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 :المجال المهاري يتضمن سبعة مستويات هي : ثالثًا 

 االضتكباٍ

 ايتٗيئة

 االضتجابة املوجٗة

 االضتجابة امليهاْيهية

 االضتجابة املسنبة

 ايتهيف

 ايتٓظيِ واالبتهاز







عًُية االدزاى اذتطي واالحطاع ايري يؤدي إىل ْػاط 

 .حسني 

 االستقبال: المستوى 

يتعسف عًى نيفية َطو آيةة ايهُةإ    -

 .بطسيكة صخيخة 

مييص  –يطسم  –يعصٍ  –يسبط  –يهتػف 

 .يتعسف عًى  –

 أمثلة لألهداف الدلوكية

 التعريف

 أفعال دلوكية



 االضتعداد ألداء ضًوى َعني 

 التهيئة: المستوى 

يبةةةةةدي ايس بةةةةةة    اضةةةةةتدداّ ايتُةةةةة ا   -

 يًسضِ ادتدازي

 .خيطو  –يبدأ  –يطتجيب  –يظٗس 

 أمثلة لألهداف الدلوكية

 التعريف

 أفعال دلوكية



 .ايتكًيد واحملاوية وارتطأ   ضوء َعياز َعني 

 االستجابة الموجهة: المستوى 

يؤدي ايدخوٍ وارتسوج إىل خػبة  -

 .املطسح  وفكًا يتعًيُات املعًِ 

يطبل طسيكة حتضري ايطني بػهٌ  -

  .صخيح

 .يكوّ بة  –يفخص  –يكيظ  –يسبط  –حيًٌ 

 أمثلة لألهداف الدلوكية

 التعريف

 أفعال دلوكية



 .األداء بعد تعًِ املٗازة 

 االستجابة الميكانيكية: المستوى 

يطبل قواعد ايصوت وااليكاء   ايكاء  -

 .قصيدة بػهٌ َضبوط

  .يػغٌ جٗاش ايفاْوع ايطخسي  -

تسضِ  –يٓظِ  –حيًٌ  –يػغٌ  –يسبط  –يؤدي 

 تهوٕ –تٓكٌ  –

 أمثلة ألهداف دلوكية

 التعريف

 أفعال دلوكية



 .األداء يًُٗازة املسنبة بدقة وضسعة 

 االستجابة المركبة: المستوى 

  .يكسأ ايكصيدة دوٕ أخطاء  -

 .ْفظ األفعاٍ   املطتوى ايطابل 

 أمثلة لألهداف الدلوكية

 التعريف

 أفعال دلوكية



املٗازات اييت تطوزٖا املتعًُة وتكدّ مناذج خمتًفة هلا تبعًا 

 .يًُوقف ايري تواجٗ٘ 

 التكيف: المستوى 

يعدٍ َٔ ْ ة ايصوت عٓد اداء املػةٗد   -

 .تبعًا يطبيعة املطسح 

 –يٓكح  –يعدٍ  –يغري  –يالئِ  –يهيف 

 .يعيد تسنيب 

 أمثلة لألهداف الدلوكية

 التعريف

 دلوكية أفعال



 .االبداع وايتطويس ملٗازات حسنية جديدة 

 التنظيم واالبتكار: المستوى 

 .إٔ يصُِ  الف نتاب عٔ االبداع -

يبتهس طسيكة يتػهيٌ ايطني    -

  .ايفداز

 .يصُِ  –يبتهس  –يطوز  –يبدع  –يٓظِ 

 أمثلة لألهداف الدلوكية

 التعريف

 أفعال دلوكية



 

 .أن يلقي الطالب قصيدة أمام زمالئه بشكل مضبوط•

أن يؤدي الطالب مشهد مسرحي يرمز للقلق بشكل •
 .صحيح

التمثيلي وفقا لتوجيهات المدرس  اداءهأن يعدل الطالب •
 (.المخرج )



 اذكر صفات الكدف الدلوكي ؟



 صفات اهلدف ايطًوني

 .إٔ تهوٕ ايصيا ة واضخة حمددة يًطًوى املس وب  -1

 .إٔ يهوٕ اهلدف قاباًل يًكياع  -2

 .إٔ يسنص عًى ضًوى ايطايب  -3

 .إٔ يصف ْواتج ايتعًِ  -4

 .إٔ يهوٕ اهلدف بطيطًا  -5

 .إٔ يػتٌُ عًى اذتد األدْى يألداء  -6



 بالتعاون مع زمالئك حدد وجه القصور واألخطاء 
 في األهداف التالية وكيفية تعديلكا ؟



 

 

 

 .إٔ تصداد قدزة ايتًُير عًى ايكساءة 

 .ٖدف عاّ 

 .إٔ يكسأ ايتًُير ْص َطسحي دوٕ أخطاء تصيد عٔ ثالثة 

 

 .حتديد اهلدف وختصيص٘ مبوضوع أو دزع َعني -1



 

 

 

 .إٔ يفِٗ ايتًُير املد   ايصوت

 .ٖدف ال ْطتطيع َٔ خالي٘ قياع حصيًة ايتًُير 

 .إٔ يطتدسج ايتًُير حسف االد اّ َٔ األَجًة املعسوضة أَاَ٘ 

 

 .قابًية اهلدف يًكياع  -2



 

 

 

 .إٔ ميجٌ ايطايب يًتهافٌ االجتُاعي 

 ال يوجد حد نُي أو شَين 

 .إٔ ميجٌ ايطايب بجالثة أَجًة يًتهافٌ االجتُاعي   دقيكتني 

 

 .إٔ يػتٌُ اهلدف عًى اذتد األدْى يألداء  -3



 

 

 

 .إ أوضح يًطايب أفهاز املػٗد االوٍ ملطسحية ٖاًَت األضاضية 

 .ٖدف يسنص عًى ْػاط املعًِ 

 .إٔ يوضح ايطايب ثالثة َٔ أ فهاز املػٗد األوٍ األضاضية 

 

 .وصف ضًوى ايطايب -4



 

 

 

 .إٔ يتدزب ايطايب عًى حهِ اإلد اّ   ثالثة أَجًة 

 .ٖدف يسنص عًى ْػاط ايتعًِ 

 .إٔ يد ِ االيطايب ايٓوٕ ايطانٓة بامليِ   األَجًة ايجالثة 

 

.تسنيص اهلدف عًى ْاتج ايتعًِ -5  



 

 

 

 .إٔ يطتدسج ايطايب ْوع ايتواشٕ َٔ ايًوحة  ثِ يػسحٗا 

 .ٖدف حيتوي عًى أنجس َٔ فعٌ ضًوني 

 .إٔ يطتدسج ايطايب ْوع ايتواشٕ   يوحة ايعػاء االخري

 

 .تسنيب اهلدف -6



صيا ة اهلدف ايطًوني ييطس صيا ة أضئًة ايتكويِ وذيو  -1

 .بتخويٌ ايفعٌ املضازع إىل صيغة األَس ، فيتِ ايتكويِ ببطاطة 

هداف السلوكية 
أ
همية تحديد اال

أ
 ا

َٔ ايطٗوية اعداد االختبازات ايدوزية وايٓٗائية يًطايبات ،  -2

 .بٓاء عًى ايسصيد املتوفس   حكٌ تكويِ نٌ دزع 

اضتدداّ األٖداف ايطًونية يؤصٌ ايتعًيِ ، وجيعٌ املعًِ   -3

  َأَٔ َٔ االزجتايية وايعػوائية اييت تكًٌ َٔ فاعًية 

 .ايتعًِ وايرتبية 



ايطري   تٓفير ايدزع عًى ضوئٗا يصيد َٔ إْتاجية املعًِ   -4

 .ويطاعد عًى تكييِ َطتوى ايطايبات 

االعتياد عًى ايطري بطسيكة األٖداف ايطًونية يؤدي إىل  -5

تطويس حمتوى املادة ايدزاضية َٔ خالٍ تفخص املعًِ ذتاجات 

 .طايباتٗا  وحماوية حتديد َا يٓاضبٗٔ 

تٓوع األٖداف يطاعد املعًِ عًى َساعاة ايفسوم ايفسدية بني   -6

 .طايباتٗا ، حبيح جتد نٌ طايبة حاجتٗا 



هداف السلوكية
أ
 ارشادات عند صياغة اال

 .حدد األٖداف ايتعًيُية يًُكسز ايري تدزض٘  -1

 :قبٌ اإلعداد اقسأ املوضوع قساءة فاحصة ثِ اضأٍ ْفطو   -2

 .َا األغياء املُٗة اييت يٓبغي إٔ يًِ ايتًُير بٗا   ٖرا ايدزع  

 .اختصس وابتعد عٔ ايتهساز  -3

 .زنص عًى أداء ايتًُير ، وييظ عًى أدائو  -4



 .صفي ْاتج ايتعًِ ، وال تصفي ْػاط ايتعًِ  -5

 .ال تطًب فهستني   ٖدف واحد  -6

 ٌٖ تطتطيع قياع اهلدف ايري نتبِت٘ ؟: اضأٍ ْفطو  -7

 .أو شًَٓا َا أَهٔ ذيو  –نًُا . ضُٔ اهلدف اذتد األدْى يألداء  -8

 ال يهٔ تسنيصى عًى ايطًوى املس وب يًتًُير َؤقتًا   اذتصة ،  -9

 .وييهٔ  سضًا   تهويٓ٘ يًخياة 



 .ْوع أٖداف ايدزع ، َعسفية ، وجداْية ، َٗازية قدز اإلَهإ  -10

 ال تٓظ قدزات تالَيرى ، حيح ايواقعية تطاعد عًى حتكيل -11

 األٖداف مبعٓى ٌٖ َا تهتب٘ َٔ األٖداف ٖو فعاًل َا تسيد 

 .إٔ حيكك٘ تالَيرى   ْٗاية اذتصة  



 مع تمنياتي لكم بالتوفيق


