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 ٌٝاٌغب٠خ أٚ اٌّشِٝ أٚ اٌغشع أٚ اٌجغ١خ أٚ اٌمظذ اٌزٞ ٠غؼٝ اٌفشد إ ٛ٘

.ثٛعبئً ِششٚػخ  رؾم١مخ

 أْ ,ػجبسح ػٓ ٚطف ٌٍزٛلؼبد اٌزٟ ٠أًِ ِخططٟ ِٕٚفزٞ إٌّب٘ظ

رؾظً فٟ عٍٛن اٌطٍجخ ٔز١غخ ِشٚسُ٘ فٟ خجشاد رؼ١ّ١ٍخ ِؼ١ٕخ 

.ٚرفبػٍُٙ ِغ ِٛالف رذس٠غ١خ ِؾذدح

 رظف اٌزغ١ش اٌّطٍٛة إؽذاصٗ فٟ عٍٛن ( عٍّخ خجش٠خ )ػجبسح ٚطف١خ

اٌّزؼٍُ ثؼذ ِشٚسٖ ثخجشٖ أٚ ػذح خجشاد خالي اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ 



٘ٛ ٚطف ٌٍزغ١ش اٌّزٛلغ ؽذٚصٗ فٟ عٍٛن اٌّزؼٍُ ٔز١غخ 

رض٠ٚذٖ ثخجشاد رؼ١ّ١ٍٗ ٚرفبػ١ٍٗ ِغ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ 

اٌّؾذدح فبٌٙذف ٚاٌغٍٛن ٚعٙبْ ٌؼٍّٗ ٚاؽذح إر أْ اٌٙذف 

ِشرجؾ ثبٌغٍٛن ٚاٌغٍٛن ٠زجغ اٌٙذف ِٚٓ ٕ٘ب ٠ظجؼ 

ٚطف اٌٙذف ػٍٝ أٔٗ إٌز١غخ إٌٙبئ١خ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ أٚ 

.٘ٛ اٌغب٠خ اٌزٟ رغؼٝ اٌّذسعخ ٌزؾم١مٙب 

اٌٙذف اٌزشثٛٞ



أطاللب ِٓ اٌٙذف اٌشبًِ ٌٍزشث١خ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚاٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ ر١ٙئخ 

اٌفشص إٌّبعجخ ٌّغبػذح األفشاد ػٍٝ إٌّٛ اٌشبًِ سٚؽ١ب ٚخٍم١ب ٚفىش٠ب 

ٚاعزّبػ١ب ٚعغ١ّب إٌٝ ألظٝ ِب رغّؼ ثٗ اعزؼذادارُٙ ٚإِىبٔبرُٙ فٟ ػٛء 

ؽج١ؼخ اٌّغزّغ اٌى٠ٛزٟ ٚفٍغفزٗ ٚآِبٌٗ ؽجمب ٌٍزغ١١شاد اٌزٟ رؾذس فٟ 

.اٌؼٛاًِ اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ 

ٟ٘ إٌزبئظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ٠غؼٝ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ ثىً ِؤعغبرٗ ٚثىً * 

.إِىبٔبرٗ إٌٝ رؾم١مٙب 

ٚرؼزجش األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ سوٕب ٘بِب ِٓ أسوبْ إٌّٙظ اٌذساعٟ ثّفِٙٛٗ -

.اٌؾذ٠ش ٚرظٙش األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ػبدح فٟ طٛسح ػبِخ 

األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ اٌؼبِخ



أٔٛاع األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٚفمب ٌذسعخ 
ػ١ِّٛزٙب

األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ 
اٌؼبِخ 

أ٘ذافٙب ٚاعؼخ 

إٌطبق ػبِخ 

اٌظ١بغخ رزؾمك 

ػٓ ؽش٠ك ػ١ٍّخ 

رشث٠ٛخ وبٍِخ 

ٚثٍٛغٙب ٠غزغشق 

ٚلزب ؽ٠ٛال 

–ر١ّٕخارغب٘بد) 

-رفى١ش-ػبداد

(رزٚق -١ِٛي

أ٘ذاف خبطخ رشرجؾ 

ثّمشس دساعٟ ِؼ١ٓ أٚ 

ٚؽذح دساع١خ ٟٚ٘ 

أ٘ذاف لظ١شح اٌّذٜ 

رؾذد ثذلخ ٚرٛػؼ ِب 

٠غت أْ ٠زؼٍّٗ اٌز١ٍّز ِٓ 

دساعخ ِمشس ِؼ١ٓ ٠ؼؼٙب 

سعبي اٌزشث١خ

-اوغبة ِؼٍِٛبد ِف١ذح)

-رفى١ش ػٍّٟ ع١ٍُ

(ارغب٘بد ػ١ٍّخ ع١ٍّخ

رظبؽ أوضش رفظ١ال 

ٚدلٗ ٚرؾذ٠ذا ٚرشرجؾ 

ثبٌذسط اٌّشاد رؼٍّٗ 

ٚثبٌّفب١ُ٘ اٌٛاسدح ف١ٗ 

٠غت أْ رظف عٍٛن  

اٌز١ٍّز ػٍٝ أْ ٠ىْٛ 

٘زا اٌغٍٛن ظب٘ش ٠ّىٓ 

ِالؽظزٗ ٚاٌؾىُ ػ١ٍٗ 

ٚرؾذد اٌّغزٜٛ اٌزٞ 

٠غت أْ ٠ظً إ١ٌٗ ٘زا 

اٌغٍٛن ٚاٌزٞ ٠مجً أٚ 

٠شفغ أداء اٌز١ٍّز 

١ّ٠ض )ػٍٝ أعبعٗ 

 -وزبثخ ِمبي–ثبٌطؼُ 

(٠زوش



. اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخطؾ سعُ

. ( اٌّٙبساد ) إٌّبعجخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخجشاد اخزجبس

. اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌٛعبئً ٚ اٌزذس٠ظ أعب١ٌت ٚ ؽشق رؾذ٠ذ

( ٌٍطبٌت رٛط١ٍٗ رُ ِب ل١بط )  ع١ٍُ ٌزم٠ُٛ اٌٛطٛي

أ١ّ٘خ رؾذ٠ذ األ٘ذاف ٌٍؼًّ اٌزشثٛٞ

اٌطش٠مخ اٌغضئ١خاٌطش٠مخ اٌى١ٍخ
اٌطش٠مخ اٌى١ٍخ  

اٌغضئ١خ

ؽشق اٌزذس٠ظ



ِغز٠ٛبد اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ

(أٛاع اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ) 



٠ّىٓ أْ رّضً ِغز٠ٛبد األ٘ذاف ثّضٍش ِمٍٛة لبػذرٗ رّضً أ٘ذاف 

ٚسأط اٌّضٍش ٠ّضً أ٘ذاف اٌذسط,اٌّغزّغ 

.

.

.

أ٘ذاف اٌّغزّغ

أ٘ذاف اٌزشث١خ

أ٘ذاف اٌّشؽٍخ

أ٘ذاف اٌّغبالد

أ٘ذاف اٌّٛاد

أ٘ذاف اٌذسط



ِظبدس اشزمبق األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ

فٍغفخ  -1

اٌّغزّغ

رشزك 

األ٘ذاف ِٓ 

ؽج١ؼخ  

اٌّغزّغ ِٓ 

ؽ١ش ل١ّٗ 

ٚػبدارٗ 

ٚرمب١ٌذٖ 

ِٚشىالرٗ 

ٚؽّٛؽبرٗ 

ٚؽبعبرٗ

اٌّزؼٍُ -2

(اٌز١ٍّز) 
ألْ اٌزشث١خ اٌؾذ٠ضخ 

رذٚس ؽٛي اٌّزؼٍُ 

ف١غت أْ رزفك ِغ

ؽبعبرٗ

لذسارٗ ٚإعزؼذادارٗ

ٚرشاػٟ ِشاؽً 

إٌّٛ

ٚخظبئض ١ِٚٛي 

اٌزال١ِز فٟ وً 

ِشؽٍخِٓ ِشاؽً 

اٌؼّش

اٌّؼشفخ -3

اٌّبدح ) 

(اٌذساع١خ 

ألٕٔب ٔؼ١ش فٟ 

ػظش اإلٔفغبس 

اٌّؼشفٟ فالثذ 

أْ ٔشعغ إ١ٌٙب 

ألْ ٌىً 

ِبدح أ٘ذاف 

ِؾذدح

اإلرغب٘بد  -4

اٌؼب١ِخ اٌؾذ٠ضخ

٠غت أْ ٔؼ١ش 

ػظش اٌزطٛساد 

اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼبٌُ 

ػظش

اٌىّج١ٛرش

ػظش اٌفؼبء

ٚاأللّبس 

اٌظٕبػ١خ 

...إٌخ



.اٌفٍغفخ اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب إٌظبَ اٌزشثٛٞ  -1

.األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ  -2

.األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍّشؽٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  -3

(.اٌش٠بػ١بد –اٌّٛاد اإلعزّبػ١خ –اٌٍغخ اٌؼشث١خ .)أ٘ذاف اٌّغبي اٌذساعٟ  -4

أ٘ذاف اٌّبدح ) األ٘ذاف اٌخبطخ ثّؾزٜٛ دساعٟ ِؼ١ٓ  -ِؾزٜٛ دساعٟ 5

( .اٌذساع١خ 

.خظبئض إٌّٛ ٌٍّزؼٍُ –6

.ؽج١ؼخ اٌّؼشفخ  -7

.ؽبعبد اٌّغزّغ  -8

األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ إشزمبقِظبدس 



اٌفشق ث١ٓ 

أ٘ذاف اٌزشث١خ      ٚ     أ٘ذاف اٌزذس٠ظ

اٌظ١بغخ

رؾم١مٙب

رزظف ثبٌؼ١ِّٛخ 

ٚاٌشّٛي ٚػذَ 

اٌٛػٛػ

     ِضً     

خٍك ع١ً ٠ؤِٓ  -1

.ثشثٗ صُ ػشٚثزٗ 

. رى٠ٛٓ اٌّٛاؽٓ -2

رؾم١ك اٌؼذاي  -3

.االعزّبػ١خ 

ٚاػؾخ ِٚؾذدح ثبٌٕغجخ 

ٌٍّزؼٍُ

٠ّٚىٓ ٚػغ اٌطشق 

. ٌزؾم١مٙب

ِٚٓ اٌغًٙ ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ 

٠ؼشف اٌٛعبئً إٌّبعجخ 

ٚؽشق اٌزم٠ُٛ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب 

.ؽالثٗ 

٠ؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب

ِؤعغبد 

وض١شح  إعزّبػ١خ

١ٌٚغذ اٌّذسعخ 

فمؾ

٠ؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب 

اٌّذسعخ ٚاٌّذسط ٚؽذّ٘ب 

.فمؾ 



نقصد ابلأهداف امسلوكية ماذا 

أْ ٠فؼٍٗ اٌطبٌت أٚ ٠ٕزغٗ ثؼذ ٕزظشٟ٘ ػجبسح لبثٍخ ٌٍم١بط رظف ِب ٠
إرّبَ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚرغّٝ ثّغ١ّبد أخشٜ ِٕٙب األ٘ذاف اٌزىز١ى١خ 

. ٚاأل٘ذاف اإلعشائ١خ ٚأ٘ذاف اٌّؼٍُ ٚاٌطالة ٚاأل٘ذاف اإلعشائ١خ

(ِىٛٔبرٗ ) وزبثخ اٌٙذف اٌغٍٛوٟ لبػذح 
 ْرؾذ٠ذ اٌؾذ األدٔٝ ِٓ + ِظطٍؼ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ + فؼً عٍٛوٟ + أ

ظشٚف رؾم١ك ( + ِضً رؾذ٠ذ اٌٛلذ أٚ ِغزٜٛ اإلٔغبص ) األداء 
.اٌٙذف 

اٌغٍٛوٟأخطبء فٟ ط١بغخ اٌٙذف 
 أفؼبي رمجً رفغ١شاد ػذ٠ذح ٠ٚغت ػذَ اعزخذاِٙب فٟ اٌٙذف

اٌغٍٛوٟ ٟٚ٘ 
.     ٚغ١شٖ  ..٠غؼت –٠فشػ  -١ّ٠ً إٌٝ -٠غزّزغ –٠مذس –٠فُٙ  -٠ؼٟ 

                                                            



أْ ٠ىْٛ اٌٙذف اٌغٍٛوٟ

ِبٟ٘ ششٚؽ ط١بغخ اٌٙذف اٌغٍٛوٟ



 :ط١بغخ األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ رغبػذ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ
ثزي وً اٌغٙذ ٌزؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف  -1
رم٠ُٛ ِٛػٛػٟ ٚدل١ك ٌٕزبئظ اٌزؼٍُ  -2
عؼً اٌششػ داخً اٌظف ِٕظجب ػٍٝ رؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف  -3

فال ٠خشط ػٓ اٌذسط ٚال ٠ؼ١غ اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٘جبء
ٟ رٛط١ً اٌّؼٍِٛخ ٌسعُ خطخ ّٔٛرع١خ ٌٍذسط ٚثبٌزب -4

ٌٍطبٌت ثأعًٙ اٌطشق 
رؾذ٠ذ اٌخجشاد ٚاألٔشطخ ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبعجخ  -5

ٌزؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف 
 رؾذ٠ذ ِؼب١٠ش ِٕبعجخ ٌٍزم٠ُٛ ثىزبثخ أعئٍخ ِمٕٕخ ٌم١بط رٍه -6

األ٘ذاف 

 ٌّبرا ٠غت ػ١ٍٕب ط١بغخ أ٘ذاف عٍٛو١خ ٌٍذسط



 
صٌاغة األهداف فً صورة نشاط تعلٌمً ٌقوم به المعلم  -1

.ولٌس فً صورة نتاجات التعلم المتوقع للطالب القٌام بها

.صٌاغة األهداف بطرٌقة تنصب على المحتوى -2

صٌاغة األهداف فً صورة نتاجات تعلٌمٌة غامضة أو غٌر  -3

.واضحة 

صٌاغة األهداف بصورة تركز على أنشطة التعلم ولٌس على  -4

. نتاجات التعلم

. صٌاغة األهداف بصورة تحتوي على أكثر من ناتج تعلٌمً  -5

ممارسات خطأ فً صٌاغة األهداف السلوكٌة 

   



األفعال السلوكية

اٌّغبي : صبٌضب 
اٌٛعذأٟ ٚاالٔفؼبٌٟ

٠ٚشزًّ ا١ٌّٛي ) 
ٚاٌم١ُ ٚاال٘زّبِبد 

ٚاالرغب٘بد 
(ٚاٌززٚق

اٌّغبي : صب١ٔب 
إٌفغؾشوٟ اٚ 

االدائٟ

٠ٚشزًّ اٌّٙبساد ) 
(  اٌؾشو١خ ٚاٌؼ١ٍّخ 

اٌّغبي : أٚال
اٌفىشٞ 

ٚاٌّؼشفٟ 

٠ٚشزًّ ) 
ِغز٠ٛبد 

اٌزفى١ش اٌغزخ ٚ 
(أفؼبٌٙب



المجال الفكري أوالمعرفً : أوال

(وٌشتمل مستوٌات التفكٌر الستة و أفعالها) 

امتقومي 
 واحلمك

ٌقٌم ٌجادل ٌقدر 

ٌلحق 

ٌقوم 

ٌحكم 

ٌختار  

ٌقارن 

ٌخمن 

ٌتنبأ 

ٌقٌس  

ٌزود ٌثمن ٌمتدح  
ٌقابل 

ٌمٌز 

ٌنفذ 

ٌركز ٌشرح ٌثبت 
ٌبرهن ٌلخص 

 امرتكيب 

–ٌجمع –ٌرتب 
–ٌركب –ٌحشد 
–ٌخترع –ٌبنً 

–ٌشكل –ٌصمم 
–ٌنظم –ٌدبر 

ٌحضر –ٌخطط 
ٌنشئ –ٌقترح –
ٌصنف –ٌكتب –
ٌؤلف –ٌربط –
ٌهٌئ –ٌنمً –
ٌحدث –ٌشرح –
ٌهذب –ٌعدل –

ٌشكل –

 امتحليل

ٌحلل ٌقارن 
ٌفرق ٌمٌز 
ٌحسب ٌبٌن 

ٌصف ٌفحص 
ٌجرب ٌسأل 
ٌختبر ٌرسم 
ٌفكك ٌتعرف 
ٌحدد ٌوضح 
ٌشٌر ٌختار 
ٌقسم ٌجزئ

 امتطبيق

ٌطبق  ٌختار 
ٌستخدم ٌالحظ 
ٌمثل ٌوظف 
ٌوضح ٌفسر 
ٌجري ٌجدول 

ٌحل 

ٌنشئ ٌغٌر 

ٌعدل ٌعرض 
ٌكشف ٌجرب 

ٌعالج 

ٌعد 

ٌفتح 

ٌربط 

امفهم 
 والاستيعاب

ٌصف ٌصنف 
ٌستوعب ٌنفذ 

ٌناقش ٌوضح 
ٌعبر 

ٌعٌن 

ٌلخص ٌتنبأ  

ٌشٌر 

ٌحل 

ٌمٌز 

ٌصرح  
ٌستعرض ٌمثل 
ٌتوقع ٌصمم 

ٌقرر 

 امتذكر

ٌنظم ٌعرف  
ٌختار ٌضاعف 
ٌلصق ٌذكر  
ٌسمً  ٌرتب 
ٌصف ٌنسب  
ٌعٌد ٌستعٌد  
ٌتذكر ٌستخرج 
ٌحفظ  ٌحدد 

ٌقابل ٌخطط  
ٌعٌن 



 (ويش متل املهارات احلركية وامعملية ) 

–يفحص –يتناول –يبين –يصنف    
يؤدي –يعرب –يفرق –يكتب –جيري 

–يقيس –يعمل –يلون –يرمس –
خل   ..يشارك –جيمع –يقرأأ –يس تخدم   ا 

أواألدائً النفسحركًالمجال : ثانٌا 



 (ويش متل امليول وامقمي والاهامتمات والاجتاهات وامتذوق )  

–ٌسأل –ٌمتدح –ٌفاضل –ٌفضل –ٌتقبل –ٌحاول 
–ٌخضع –ٌشق –ٌقاسم –ٌرٌد –ٌتبرع –ٌتطوع 

ٌتحدى –ٌشجع –ٌعارض –ٌحترم –ٌستجٌب –ٌستاء 
ٌغضب –ٌشكر –ٌحمد –

المجال الوجدانً واالنفعالً: ثالثا 



اٌّؼشف١خ األ٘ذاف  -1

(إٌفغ١خ اٌؾشو١خ ) اٌّٙبس٠خ األ٘ذاف  -2

األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ -3

أْ اٌز١ٍّز ِضً ٌٛرخ١ٍٕب: رزٛاصْ األ٘ذاف 

اٌىشح ِمغُ إٌٝ صالصخ ِٕبؽك  

ِزغب٠ٚخ وّب فٟ اٌشىً 

أنواع األهداف السلوكٌة 

 

المجال 
الحركي 
المهاري

المجال الوجداني

المجال 
المعرفي 

العقلي



 ٓٚلذ ٠خزٍف اٌزشو١ض ػٍٝ أؽذ اٌغٛأت ثذسعخ أوجش ِٓ اٌغبٔج١

.ٚ٘زا رجؼب ٌٕٛع اٌذسط , ا٢خش٠ٓ 

٠ٚشعغ رمغ١ُ األ٘ذاف إٌٝ اٌغٙٛد اٌزٟ ثزٌٙب اٌؼبٌُ اٌزشثٛٞ 

 (ٓثٍَٛ  ١ٕ٠ب١ِ )bloom )  )

 َعبِؼخ ش١ىبغٛ األِش٠ى١خ  1956ػب ِٓ َ.

ًووضعها فً مستوٌات ( تصنٌف األهداف ) فقد اهتم ف

متدرجة من السهل إلى الصعب ومن البسٌط إلى المركب وهذا 

-:فً الجزء التالً  ماسنوضحه



سلم المستوٌات المعرفٌة

التذكر

الفهم

التطبٌق

التحلٌل
التركٌب

التقوٌم

1

2

3

4
5

6



هً المعلومات والمعارف المراد إٌصالها للطالب فً 
:درس معٌن وتنقسم إلى ستة مستوٌات هً

٠ٚؼٕٟ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اعزشعبع اٌّؼٍِٛخ :  اٌززوش-1
دْٚ رطج١مٙب ِٚٓ األفؼبي اٌزٟ رغزخذَ ٌظ١بغخ ٘زٖ 

ٟ / ٠ؼّذد / ٠ؾّذد /٠ززوش: األ٘ذاف  ّّ ٠ُؼّشف / ٠غ

٠ٚؼٕٟ إدسان اٌّؼٕٝ اٌّزؼّٓ فٟ اٌّبدح : اٌفُٙ -2
اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚٓ األفؼبي اٌزٟ رغزخذَ ٌظ١بغخ ٘زٖ األ٘ذاف 

ػؼ /  ٠ؼًٍّ / ١ّ٠ّض /  ٠غزٕزظ/ ٠فّغش  : ّٛ ٠

األهداف المعرفٌة:أوال 



٠ٚؼٕٟ اعزخذاَ ِب رؼٍُ اٌطبٌت ِٓ ِؼبسف : اٌزطج١ك   -3

ٚؽمبئك ِٚفب١ُ٘ ٚٔظش٠بد ػ١ٍّخ فٟ ِٛالف عذ٠ذح ِٚٓ 

/  ٠م١ظ / ٠طجك  )األ٘ذاف األفؼبي اٌزٟ رغزخذَ ٌظ١بغخ ٘زٖ 

( .٠ؾغت 

٠ٚؼٕٟ رغضئخ اٌفىشح إٌٝ ػٕبطش٘ب ٚإثشاص ػاللخ :  اٌزؾ١ًٍ  -4

–٠مبسْ  -٠غضٞء -٠فّشق  -٠ٛاصْ  -٠ؾًٍّ ) وً ػٕظش ثب٢خش 

( .  ٠ظٕف 

لذسح اٌّزؼٍُ فٟ رشر١ت ٚرغ١ّغ ٚٚػغ األش١بء :  اٌزشو١ت -5

.ِؼب ِضً إػذاد ثؾش 

٠ٚؼٕٟ إطذاس األؽىبَ ػٍٝ األش١بء فٟ ػٛء :  اٌزم٠ُٛ  -6

ِؼب١٠ش ِؼ١ٕخ ٚ٘زا اٌّغزٜٛ ٘ٛ أػٍٝ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ألٔٗ 

٠ٕبلش / ٠مّذس / ٠ؾىُ ) ٠زؼّٓ ػٕبطش وً اٌّغز٠ٛبد اٌغبثمخ  

( .٠جشس / ٠ٕزمذ / 



 ٖاأل٘ذاف اٌّٙبس٠خ اٌؼبِخ ٚا١ٌذ٠ٚخ ٚاٌٍغ٠ٛخ اٌخبطخ ٚ٘ز ٟ٘

األ٘ذاف ٠ّىٓ رؾم١مٙب فٟ ِبدح اٌى١ّ١بء ِٓ خالي اٌزغبسة 

اٌى١ّ١بئ١خ ٚؽظ١ٍخ اٌؼًّ اٌّخجشٞ ٚرٕمغُ إٌٝ عزخ ِغز٠ٛبد 

٠ٚؼٕٟ إؽغبط ٚشؼٛس : ( اإلدسان اٌؾغٟ ) اٌّالؽظخ -1

ٚٚػٟ ٠ؤدٞ إٌٝ إٌشبؽ اٌؾشوٟ ِٚٓ األفؼبي اٌزٟ رغزخذَ 

ف٠ىزش / ٠ؾذد / ١ّ٠ض / ٠ظف /  ٠خزبسٌظ١بغخ ٘زٖ األ٘ذاف 

٠ٚؼٕٟ اعزؼذاد اٌّزؼٍُ ٌٍم١بَ ثٕٛع ِؼ١ٓ : ( االعزؼذاد ) اٌز١ٙؤ  -2

ِٓ اٌؼًّ ِٚٓ األفؼبي اٌزٟ رغزخذَ ٌظ١بغخ ٘زٖ األ٘ذاف 

٠زؾشن / ٠غ١ت / ٠ششػ  

( المهارٌة) األهداف النفسٌة الحركٌة :ثانٌا 



وتعنً أداء المهارة بصورة فعلٌة تتصف بالسرعة والقوة : التجوٌد -3
 -ٌقٌس  -ٌرسم  )والدقة ومن األفعال التً تستخدم لصٌاغة هذه األهداف

( عملٌة -ٌجري -ٌكتب  -ٌستخدم 

وتعنً مهارة التجدٌد وتتمٌز بالثقة واإلتقان ومن : االستجابة المركبة  -4
:األفعال التً تستخدم لصٌاغة هذه األهداف 

) ودقة - بسرعة -ٌقٌس )  

رؼذ٠ً اٌّٙبسح اٌّىزغجخ ٌزٛافك ِٛلفب عذ٠ذا ِٚٓ األفؼبي اٌزٟ : اٌزى١ف  -5
رغزخذَ ٌظ١بغخ ٘زٖ األ٘ذاف

(٠غ١ش  -٠ؼ١ف  -رٕظ١ُ  -٠ؼ١ذ  -٠ؼذي ) 

ٚرّزبص  اٌّٙبس٠ٚٞؼٕٟ أػٍٝ لّخ ِٓ اٌغبٔت : االطبٌخ أٚ اإلثذاع  -6
ثبثزىبس ّٔبرط ؽشو١خ عذ٠ذح ِٚٓ األفؼبي اٌزٟ رغزخذَ ٌظ١بغخ ٘زٖ األ٘ذاف 

(٠جذع  -٠جزىش  - ٠ٕشٟء -٠ظُّ ) 



 وتعنً الجوانب الوجدانٌة والعاطفٌة للطالب وهً تربط
المعلومات بالقٌم الدٌنٌة السلٌمة والعادات االجتماعٌة 

الصحٌحة وتنقسم إلى خمسة مستوٌات 
وٌعنً استعداد الطالب لتوجٌه انتباهه : االستقبال  -1

لظاهرة او مثٌر معٌن بمعنى الرغٌة فً المالحظة ومن 
-٠شبسن )األفعال التً تستخدم لصٌاغة هذه األهداف

(٠غّٟ - ٠ش١ش - ٠ؼطٟ
ٚرؼٕٟ ِشبسوخ اٌطبٌت ِشبسوخ ٔشطخ ثؾ١ش : االعزغبثخ -2

٠ٛعٗ اٌطبٌت أزجب٘ٗ ٌظب٘شح ِؼ١ٕخ ٠ٚغٍه ٔؾٛ٘ب ثشىً أٚ 
آخش ِٚٓ األفؼبي اٌزٟ رغزخذَ ٌظ١بغخ ٘زٖ األ٘ذاف

(٠ٕبلش / ٠غبػذ / ٠زذسة / ٠غزغ١ت )      

األهداف الوجدانٌة: ثالثا 



أو  شًوٌعنً إصدار الطالب حكماً أو قٌمة على :التقوٌم  -3
ظاهرة فً ضوء معٌاره الخاص ومن األفعال التً تستخدم 

)ٌبرر   -ٌقترح  -ٌربط  -قٌمة  -ٌقدر) لصٌاغة هذه األهداف  
وٌعنً تنظٌم القٌم فً نظام معٌن وتنظٌم : التنظٌم القٌمً -4

العالقات المتداخلة بٌنها ومن األفعال التً تستخدم لصٌاغة 
(ٌصمم  -ٌقارن  -ٌوازن  -ٌرتب –ٌنظم ) هذه األهداف

وٌعنً تنظٌم األفكار واالتجاهات بمعنى أن : التمٌز بقٌمة -5
الطالب قد كون لنفسه نظاماً قٌمٌاً ٌحكم سلوكه لوقت طوٌل 

ٌكفً الن ٌشكل خصائص شخصٌته وأسلوب حٌاته ومن 
ٌتحقق / ٌمارس )األفعال التً تستخدم لصٌاغة هذه األهداف 

(ٌثابر /  ٌدٌر/ ٌتصرف / من 



اٌذسطرجذأ ثزؾؼ١ش و١ف 

البداٌة عادة تكون بقراءة الدرس قراءة متأنٌة ودقٌقة وتحلٌل 

محتواه أي تجزئة الدرس إلى أجزاء صغٌرة تسهل عملٌة 

اشتقاق أهداف إجرائٌة أو سلوكٌة مقننة ٌتبعها كتابة أسئلة 
مناسبة لقٌاس تلك األهداف 

الذهنً والتمكن من المادة هو التحضٌركما نعلم جمٌعا ًأن 

الكتابً ومسك القلم وكتابة أهداف التحضٌراألهم إال أن 

سلوكٌة مقننه ٌساعد على ترتٌبا األفكار الذهنٌة كما ٌساعد 

على ترسٌخ المادة العلمٌة والحقائق والمفاهٌم فً ذهن المعلم 

وبالتالً ٌساعد على إعداد تصور مستقبلً لما سٌحدث أثناء 

شرح الدرس فً الفصل وٌكون شرح الدرس بعٌد عن 
.العشوائٌة والتخبط ٌمٌنا وشماال دون فائدة تذكر 

http://vb.naqaae.eg/naqaae958/
http://vb.naqaae.eg/naqaae958/





