
  

 (مفهومها ، مستوياتها ، مجاالتها ) األهداف التربوية 

ف  عبارة تصف ما يسعى له المعلمين من تغيير في سلوك "بأنه  الهدف التربوييُعرَّ

أي أنه يصف المهارات الكلية النهائية التي يتوقع من المتعلم أن يظهرها بعد . المتعلمين

 " .عملية التعلم

 مستويات االهداف التربوية

 ( :بعيدة المدى ) االهداف العامة : أوالً 

وهي االهداف التي تكون على درجة عالية من العمومية والشمول وتحتاج الى وقت 

 ( .فلسفة التربية والتعليم ) طويل لتحقيقها، وتشتق من 

 :أمثلة ألهداف عامة في الرياضيات 

التفكير السليمة كالتفكير االستقرائي واالستنباطي  اتاحة الفرصة للطالب لممارسة طرق -1

  والتأملي

 . إكساب الطالب مهارات في استخدام أسلوب حل المشكالت  -2

 .التأكيد على أهمية الرياضيات في حياتنا العامة   -3

 . التعرف على أثر الرياضيات في التطور الحضاري -4

والكشف عن  ما يدرسهإكساب الدارسين من الطالب المهارات الالزمة الستيعاب   -5

 . عالقات جديدة

 .تذوقها مساعدة المتلقي على تكوين ميول واتجاهات سليمة نحو الرياضيات وعلى -6

 . مساعدة الطالب على االعتماد على نفسه في تحصيل الرياضيات -7

 . تنمية بعض العادات السليمة مثل الدقة والنظام والتعاون واالحترام المتبادل والنقد البناء -8

 . كيد على أن الرياضيات هي أم العلومالتأ  -9

   .إبراز دور وإسهامات العرب المسلمين في نشأة الرياضيات   -11

 :( متوسطة المدى ) االهداف المتوسطة : ثانياً 

جملة إخبارية تصف على نحو موجز االمكانات التي بوسع المتعلم إظهارها بعد "هي 

نية ال تقل عن اسبوعين وال تزيد عن سنة تعلمه وحدة تعليمية أو منهاج دراسي في فترة زم

 " .دراسية

ا تكون أقل عمومية من االهداف العامة ، إال انها ال تزال اهداف تعليمية عامة ، أي أنه

 :وتنبثق من المنهاج وخطوطه العريضة ، مثل 



  

 .القدرة على كتابة وقراءة األعداد إلى تسع خانات أقل شيء -1

 ( . جمع وطرح وضرب وقسمة)سية العمليات الرياضية األسا اجراء  -2

اإللمام بالعمليات الرياضية الخاصة كالنسبة التناسب والحركة إضافةً لحساب   -3

 . المئة

 . استعمال األدوات الهندسية، والرسم باألشكال المستوية بشكل دقيق  -4

 .القدرة على تنظيم ما تّم تعلمه من أجل تسهيل تعلم أمور جديدة أخرى  -5

 ( :قصير ة المدى ) السلوكية االهداف : ثالثاً 

وهي االهداف التي تمتاز بدرجة عالية من التحديد والتخصص وتكون قابلة للمالحظة 

والقياس والتقويم، وتظهر استجابات الطلبة سواء العقلية أو الحركية او االنفعالية وتساعد 

الموضوع  أي انها تشتق من. المدرس في تدريسه اليومي ، كما تمكنه من تقويم طلبته 

 .الدراسي على مستوى الحصة الدراسية الواحدة 

عبارة تبين التغير المرغوب فيه والمنشود "بأنه  الهدف السلوكيلذا يمكن تعريف 

في ضوء الحصة ( وجدانياً ) أم ( مهارياً ) أم ( فكرياً ) احداثه لدى المتعلم سواًء كان 

 .الدراسية أو في نهاية العملية التعليمية 

 :  : مثال 

  .ن يحدد الطالب عدد احرف المجسم المضلع دون الوقوع فى خطأأ -

 ان يبرهن الطالب على ان زوايتا الفاعدة فى المثلث المتساوى الساقين متساويتان -

  .أن يضرب الطالب عدد عشرى بقوى العشرة -

  .ان يرسم الطالب مثلثاً علم طوال ضلعين فيه وقياس زاوية بينهما بدقة  -



  

 



  

 يد األهدافأهمية تحد

فأي عمل ناجح ال بد من . مما ال شك فيه أن تحديد األهداف يساعد على وضوح الرؤية

وإال أصبح العمل نوعاً من المحاولة . أن يكون موجهاً نحو تحقيق أهداف محددة ومقبولة

والخطأ التي تعتمد على العشوائية واالرتجال وفي هذا ضياع للوقت والجهد والمال، مما ال 

هذه العشوائية في حقيقة األمر هي ما نود أن . طاقتنا أن تقبله أو تتحمل عواقبه تستطيع

 .نتجنبه في تدريسنا

 :تحديد األهداف ضروري الختيار الخبرات المناسبة --1

معلومات، مهارات، )ماذا نختار من المعرفة والخبرات اإلنسانية المتفجرة المتراكمة 

 لنكسبة ألطفالنا؟ ( قيمطرق تفكير، اتجاهات وعادات وميول و

أي الخبرات الزمة للتلميذ لكي تساعده على التكيف اإليجابي مع مجتمعه في حاضره 

 ومستقبله؟ وأي الخبرات الماضية نتيحها لهم؟

 :تحديد األهداف ضروري الختيار أوجه النشاط التعليمي المناسبة -2

تفكير أو اتجاهات معينة،  إذا كان من أهداف المعلم تزويد التالميذ بمهارات أو طرق 

فإن ذلك سيساعد المعلم على اختيار أنواع النشاط التعليمي التي يمكن أن تحقق هذه 

ويحدث كثيراً أن نخطئ في تدريسنا في اختيار النشاط المناسب ربما ال لسبب إال . األهداف

 .ألننا ال نعرف على وجه التحديد ماهدية األهداف التي نطمح في الوصول إليها

 :تحديد األهداف ضروري للتقويم السليم  -3

، وإذا "عملية تشخيصية وقائية عالجية تستهدف تحسين عملية التعليم والتعلم"التقويم 

كانت هذه هي وظائف عملية التقويم، فال بد أن يكون هناك أساس نبني عليه أحكامنا، وال 

فاألهداف . يها ونرتضيهايمكن أن نبني تقويم تدريسنا سوى على األهداف التي نتفق عل

نقّوم، وفي الوقت نفسه فإنها ترشدنا إلى اختيار أنسب " ماذا"المحددة هي التي ستحدد 

 .الوسائل واألدوات التي تصلح لتقويم ما نهدف إليه

 :كذذلك فإن ما يجعلها مهمة في العلملية التعليمية ما يأتي

 .( الخطة اليومية ) تساعد المعلم في التخطيط للدرس   -1

تمكن المعلم من التسلسل في عرض الدرس وتبعده عن العشوائية واالرتجال   -2

 .والتخبط 

 .تمكن المعلم من الوصول للهدف بسرعة وبأقل جهد واقل تكلفة   -3

 .تمكن المعلم من تفكيك المادة وبالتالي يتغلب على صعوبتها   -4



  

 .المناسبة تساعد المعلم في اختيار الوسائل التعليمية واالنشطة واالساليب   -5

 .تساعد المعلم على تنظيم وقت الحصة الدراسية   -6

 .تساعد الممعل في تقويم الطلبة   -7

 .تمكن من استخدام الكتاب المدرسي كأحد مصادر المعلومات   -8

 .تساعد المعلم في تقويم أدائه المهني   -9

تساعد الممعل في تصحيح أي مرحلة من مراحل التدريس في ضوء التغذية   -11

 .الراجعة

 (مجاالتها ) نيف بلوم لالهداف تص

صنفت االهداف السلوكية الى ثالث مجاالت وكان تصنيفها ألول مرة على يد بلوم 

 :، وكما يأتي (م 1956) ومجموعة من العلماء في منتصف القرن العشرين تقريباً عام 

 

 : Cognitive Domainالمجال المعرفي أو العقلي : أوالً 

القـدرات  وتطوير والفكري (المعارف والمعلومات)العلمي  بويهتم هذا المحال بالجان

جة في ترتيب رمتدت مستويا(  6)لى ا( مبلو)فسمه قد وعند الطلبة ،  الذهنية والمهارات

ى كل مستو، وان لعقلية الألنشطة ا ألكثر تعقيدالى البسيط امن رج رمي تتدي هتصاعد

 .يسبقه ي لذى المستوايعتمد على 



  

 :المعرفي المجال في األهداف مستويات

 تعلمها للطالب سبق التي المعلومات تالقدرة على ذكر وهو: ( الحفظ / المعرفة )  التذكر (1

. 

  : المتوقع  السلوك

 ، معين تصنيف على ،يتعرف معين رمز على يتعرف ، قانون يذكر ، معين مصطلح يعرف

 ..… الرياضية والنظريات المسلمات يذكر

 : األفعال المستخدمة 

 ...…، يكتب يختار، ، يسمى ، بين يقابل ، يذكر ، على يتعرف ، يصف ، دديح

 :أمثلة 

 . العشرية الكسور التلميذ على يتعرف أن -

 . الدائرة مساحة قانون يذكرالتلميذ  أن -

 . مجموعتين بين التقاطع يعرفميذ التل أن -

 . الرموز من عدد بين من التحاد رمز يحدد التلميذ أن -

 . مجموعتين بين التقاطع رمز على يتعرف التلميذ أن -

الطالب وفهمها  يدرسها التي المادة معنى إدراك على القدرة وهو:  (االستيعاب ) الفهم  (2

، أو خر آلى امن شكل دة لمااعن طريق ترجمة ره ظها، وايستطيع تطبيقهفهماً حقيقياً 

 .لتذكرى اعلى من مستوأو ، وهصياغتها دة عا، أو اا هتفسير

 : توقع الم السلوك

 التنبؤ ، معين موضوع تلخيص أو شرح أو تفسير أو ، أخرى إلى صورة من مادة ترجمة

 ……معين بشيء

 : األفعال المستخدمة 

 ، يقارن ، صياغة يعيد ، يلخص ، يعبر ، يستنتج ، يعمم ، يشرح ، يؤيد ، يميز ، يحول

…... 

 أمثلة

 . اعتيادي كسر إلى العشري الكسر يحول أن -

 . القوى إلى الرفع عملية إلى الضرب ارتكر يحول أن -



  

 . األولية عوامله إلى عدد يحلل أن -

 . ما لدالة البياني الرسم يفسر أن -

 . بالرموز فيثاغورس نظرية يكتب أن -

 . متطابقة المعين أضالع أن يستنتج أن -

  صحيحين عددين يجمع أن -

 .أن يترجم مسألة رياضية لفظية إلى صيغة رمزية  -

لعملي ى المستوالى د المجري النظرى المستوامن ل ألنتقااعلى رة لقداوهو:  التطبيق (3

 .ة قف جديدافي موس لمحسوا

 : المتوقع  السلوك

 له يتعرض لم جديد موقف في والطرق والمفاهيم والمسلمات والنظريات القواعد استخدام

 …… شرحه أثناء المعلم

 : األفعال المستخدمة 

 …… ، يستخدم ، يحل ، يبين ، يعدل ، يكتشف ، يوضح ، يحسب ، يغير

 األمثلة

 . وعرضه مساحته بمعلومية وذلك مستطيل ضلع طول يحسب أن -

 ، لفظية مسائل حل في األكبر المشترك القاسم يستخدم أن -

 . الثانية الدرجة من لمعادلة حسابية مسألة في المجهول قيمة يبين أن -

 العظمى القيم على تحتوى لفظية مسائل حل في االشتقاق قواعد يستخدم أن -

 . المحلية والصغرى

وادراك ،   األصلية مكوناتها إلى التعلم مادة وتجزئة تحليل على القدرة وهو:  التحليل (4

لفهم اعلى من ي أفكر ىيتطلب مستوولتنظيمية البنية اجل فهم أمن اء ألجزابين ت لعالقاا

 .لتطبيق و ا

 : المتوقع  السلوك

 ، معينة نظرية في المتضمنة االفتراضات معرفة ، ةمعين بنظرية المرتبطة العناصر تحليل

 …… واالستنتاجات الحقائق بين يميز
 



  

 : األفعال المستخدمة 

 يحدد ، يفصل ، يقسم ، يختار ، يربط ، يحلل ، يستنتج يوضح، ، يميز ، يفرق ، يجزئ

 …… ، ،يفسر الرئيسية العناصر

 األمثلة

 . إحصائي جدول بيانات يحلل أن -

 . ما موضوع في واالفتراضات الحقائق بين يميز أن -

 .منطقي غير استنتاج في الخطأ يوضح أن -

 بينهما واالختالف الشبه اوجه موضحا األضالع ومتوازي المربع بين يقارن أن -

 . تامة بدقة

وااحداً جديداً ،  كالً  لتكوين معا والعناصر األجزاء وضع على القدرة وهو :التركيب  (5

 لتحليلى أعلى من المستوا اذهيعد و. اع البدواز باألصالة يتميذج نموأضعها معا في وو

 .ظلتذكروالفهم والتطبيق او

 : المتوقع  السلوك

 …… رياضية تركيبات لتكوين الرياضية المفاهيم وترتيب توفيق

 : األفعال المستخدمة 

يكتشف، أن يؤلف ، أن  ، يصمم بين، يربط ، بناء يعيد ، يعدل ، يبتكر ، يؤلف ، يصنف

، أن يخطط ،أن يصمم ، أن يشتق ، أن يربط بين ، أن يرسم ،أن يؤلف ، أن يمثل  يصوغ

 …… بيانياً ، أن يعيد بناء ، أن يعيد تنظيم ، أن يعيد ترتيب

 األمثلة

 . رياضية مشكلة لحل معين برنامج يصمم أن -

 . دراستها له يسبق لم جديدة رياضية نظرية يكتشف أن -

 . جديد رياضي نظام صياغة يعيد أن -

 . رياضي لبحث مشروع يعد أن -

 . معينة مسألة لحل المعلم استخدمها التي غير أخرى طريقة يقترح أن -

أو والتركيب ،  التحليل من الناتجة المعلومات قيمة على الحكم على القدرة وهو:  التقويم (6

ل، لحلور واألفكال واألعماامعايير معينة على ت و بياناء في ضو مناسبةارات قرذ تخاأ

 .لمعلم اتعطى من أو لمعايير المتعلم د ايحدقد و



  

 : المتوقع  السلوك

 ، لدقته وفقا رياضي برهان على الحكم ، منطقية معايير باستخدام معين عمل قيمة يقدر

 …… الرياضيات تقدم في النظريات بعض إسهام على الحكم

 : األفعال المستخدمة 

 …… بين يربط ، يدعم يصف، ، ينقد ، يقدر ، يقيم ، يفسر ، يبرر ، يشرح يميز،

أن يقيم ، أن يعطي رأيه ، أن يميز ، أن يحكم على ، أن يرتب حسب االولوية ،أن يقارن ، 

 أن يقر

 : األمثلة

 . ما إثبات في الموجودة المنطقية المغالطات يبرر أن -

 .معين موضوع في والتعميمات الرئيسية النظريات بين يقارن أن -

 . األسباب شرح مع معينة نقطة لتوضيح مالءمة األكثر الطريقة يختار أن -

 

 :  (Affective domain)ني الوجدل المجاا: ثانياً 

 ، والتذوق واالتجاهات والميول واالنفعاالت بالمشاعر تهتم التي األهداف يشملو

لحس اينمي ي لذف افالهد، الجتماعي و الديني و الوطني الحس التي تنمي اف ادهألاتشمل و

على ظ لحفاو اته رالوطنو تنمية مقداعن ع لوطنية كالدفاالقيم ايتعامل مع ي لذاو هلوطني ا

 .ممتلكاته

 : هي مختلفة ، مستويات خمسة وله

 ، كتاب ، وسيلة ) بحدث أو نشاط ما واهتمامه انتباه الطالب   في يتمثل وهو : التقبل (1

…… ) . 

   :أمثلة

 . المعلم لشرح باهتمام الطالب يصغي أن -

 . ما درس وسيلة رؤية عند مامااهت يبدى أن -

 . تعليمية خبرة مع إيجابيا وتفاعله الطالب مشاركة وهي : االستجابة (2

   :أمثلة

 . تذمر بدون الرياضيات درس واجب الطالب يؤدي أن -



  

 . ذلك عن اإلعالن عند الرياضيات علماء حول تدور ندوة في يشارك أن -

 . معينة بخبرة لمروره نتيجة الطالب يعطيها التي وهو القيمة : التقييم (3

   :أمثلة

 . اللوغارثمات موضوع تطوير في الخوارزمي جهود الطالب يقدر أن -

 . الحديثة الجبر نظريات على اطلع ما إذا الجبر علم في الخوارزمي جهود يدعم أن -

 أو بينها التناقض يحل وبالتالي قيمة من أكثر بين الطالب يجمع أن وهو : القيمي التنظيم (4

 . بعض مع يربطها أو يقارنها

   :أمثلة

 وذلك والفراغية المســتوية الهندســة بين الفرق حول يدور لحوار الطالب يخطط أن -

 . حدة على منهما كال دراسة بعد

 . المادة ألهمية دراسته بعد وذلك الرياضيات جمعية لعمل يخطط أن -

 نظام الطالب لدى يتكون المستوى هذا في : بها وتميزه الطالب سلوك مع القيمة تكامل (5

 . حياته نظام من تغير وبالتالي ســــلوكه على تؤثر القيـم من

   :أمثلة

 اطلع إذا وذلك األخرى العلوم تطور على تسـاعد الرياضيات بأن الطالب يؤمن أن -

 الرياضية التطبيقات بعض على

 على اطالعه بعد وذلك الشخصية مشكالته حل في المنطقي األسلوب يستخدم أن -

 . مختلفة لنظريات الرياضية البراهين من ديدالع

 

  :Psychomotor domain)( المهاري) حركي النفس المجال: ثالثاً 

ه ذهتتعلق ، .العملية والحركية ، أو اليدوية المهارات بتنمية تهتم التي األهداف ويشمل

قنية مثل لتدوات األة و األجهزام استخدو العقلية و البدنية الحركية رات ابالمهااف دهألا

لى اآللي الحاسب ام استخدو الحاسبة اآللة ام استخدو السباحة و الطباعة اءة و القرو الكتابة ا

رة مهاك ناهفليس ، عقلية رات يضا تعتبر مهاأي هلتي و الحركية رات المهاالك من ذغير 

   لعقلام استخددون احركية 

 واستخدام المجسمات ،( تصميم)، وبناء األشكال ، ورسم الهندسية األدوات استخدام :  مثل

  .اآللية والحاسبات الحاسبة اآلالت



  

  .والعضلي  العصبي الجهازين وتوافق تآزر المجال هذا أهداف تحقيق ويتطلب

 :المجال هذا في الرياضيات أهداف على األمثلة ومن

   :أمثلة

 . تامة بدقة الهندسية األشكال يرسم -

 . تامة بدقة الهندسية يستخدم األدوات -

 . التمارين بعض حل في الحاسبة اآلالت يستخدم -

 .والفرجار المسطرة باستخدام األضالع متطابق مثلثاً  الطالب يرسم أن -

 .والمنقلة المسطرة باستخدام منفرجة زاوية الطالب يرسم نأ -

 .مستقيمة قطعة طول الطالب يقيس أن  -

 .مربعة خشبية ألواح باستخدام مكعباً  الطالب يصنع أن -

 . 3.14 تقريباً  تساوي قطرها إلى الدائرة محيط نسبة أن عملياً  الطالب يتحقق أن -

 الزاوية قائم المثلث في الوتر على المنشأ المربع مساحة أن عملياً  الطالب يتحقق أن  -

 .اآلخرين الضلعين على المنشأين المربعين مساحتي مجموع تساوي

 180 يساوي المثلث في ليةالداخ الزوايا قياسات مجموع أن عملياً  الطالب يتحقق أن -

5 . 

 صياغة الهدف السلوكي

يصاغ الهدف السلوكي بطريقة تدل على سلوك الطالب والذي يمكن مالحظته وقياسه 

 :وتقويمه وفقاً للمعادلتين اآلتيتين 

 ( :1)المعادلة 

 

 

 : مثال 

 .أن يعدد التلميذ أنواع المثلثات  -

 .أن يجد التلميذ مساحة المنطقة المربعة  -

 .أن يرتب التلميذ أعداداً كسرية ترتيباً تصاعدياً  -

ى محتو + التلميذ  +( فعل مضارع ) فعل سلوكي  +أن 

 دة  لماا
 



  

 ( : 2) المعادلة 
 

 

 

 :مثال 

ام بأستخد قائقد(  3) في سم (  ٠١) ا ھنصف قطرة ئردالتلمیذ ايرسم أن   -

 شرط األداء                                  .        ةلمسطرل و الفرجاا

 الحد األدنى من األداء        

 مسائل(  ٨)ع من مجموعن مساحة المنطقة المربعة لتلمیذ خمس مسائل ا يحلأن   -

 شرط األداء                                        .        . لحاسبةام استخددون أ

 الحد األدنى من األداء 

 شروط صياغة االهداف السلوكية

و لمتعلم ك اونھ يعكس سلأي أ: لمتعلمابھ م يقوك على شكل سلوض لغرغ ايصاأن   -1

 .لمعلمط الیس نشا

 ت            لمثلثااع انوأ لمعلماد يعدأن *   : مثال

 ت           لمثلثااع انوأ التلميذد يعدأن *          

 : لتعلم نفسھا التعلم ال عملیة الى نتیجة ض العرايشیر أن   -2

 رس  نة فیثاغوھمیة مبرأھلتلمیذ ا رسيدأن : * مثال 

 رس  نة فیثاغوھمیة مبرأھلتلمیذ ا حيشرأن *        

 .قابال للفھمن لمضموو المعنى اضح ض والغرن ايكوأن  -3

 ت لمثلثااتطابق ت لتلمیذ حاالايفھم أن : * مثال 

 تلمثلثااتطابق ت لتلمیذ حاالا حيشرأن           *

 .يمكن تحقیقھو : س لقیاو اقابال للمالحظة ض لغرن ايكوأن   -4

  يةازلمتوت المستقیماالتلمیذ ا كريدأن  *:  مثال 

 .يةازمتوت لتلمیذ مستقیماا يرسمأن  *        
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وط شر +دة لماى امحتو + التلميذ +( فعل مضارع ) فعل سلوكي  +أن 
 .داء نى لألدألالحد ا +داء ألا

 



  

من ى على مستوك لسلون ايكوأي أن : حد واعلى فعل سلوكي رة لعبااتشمل أن  -5

 .لتخصیص لیعطي معنىو التحديد ا

 : مثال 

 منھاع كل نو يرسمو تیا والزاع انوألتلمیذ بین ا يمیزأن * 

  ياوالزاع انوأمیذ بین لتلا يمیزأن * 

عالقة بما سیأتي بھا وذو يرتبط و: سیة رالددة الماى امحتوف لھدايتضمن أن    -6

 .لمتلعمینة امن خبره بعد

 (.ديعد، يكتب، يسمي ) على فعل سلوكي مثل ض لغري ايحتوأن  -7

 .دةلجور امعیاو ( داءألوط اشر) لتعلیمي ف الظراتحديد   -٨

 .يةرلمھاأو انیة الوجدأو المعرفیة انب الجوابحیث تشمل اض ألغرع اتنو -9

 .لعامةاف ادھلسلوكي باألض الغرايرتبط  -٠١
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