-٣(
  .اللون األخضر ضمن مجموعة ألوان 1شEل صح�ح..... ....أن �میز  )٤-٣(

 

  األشـEال الهندس�ة األساس�ة......... أن �طاب5 ) : ٤(الهدف التعل�مي رقم 

  األهداف السلو�Eة

  . شEل المر�ع 1شEل صح�ح.......... أن �طاب5  )١-٤(
  . شEل المثلث 1شEل صح�ح.......... أن �طاب5  )٢-٤(
  . شEل الدائرة 1شEل صح�ح..... .....أن �طاب5  )٣-٤(
  . شEل المستطیل 1شEل صح�ح.......... أن �طاب5  )٤-٤(



  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو! اإلعاقة العقلة 
 

 

 

 
  ر�وة الفردةنماذج لصاغة األهداف التعلمة لألنشطة الت: العاشر الفصل
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  : األشEال الهندس�ة األساس�ة........ أن �صنف ) : ٥(الهدف التعل�مي رقم 
   : األهداف السلو�Eة

  . المر�ع ضمن مجموعة أشEال مختلفة 1شEل صح�ح...... أن �صنف  )١-٥(
  . المثلث ضمن مجموعة أشEال مختلفة 1شEل صح�ح ......أن �صنف  )٢-٥(
  . الدائرة ضمن مجموعة أشEال مختلفة 1شEل صح�ح...... أن �صنف  )٣-٥(
  .المستطیل ضمن مجموعة أشEال مختلفة 1شEل صح�ح......أن �صنف  )٤-٥(

 

  : األشEال الهندس�ة االساس�ة........ أن �میز  ):٦(الهدف التعل�مي رقم 
   : �Eةاألهداف السلو 

  .شEل المر�ع ضمن مجموعة أشEال 1شEل صح�ح......... أن �میز  )١-٦(
  . شEل الدائرة ضمن مجموعة أشEال 1شEل صح�ح......... أن �میز  )٢-٦(
  . شEل المثلث ضمن مجموعة أشEال 1شEل صح�ح........ أن �میز  )٣-٦(
  .ح�حشEل المستطیل ضمن مجموعة أشEال 1شEل ص....... أن �میز  )٤-٦(

 

  : على أ�ام األسبوع........... أن یتعرف ) : ٧(الهدف التعل�مي رقم 
  : األهداف السلو�Eة

  . أ�ام األسبوع آل�ا 1شEل صح�ح........ أن یذEر  )١-٧(
  .على یوم السبت من خالل 1طاقة ملونة 1شEل صح�ح........ أن یتعرف  )٢-٧(
  .ل 1طاقة ملونة 1شEل صح�حعلى یوم األحد من خال........ أن یتعرف  )٣-٧(
  .على یوم االثنین من خالل 1طاقة ملونة 1شEل صح�ح........ أن یتعرف  )٤-٧(
  .على یوم الثالثاء من خالل 1طاقة ملونة 1شEل صح�ح........ أن یتعرف  )٥-٧(
  .على یوم األر�عاء من خالل 1طاقة ملونة 1شEل صح�ح....... أن یتعرف  )٦-٧(
  .على یوم الخم�س من خالل 1طاقة ملونة 1شEل صح�ح.........أن یتعرف  )٧-٧(
  .على یوم الجمعة من خالل 1طاقة ملونة 1شEل صح�ح.........أن یتعرف  )٨-٧(

 

  : على فترات الیوم......... أن یتعرف ) : ٨(الهدف التعل�مي رقم 
  : األهداف السلو�Eة

  .صح�حعن سؤال متى تست�قظ ؟ 1شEل .......... أن یجیب  )١-٨(
  .عن سؤال متى تشرق الشمس ؟ 1شEل صح�ح.......... أن یجیب  )٢-٨(
   .على وقت الغداء 1شEل صح�ح......... أن یتعرف  )٣-٨(



  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو! اإلعاقة العقلة 
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  .على وقت صالة الظهر 1شEل صح�ح......... أن یتعرف  )٤-٨(
  . على وقت صالة العصر 1شEل صح�ح......... أن یتعرف  )٥-٨(
  . لى وقت صالة المغرب 1شEل صح�حع......... أن یتعرف  )٦-٨(
  . على وقت صالة العشاء 1شEل صح�ح......... أن یتعرف  )٧-٨(

 

  : على الفصول األر�عة........... أن یتعرف ) : ٩(الهدف التعل�مي رقم
  : األهداف السلو�Eة

  . على فصل الشتاء 1شEل صح�ح.......... أن یتعرف )١-٩(
  . فصل الصیف 1شEل صح�حعلى .......... أن یتعرف  )٢-٩(
  . على فصل الر��ع 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٣-٩(
  . على فصل الخر\ف 1شEل صح�ح.......... أن یتعرف  )٤-٩(
   . أسماء الفصول األر�عة 1شEل صح�ح.......... أن یذEر  )٥-٩(

 

  : على أغراضه.......... أن یتعرف ) : ١٠(الهدف التعل�مي رقم 
  : لسلو�Eةاألهدف ا

  . على حقیبته 1شEل صح�ح.......... أن یتعرف  )١-١٠(
  . على Eت1ه 1شEل صح�ح.......... أن یتعرف  )٢-١٠(
  . على مال1سه 1شEل صح�ح.......... أن یتعرف  )٣-١٠(

 

  :على النقود......... أن یتعرف ) : ١١(الهدف التعل�مي رقم 
  : األهداف السلو�Eة

  .على الجن�ه 1شEل صح�ح..... .....أن یتعرف  )١-١١(
  . جن�ه 1شEل صح�ح) ٥(على .......... أن یتعرف  )٢-١١(
  . جن�ه 1شEل صح�ح) ١٠(على .......... أن یتعرف  )٣-١١(
  . جن�ه 1شEل صح�ح) ٢٠(على .......... أن یتعرف  )٤-١١(
  . جن�ه 1شEل صح�ح) ٥٠(على .......... أن یتعرف  )٥-١١(
  . جن�ه 1شEل صح�ح) ١٠٠(على ......... .أن یتعرف  )٦-١١(

 

  : صغیر/ مفاه�م Eبیر.......... أن �میز ) : ١٢(الهدف التعل�مي رقم 
  : األهداف السلو�Eة

  . إلى األش�اء الكبیرة داخل الفصل 1شEل صح�ح........ أن �شیر  )١-١٢(



  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو! اإلعاقة العقلة 
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  . إلى األش�اء الصغیرة داخل الفصل 1شEل صح�ح........ أن �شیر  )٢-١٢(
  . الشEل الكبیر من خالل التوصیل 1شEل صح�ح....... أن �طاب5  )٣-١٢(
  . الشEل الصغیر من خالل التوصیل 1شEل صح�ح....... أن �طاب5  )٤-١٢(
  . مفهوم Eبیر 1شEل صح�ح......... أن �میز  )٥-١٢(
  . مفهوم صغیر 1شEل صح�ح......... أن �میز  )٦-١٢(

 : مفاه�م طو\ل قصیر، ثقیل خفیف........ �میز  أن) : ١٣(الهدف التعل�مي رقم  

 : األهداف السلو�Eة

 . إلى الشيء الطو\ل 1شEل صح�ح.......... أن �شیر  )١-١٣(

 . إلى الشيء القصیر 1شEل صح�ح.......... أن �شیر  )٢-١٣(

 . الشيء الثقیل عند حمله 1شEل صح�ح.......... أن یذEر  )٣-١٣(

 .الشيء الخفیف عند حمله 1شEل صح�ح... .......أن یذEر  )٤-١٣(

  

 : على محتو�ات الفصل.......... أن یتعرف ) : ١٤(الهدف التعل�مي رقم 

 : األهداف السلو�Eة

 . إلى السبورة 1شEل صح�ح......... أن �شیر  )١-١٤(

 . إلى الكرسي عندما �طلب منه......... أن �شیر  )٢-١٤(

 . سیها عندما �طلب منهإلى Eر ......... أن �شیر  )٣-١٤(

 . إلى مساحة السبورة 1شEل صح�ح......... أن �شیر  )٤-١٤(

 . إلى طاولة المعلم 1شEل صح�ح......... أن �شیر  )٥-١٤(

 . إلى المEیف 1شEل صح�ح........ أن �شیر  )٦-١٤(

 . إلى سلة المهمالت 1شEل صح�ح........ أن �شیر  )٧-١٤(

 . لى لوحة المثیرات ال1صر\ة 1شEل صح�حإ........ أن �شیر  )٨-١٤(

  

 : على المفاه�م المEان�ة.......... أن یتعرف ) : ١٥(الهدف التعل�مي رقم 

 : األهداف السلو�Eة

 . على مفهوم فوق 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )١-١٥(

 . على مفهوم تحت 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٢-١٥(

 . على مفهوم أمام 1شEل صح�ح...... .....أن یتعرف  )٣-١٥(

 . على مفهوم خلف 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٤-١٥(



  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو! اإلعاقة العقلة 
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 . على مفهوم �مین 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٥-١٥(

 . على مفهوم �سار 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٦-١٥(

  

  المجال األكادیمي

 .مهارات التواصل غیر اللفظي..... .....أن ینمي ) : ١(الهدف التر�وB العام  

 

 : مهارات التواصل ال1صرB ........... أن ینمي ) : ١(الهدف التعل�مي رقم 

  : األهداف السلو�Eة
 

  .1صر\ًا مع المتحدث 1شEل صح�ح......... أن یتواصل  )١- ١(

 .1صر\ًا مع الصور 1شEل صح�ح......... أن یتواصل  )٢- ١(

 .1صر\ًا مع األش�ْا والمجسمات 1شEل صح�ح......... أن یتواصل  )٣- ١(

 

 : مهارات التواصل البدیل.......... أن ینمي ) : ٢(الهدف التعل�مي رقم 

 : األهداف السلو�Eة

  .إلى األش�اء المألوفة في جلسة التواصل 1شEل صح�ح......... أن �شیر  )١- ٢(

 .المألوفة في البیت 1شEل صح�حإلى األش�اء ......... أن �شیر  )٢- ٢(

 .إلى أجزاء الجسم 1شEل صح�ح......... أن �شیر  )٣- ٢(

 .إلى الصور التي تحتاجها 1شEل صح�ح......... أن �شیر  )٤- ٢(

 .صفحات دفتر التواصل عند الطلب منه 1شEل صح�ح........ أن �قلب  )٥- ٢(

 .ح�حصورة عند طلبها منه 1شEل ص........... أن �عطي  )٦- ٢(

 .الصورة عند الحاجة 1شEل صح�ح........... أن �عطي  )٧- ٢(

 .وسیلة التواصل عند الحاجة 1شEل صح�ح.......... أن �ستخدم  )٨- ٢(

 

 : مهارات التواصل االستق1ال�ة........... أن ینمي ) : ٣(الهدف التعل�مي رقم 

 : األهداف السلو�Eة

 .لمEونة من طلب واحد عند الطلب منه 1شEل صح�حالتعل�مات ال1س�طة ا..... أن یت1ع  )١- ٣(

 .التعل�مات اللفظ�ة المEونة من طلبین متسلسلین عند الطلب منه 1شEل صح�ح..أن یت1ع )٢- ٣(

 .التعل�مات اللفظ�ة المEونة من طلبین غیر متسلسلین عند الطلب 1شEل صح�ح........ أن یت1ع  )٣- ٣(

 .ءات وتعابیر الجسد عند تعامله مع اآلخر\ن 1شEل صح�حمهارات اإل�ما...... أن �ستخدم  )٤- ٣(

 .على مجموعة األصوات المألوفة في البیئة عند الطلب منه 1شEل صح�ح.......... أن یتعرف  )٥- ٣(

 .1شEل صح�ح) اللعب، خذ، هات( األدوار أثناء تفاعله مع اآلخر\ن .......... أن یت1ادل  )٦- ٣(

 



  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو! اإلعاقة العقلة 
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 . مهارات التواصل اللفظي............ ینمي أن ) ٢(الهدف التر�وB العام 

 

 : عن تردید ع1ارات المتحدث........... أن �Eف  : )١(الهدف التعل�مي رقم 

 

  :األهداف السلو�Eة

 .عن المعلومات الشخص�ة بدون تردید 1شEل صح�ح....... أن یجیب  )١- ١(

 .ید 1شEل صح�حعن أسئلة االخت�ار بین شئیین بدون ترد....... أن یجیب  )٢- ١(

 .بدون تردید 1شEل صح�ح...) ماذا ، أین ، Eیف (عن عشرة أسئلة إستفهام�ة ....... أن یجیب  )٣- ١(

 .ال بدون تردید 1شEل صح�ح/ بنعم........ أن یجیب  )٤- ١(

 .عشر صور محددة بدون تردید 1شEل صح�ح....... أن �سمي  )٥- ١(

 

الضمائر وأسماء اإلشارة 1شEل صح�ح أثناء تحدثه ........ ...أن �ستخدم  : )٢(الهدف التعل�مي رقم 
 : مع اآلخر\ن

  : األهداف السلو�Eة

 1شEل صح�ح) هذا(اسم اإلشارة ......... أن �ستخدم  )١- ٢(

 . 1شEل صح�ح) هؤالء(اسم اإلشارة .......... أن �ستخدم  )٢- ٢(

 .1شEل صح�ح) أنا(الضمیر .......... أن �ستخدم  )٣- ٢(

 .1شEل صح�ح) أنت(الضمیر .......... أن �ستخدم  )٤- ٢(

 .1شEل صح�ح) ك، B(الضمیر .......... أن �ستخدم  )٥- ٢(

 .1شEل صح�ح) هو(الضمیر .......... أن �ستخدم  )٦- ٢(

 .1شEل صح�ح) هى(الضمیر .......... أن �ستخدم  )٧- ٢(

 )......... �أكل یذهب ،( �اء المذEر للفعل 1شEل صح�ح ...... أن �ستخدم  )٨- ٢(

 )......... تذهب ، تأكل( تاء المؤنت للفعل 1شEل صح�ح...... أن �ستخدم  )٩- ٢(

 

 : الصوت 1شEل صح�ح أثناء Eالمه....... أن ینط5  : )٣(الهدف التعل�مي رقم 

  : األهداف السلو�Eة

 .الصوت منفردًا 1شEل صح�ح........... أن ینط5  )١- ٣(

 .الصوت في مقاطع 1شEل صح�ح... ........أن ینط5  )٢- ٣(

 .الصوت في أول الكلمة 1شEل صح�ح........... أن ینط5  )٣- ٣(

 .الصوت في وسط الكلمة 1شEل صح�ح........... أن ینط5  )٤- ٣(

 .الصوت في آخر الكلمة 1شEل صح�ح........... أن ینط5  )٥- ٣(
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١١١

 .الصوت في جملة 1شEل صح�ح........... أن ینط5  )٦- ٣(

 .نط5 الصوت في Eالمه 1شEل صح�ح........... أن �عمم  )٧- ٣(

  

 : مفرداته اللغو�ة............ أن ینمي  : )٤(الهدف التعل�مي رقم 

 األهداف السلو�Eة

 .أفراد األسرة في جلسة التواصل 1شEل صح�ح.......... أن �سمي  )١- ٤(

 .التواصل 1شEل صح�ح ةمسم�ات من مجموعة المواصالت في جلس) ٥..... (أن �سمي  )٢- ٤(

 .جلسة التواصل 1شEل صح�ح مسم�ات من مجموعة الحیوانات في) ٥.......... (أن �سمي  )٣- ٤(

 .أجزاء الجسم في جلسة التواصل 1شEل صح�ح........ أن �سمي  )٤- ٤(

 .مسم�ات من مجموعة الطیور في جلسة التواصل 1شEل صح�ح) ٥........ (أن �سمي  )٥- ٤(

 .مسم�ات من مجموعة المال1س في جلسة التواصل 1شEل صح�ح) ٥........ (ي أن �سم )٦- ٤(

مسم�ات من مجموعة األدوات واألثاث المنزلي في جلسة التواصل 1شEل ) ٥....... (أن �سمي ) ٧- ٤(
 .صح�ح

 .مجموعة األلوان في جلسة التواصل 1شEل صح�ح........ أن �سمي  )٨- ٤(

 .�ات من مجموعة الفواكه في جلسة التواصل 1شEل صح�حمسم) ٥........ (أن �سمي  )٩- ٤(

 .مسم�ات من مجموعة الخضروات في جلسة التواصل 1شEل صح�ح) ٥......... (أن �سمي  )١٠- ٤(

 .مسم�ات من مجموعة المهن في جلسة التواصل 1شEل صح�ح) ٥..........(أن �سمي  )١١- ٤(

  

 : لمهارات التعبیر\ة والمحادثةا.......... أن ینمي  : )٥(الهدف التعل�مي رقم 

 : األهداف السلو�Eة

 .األدوار أثناء تفاعله مع اآلخر\ن 1شEل صح�ح......... أن یت1ادل  )١- ٥(

 .عن الخروج عن الس�اق عند تواصله مع اآلخر\ن 1شEل صح�ح........ أن یتوقف  )٢- ٥(

 .ناء حواره معهم 1شEل صح�حثأعلى األسئلة الموجهة إل�ه من اآلخر\ن ........ أن یجیب  )٣- ٥(

 .على ما �حدث في رسم م1سط في جلسة التواصل 1شEل صح�ح......... أن �عل5  )٤- ٥(

 .لفظ�ًا عن احت�اجاته األساس�ة 1شEل صح�ح......... أن �عبر  )٥- ٥(

 .جملة من Eلمتین 1شEل صح�ح........ أن �Eّون  )٦- ٥(

 .ت 1شEل صح�حجملة من ثالث Eلما........ أن �Eّون  )٧- ٥(

 .جملة أكثر من ثالث Eلمات 1شEل صح�ح........ أن �Eّون  )٨- ٥(

 .جملتین مترا1طتین 1شEل صح�ح........ أن �Eّون  )٩- ٥(
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١١٢

 .1شEل صح�ح قصة مصورة قصیرة........ أن �سرد  )١٠- ٥(

   .عن مجموعة من الصور المتسلسلة 1شEل صح�ح......... أن �عبر  )١١- ٥(
  

 اعياالجتم: المجال
 

 . مهاراته االجتماع�ة............ أن �طور: الهدف التر�وB العام

 

 : زمالئه اللعب.......... أن �شارك ) : ١(الهدف التعل�مي رقـــم 

 : األهداف السلو�Eة

 .زمالئه في الطابور الص1احي 1شEل صح�ح......... أن �شارك  )١- ١(

 .ضة 1شEل صح�حزمالئه في حصص الر\ا......... أن �شارك  )٢- ١(

 .زمالئه في الرحالت الترفیه�ة 1شEل صح�ح......... أن �شارك  )٣- ١(

 .زمالئه في اللعب الثنائي 1شEل صح�ح......... أن �شارك  )٤- ١(

 .على زمالئه 1شEل صح�ح........... أن �سلم  )٥- ١(

 .على أسماء زمالئه عند سؤاله 1شEل صح�ح........ أن یتعرف  )٦- ١(

 .في حلقة دائر\ة مع زمالئه 1شEل صح�ح........... �قف  أن )٧- ١(

 .ید زمیله عند الذهاب إلى المطعم 1شEل صح�ح.......... أن �مسك  )٨- ١(

 . الوج1ة مع زمالئه 1شEل صح�ح......... أن یتناول  )٩- ١(

 .1شEل صح�ح) الزحل�قة ( مع زمالئه على األرجوحة ........ أن یلعب  )١٠- ١(

 

 :المعلمین النشاطات التر�و�ة......... أن �شارك ) : ٢(عل�مي رقــم الهدف الت

 : األهداف السلو�Eة

 .على أسماء المعلمین داخل الفصل 1شEل صح�ح........ أن یتعرف  )١- ٢(

 .على أسماء معلمي الخدمات المساندة 1شEل صح�ح........ أن یتعرف  )٢- ٢(

 .�طة الصادرة من المعلم 1شEل صح�حالتعل�مات ال1س.......... أن یت1ع  )٣- ٢(

 .دفتر التواصل الخاص 1ه 1شEل صح�ح........ أن �حضر  )٤- ٢(

 .إلى المEان المخصص لجلوسه 1شEل صح�ح......... أن �حضر  )٥- ٢(

 .المعلمین في النشاj الترفیهي 1شEل صح�ح......... أن �شارك  )٦- ٢(
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١١٣

 : على األقارب...... ......أن یتعرف ) : ٣(الهدف التعل�مي رقم 

 : األهداف السلو�Eة

 .على أب�ه عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )١- ٣(

 .على أمه عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )١- ٣(

 .على أخ�ه عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٣- ٣(

 .ه عند الطلب منه 1شEل صح�حعلى أخت........... أن یتعرف  )٤- ٣(

 .على جده عند الطلب منه 1شEل صح�ح............ أن یتعرف  )٥- ٣(

 .على جدته عند الطلب منه 1شEل صح�ح............ أن یتعرف  )٦- ٣(

 

 : على األدوات واألثاث المنزلي...... أن یتعرف ) : ٤(الهدف التعل�مي رقــم 

 : األهداف السلو�Eة

 .على السر\ر عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... ف أن یتعر  )١- ٤(

 .على التلفاز عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٢- ٤(

 .على الثالجة عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٣- ٤(

 

 : على المراف5 المختلفة في المنزل....... أن یتعرف  : )٥( الهدف التعل�مي رقــم

 : األهداف السلو�Eة

 .على غرفة النوم عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )١- ٥(

 .على غرفة الجلوس عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٢- ٥(

 .على الحمام عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٣- ٥(

 .ند الطلب منه 1شEل صح�حعلى المطبخ ع........... أن یتعرف  )٤- ٥(

  .على الحد�قة عند الطلب منه 1شEل صح�ح........... أن یتعرف  )٥- ٥(


