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 مقدمة

 

االت و من أبرزها السعي إلى شهدت دولة الكويت و مازالت تشهد كل يوم تقدما ملموسا في كل المج

 إدراكا منها بأن :–تحقيق أفضل األهداف التربوية لبناء المواطن المعتز بوطنه ودينه و عروبته 

 *األهداف التربوية هي البداية للتخطيط السليم في الحقل التربوي عاجال أو آجال .

 ها .*األهداف التربوية هي التي ترسم معالم الطريق للعملية التربوية كل

 *األهداف التربوية هي حجر األساس  في تدعيم النهضة االجتماعية و االقتصادية و الثقافية .



 

حيث قال "  رحمه هللا تعالىصاحب السمو أمير البالد الشيخ جابر األحمد الصباح   واستكماال لتوجهيات

لمواجهة تحديات العصر ..." يتي إن عملية بناء الدولة الحديثة يجب أن تواكبها عملية بناء اإلنسان الكو

(1) 

وتحقيقا لهذا التوجه واستمرارا للجهود المثمرة التي قامت بها وزارة التربية و التي سعت من خاللها إلى 

بمستوى التعليم العام بما يتفق مع األهداف التربوية واستثمار طاقة اإلنسان الكويتي لمواجهة  قاءاالرت

عصر بما يتفق مع مبادئنا ، و قيمنا ، و مثلنا و ديننا اإلسالمي الحنيف تحديات المستقبل و مسايرة روح ال

ختيار لموضوع األهداف التربوية ..حتى نصل إلى تحديات معالم العملية التربوية و التركيز االكان لذا . 

ني على أهمية التعلم الذاتي لتهيئة الفرد لمالحقة التطورات المستمرة و مواصلة نموه الثقافي و المه

 ،وترجمة هذه األهداف التربوية إلى أهداف سلوكية مثمرة .

 

 . فإذا كنت تعرف إلى أين أنت ذاهب ، فإن لديك  فرصة أفضل للوصول و بسرعة

 

 

 األهداف التربوية

 األهداف في اللغة :

 مرتفع من بناء أو جبل أو كثيب رمل أو نحو ذلك .يء األهداف جمع هدف و هو كل ش

 التربوية : المقصود باألهداف

هي تلك البرامج التي توجهها التوقعات المنتظرة لنتائج معينة ، و العبارات التي تصاغ فيهاا هاذه النتاائج 

إلى الوصول  عادة تسمى باألهداف التربوية و هي المرحلة النهائية للعملية التربوية بل الغاية التي نسعى

 (1)إليها في الحياة المدرسية .

  بوية : أهمية األهداف التر

تمثل األهداف الخطوة األولى التي تعكس الفلسفات و نظم الحياة و األوضاع االجتماعياة و المشاكالت و 

 التحديات 

                                                 
 .م1978من خطاب صاحب السمو أمير البالد في شهر فبراير  (1)
 المنهج المدرسي  و تطبيقاته "محمد مجاور و فتحي الديب " (1)



 

يناسابه مان اتجاهاات و ما والطموحات في أي من المجتمعات ، كما تأخذ بعين االعتبار مطالب المجتمع 

والكتب و الطرق و الوساائل و   المقرراتتربوية معاصرة ، تنعكس األهداف على أسس بناء المناهج و 

  . ي تستهدف بناء الفرد و المجتمعجميع مكونات العملية التربوية الت

ويعتباار تحديااد األهااداف التربويااة الترجمااة العلميااة للفلساافة التربويااة التااي تسااود المجتمااع ،إذ بواسااطتها  

 تتحول المفاهيم

 . (2)زم النظام التعليمي بتحقيقها يلتوالتصورات و اآلمال إلى أهداف محددة المعالم  

ألنااه يترتااب عليااه بناااء المناااهج  ,كمااا أن الدقااة فااي اختيااار األهااداف التربويااة و تحدياادها أماار لااه أهميتااه

المناساابة و أوجااه النشاااط التعليمااي و اختيااار الكتااب المدرسااية و التخطاايط لطاارق التاادريس التااي تحقااق 

ة بمجموعهااا ،كماا يمكاان اعتباار األهااداف التربوياة فااي معظمهااا األهاداف و ماان ثام تقااوم العملياة التربوياا

 محصلة للواقع االجتماعي بأبعاده المتعددة .

واألهداف البد أن تتغير بتغير المجتمع و من ثم يعاد النظر في األهداف كل فتارة لمعرفاة مادى مناسابتها 

 الحادث فيه . للتغير الذي طرأ على ذلك المجتمع للعمل على مواكبة و مسايرة التطور

كما ترتبط األهداف التربوية بحاجات الفرد و المجتمع و هي تعبر عن حاجاات المجتماع و قيماه و تراثاه 

 الثقافي باإلضافة إلى حاجات األفراد و قيمهم إلى نهج تربوي تتوفر فيه طريقة تعتمد على إعمال الفكر و

 تحدي قدرات المتعلم و إمكاناته 

أنها ليست من أجل نقل و تنقياة التاراث التااريخي و الثقاافي فحساب و   لكان  وتتضح أهمية األهداف في

من أجل تقديم أهداف تقوم علاى أساس مان طماوح المجتماع و حاجاتاه و تعمال علاى الوصاول إلاى النماو 

 الكامل للفرد و تنمية قدراته 

 وطاقاته مما يساهم في تطوير المجتمع و هو هدف أساسي للتربية .

 

  فتصنيف األهدا

 الهدف الشامل للتربية : 

تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد على النمو الشامل روحيا وخلقيا وفكريا واجتماعيا و جساميا إلاى 

أقصى ما تسمح به استعداداتهم و إمكاناتهم في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي و فلسفته وآماله و في ضوء 

المعاصاارة بمااا يكفاال التااوازن بااين تحقيااق األفااراد لااذواتهم و  مبااادا اإلسااالم و التااراث العربااي و الثقافااة

 إعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي بخاصة و المجتمع العربي و العالمي بعامة .

 األهداف العامة للتربية :                                                                          

                                                 
 األهداف العامة للتربية في دولة الكويت " وزارة التربية إدارة التخطيط و التدريب" (2)



 

 األهداف العامة للتربية في دولة الكويت من مصادر أربعة يمكن اعتبارها موجهات تحددتلقد استمدت  

 : (1)في ضوئها هذه األهداف . و هي 

 : أوال : األهداف التي تتصل بطبيعة المجتمع الكويتي

 بمبادا الدين اإلسالمي ،بحيث تصبح هذه المبادا منهجا فكريا وأسلوب حياة يتجسد في سلوك اإليمان *

 الفرد و عالقاته االجتماعية .

 التعريف بالتراث العربي اإلسالمي و العادات و التقاليد االجتماعية فيه و العمل على دعمها . *

 على تاريخ و تطوير المجتمع الكويتي و تراثه و ما تتميز به حياته االجتماعية . فلتعرا *

 هم الكويت ،و بالوطن العربي و العالم اإلسالمي.تنمية الشعور لدى األفراد باالنتماء و االعتزاز بوطن *

سارة الواحادة باين أبنااء الاوطن ،و الاتخلص مان أي تعصاب خاء وروح األتقوية روابط التضامن و اإل *

 أو القبلية أو الطبقية . اإلقليميةيرجع إلى المذهبية أو 

ية و تأكيد حرية الفرد و كرامتاه إعداد األفراد للحياة الفعالة في مجتمع يقوم على الشورى و الديمقراط *

 و االهتمام باألمور العامة و االستقالل في رأي الجماعة ،وممارسة مهارات العمل الجماعي.         

 إعداد أفراد يعرفون مالهم من حقوق و ما عليهم من واجبات . *

 

 :هداف التي تتصل بطبيعة العصر ثانيا :األ

ة الحديثاة ،و تطبيقاتهاا بماا يجعال األفاراد قاادرين علاى تمثال مظااهر * االهتمام بدراسة المجاالت العلميا

 فادة بما تقدمه التقنية الحديثة من أجهزة و أدوات .التقدم العلمي من حولهم . و اإل

األفاراد  و خضااع الشاعوبإ* تنمية وعي المواطنين لحماية أنفسهم من آثاار الدعاياة التاي تحااول أحياناا 

 لمصالح خاصة .

 بطة بين النظرية و التطبيق ، و بين العلم و العمل .االر تأكيد *

 توفير األساليب التي تساعد على سرعة تكيف األفراد للتغيير االجتماعي السريع ، و اإلسهام فيه.   *

 العناية بحفظ التوازن بين القيم الروحية و القيم المادية . *

 عداد األفراد للحياة .إتحقيق العمق و الشمول في  *

 

 : األهداف التي ترتبط بمطالب نمو المتعلمين و خصائصهمثالثا:

مساعدة األفراد على النمو الروحي السليم ، وتهاذيب سالوكهم باالتحلي بااألخالق التاي يادعو لهاا الادين  *

 االسالمي .

 مساعدة األفراد على النمو العقلي السليم . *

 السليم . يالنمو الجسممساعدة األفراد على  *

                                                 
 األهداف العامة للتربية في دولة الكويت "وزارة التربية إدارة التخطيط و التدريب " (1)



 

 االنفعالي السليم  . النضجئة الفرص لألفراد بما يوفر لهم تهي *

ويستمتعون بها  تنمية التذوق الجمالي و التعبير الفني بحيث يستشعر األفراد مظاهر الجمال فيما حولهم *

 عنها  و يعبرون

 إعداد األفراد لحياة أسرية ناجحة ،و لمواجهة المشكالت السكانية . *

 هنية ، و ما تقتضيه من توجيه دراسي و مهني .االهتمام بالتربية الم *

 والعمال بماا يتضامنه مان دقاة  المالحظاة واالستقصااء تنمية قدرة األفراد على التفكيار بأسالوب علماي *

 واالستناد في الرأي إلى الدليل المقنع و البرهان القاطع . وعدم التعصب ،

 د .تنمية قدرة األفراد على اإلبداع و االبتكار و التجدي *

تنمية مستويات الطموح لدى األفراد و تهيئة الفرص أمامهم للوصول إلى أقصى ما تسامح باه قادراتهم  *

 ومواهبهم بما يحقق الخير لهم و للمجتمع .

*رعاية الموهوبين و المتفاوقين فاي جمياع المجااالت إلعاداد القياادات القاادرة علاى دفاع عجلاة التقادم فاي 

 المجتمع .

عاداد البارامج المالئماة لمواجهاة احتياجااتهم و حال إو لم و ذوي االحتياجات الخاصةالتع ئييبطرعاية  *

 مشكالتهم 

 و تحويلهم إلى قوة فعالة تسهم في بناء الوطن . 

تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئولية في شتى صورها و نواحيها ، وتشجيع األفراد على المبادرة و  *

 يط لمستقبلهم ،و االعتماد على جهودهم و نتائج أعمالهم .اتخاذ القرارات بأنفسهم ، والتخط

تهيئة الفرص إلعداد أفراد قادرين على تحمل مسئولية التغيير و التطوير و رفض كل مظاهر التخلاف  *

 و الجمود.

الوفااء بحاجااات المجتمااع الكااويتي ماان القااوى البشارية الملهلااة الالزمااة لمتطلبااات التنميااة فااي مختلااف  *

 القطاعات .

 عداد األفراد للعمل ،و ما يرتبط بذلك من اتجاهات نحو تقدير العمل و العاملين .إ *

 إسهام األفراد بالوقت و الجهد و المال من أجل خدمة الجماعة و العمل على تقدمها . *

الوطن العربي و طاقاته المادية و البشرية كخطوة في سبيل تحقياق التعااون و   إمكاناتالتعرف على *  

 كامل بين أرجاء الوطن العربي .الت

 إعداد األفراد للتعامل الناجح مع اآلخرين في مجتمعهم . *

 .العمل ووقت الفراغ و غيرها مساعدة األفراد على حل مشكالتهم الشخصية و االجتماعية ، ومشكالت *

 :األهداف المرتبطة باالتجاهات التربوية المعاصرة رابعا : 

 نشاطه .يجابية الفرد و إتحقيق  -



 

 تنمية القدرة على ممارسة التعلم الذاتي . -

 مساعدة األفراد على ممارسة التعلم المستمر مدى الحياة . -

 االنتفاع بالتقنيات الحديثة في مجال التعلم . -

 

ن أهااداف التربيااة قااد بااأوباسااتعراض األهااداف المشااتقة ماان االتجاهااات التربويااة المعاصاارة يمكاان القااول 

لسافات التربوياة ونظرتهاا إلاى اإلنساان مان حياث طبيعاة نماوه و إمكاناتاه و قدرتاه علاى تطورت وفقا للف

جهود فالسفة التربية و البحث التربوي واستخدام  هللا تعالى ثم التعلم و قد تم تحقيق إنجازات كبيرة بفضل

منجزات التربوية التكنولوجيا التربوية ، و حتى تستكمل هذه األهداف لجميع أهداف التربية المشتقة من ال

الحديثااة البااد ماان ربااط التعلاايم ببيئااة اإلنسااان و حياتااه و تحقيااق التااوازن بااين الخباارات المباشاارة و غياار 

المباشرة وما يقتضيه ذلك من اهتماام بالجواناب العلمياة و التطبيقياة و مراعااة الشامولية لجواناب الخبارة  

 علمية سليمة . واالهتمام بالتوجيه التربوي و المهني و قيامه على أسس

 

 

 

 -شروط األهداف التربوية :

( أنه البد أن يتوافر لألهداف التربوية ما wronski( ، و " و رونسكي " ) wesleyأوضح "ويزلي " )

 يلي : 

 أن يوافق عليها المجتمع . (1)

 أن تكون قابلة للتحقيق تربويا و دراسيا . (2)

 أن تعمل على تنمية قدرات المتعلمين . (3)

 -:  (1)التربوية  مستويات األهداف

 مستويات : 3يمكن تصنيفها إلى 

 

 

 المستوى الخاص                   المستوى المتوسط                   المستوى العام                      

 ية األهداف الدراس                 المقاصد و المرامى التعليمية          غايات التربوية                 ال

                                                 
 452/1996.مكتبة الوزارة  96/1997دليل المعلم )المرحلة الثانوية ( .العام   (1)



 

Educational Aims                       Educational Goals          Educational Obj 

                   

                                          -: Aimsأهداف المستوى العام 

 تتميز بما يلي : * 

 العمومية . -1

 الشمول . -2

 التجريد . -3

 ها : وتشتق من عدة مصادر أهم *

 طبيعة المجتمع و ثقافته . -1

 طبيعة العصر . -2

 االتجاهات التربوية المعاصرة . -3

 مطالب نمو المتعلمين . -4

 

 

 

                                          -: Goals  المتوسط   أهداف المستوى

 تتميز بما يلى : 

 أقل عمومية . -1

 مية و تتدرج في عدة مستويات فرعية السياسات التعلي واضعيتحدد من قبل  -2

 المستويات الفرعية لألهداف التربوية العامة

 

 األهداف العامة للنظام التعليمي .

 

 ثانوي ( -متوسط   -ابتدائي  -األهداف العامة لمراحل التعليم )رياض األطفال

 

 

 األهداف العامة للصفوف الدراسية 

 



 

 األهداف العامة للمقررات و المناهج 

 :                    أهداف المستوى الخاص

 Instructional Objectives        و هي األهداف الدراسية                

 و تمثل أهداف منظومة التدريس لمقرر دراسي أو وحدة دراسية أو درس واحد .

 و تنقسم إلى ثالث مستويات هي :

 أهداف المقرر . -أ

 أهداف الوحدة الدراسية . -ب

 أهداف الدرس )أهداف سلوكية ( . -ج

 : أهمية تحديد األهداف السلوكية -أ

( توضح بدقة ماذا نتوقع من المتعلم عمله أو فعلاه ،مماا يسااعد علاى توجياه عملياة الاتعلم فاي االتجااه 1)

 المطلوب .

لمطلوب ( تجعل عملية التخطيط للتدريس سهلة وواضحة ،حيث تجعل المعلم ملما بالسلوك أو األداء ا2)

 من المتعلمين .

( تساعد المعلم في انتقاء األنشطة التعليمية المناسبة ،وكذلك طريقة التدريس و الوسائل التعليمياة مماا 3)

 يساعد على نجاح خطة تنفيذ الدرس .

توجه المعلم إلى اختيار أساليب التقويم المالئمة ،سواء في مجال نمو المتعلمين أو العناصر األخرى  (4)

 تتضمنها العملية التربوية .)مدى نجاح عملية التدريس ،وتقويم البرامج التربوية ...الخ (التي 

 تلكد على نتائج التعلم اإليجابي المرغوب . (5)

 : صياغة األهداف السلوكية -ب

إن كتابة األهداف السلوكية ليست غاية في حد ذاتها ،إذ لن يكاون لاذلك أهمياة ماا لام تكان هاذه األهاداف  

نحو تحقيق ما نسعى إليه من العملية التعليمية .وهي في ذلك جزء ال ينفصال عان بااقي األنشاطة  موجهة

 األخرى ،كاختيار طريقة التدريس ،

 وصياغة األسئلة التي ستستخدم في عملية التقويم ..الخ . ، أنشطة المتعلمينو تصميم 

من الشروط أو المعايير ،ولكي نتعرف بمجموعة  االلتزامويتطلب استخدام األهداف السلوكية بشكل فعال 

عاة على هذه الشروط سانبدأ أوال بتعرياف المقصاود بالهادف السالوكي ثام نشاتق مان هاذا التعرياف مجمو

 الشروط أو المعايير المطلوبة 

 تعريف الهدف السلوكي :

ة تصهف و ههو يبهارة مخباريه و يؤديه  بعهد متمهام يمليهة الهتعلم  أالمهتعلم يفعله   ينبغي أنهو وصف لما 

فالههدف السههلوكي   مهمهة يجهب أن يكهون المههتعلم  هادرا يلهم الايههام بهها بعهد االنتههان مههن در  معهين  

 والايا  و التاويم    هدف محدد و  ابل للمالحظة 



 

 -:(1)مكونات األهداف السلوكية  

 تتكون من اإلجراءات التالية :*    

 قياس مباشرة .ويكون قابال للمالحظة و ال    : الفعل السلوكــي -أ

 وهو المتعلم الذي يقوم بأداء السلوك المطلوب .    : فايل الفعـــل -ب

 وهو مجال ممارسة المتعلم للسلوك .   :المحتوى المرجعي -ج

 باستخدام المواد و المعينات .    : الظـــــروف -د

 . ا  أو نوعي ، ا  أو كمي ، ا  ويكون زمني    ر:المعيـــــا -هـ

 : مثــال

 في دقيقتين         باستخدام الكتاب المدرسي       مفهوم الحضارة           المتعلم      يعّرف     أن    

 

 

 المعيـــــار        + الظـــرف     +    المحتـوى المرجـعي  +  فاعل السـلوك + فعل السلـوك + أن

 

 

    -شروط صياغة األهداف السلوكية : 

 سلوك مضارعا واضحا تمام الوضوح .أن يكون فعل ال -1

 أن يكون فعل السلوك قوال يسمع ،و كتابة تقرأ ،أو عمال يالحظ . -2

 أن يعبر عن سلوك المتعلم . -3

 . ا  أن يكون مجال السلوك أو المحتوى محدد -4

 أن يراعى مستوى نضج المتعلم عند تحديد معيار األداء . -5

 واحد . أال يتضمن في صياغته أكثر من فعل -6

                                                             

 :  (1)مجاالت األهداف التربوية 

 -توجد ثالث مجاالت لألهداف التربوية هي :

 أوال :المجال المعرفي :

 ويهتم بالعمليات العقلية المعرفية و يشتمل على ستة مستويات طبقا للتصنيف المشهور وهي : 

الفهم و التطبيق و التحليل و التركيب و التقويم ، وأحيانا يضاف إليها مستوى آخر متمياز وهاو  التذكر و

 مستوى اإلبداع وهو أعلى مستوى للعمليات العقلية المعرفية .

                                                 
 31كرم ، عبد الرضا شكر هللا .المرجع السابق .ص إبراهيم محمد  (1)
 مذكرة في مهارات تصميم و إعداد االختبارات التحصيلية  أ.د.صالح مراد (1)



 

 : لتذكـــــرا -1

يتضامن ذلاك تاذكر الحقاائق و ويعني قدرة المتعلم على تذكر المعلوماات التاي سابق تعلمهاا واساترجاعها 

 وص النص

 و المفاهيم و القواعد و المبادا و القوانين و النظريات .

اساترجاع المعلوماات المناسابة التاي يتطلبهاا سالال التاذكير ، ويشاترط فاي  مان الماتعلم فيكون المطلوب 

أسئلة التذكير أن تكون مطابقة لما تم تدريسه ، وأن يستخدم نفس التعبيرات و األلفاظ الساابق اساتخدامها 

 التعليمي دون تغيير . في الموقف

و يتضاامن مسااتوى التااذكر قاادرة المااتعلم علااى معرفااة النصااوص و القواعااد و النظريااات و الحقااائق و 

 المصطلحات 

 و التواريخ و األحداث .

 :  ومن أمثلة التذكر

 أن يسمع المتعلم سورة األعلى دون أخطاء . -

 درسي .مبطالت الوضوء كما وردت في الكتاب الم المتعلمأن يعدد  -

إلى اليمن لايعلم النااس كماا ورد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ الصحابي الذي بعثه الرسول  المتعلمأن يسمى  -

 في الكتاب المقرر و بدقه تامة .

 النصيحة كما وردت في الحديث الشريف و بدقه تامة . نوع المتعلمأن يذكر  -

 % .80لم و بنسبة صواب ال تقل عن أن يعّرف المتعلم مفهوم الربا كما ورد على لسان المع -

 والكلمات التي تستخدم في مستوى التذكر يند صياغة األهداف مثل : 

يكتب ،يصف ، يعرف ، يطابق ، يختار ، يسمى ، يضع في قائمة ، يضع خطا واالستدالل هو المساتوى 

 ات أخرى .األعلى للفهم حيث يتجاوز المتعلم حدود المعلومات المتعلمة و يستنتج منها معلوم

 ــــــــــم :  فهال-2

القدرة على إدراك معنى المادة المتعلمة أو ترجمتها أو تفسايرها أو شارحها ، ويمثال هاذا المساتوى يعني 

 وللفهم مستويات هي "الترجمة و التفسير واالستدالل "  -خطوة أكثر عمقا من مجرد تذكر المعلومات 

ه بلغة بسيطة أو مألوفة للمتعلم .أما التفسير فيتطلب إدراك وتتطلب الترجمة إعادة صياغة معلومات معين

 العالقات الواردة في المعلومات وربطها بمعلومات أخرى .

 

 :  ومن أمثلة الفهم 

 أن يوضح معنى قوله تعالى :"سبح اسم ربك األعلى "في دقيقة واحدة . -

راء كثيرا في شبابه في خالل ثاالث إلى غار ح–صلى هللا عليه وسلم –أن يفسر المتعلم لجوء الرسول  -

 دقائق .



 

 % .80أن يستنتج المتعلم ما ترشد إليه سورة الضحى إذا ما قرأها بإمعان وبنسبة صواب  ال تقل عن  -

نصيحة "إذا ما طلب منه المعلم ذلك الالخاص معنى العبارة المشهورة "الدين  المتعلم بأسلوبهأن يكتب  -

 . %100و بنسبة صواب ال تقل عن 

أن يستخلص المتعلم العبرة من نتائج غزوة بدر إذا ما قرأ بعمق عن هذه الغزوة فاي أرباع دقاائق علاى  -

 األكثر .

 -و يستخدم في هذا المستوى الكلمات التالية :

 يستنتج . –يعبر  –يبرر  –يفسر  –يميز بين  –يحول  –يلخص  –يصف  –يوضح 

 التطبيـــــق : -3

على استخدام ما سبق تعلمه في مواقف جديدة ، ويمكن أن يشمل ذلاك القواعاد و  المتعلمويشير إلى قدرة 

 القوانين

و الطرق و المفاهيم و النظريات و ناتج التعلم ، عند هذا المساتوى يتطلاب مساتوى مان الفهام أكبار مماا  

ى أن سبق ذكره ،حيث يظهار الماتعلم قدرتاه علاى اساتخدام هاذه المعلوماات .وتتطلاب أسائلة هاذا المساتو

و ليس تكرارا لما سبق استخدامه في التدريس أو في الكتاب المدرساي ،وقاد  ايكون الموقف الجديد حقيقي

 يكون الموقف الجديد مشابها لما سبق تدريسه .

 : ومن أمثلة التطبيق 

 على دالئل قدرة هللا بثالث آيات من سورة األعلى . المتعلم أن يستشهد - 

د عقيدة من يدعى الولد هلل تعاالى إذا ماا تحااور ماع أحاد زمالئاه فاي موضاوع أن يدلل المتعلم على فسا -

 وحدانية هللا تعالى و بدون أي خطأ.

و عظمتاه ،وفاي ضاوء قراءاتاه و مشااهداته بحياث ال تقال  -عز وجال -على قدرة هللا المتعلمأن يبرهن  -

 عن ثالث أدلة لتلك القدرة .

سااالم مااع أصااحاب الشاارائع األخاارى بااالرجوع إلااى التاااريخ أن يطاارح المااتعلم أمثلااة علااى تسااامح اإل -

 اإلسالمي العريق بحيث ال تقل عن أربعة أمثلة. 

أن يستخرج األحاديث النبوية التي تركز على الصدق في المعامالت بالرجوع إلى صحيح مسلم بحيث  -

 ال تقل عن أربعة أحاديث .

 -األهداف مثل : و الكلمات التي تستخدم في مستوى التطبيق يند صياغة

 يستخدم . –يجهز  –يحسن  –يقيم عالقة  –يجرى عملية  -يربط بين   –يظهر  –يرتب  –يطبق 

 التحليــــــل :-4

ماة إلاى مكوناتهاا الجزئياة و معرفاة العالقاات باين ل  علاى تحليال الماادة المتعالماتعلم وهو يشاير إلاى قادرة 

،وتتطلااب نااواتج الااتعلم فااي هااذا  مااةل  المتعائي للمااادة المعلومااات ،حيااث ياالدي ذلااك إلااى فهاام التنظاايم البناا



 

المساتوى فهمااا أكثاار عمقااا حيااث تمثاال مسااتوى أعلاى ماان الفهاام و التطبيااق ،و يسااتطيع المااتعلم عنااد هااذا 

 المستوى تجزئة الموضوع إلى مكوناته الرئيسية لتوضيح العالقة بين األفكار و المعلومات .

 

ى و مستوى الفهم أو التقويم إال أن المطلوب في مستوى التحليل وقد يحدث بعض الخلط بين هذا المستو

 أكثر مما هو مطلوب في مستوى الفهم ،أما مستوى التقويم فيتطلب التحليل الناقد للمعلومات .

 -: ومن أمثلة التحليل

وجاه أن يقارن المتعلم بين حياة المسلمين في مكة قبل الهجرة و حالتهم في يثرب بعد الهجرة موضحا أ -

 % .10الشبه و نقاط الخالف بين الحالتين و بنسبة صواب ال تقل عن 

 ا ببعض في ثالث دقائق .هأن يوجد المتعلم عالقة أجزاء النص القرآني بعض -

 بين الحديث القدسي و القرآن الكريم دون مساعدة من أحد و بدقه متناهية . المتعلم أن يفرق -

ن اإلسالم بالرجوع إلى الكتاب المقرر و بنسبة صاواب ال تقال عان أن يحلل المتعلم موقف المرتدين ع -

85. % 

 

سااتعانة بكتااب التفسااير أن يحلال المااتعلم معاااني اآليااات الكريماة التااي اشااتملت عليهااا ساورة األعلااى باال -

 % .80المعروفة و بنسبة صواب ال تقل عن 

 والكلمات التي تستخدم في مستوى التحليل يند صياغة األهداف :

 يختار . –يحلل  –يجزا  –يقسم  –يستنتج  –يرتب  –يفرق بين  –فصل ي

 

 التركيـــب: -5

على وضع األجزاء معا لتكوين كل جديد و هو يستلزم اإللمام بمستويات الفهم و  المتعلمو يقصد به قدرة 

 التحليل .

 أنماط جديدة . عند تكوين أشكال أوي ونواتج التعلم في هذا المستوى تشير إلى السلوك االبتكار

 :و من أمثلة أهداف التركيب 

 أن يكتب المتعلم للصحيفة المدرسية مقاال بأسلوبه الخاص عن دالئل قدرة هللا تعالى خالل ربع ساعة . -

أن يقترح المتعلم حلوال للمشكالت التي تواجه تكاليف الزواج الباهظاة هاذه األياام فاي ضاوء األحادياث  -

 سالمي بحيث ال تقل عن أربعة اقتراحات .الشريفة و مبادا الدين اإل

مصاادر ذات العالقاة و بنسابة صاواب ال البحثا موجزا عن منافع الحج باالرجوع إلاى  متعلمأن يكتب ال -

 % .80تقل عن 



 

عااددا ماان الفقاارات التااي توضااح العالقااة الوثيقااة بااين الوضااوء الصااحيح و الصااالة  المااتعلمأن ينشاا   -

 يقة لهما بحيث ال تقل هذه الفقرات عن أربع .الصحيحة في ضوء دراسته العم

 بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي يعيد المتعلم كتابة درس "بأفكار وترتيبات جديدة "   أن -

 و يستخدم في هذا المستوى كلمات مثل : 

 يضم ، يكون ، يللف ، ينش  ، يعيد ترتيب ، يراجع ، ينظم ، يعيد كتابة ، يولد ،يقص أو يروي .

 

 التاويــــم : -6

على الحكم على قيماة الماادة المتعلماة ، و تقاوم أحكاماه علاى معاايير محاددة قاد تكاون  متعلميعني قدرة ال

داخليااة خاصااة بااالتنظيم أو خارجيااة خاصااة بالهاادف ،وعلااى المااتعلم تحديااد نااوع المعيااار المسااتخدم عنااد 

 ات التعلم في المجال المعرفي إصدار الحكم .و تمثل نواتج التعلم عند هذا المستوى أعلى مستوي

 و يشترط في أسئلة هذا المستوى أن تكون جديدة و مختلفة تماما عما تم تدريسه في الموقف التعليمي .

 

 

 

 : ومن أمثلة التاويم



 

اإلسالم بأن الفتوحات اإلسالمية جاءت نتيجة دوافع في ادعاءات الملحدين و المشككين  المتعلمأن يفند  -

 ية إذا ما رجع إلى التعاليم اإلسالمية السمحة في حدود أربع صفحات على األكثر .مادية و اقتصاد

 اإلسالمية إذا ما شاهد هذا السلوك و بدقة متناهية . ةأن يصدر حكما على سلوك يتعارض  مع العقيد -

يفة بنسبة االستعانة باآليات الكريمة و األحاديث الشربأن يدافع المتعلم عن مكانة العمل في اإلسالم  -

 % .80صواب ال تقل عن 

 رأيه في مبدأ تحديد النسل ، في ضوء الشريعة اإلسالمية و بدقه متناهية . المتعلم أن يبدي -

تفسيرا واحدا من بين ثالث تفسيرات لسورة األعلى لثالثة من المفسرين موضحا  المتعلمأن يختار  -

 ثر .في عشر دقائق على األك -األسباب وراء هذا االختيار

و قد اتجهت بعض الدول نحو تعديل مستويات األهداف المعرفية ،حتى تتجنب الخلط بين مستويات  *

و التقويم  التحليل و التركيب و التقويم و السابق اإلشارة إليها .فقد اقترح المركز القومي لالمتحانات

 التربوي بجمهورية مصر العربية

م "معا في مستوى واحد يسمى "التفكير و حل المشكالت " و ضم مستويات "التحليل و التركيب و التقوي

بذلك تصبح مستويات األهداف المعرفية )أو األسئلة المرتبطة بها ( هي : التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التفكير 

 ،و حل المشكالت .  

لعربية ويستخدم هذا التصنيف الرباعي في إعداد االختبارات في الشهادات العامة في جمهورية مصر ا -

.كما قادم مركاز االمتحاناات فاي اساكتلندا بالمملكاة المتحادة تصانيفا مختلفاا يتضامن المجاالين المعرفاي و 

 المهاري ووضعهما في ثالث فئات فقط هي :

 التفكير و حل المشكالت . و التذكر و الفهم ، التطبيق ،واكتساب المهارات ،

 يلية في مدارس اسكتلندا . ويستخدم هذا التصنيف في تصميم االختبارات التحص -

 المجال الوجداني  : ثانيا :

و تعد مستويات هاذا المجاال أكثار تعقيادا مان المجاال المعرفاي ،كماا أن االهتماام بالمجاال الوجاداني أقال 

كثياارا ماان المجااالين المعرفااي و المهاااري ، ويهااتم المجااال الوجااداني بااالميول و االتجاهااات ،و القاايم و 

 ،و التذوق الفني ، المعايير االجتماعية

 والفئات الرئيسة للمجال الوجداني هي :  والتذوق الجمالي ، 

 االستقبال ، االستجابة ، إعطاء القيمة ، التنظيم القيمي ، التميز بنظام قيمي مركب .

 

 

 االستابــال :



 

هذا جنب ،ويمثل النتباه له ، و الوعي به وعدم التامعين ،ويء وهو يشير إلى استعداد المتعلم لالهتمام بش

 المستوى

يبدي اهتماماا ألناواع  /يظهر وعيا بأهمية التعلم /أقل مستويات نواتج التعلم ،ومن أمثلته : يصغي باهتمام

 األنشطة .

 : ومن أمثلة االستابال

 . نّ فيلما يصور ذبح الصرب للمسلمات أمام أطفاله المتعلمأن يشاهد  -

في الفلبين عن طريق تحديد المراجع ذات العالقة بحيث  مسلمةال أن يهتم المتعلم بقضية اضطهاد األقلية -

 ال تقل عن ثالثة .

في مكة قبل  -صلى هللا عليه وسلم - أن يصغي المتعلم إلى ندوة تلفزيونية تدور حول ماالقاه الرسول -

 الهجرة بحيث يلخص أهم األفكار التي وردت في تلك الندوة وفي نصف صفحة على األكثر.

دي المتعلم الرغبة في االبتعاد عن الغش في االمتحاناات فاي ضاوء حفظاه للحاديث الشاريف "مان أن يب -

 غشنا فليس منا"  و بدقه متناهية .

 و الكلمات المستخدمة مثل :  

 يستخدم . –يجيب  –يشير إلى  –يتعرف على  –يمسك  –يعطي –يتابع  –يختار  –يسأل 

 : االستجـــــابة

وتاادل علاى مساتوى أعلاى مان االهتماام حياث تتطلااب  اإليجابياة مان الماتعلم ، وهاي تشاير إلاى المشااركة

االستجابة والرغبة فيها وهي تتضمن األهاداف التعليمياة للمياول والتفاعل مع الموقف ،واتباع التعليمات ،

 ومن أمثلتها :

لمعمال يبادي يلدي واجبا دراسيا ،يطيع قوانين المدرسة ،يطياع حكام المبااراة ،يجاري نشااطا عملياا فاي ا

 ميال نحو موضوع الدرس ،يعاون اآلخرين .

 و الكلمات المستخدمة هي:  

 يكتب .  –يروي  -يقرر –يسمع  –يقرأ  –يعرض  –يلدي  –يعاون  –يناقش  –يساعد  –يجيب 

 : ومن أمثلة االستجابة

 ورة أسئلة أو قراءات .صأن يبدي المتعلم اهتماما نحو قضية "كوسوفا "في  -

فاي مكاة   -صالى هللا علياه وسالم -في ندوة تدور حول معاناة الرساول ته ق المتعلم على مشاركأن يواف -

 قبل الهجرة 

 % .80قراءاته عن جوانب هذه المعاناة وبنسبة ال تقل عن  لى ع ء  بنا

ثاار جمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في ضاوء إلماماه المعرفاي باآلبأن يتطوع المتعلم في المساهمة  -

 ثار.آجابية لهذه التبرعات بحيث ال تقل عن أربعة ياإل



 

المسئولية في جمع المالبس للفقراء بناء على إلمامه بأهمية ذلك فاي تطاوير المجتماع  متعلمأن يتحمل ال -

 % .80ال تقل عن  ةاإلسالمي و بدق

محتااجين فاي لا علاى ورفي ندوة تدور حول أهمية الزكاة في إدخال البهجاة و السار المتعلم  أن يشارك -

  قراءاتهضوء 

 % .  20عن هذا الموضوع و بنسبة خطأ ال تزيد عن 

 :ميطان الايمـــة 

و  أو تقبال القيماة ، العمل الفعاال ، ةوهي تشير إلى إعطاء قيمة لشيء معين أو تقديره مثل تحمل مسئولي

الخاصااة باالتجاهااات  االعتقاااد فااي القيماة و صااحتها و تقااع األهادافو  ،و الاادفاع عنهاا  تفضايل القيمااة ،

يوضاح االلتازام /يقدر دور العلم في الحيااة  /يقدر األدب الجيد : ،والتذوق في هذا المستوى و من أمثلته 

 يظهر اهتماما باآلخرين ./بالتطوير 

 ومن الكلمات المستخدمة :

يشارك   –يقترح   –يبرر   –ينضم إلى ـ   يدعو  –يكون   –يتابع  –يشرح   ـ يفرق  –يصف   ـيكمل 

 يعمل . -يساهم  –

 :  ومن أمثلة ميطان الايمة

خاة مع الهاجرين عان طرياق كتاباة تقريار مختصار وفاي ثاالث اأن يقدر المتعلم دور األنصار في المل -

 صفحات على األكثر .

 أن يدافع عن قضيه "كوسوفا " . -

 . " جنين في " زمالءه للتعاطف مع المعتدي عليهم المتعلمأن يدعو  -

هللا عنه في معركاة الخنادق عان طرياق  رضي - نعيم بن مسعود " "أن يدعم المتعلم الدور الذي قام به -

 كتابة عدد من النقاط المليدة لما قام به بحيث ال تقل عن خمس نقاط .

ه وتبارع باه للمسالمين ماعندما اشترى بئار رو -المتعلم دور "عثمان بن عفان " رضي هللا عنه يقدرأن  -

 لحديث الشفهي لمدة ثالث دقائق على األقل .عن طريق ا

 : التنظيــم الايمـي

وهو يدل على جمع أكثر من قيمة مع تنظيمها في نسق واحد ، ويدل هذا المستوى على القيم ،ومن أمثلاة 

يااتفهم /يتحماال مساائولية ساالوكه  /األهاداف فااي هااذا المسااتوى : ياادرك دور التخطاايط فاي حاال المشااكالت 

 /تميزهنواحي القوة التي 

 يضع خطة تناسب قدراته و ميوله . 

 : ومن أمثلة التنظيم الايمي

 أن يثبت المتعلم في نصرته للمسلمين المضطهدين في موقفين من أربعة مواقف تعرض له . -



 

عان طرياق  المتعلماينندوة دينية تهدف إلى االبتعاد عن الغيبة و النميمة المنتشرة باين  المتعلمأن ينظم  -

 % .80قة و بنسبة صواب ال تقل عن وضع خطة مسب

الفقاراء عان طرياق الحاديث  المتعلماينلعمال جمعياة إساالمية فاي المدرساة لمسااعدة  المتعلمأن يخطط  -

 الشفهي عن هذه الجمعية المقترحة ،و بما ال يزيد عن عشر دقائق .

تطبيقهاا فاي عنهاا و  بالقيم اإلساالمية التاي تعلمهاا وذلاك عان طرياق الحاديث الشاريف المتعلمأن يلتزم  -

 الحياة وبدون أخطاء

 و الكلمات المستخدمة هي :

 يجمع بين . –يكمل  –يحضر  –يجهز  –يركب  –يشرح  –يدعم  –ينظم  –يغير 

 : التميز بنظام  يمي مركب 

ويهتم بتكاوين نظاام قيماي لادى الفارد لضابط سالوكه ، و توجيهاه ، واالساتجابة طبقاا لهاذا النظاام القيماي 

و االستقرار في االستجابة ، ويقع هاذا المساتوى علاى قماة المجاال الوجاداني ،وتكاون األهاداف  ،والثبات

 التعليمية هنا مهتمة بالتكيف الشخصي

يظهر ضبط /يمارس التعاون  /و االجتماعي و العاطفي للمتعلم ومن أمثلتها : يظهر االعتماد على النفس 

 يحافظ على عادات صحية جيدة . /النفس 

 ات المستخدمة هي :و الكلم

 يخدم . –يتحقق  –يستخدم   –يحل  –يراجع  –يسأل  –يعول  –يستمع   –يلثر  –يميز  –يفعل 

 : من أمثلة التميز بنظام  يمي مركب 

 أن يثبت المتعلم في نصرته للمسلمين المضطهدين في جميع المواقف التي تعرض له . -

 و أدواته الشخصية . هأن يواظب المتعلم على نظافة بدنه و مالبس -

و بدقاه ال  .".فهم العميق لآلية الكريمة " وقضاى رباك الوالديه و يرعاهما في ضوء  المتعلمأن يحترم  -

 % .90تقل عن 

للمعاني و  هعلى احترامه و تقديره للقرآن الكريم و ذلك عن طريق اإلصغاء مع تمعن المتعلمأن يبرهن  -

 لمدة خمس دقائق على األقل .

بالاادين اإلسااالمي لدعوتااه إلااى تحرياار اإلنسااان ماان العبوديااة لغياار هللا وذلااك بالحااديث  المااتعلمتااز أن يع -

 الشفهي أمام زمالئه وفي خمس دقائق على األقل .

 

 

 ثالثا :المجال المهاري  :



 

ويهتم هاذا المجاال بالمهاارات اليدوياة و الحركياة ،واساتخدام األدوات ،و األجهازة ،و أداء األعماال التاي 

طلب التآزر الحركي و العصبي أو التآزر البصري و السمعي و الحركي و الفئات الرئيسة لهذا المجال تت

 : هي

 :  اإلدراك الحسي-1

و يمثال مساتوى اإلدراك الحسااي أقال هااذه المساتويات تعقياادا ،حياث يتركااز االهتماام فيااه علاى اسااتعمال  

التاي  :أو األداء .كما يتم هنا إدراك األشياءأعضاء الحس للحصول على األدوار، إلى ربط الدور بالعمل 

أن ) يمكن أن تساعد فاي أداء المهاارات الحركياة ،وتتمثال أهام األفعاال السالوكية المساتخدمة فاي اآلتاي  

 و من أمثلة ذلك :(    . يختار ، أن يكتشف ،أن يميز ، أن يربط ، أن يحدد

 رة األعلى .أن يالحظ المتعلم موضع اللسان و هيئته عند تالوة سو -

األدوات الالزمة لرسم وسيلة تعليمية عن خطوات التيمم إذا ما طلب منه المعلم ذلك و  المتعلمأن يحدد  -

 بدقه تامة .

 المالبس المالئمة ألداء فريضة الحج إذا ما أتيحت له الفرصة لذلك و في دقيقتين.    المتعلمأن يختار  -

 المكان المناسب للقيام بعملية الوضوء بموجب التعليمات اإلسالمية ،و بدون أخطاء. المتعلمأن يحدد  -

 قاراءمان ال أن يختار المتعلم شريط التسجيل المناسب لسورة األعلى من بين عدة أشارطة تساجيل لعادد -

 بدون مساعدة 

 من أحد و في خمس دقائق .

 االستعداد أو الميل :-2

ويشمل  .يشير إلى استعداد المتعلم للقيام بنوع من العملو الستعداد أو الميل ويتمثل المستوى الثاني في ا 

الميال  و ،ذلك كال من الميال الجسامي أو اساتعداد الجسام للعمال ،والميال العقلاي أو اساتعداد العقال للعمال

 العاطفي أو الرغبة في العمل .وتلثر هذه كلها في بعضها بعضا .

مستخدمة هنا في اآلتاي : أن يوضاح الرغباة ،أن يتطاوع ،أن يساتعد ،  أن وتتمثل أهم األفعال السلوكية ال

 يبرهن ، أن يبدي استعدادا ، أن يرغب ، أن يميل ، أن يبدي الرغبة .

 المعلم ذلك و بالترتيب . هالرغبة في أداء خطوات الوضوء أمام زمالئه إذا ما طلب من المتعلمأن يبدي  -

15 

يلة تعليمية عن التيمم باالرجوع إلاى اآلياات الكريماة ذات الصالة و بنسابة أن يميل المتعلم إلى عمل وس -

 % . 80صواب ال تقل عن 

 .صالة وفي ثالث دقائق على األكثراستعدادا لكتابة كلمة لإلذاعة المدرسية عن أهمية ال المتعلمأن يبدي  -

 ذلك ،وفي دقيقتين . لالشتراك في مهرجان األنشودة إذا ما طلب منه المعلم المتعلمأن يتطوع  -



 

لعمل وسيلة تعليمية توضح " أقسام المد " إذا ما طلب منه المعلم ذلاك و فاي غضاون  المتعلمأن يستعد  -

 خمس دقائق عل األكثر . 

 االستجابة الموجهة :-3

ويعتبر مستوى االستجابة الموجهة ، المستوى الثالث في المجال المهاري الحركي ،الذي يتم االهتمام فيه 

المراحل األولى لتعليم المهارة الصعبة .تلك المراحل التي تشمل التقليد و التجربة و الخطاأ أو المحاولاة ب

و الخطأ ، وهنا تتم عملية الحكم على كفاية المهارة في ضوء مجموعة المعايير المناسبة ،أو عان طرياق 

بدأ بالقيام بالمهارة فعاال ، و بخاصاة موقفا سلبيا هنا ، بل ي المتعلمالمعلم أو عدد من المحكمين .وال يقف 

أداء المراحل األولى للمهارة الصعبة . وتتمثل أهم األفعال السلوكية المستخدمة هنا في اآلتي : أن يقلاد ، 

 أن يجرب ، أن يحاول أن يعيد .

 أن يقلد المتعلم المعلم في تالوة سورة األعلى . -

ءات كما شاهد المعلم وهو يقوم بها ،و بنسبة صاواب ال تقال إلقاء النشيد بحركات وإيما المتعلمأن يعيد  -

 %. 80عن 

تب و بنسبة صاواب ال وهو يك همعلم في كتابة اآلية بالرسم العثماني بعد مشاهدته لالأن يحاكي المتعلم  -

 %  80تقل عن 

 أن يجرب المتعلم قراءة سورة الضحى دون توجيهات المعلم . -

 أمامه إذا ما طلب منه المعلم ذلك و بدقة تامة. المعلمضوء التي قام بها مراحل الو المتعلمأن يعيد  -

 التعود )أو اآللية ( : -4

ويهتم المستوى الرابع المتمثل في التعويد أو اآللياة باإجراءات العمال عنادما تصابح االساتجابات التاي تام 

لاي ، بعاد تكرارهاا مارات و تعلمها اعتيادية وهناا تاتم عملياة تأدياة الحركاات دون أدناى تعاب ،و بشاكل آ

مرات ، مما يلدي إلى حدوث نوع  من الثقة و الكفاءة .ومن بين أهم األفعال السلوكية المستخدمة هنا ما 

 يلي : أن يتعود ، أن يرسم ،أن يبرهن ،أن يعتاد ،

 أن يستخدم ،أن يقود ، أن يحرك ، أن يرد . ،أن يعمل ،أن يلدي ،أن يقيس

 الضحى على أال تزيد أخطاله على ثالثة أخطاء . سورة المتعلمأن يقرأ  -

خط سير المسلمين في صلح الحديبية بشكل اعتيادي ، وفي غضون خمس دقائق على  المتعلمأن يرسم  -

 األكثر .

 مراحل الوضوء عمليا بسهولة ، ويسر بعد انتظامه عليها و بالترتيب . متعلمأن يلدي ال -

رس أللفاظ القرآن بشكل اعتياادي كلماا احتااج األمار إلاى ذلاك و بادون المعجم المفه متعلمأن يستخدم ال -

 أخطاء تذكر .

    .قيامه بها بانتظام ،وبدون أخطاءعلى تأدية خطوات الصالة و حركتها دون عناء بعد  متعلمأن يتعود ال -



 

 االستجابة الظاهرية المعادة : -5

ابة الظاهرياة المعقادة ،حياث االهتماام باااألداء أماا المساتوى الخاامس لهاذا التصانيف ، فيتمثال فاي االساتج

الماهر للحركات . وتقاس الكفاءة هنا بالسرعة و الدقة و المهارة في األداء ،وبأقل درجة ممكنة مان باذل 

التعلم فاي هاذا المساتوى باألنشاطة الحركياة دقيقاة التنسايق .و تتمثال أهام األفعاال  ئجالجهد .كما تتميز نتا

 ي اآلتي :أن يثبت ،أن يصنعالسلوكية المستخدمة ف

 أن يطبق ، أن ينقذ . أن ينظم ، أن ينسق ، أن يلدي بدقة و مهارة ، أن يرسم ، ،

الصور و الموضوعات المطروحة لمجلة الحائط فاي ضاوء خبرتاه المتكاررة فاي هاذا  متعلمأن ينسق ال -

 % .5المجال وبنسبة أخطاء ال تزيد عن 

 لمشرفة  بمبادرة شخصية منه و بدقة متناهية .مجسما للكعبة ا متعلمأن يصنع ال -

وسيلة تعليمية توضح أنواع الزكاة و مقاديرها في وضوء قراءاتاه لمعلوماات مفصالة  متعلمأن يصنع ال -

 عن موضوع الزكاة و بإتقان تام .

 % .90دور أحد "المجاهدين "إذا ما طلب منه المعلم و بدقه تصل إلى  متعلمأن يمثل ال -

 :التكيف -6

أما المساتوى الساادس فهاو مساتوى التكياف ،الاذي يهاتم بالمهاارات المطاورة بدرجاة عالياة جادا ، بحياث 

 يستطيع الفرد تعديل أنماط الحركة ،ولكي تتمشى مع المتطلبات الخاصة بها .

و سارعة و هنا يكون الفرد قد أتقن المهارة و تعرف على دقائق األمور فيهاا ، نتيجاة ممارساته لهاا بدقاة 

لهاا . وتتمثال أهام األفعاال  أدائهامساتطيع االنتقاال إلاى مرحلاة الحكام علاى اآلخارين عناد ليتين تجعلاه يعا

السلوكية المستخدمة هنا في اآلتي : أن يعدل ،أن يحكم ، أن يتكيف ، أن يغير ، أن ينقح ، أن يعيد تنظيم 

 ما . يءما ،أن يعيد ترتيب ش يءش

 التجويد بناء على األحكام الخاصة بذلك و بدقة متناهية .من أداء زميلة في  متعلمأن يعدل ال -

 أن يقرأ المتعلم سورة األعلى قراءة صحيحة دون أخطاء . -

في ضوء دراسته ألحكام الصاالة الصاحيحة  هعلى طريقة أداء الصالة من جانب زميل متعلمأن يحكم ال -

 وبدقه تامة . الشريعة اإلسالميةفي 

 ت على وسيلة صممها زميله عن الحج .تعديال متعلمأن يدخل ال -

 اإلبداع : -7

أنماااط جدياادة ماان  إيجاادأو اإلبااداع ،الااذي ياتم التركيااز فيااه علااى  األصااالةو يتمثال المسااتوى األخياار فاي 

التعلمية هنا على اإلبداع المبني على المهارات المتطاورة بدرجاة  ئجوتلكد النتا الحركات مشكلة خاصة.

ألفعال السلوكية المستخدمة هنا في اآلتاي : أن يصامم ،أن يبادع ، أن يقتارح ،أن عالية جدا .وتتمثل أهم ا

 يقدم ، أن يعرض ،أن يركب ، أن يبتكر .



 

 % 90منه و بدقة تصل إلى  )للمسجد الحرام ( بمبادرة شخصية في عمل مجسم متعلمأن يبدع ال -

بشخصية ذلك المجاهد و بدقة تاماة  امهإلمفي تمثيل دور )صالح الدين األيوبي ( بعد  متعلمأن يبدع ال - 

. 

الكرتون الملون ، بعاد مقارنتاه بصاورة مكبارة لاه ، و  من ا  أن يصمم نموذجا للمسجد األقصى مصنوع -

 بدقة تامة .

 وسيلة تعليمية توضح اصطالحات الضبط . متعلمأن يبتكر ال -

ضوء قراءاته عن الزكاة مان ناحياة  أن يبدع في صنع لوحة كهربائية تبين أنواع الزكاة و مقاديرها في -

 %.100و خبرته الكهربائية من ناحية أخرى و بنسبة صواب ال تقل عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1) أهداف المراحل التعليمية

تعتبر أهداف المراحل التعليمية ترجمة حقيقية للهدف الشامل للتربية في دولة الكويت وذلاك أمار طبيعاي 

التربااوي ترجمااة األهااداف إلااى أهااداف للمااواد الدراسااية ،وإلااى أهااداف حتااى يتساانى للعاااملين فااي الحقاال 

 سلوكية و إعدادهـم للمشاركة البنـاءة في المجتمـع الكويتي بخـاصة و المجتمع العربي و العالمي بعامة .

 وفيما يلي استعراض ألهداف المراحل المختلفة :

 

                                                 
 . 1983أهداف المراحل التعليمية بدولة الكويت .وزارة التربية :الوزارة ، (1)



 

 أهداف المرحلة االبتدائية : -1

 : أوال :النمو الروحي

 : (2)نحو التالي اكتساب المتعلم للمفاهيم األساسية للدين اإلسالمي على ال هو

 

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي

  

فهااااام المباااااادا األساساااااية  - 1

للاادين اإلسااالمي فهمااا صااحيحا 

 مبسطا .

معرفاااة طريقاااة أداء بعاااض  -2

 العبادات .

حفاااااظ قااااادر مناساااااب مااااان  -3

ة النبوياة القرآن الكريم و الساير

 المطهرة .

إدراك الطفاال واجباتااه نحااو  -4

 نفسه ونحو اآلخرين .

 

اإليمان باهلل عز وجل و تعظيم  -1

قدرته في خلاق الكاون و الحارص 

علااى طاعتااه و الااوالء لإلسااالم و 

 االعتزاز به .

 االهتمام بالعبادات اإلسالمية. -2

 احترام القرآن الكريم و تالوته  -3

 .و حب االستماع إليه 

          التحلاااااي باااااالخلق اإلساااااالمي  -4

 و ما يرضى هللا .  

 

ممارسة السلوك الذي يتفاق  -1

 مع العقيدة اإلسالمية .

الممارسااااااااااة الصااااااااااحيحة  -2

 للعبادات.

قراءة القرآن في المصاحف  -3

 الشريف قراءة صحيحة .

ممارساااااة اآلداب بصاااااورة  -4

 صحيحة . 

 

 

 

 

 

 : ثانيا :النمو العالي

 

 فاهيم و االتجاهات و الميول التي تسهم في تكوين شخصيته :اكتساب الم

 

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي

تنمياااة الحصااايلة اللغوياااة  – 1

 –تحاااادث  –كتابااااة  –قااااراءة 

يااال إلاااى القاااراءة و تكاااوين الم -1

الكتابااة واالعتاازاز باللغااة العربيااة 

تكااااوين مهااااارات االتصااااال  -1

 اللغوية األساسية .
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 استماع.

معرفااة الرمااوز و المفاااهيم  -2

 الحسابية .

اكتسااااب أساااااليب التفكياااار  -3

 السليم لحل المشكالت .

 لغة القرآن .

           تقدير التقدم العلمي و أثره في  -2

 حياة المجتمع .

تنمياااة االتجااااه نحاااو التفكيااار  -3

 العلمي .

تنميااااة قاااادرة المااااتعلم علااااى  -2

إجاااااااراء العملياااااااات الحساااااااابية 

 سيطة .الب

تنمية القادرة علاى المالحظاة  -3

 الدقيقة 

 

 

 : ثالثا :النمو النفسي

 

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي

إدراك المتعلم ماا يتصاف  – 1

 به من مواهب .

معرفة أساليب التعبير عان  -2

 الذات .

 التعبير الفني و الجمالي .  -3

تكوين اتجاه لدى المتعلم نحاو  -1

 ه ونحو اآلخرين .نفس

 تنمية السلوك السليم . -2

 تنمية االعتماد على النفس . -3

 ما يقوم به .لاالستماع  -4

 القدرة على المثابرة . -1

القاااادرة علااااى التعبياااار عاااان  -2

 االنفعاالت بصورة سليمة .

 اكتساب عادات سليمة . -3

اكتساااااب مهااااارات التعبياااار  -4

 الفني .

 

 

 

 

 

 

 : اييرابعا :النمو االجتم

 

لكاي يكتسااب المااتعلم قاادرا مان المعلومااات و المفاااهيم و االتجاهااات و مهاارات التعاماال االجتماااعي التااي 

 . اعي و المشاركة الفعالة في مجتمعهتساعده على النضج االجتم

 

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي

اكتسااااااااب مهاااااااارات التعامااااااال  -1تنميااة روح المحبااة و الااوالء  -1إدراك العالقاااااااااااااااااااااات  -1



 

 االجتماعية 

 ة .معرفة البيئة الكويتي -2

فهاااااام الطفاااااال لااااااادوره  -3

 االجتماعي. 

 لألسرة و المدرسة و المجتمع .

 االعتزاز بدولة الكويت . -2

 احترام حقوق اآلخرين . -3

 االجتماعي .

المشااااركة فاااي بعاااض مجااااالت  -2 

 خدمة الجماعة .

تنميااااة القاااادرة علااااى التصاااارف  -3

 .ماعياالجت

 

 

 : خامسا :النمو الجسمي

 

 على النمو الجسمي .ه لكي يكتسب المتعلم قدرا من المعلومات و االتجاهات و المهارات التي تساعد

 

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي

اإللماااااااام بقواعاااااااد العناياااااااة  -1

 بالصحة.

معرفاااااااة مباااااااادا التغذياااااااة  -2

 الصحية .

معرفااااااة بعااااااض األنشااااااطة  -3

الرياضااية و األلعاااب الفرديااة و 

 الجماعية . 

تقاادير أهميااة المحافظااة علااى -1

 الجسم.

اكتساااااب اتجاهااااات صااااحية  -2

 سليمة 

     تنميااة الميااول نحااو األنشااطة  -3

 واأللعاب الرياضية .

تكوين عادات متعلقة بنظافاة  -1

 الجسم .

ممارساااة العاااادات الصاااحية  -2

 السليمة في التغذية .

طة و األلعااب ممارسة األنشا -3

 الرياضية المالئمة لنمو الجسم. 

 

 

 

 أهداف التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية
 

 : األهداف المشتاة من طبيعة المتعلم في هذه المرحلة -أ

 العمل على االنتقال به من اإلطار الذاتي إلى الدائرة االجتماعية و يتمثل ذلك في مثل ما يأتي :   -1

 تنمية اإلحساس باالنتماء إلى الجماعة .  -ة األخذ و العطاء عند المتعلم .   تنمية فكر -    

تنشائته علاى حاب اإليثاار و االهتماام بمسااعدة  - تهذيب نزعته إلى حب التملك و األثرة بمثل ياأتي : -2

 اآلخرين .

 تربية المتعلم على احترام الملكية العامة و الملكية الخاصة لآلخرين . -    



 

 تنشئته على اإلحساس بأهمية أداء الواجب . - على تحمل المسلولية و أداء الواجب : تهيترب -3

 على االستقالل و االعتماد على النفس ،و تهيئة الفرص المناسبة لذلك . تهمساعد -    

 اكتساب المتعلم الفهم الصحيح للسلطة في اإلسالم . -4

 حيمة ال تستهدف إال مصلحته .أن يدرك المتعلم أن أي سلطة في اإلسالم ر -   

أن يدرك المتعلم أنه بقدر ما له من حقوق فإن عليه مسلوليات تقابلها ،ومن خالل ذلك تقوم بتربيتاه  -   

 على : 

طاعة الوالادين جازاء  * -جزاء هدايته لنا  حب الرسول  * -وفضله  حب هللا وطاعته جزاء نعمه *    

 فضلهما عليه .     

 تعلم القيم التي تحكم سلوكه في محيط أسرته و بيئته : اكتساب الم -5

 مساعدته على التشبع بالقيم و المثل الخيرة التي تتمثل في نماذج معينه من الناس . -    

 تدريبه على دقة المالحظة فيما يحيط به . -تهيئة عقل المتعلم للتفكير السليم :   -6

 لصحيح على األشياء .  أن يكتسب القدرة على الحكم ا -           

 إشباع حاجاته النفسية و الجسمية و العقلية و االجتماعية. -7

 بالدفء العاطفي من خالل ما يكتسبه من التربية اإلسالمية . إشعار المتعلم -8

 اكتسابه اتجاهات نافعة وعادات صحية سليمة  . -9

و برسوله صلى هللا عليه وسلم و بكل ما  إذكاء ودعم روح اإليمان باهلل تعالى خالق الكون و مبدعه -10

 جاء به .

 تحقيق الفهم اإلسالمي الصحيح لطبيعة العالقات اإلنسانية في محيط أسرته و بيئته . -11

 الكتساب اتجاه إيجابي نحو ممارسة الشعائر الدينية عن رغبة و محبة . تهيئة المتعلم -12

دات ،و تدريباه علاى أداء الشاعائر و بخاصاة الصااالة و تبصايره بقواعاد اإلساالم و كيفياة أداء العبااا -13

 الصوم .

 لالرتباط بكتاب هللا و محبته ،و بسنة رسوله صلى هللا عليه و سلم  . متعلمتهيئة ال -14

 إجابات مقنعة عما يثير من تسالالت . متعلمإعطاء ال -15

 تهيئة المتعلم في هذه الفترة لتحمل التكاليف الشرعية . -16

هداف السلوكية لهذه المرحلة من المراحل التعليمية تتحقاق خاالل السانوات األرباع التاي يماارس وهذه األ

وتتحقااق أيضااا ماان خاالل األهااداف اإلجرائيااة لكاال مقاارر ماان المقااررات  فيهاا المااتعلم العمليااة التربويااة ،

 الدراسية .

 أهداف المرحلة المتوسطة -2



 

بالخبرة و المعرفة التي تجعله قادرا على التكيف مع البيئة  أكدت على بناء الفرد العربي المسلم و تزويده

 العربية 

 وكلها جاءت متوافقة مع األهداف العامة للتربية في دولة الكويت . والعالمية والمحلية ،

مجال 
 النمو

 في المجال الحركي في المجال الوجداني في المجال المعرفي

 
 
 
 

إلمام المتعلم بحقائق الدين  -1
 مي.اإلسال

التعااارف علاااى التحاااديات  -2
 التي يواجهها المجتمع .

الكشااااااف عمااااااا تضاااااامنه  -3
اإلسااااالم ماااان تنظاااايم لعالقااااة 

 اإلنسان بخالقه .

تكوين اتجاه إيجابي نحاو  -1
 الثبات على الوالء لإلسالم .

تنمياااة الاااوعي لمواجهااااة  -2
 مشكالت العصر .

تقوية االرتباط بكتااب هللا  -3

 .وسنه رسوله 
 

ة السااليمة ألحكااام لممارسااا -1
 اإلسالم 

القااادرة علاااى التكياااف ماااع  -2
 الحياة المعاصرة .

االسااااتفادة ماااان كتاااااب هللا  -3

 .وسنة الرسول  
 

 
 
اكتساب المتعلم ألساسيات  -1

 المعرفة .
اكتسااااب أسااااليب التفكيااار  -2

 من مواصلة التعلم  التي تمكنه
التعاااارف علااااى مصااااادر  -3

 المعلومات المتنوعة .

 
اتجاه إيجابي نحاو  تكوين -1

 العلم فكرا .
تكوين اتجاه إيجابي نحاو  -2

 التعلم المستمر .
تنمية الميل نحو االطالع  -3
. 

 

 
تنمية القدرة علاى اساتخدام  -1

معلوماتااااااااه فااااااااي مواجهاااااااااة 
 المشكالت .

تنمياااة مهاااارات الحصاااول  -2
 مصاادرهاعلى المعلومات من 

  ةلمتنوعا
تنميااـة القااـدرة علااى الااتعلم  -3

  الذاتي

  
معرفااااااة  المااااااتعلم لقاااااايم  -1

 مجتمعه.
إدراكااااااه لتااااااأثير الحياااااااة  -2

العصاااااـرية علاااااـى الفااااارد و 
 المجتمع . 

اكتشــاف قدراتاه و ميولاه  -3
. 

 
 تقاااااـدير المتعاااااـلم لقياااااـم  -1

 مجتمعه 
تنميااااة التااااوازن النفسااااي  -2

 للمتعلم 
تنميااة اتجاهاتااه الدراسااية  -3

 المالئمة لميوله .

 
 لنفس .القدرة على ضبط ا -1
القدرة على التوافق النفسي  -2

 . ةصراعممع الحياة ال
القاااااادرة علااااااى ممارسااااااة  -3

األنشااااطة العمليااااة و الفنيااااة و 
 الجمالية .

 

 
التعااااااارف علاااااااى ثقافاااااااة  -1

 مجتمعه 
إدراك حقيقاااااااااة التغيااااااااار  -2

 السريع 
معرفـاااااااااااـة الحقـاااااااااااـوق  -3

 والواجبات

الااااااااااااوالء لألساااااااااااارة و  -1
 المجتمع. 

 تماعي  .تقبل التغير االج -2
 تقبل العمل الجماعي . -3

 التفاعل مع ثقافة المجتمع. -1
القدرة علاى التكياف الساليم  -2

 مع التغير.
تنميـة القـدرة على اكتساب  -3

 األصدقاء .



 

 
إدراك احتياجاااااات النماااااو  -1

 الجسمي.
و اإليجابياة اآلثار السالبية  -2

 الجسم  .  في بناء
معرفااااة الحقااااائق العلميااااة  -3

 بالتغيرات الجسمية . المتصلة

ماااااـات اإلفااااادة مااااان الخد -1
 الصحية 

تعزياااز اآلثاااار اإليجابياااة  -2
 للحياة العصرية . 

جساااام المحافظااااة علااااى ال -3
 في استخدامه . االعتدالو
 

تنمية القدرة علاى ممارساة  -1
 العادات الصحية السليمة .

االنتفاع بمبتكارات العصار  -2
. 
التوافااق بااين جوانااب النمااو  -3

 لفة  .المخت
 

 

 أهداف التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة

 

المرحلة المتوسطة بدولة الكويت خليطا بين مرحلتين من مراحل النمو اإلنساني هما مرحلة  متعلمويمثل 

هااذه المرحلااة ماان  متعلماايالطفولااة المتااأخرة و المراهقااة المتقدمااة ..لااذا نجااد فااي واقااع األماار أن معظاام 

لغوا الحلم ،وبخاصة في الصفين األول و الثاني ،وكثير منهم في الصف الثالث و منهم األطفال الذين لم يب

و الذين قاد يكوناون قاد بلغاوا الحلام و هام  -المتأخرين دراسيا متعلمينولسنا بصدد ال – الثامنفي الصف 

 . السادس في الصف 

حاجااتهم إلاى  متعلماينمان الإال أن أهداف المرحلة جاءت تعاالج قضاايا مختلفاة و تحقاق لهاذين الناوعين 

 أقصى درجة .

ولكاان أدعااو  زمالئااي المعلمااين  إلااى الرجااوع إلااى أهااداف التربيااة اإلسااالمية فااي المرحلااة االبتدائيااة 

ومدارستها و السيما أنهم إما من قاموا بالتدريس و نقلوا إلى المرحلة المتوسطة ،ومنهم من اليزال يلدي 

 رسالته في المرحلة االبتدائية ،

ن عاادنا إلااى مصااـدر هااذه األهااـداف و هااـو كتااـاب)التربية اإلسااالمية و أهاادافها فااي المرحلااة إضااير  وال

 االبتدائية (.

 أما أهداف المرحلة المتوسطة ألهميتها فال بأس أن نأتي بها من مظانها ،وهي :

 ما جاء به وبكل  -و بالرسول صلى هللا عليه وسلم -إذكاء روح اإليمان باهلل تعالى ،خالق الكون (1

 ( تنمية حب هللا تعالى و رسوله صلى هللا عليه وسلم .2

 -إشباع حاجات المتعلمين في الجوانب اآلتية : (3

 تحقيق اجتماعيته . -ب                الطمأنينة فيما يتعلق بما يطرأ عليه من تغيرات جسيمة . -أ

تقديره من اآلخرين ،و تقبله  -د                                   تنمية إحساسه بالذات ، والثقة بالنفس . -ج

 اجتماعيا .



 

وبيئته  حول طبيعة العالقات اإلنسانية في محيط أسرته متعلمتحقيق الفهـم اإلسالمي الصحيح لدى ال (4

 . ،وأسس التعامل في المجتمع

 تحقيق الفهم الصحيح لدى المتعلم عن الجنس اآلخر ،ووظيفته اإلنسانية . (5

 هيئة المتعلم لتحمل المسلولية االجتماعية .ت (6

 إعانته على فهم المصطلحات الدينية المرتبطة باإلسالم عقيدة و شرعا و سلوكا . ( 7

 صونه من االنحرافات السلوكية و الفكرية وصده عن العقائد الباطلة و اآلراء الهدامة . ( 8

 تعالى في كل تصرفاته. تنمية الوازع الديني لدى المتعلم بحيث يراقب هللا ( 9

 اكتساب المتعلم القيم التي تحكم سلوكه ،و تساعده على التقبل لدى اآلخرين . (10

 تزويده ببعض األحكام الدينية المتعلقة بصحة العبادة وحسن أدائها . (11

إعطااء المااتعلم إجاباات صااحيحة مدعماة بالنصااوص القرآنياة و الحديثيااة و باالمنجزات العلميااة لمااا  (12

 راء الكون و الحياة و ما يثور في نفسه من التسالالت  .و

نحو قدرة اإلسالم على استيعاب أي متغير حضاري يحقق مصلحة  متعلمتكوين اتجاه إيجابي عند ال (13

 اإلنسان و يعود عليه بالخير و الصالح .

 إدراك المتعلم لوظيفة العبادة ،وأثرها في السعادة الفرد والمجتمع . (14

 قيق التكامل اإلسالمي في شخصية المتعلم ،وتكوين مجتمع متكامل .تح (15

 زيادة التأكيد على مفهوم السلطة في اإلسالم . (16

 عطرة . و سيرته ال –صلى هللا عليه وسلم  – ة رسولهربطا قويا بكتاب هللا تعالى ،وبسن ربط المتعلم (17

 دوة الصالحة .اكتساب المتعلم اتجاهات إيجابية نحو التأسي بالق (18

التنشئة اإلسالمية ليكون مسالما  تهفنجد أن هذه األهداف قد تناولت عدة جوانب من شخصية المتعلم لتنشئ

 المرحلة المتوسطة . متعلممتكامال في شتى حياته في مجتمع  متكامل ،وهي مناسبة ل

اف المرحلية الثالثة على ولذلك جاءت األهداف العلمية للتربية اإلسالمية المنصوص عليها في كتب األهد

 -النحو اآلتي:

إذكاء روح اإليمان باهلل تعالى ودعمه ، فهو خالق الكون و مبدعه و مالكه ومصرفه ، و اإليمان  (1

 برسوله صلى هللا عليه وسلم و بكل ما جاء به ، و االقتداء بسيرته .

حاجاته النفسية و االجتماعية في  إشباع حاجات المتعلم الذاتية،وبعض حاجات المتعلم الذاتية ،وبعض (2

 ضوء آداب اإلسالم .

 تحقيق الفهم الصحيح لدى المتعلم لطبيعة العالقات اإلنسانية ،وأسس التعامل في المجتمع . (3

 . جاهات اإلسالمية التي تحكم سلوكهاكتساب المتعلم القيم و االت (4

 إليها في ممارستهم الدينية . إعانتهم على فهم بعض المصطلحات الدينية التي يحتاجون  (5



 

 حماية المتعلمين من الزيغ و الضالل .  (6

 تكوين العقل المسلم الناصح المتفتح . (7

إعطاء المتعلمين إجابات مقنعة عما وراء الكون و الحيااة مدعوماة بالنصاوص القرآنياة و الحديثياة و  (8

 مشفوعة بالمنجزات العلمية ما أمكن .

 من حركة العصر و عملية التغيير .توضيح حكم الدين  (9 

الكشف عن الجانب الحضاري في اإلسالم عقيدة و شاريعة و عماال ،وأناه مصادر التشاريع فاي كال  (10

 ليزداد  المتعلم اعتزازا بدينه . زمان و مكان ،

 خرة .تكوين اإلنسان المسلم المتوازن فكرا و عاطفة ،مادة و روحا ،ليالئم بين الحياتين الدنيا و اآل (11

مان خاالل  -صالى هللا علياه وسالم -التربية على تقوى هللا تعالى وخشايته و طاعتاه و طاعاة رساوله (12

 تكوين اتجاه عقلي 

،ومان خاالل أداء العباادات المكلفاين بهاا  -صلى هللا علياة وسالم -ورسوله -جل جالله -و عاطفي نحو هللا

فاي   -صالى هللا علياه و سالم -فاي كتاباه ،و النباي على أوجهها الصحيحة و االلتزام بها ،وأمار هللا تعاالى

 صحيح سنته ،واالنتهاء عما نهيا عنه .

 تنشئة اإلنسان المتكامل عقيدة و شريعة و فكرا وسلوكا إليجاد المجتمع المسلم المتكامل . (13

إلياه وة حماية اإلسالم من كال ماا يلصاق باه زورا وبهتاناا أو ظلماا أو جهاال و الادفاع عناه ،و الادع (14

 ،والعمل على بقائه نقيا صافيا خاليا من الشوائب كما جاء في عصر النبوة . بالحكمة و الموعظة الحسنة

( إعاداد المساالم ليتحماال المساالولية تجاااه مجتمعااه المساالم ،و بخاصااة إعااداد الناشاائة فااي مجااال األماار 15

 بالمعروف و النهي عن المنكر ..

العالم و التفاعل مع مشكالتهم إيجابيا ،و تقديم العون لهم من  دراسة أوضاع المسلمين في شتى بقاع (16

  منطلق التآزر و األخوة اإليمانية ووحدة أمة اإلسالم .

إلى تحقيق أهام األهاداف و أساماها و هاو تربياة  سعىو بذلك ترى أن األهداف العامة للتربية اإلسالمية ت

،و تحقيق األهاداف العاماة للتربياة اإلساالمية ال  اإلنسان و خلق المسلم المتكامل في مختلف جوانب نموه

 يقتصر على مرحلة تعليمية 

بل تنشئة متواصلة متكاملة منذ أن ينشأ هذا اإلنسان طفال في أسارته ثام فاي المرحلاة  أو مرحلة عمرية ،

عاض آفاقه في المراحل الالحقة .وإن وجادت بواالبتدائية ،ومع تكامل نموه تزداد خبراته و تتسع خبراته 

 األهداف تتكرر فإن ذلك لعموم الهدف أو لربما احتاج تحقيقه إلى عدة مراحل و مراتب من اإلدراك . 

 أهداف المرحلة الثانوية  - 3

 : أوال :النمو الروحي

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي



 

فهاااااااام المااااااااتعلم للعقياااااااادة  – 1

 اإلسالمية.

فهاام المااتعلم للتحااديات التااي  -2

 اجه المجتمع اإلسالمي .تو

إدراك القاااوانين اإللهياااة فاااي  -3

 الكون.

تنمية االتجااه اإليجاابي نحاو  -1

 هللا و العقيدة .

 االنتفاع بمنجزات العصر .  -2

تقاادير المااتعلم لمااا وهااب هللا  -3

 اإلنسان من قدرات .

 ممارسة المتعلم للشعائر -1

 و العبادات . 

 مواجهة مشكالت العصر . -2

 ة القدرة على التأملتنمي -3

 و المالحظة.  

 

 : ثانيا :النمو العالي

 

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي

وعاااااي الماااااتعلم ألصاااااول  – 1

 العلوم.

اإللماااااااام بأساااااااس التفكيااااااار  -2

 العلمي.

اكتشااااااف الماااااتعلم لقدراتاااااه  -3

 ميوله و

تقااااااادير الماااااااتعلم للعلااااااام و  -1

 العلماء.

علم نحااو تنمياة اتجاهااات الماات -2

 أسلوب التفكير العلمي.

تعزيااااااز ميااااااول المااااااتعلم و  -3

 اهتماماته 

تنمية القدرة على الربط باين  -1

 العلم و الحياة .

اكتساااااب مهااااارات التفكياااار  -2

 الناقد.

 اكتساب الخبرات المتنوعة . -3

 

 : ثالثا: النمو النفسي

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي

 علم لقيم مجتمعه .فهم المت – 1

تااااأثير الظااااروف العصاااارية  -2

 على التوازن النفسي .

 إدراك جوانــب القــوة -3

 . و الضعف عند المتعلم 

  

 تنمية المشاعر اإلنسانية . -1

االستجابة لمتغيرات العصر.   -2

نمية جواناب القاوة و عاالج ت -3

 جوانب القصور.

تعزياااز قااادرة الماااتعلم علاااى  -1

 ة.المشاركة الجماعي

تنمياااة القااادرة علاااى التوافاااق  -2

 النفسي .

تنمية قاوة اإلرادة و المثاابرة  -3

 في أداء العمل .

 : :النمو الجسمي رابعا

 المجال الحركي المجال الوجداني المجال المعرفي

تنمية مهارات العناية بالجسم  -1تكاااوين اتجااااه إيجاااابي لااادى  -1إدراك الماااتعلم ماااا يترتاااب  – 1



 

علاااااى نضاااااجه الجسااااامي مااااان 

مساااائوليات دينيااااـة و خلقيااااـة و 

 سلوكية .

يااة العصارية معرفة آثار الح -2

 على النمو الجسمي .

إدراك المااااااااااتعلم ألهميااااااااااة  -3

 األعضاء الجسمية .

 المتعلم نحو سالمة بدنه .

وقايااااة الجساااام ماااان اآلثااااار  -2

 السلبية للحياة العصرية .

اهتماااااام الماااااتعلم بممارساااااة  -3

 أنواع النشاط البدني .   

. 

زيااااادة قاااادرة المااااتعلم علااااى  -2

 االنتفاع بمنجزات العصر .

تنميااااااة العااااااادات الصااااااحية  -3

 السليمة .

 

 

 

 

 

و النتاائج المتوقعاة بعاد  سهلوك المهتعلمو نالحظ مما سبق أن التركيز في تحديد هذه األهداف يكون علاى 

و هاي  األههداف السهلوكيةو لخبرات تعليمية مخططاة ،مماا يادفعنا إلاى تساميتها باألهاداف األدائياة أ ئهأدا

   أهداف قابلة للمالحظة و القياس

 

 أهداف التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية

 

 وبكل ما جاء به  إذكاء و دعم روح اإليمان باهلل تعالى خالق الكون و مبدعه و برسول هللا  (1

 ( تعميق أسس العقيدة و حمايتها من التيارات الزائفة . 2

 بفلسفة اإلسالم و تشريعاته . لممتع( تبصير ال3

                                       .و الصراع  حقيق الوحدة الفكرية المبنية على العقيدة اإلسالمية تحصينا من السقوط في هوة التمزقت (4

 من الشك و الصراع النفسي .  متعلمحماية ال (5

 نسانية و ألسس التعامل في المجتمع .توسيع دائرة الفهم الصحيح لطبيعة العالقات اإل (6

 ( اكتسابه القيم التي تحكم سلوكه .7

 لتأكيد على إنماء الوازع الديني في نفسه .ا (8

 التأكيد على تنمية التفكير السليم .  (9

إجابات صحيحة مدعومة بالمنجزات العلمية عما وراء الكاون و الحيااة و عماا يثاور  متعلمإعطاء ال (10

 تسالالت كلما أمكن ذلك .في نفسه من 

 توضيح موقف الدين من حركة العصر وعملية التغيير . (11

 الكشف عن الجانب الحضاري في اإلسالم و أنه مصدر التشريع في كل زمان و مكان . (12



 

 إعداد اإلنسان المتوازن فكرا و عاطفة ليالئم بين الحياتين األولى واآلخرة . (13

 نسان المسلم المتكامل إليجاد المجتمع المسلم المتكامل .التأكيد على تكوين اإل (14

تعريف الشباب المسلمين بأوضاع المجتمعات اإلسالمية وظروفهاا فاي بقااع األرض و التفاعال ماع  (15

 مشكالتهم و تقديم العون لهم .

 اكتسابه اتجاهات إيجابية نحو التأسي بالقدوة الصالحة . (16

 و بالتراث اإلسالمي .  -صلى هللا عليه وسلم -تاب هللا وسنة رسولهربطا قويا بكمتعلم ربط ال (17

 تعميق الفهم الصحيح لمفهوم السلطة في اإلسالم . (18

تكوين اتجاه إيجابي نحو التقدير و االحترام المتباادل باين كال مان الفتاى المسالم و الفتااة المسالمة و  (19

 القائم على فهم كل منهما لدور اآلخر في الحياة .

 االجتماعية المستقبلية . هاكتساب المتعلم االتجاهات و الخبرات التي تساعده على أداء وظائف (20

 

 دور األهداف في عملية التقويم

 مفهوم التقويم :

هو تحديد مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق األهداف التي نسعى إلى تحقيقها ، بحيث يكون عونا على 

ضاع و معرفة العقبات و المعوقات بقصد تحسين العملية التعليمية و تحديد المشكالت و تشخيص األو

 مساعدتها على تحقيق أهدافها .

 وظائف التقويم : 

لقد عرف الناس التقويم في التربية منذ زمن بعيد ، واستخدموا االختبارات كوسيلة للتقويم و قد تطور هذا 

عددت وظائفه و فيما يلي أهم الوظائف التي يهتم المفهوم بتطور الفلسفة التربوية و تنوعت أساليبه و ت

 أدائها :بالتقويم 

 التقويم حافز على الدراسة و العمل .       -1 

 التقويم وسيلة للتشخيص و العالج و الوقاية .  -2

 التقويم يساعد على وضوح األهداف .     -3

 .و حسن توجيههم  متعلميهالتقويم يساعد المعلم على التعرف على  -4

 للتقويم دور كبير في تطوير المناهج و تحديثها . -5

 للتقويم دور كبير في االرتفاع بمستوى مهنة التعليم . -6

 تقويم األهداف :

يتوقاف نجاااح عملياة التقااويم فااي جاناب ماان الجوانااب التربوياة علااى تااوفر األهاداف و ماادى وضااوحها و 

 سالمتها .

 وتشمل األهداف المستويات التالية :



 

 داف العامة للتربية .األه *

 أهداف المرحلة التعليمية )االبتدائية / المتوسطة / الثانوية (. *

 أهداف مناهج مجال دراسي في النظام التعليمي . *

 أهداف مناهج مجال دراسي في المرحلة . *

 أهداف مقرر معين بالصف . *

 األهداف السلوكية النوعية للوحدة الدراسية  *

   الماتــرحـات 

 المبادئ و الشروط و المعايير التي يجب أن نركز يليها لتحايق األهداف التربوية : من

 ترجمة األهداف العامة إلى سلوكية على أرض الواقع . * 

 ضرورة أن يحدد المعلم أهدافه التعليمية التي تنمى تحقيق األهداف السلوكية المتمشية مع كل درس . * 

 دراسة مستفيضة لصياغة األهداف بطريقة صحيحة . أن يدرس المعلم المقرر الدراسي *

 أن يبحث عن المصادر التي تثرى المادة العلمية . *

 يكون اإلعداد جيدا متقنا . أن*

 التفكير برلية وعمق في أنواع األهداف السلوكية المرغوب فيها . *

لماتعلم ألناه محاور العملياة أن يحدد مدخال شيقا ومثيرا للدراساة فاي عاالج الماادة العلمياة وتقايم وزناا ل *

 التعليمية .

أثناء التدريس يتيح للمتعلم فرص المشاركة في تحديد األهاداف و  في أن يكون سلوك المعلم ديمقراطيا *

 تخطيط الدرس 

 و تقويم أعماله وممارسة المبادا و التعبير عن رأيه بحرية ، و الثقة بالنفس .  

 . تنمية روح النقد البناء عند المتعلم *

 مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين . *

 تدريب المتعلمين على التفكير العلمي. *

 

 المصادر و المراجع 

 إبراهيم محمد كرم ، عبد الرضا عبد هللا شكر هللا .المواد االجتماعية :  -1

 ص.309-1996]د.ن [مفاهيمها و تنظيمها وأهدافها وطرق تدريسها و التخطيط لها .الكويت . 

.الكويت :مكتبة الوزارة 96/1997التدريس .المرحلة الثانوية   هنةيل المعلم في المتطلبات الفنية لمدل -2

،10/1996 . 



 

رضااا أبااو حسااين .األهااداف التربويااة :تصاانيفها و ترجمتهااا إلااى أهااداف ساالوكية )محاضاارة ( .العااام  -3

 .2000.الكويت :مكتبة الوزارة ،2000/2001الدراسي 

 األحمد .المناهج و األهداف التربوية في التعليم بدولة الكويت .الكويت:عبد الرحمن حمد  -4

 ص .351.1987ملسسة الكويت للتقدم العلمي ،

 م .93/1994االجتماعيات  علميمحاضرات الدورات التدريبية لم -5

 ( .96/97ارات التحصيلية )بمذكرة في مهارات تصميم وإعداد االخت -6

 األستاذ الدكتور / صالح أحمد مراد" "إدارة التطوير و التنمية "

 الدورة التدريبية للترقي لوظيفة موجه فني " مادة دراسية  مذكرة في تقويم الكتاب و المناهج الدراسية -7

 د.عبدهللا الكندري " كلية التربية األساسية "  2002"إدراة التطوير و التنمية " ابريل        

 العلوم الشرعية /د.سمير يونس ، د.سعد الرشيدي .التربية اإلسالمية و تدريس  -8

 المناهج حاضرا و مستقبال   د.صبري الدمرداش . -9

 صياغة  األهداف السلوكية   جودت سعادة . -10
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	وتحقيقا لهذا التوجه واستمرارا للجهود المثمرة التي قامت بها وزارة التربية و التي سعت من خلالها إلى الارتقاء بمستوى التعليم العام بما يتفق مع الأهداف التربوية واستثمار طاقة الإنسان الكويتي لمواجهة تحديات المستقبل و مسايرة روح العصر بما يتفق مع مبادئنا ،...
	المستوى العام                       المستوى المتوسط                                    المستوى الخاص
	Educational Aims                       Educational Goals          Educational Obj
	أهداف المستوى العام Aims :-
	المستويات الفرعية للأهداف التربوية العامة
	الأهداف العامة لمراحل التعليم (رياض الأطفال- ابتدائي - متوسط  - ثانوي )
	الأهداف العامة للمقررات و المناهج
	مكونات الأهداف السلوكية (1):-

	أ- الفعل السلوكــي :    ويكون قابلا للملاحظة و القياس مباشرة .
	توجد ثلاث مجالات للأهداف التربوية هي :-
	و يستخدم في هذا المستوى الكلمات التالية :-

	- أن يفند المتعلم ادعاءات الملحدين و المشككين في الإسلام بأن الفتوحات الإسلامية جاءت نتيجة دوافع مادية و اقتصادية إذا ما رجع إلى التعاليم الإسلامية السمحة في حدود أربع صفحات على الأكثر .
	- أن يصدر حكما على سلوك يتعارض  مع العقيدة الإسلامية إذا ما شاهد هذا السلوك و بدقة متناهية .
	- أن يدافع المتعلم عن مكانة العمل في الإسلام بالاستعانة بالآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة بنسبة صواب لا تقل عن 80% .
	- أن يبدي المتعلم رأيه في مبدأ تحديد النسل ، في ضوء الشريعة الإسلامية و بدقه متناهية .
	- أن يختار المتعلم تفسيرا واحدا من بين ثلاث تفسيرات لسورة الأعلى لثلاثة من المفسرين موضحا الأسباب وراء هذا الاختيار- في عشر دقائق على الأكثر .
	* و قد اتجهت بعض الدول نحو تعديل مستويات الأهداف المعرفية ،حتى تتجنب الخلط بين مستويات التحليل و التركيب و التقويم و السابق الإشارة إليها .فقد اقترح المركز القومي للامتحانات و التقويم التربوي بجمهورية مصر العربية
	ضم مستويات "التحليل و التركيب و التقويم "معا في مستوى واحد يسمى "التفكير و حل المشكلات " و بذلك تصبح مستويات الأهداف المعرفية (أو الأسئلة المرتبطة بها ) هي : التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التفكير ،و حل المشكلات .
	ضم مستويات "التحليل و التركيب و التقويم "معا في مستوى واحد يسمى "التفكير و حل المشكلات " و بذلك تصبح مستويات الأهداف المعرفية (أو الأسئلة المرتبطة بها ) هي : التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التفكير ،و حل المشكلات .
	ضم مستويات "التحليل و التركيب و التقويم "معا في مستوى واحد يسمى "التفكير و حل المشكلات " و بذلك تصبح مستويات الأهداف المعرفية (أو الأسئلة المرتبطة بها ) هي : التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التفكير ،و حل المشكلات .
	- أن يشاهد المتعلم فيلما يصور ذبح الصرب للمسلمات أمام أطفالهنّ .
	- أن يهتم المتعلم بقضية اضطهاد الأقلية المسلمة في الفلبين عن طريق تحديد المراجع ذات العلاقة بحيث لا تقل عن ثلاثة .
	أهداف التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية

	4) تحقيق الفهـم الإسلامي الصحيح لدى المتعلم حول طبيعة العلاقات الإنسانية في محيط أسرته وبيئته ،وأسس التعامل في المجتمع .
	هو تحديد مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها ، بحيث يكون عونا على تحديد المشكلات و تشخيص الأوضاع و معرفة العقبات و المعوقات بقصد تحسين العملية التعليمية و مساعدتها على تحقيق أهدافها .
	وظائف التقويم :
	لقد عرف الناس التقويم في التربية منذ زمن بعيد ، واستخدموا الاختبارات كوسيلة للتقويم و قد تطور هذا المفهوم بتطور الفلسفة التربوية و تنوعت أساليبه و تعددت وظائفه و فيما يلي أهم الوظائف التي يهتم التقويم بأدائها :
	المقتــرحـات
	من المبادئ و الشروط و المعايير التي يجب أن نركز عليها لتحقيق الأهداف التربوية :
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	إعداد
	2016/2017م
	الهدف العام للتربية
	2
	3
	4
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	خصائص النمو في نهاية المرحلة الابتدائية
	8
	خصائص مرحلة الشباب المبكرة والوسطى
	( أسئلة لورشة العمل )
	س3: كيف يتصرف المعلم في المواقف التالية ؟
	كتب يمكن الرجوع إليها

	الإعداد
	الأهداف
	المحتوى
	السلوك المدخلي (التمهيد)
	الأساليب والأنشطة والوسائل التعليمية
	التقويم

	الأنشطة
	المقدمة
	وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..
	النشاطات التعليمية
	ويشير العالم الأمريكي " كومبز” " إلى مثل هذه النشاطات كالاكتشاف الحقيقي للأفكار الجديدة ومناقشة المفاهيم بين المعلمين و المتعلمين . ويضيف أيضا إلى أن امتلاك المعلومات حول موضوع ما لا يغير من  سلوك الفرد بل إن معنى هذه المعلومات عنه هو الذي يشكل خبرته...
	أولاً : ما المقصود  بالنشاطات التعليمية ؟
	وعلى ضوء ما سبق نستطيع تعريف الأنشطة بأنها :
	ثانياً : أهداف الأنشطة التعليمية  :
	إن ممارسة الأنشطة تهدف إلى : -
	ثالثاً : أنواع الأنشطة التعليمية : -
	والنشاطات إما أن تكون داخل المدرسة أو خارجها ، على النحو الآتي : -
	أ – أنشطة صفية : وتتم من خلال ما يأتي : -
	* الكتاب المدرسي :
	* أنشطة مختلفة أخرى داخل الفصل :
	ب - أنشطة خارج الصف ( لا صفية ):
	ج - أنشطة خارج المدرسة :
	أولا : الزيارات الجماعية :
	تنظم من قبل المتعلمين وإرشاد المعلم وتتم على المراحل الآتية :
	ثانيا : الزيارات الفردية :
	مجالات أخرى للأنشطة الفردية والجماعية
	داخل وخارج المدرسة :
	وتشمل هذه الأنواع ما يأتي :
	شكل رقم ( 2 )
	خامساً : النشاطات التعليمية بين المنهج والتدريس
	سيقوم المعلم بالأنشطة الآتية :
	أولاً: الأنشطة الصفية

	المسابقات
	تقسم المسابقات إلى قسمين من حيث الجهة المنظمة :
	القسم الأول: تنظم هذه المسابقات جهات رسمية  خارج المدرسة وهي نوعان :
	أولا : مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم  التي ترعاها الأمانة العامة للأوقاف .
	ثانيا : مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم .
	يقوم التوجيه الفني لمادة التربية الإسلامية بتنظيم هذه المسابقة ولتحقيق التميز بهذه المسابقة ينبغي على قسم التربية الإسلامية الالتزام بالخطوات الآتية : -
	يقوم التوجيه الفني لمادة التربية الإسلامية بتنظيم هذه المسابقة ولتحقيق التميز بهذه المسابقة ينبغي على قسم التربية الإسلامية الالتزام بالخطوات الآتية : -
	يقوم التوجيه الفني لمادة التربية الإسلامية بتنظيم هذه المسابقة ولتحقيق التميز بهذه المسابقة ينبغي على قسم التربية الإسلامية الالتزام بالخطوات الآتية : -
	- الإعلان عن المسابقة في المدرسة منذ بداية العام الدراسي .
	- عمل مسح ميداني بين المتعلمين للوصول إلى من يصلح للاشتراك في المسابقة .
	- الاطلاع على مستويات جميع المتقدمين للمسابقة وتصفية المتميزين منهم للمشاركة .
	- متابعة المشاركين في المسابقة متابعة دقيقة وذلك عن طريق الآتي:
	 عقد دورة في تجويد القرآن الكريم .
	 عمل جدول زمني لمتابعة المشتركين .
	 تخصيص معلم لمتابعة المشتركين متابعة دقيقة .
	 رفع تقارير مفصلة لرئيس القسم عن المشتركين ومدى التزامهم بالخطة .
	- تكريم جميع المشاركين في المسابقة ، ولكن من يحصل على مراكز متقدمة يكرم بجوائز قيمة .
	- تكريم المعلم المشرف على المسابقة .
	القسم الثاني من المسابقات : يقوم القسم بتنظيمها وله الحرية باختيار موضوعاتها وتكون في الآتي : -
	مسابقة في حفظ سورة من القرآن الكريم .
	-  مسابقة في حفظ الأحاديث النبوية من كتاب "الأربعين النووية" أو من كتاب  "بلوغ المرام "  أوغيرها من الكتب  .
	-  مسابقات ثقافية توزع على المتعلمين في أحكام الصيام أو العيدين أو الحج ...الخ  .
	-  مسابقات ثقافية في العلوم الشرعية أو في المناسبات الدينية عبر الإذاعة المدرسية أو الانترنت .
	-  مسابقات في المقررات الدراسية بين الفصول .
	-  مسابقة في عمل البحوث بين المتعلمين.
	-  مسابقة في الأنشودة .
	-  مسابقة في الخطابة لمدارس البنين .
	-  مسابقة  "الداعية الصغيرة " .
	-  مسابقة بين الأقسام العلمية في المدرسة حول موضوعات شرعية .
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	الجودة
	( وهي أسئلة أو عبارات ناقصة تتطلب كتابة كلمة أو أكثر لتصبح كاملة المعنى ومفيدة.) مثال: تخير من الكلمات مما بين القوسين واكتبها في الفراغات لتكمل المعنى في الجمل الآتية :
	صياغة أخرى: أكمل الجمل الآتية بكلمات مما بين القوسين ليتم المعنى: ( رفع البصر إلى السماء ، السجود ، النيّة ، دخول الوقت ) 1) من أركان الصلاة ……...………......… 2) من مكروهات الصلاة ………………..… 3) من شروط صحة الصلاة …….....…..… صياغة أخرى :
	إرشادات لتحسين أسئلة الإكمال:
	- يشترط في أسئلة إكمال العبارات أن يكون الفراغ في نهاية الجملة.
	( وهي عبارات يترك فيها جزء ناقص يتطلب من المتعلمين تكملته بالإجابات الصحيحة )
	- إرشادات لتحسين أسئلة ملء الفراغ : 1- ينبغي أن تصاغ العبارة الناقصة أو السؤال بإحكام بحيث لا يمكن الإجابة عليها إلا بالكلمة المطلوبة لملء الفراغ. 2- يجب ألا تزيد الجملة عن فراغين، مما يؤدي إلى غموض السؤال، أو إطالته. 3- عند حذف الكلمات الرئيسة من الع...
	مثال : لُقب عثمان بن عفان- ( بـ............. لأنه تزوج بنتي رسول الله ( . 4- ينبغي ألا يكون الفراغ في أول العبارة، أو في نهايتها، بل تكون بين عبارتين في الجملة الواحدة.
	(6) مستويات الأهداف التي تقيسها الاختبارات التحصيلية
	يجب أن تقيس أسئلة الاختبار مستوى التحصيل العلمي والقيمي والسلوكي للمتعلم في النواحي الآتية:
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