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 المعرفيةأوالً:

 

 حركي 

  والمعرفة التذكر

 

  واالستيعاب الفهم

 

 التطبيق

 

  التحليل

 

  التركيب

 يعدد

 

 التقويم

 يعطي مثل  يحدد 

 يحل  يعبر  يصف 

 يفرق  يغير  يستنتج  يردد 

 يكتب  يخطط  يعدل يشرح  يعين 

 يقوم  يكون  يحدد  يحسب  يلخص  يسمي 

 يقارن  يجمع  يوضح  يجدول  يفسر  يستخرج 

 يعلل يركب  يشير  يكتشف  يناقش  يختار 

 يفاضل  يبني  يستنبط  يوظف  يستخلص  يتعرف على 

 يجادل يشكل  يباين  يلحظ  يعزو  يميز 

 يختار  يدبر  يعزو  يمثل  يحل  يذكر

 يقدر يخطط  يقيس  ينفذ  يضاعف  يعيد 

 يفند  يحضر  يقسم  يرسم  يستعرض  يحفظ 

 يقيم  يقترح  يقارن  يعرض  يترجم  يتذكر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يتحقق من  يؤلف  يحسب  يجرب  يحول 

 يحكم على  يصمم  يسأل  يستعمل  يقرر 

 

 يدعم  يبتكر  يختبر  يجهز 

 
 يثبت  يغير  يفكك 

 ثمن ي يهذب  

 يخمن  

http://www.q84s.com/
https://t.me/q84skw
https://www.instagram.com/social_ar/
https://t.me/q84skw
https://www.instagram.com/social_ar/


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هـدإء                   www.q84s.com                                                                      تـجميع وتـنسيق وإ 

@q84skw                                                                        أ.سـعـود إلمونـس     
@Social_ar 

 

 ثانياً: النفس حركي 

 

 

  المالحظة
 

 
 

 

 

 التقليد

 

 التجريب 

 

  الممارسة 

 

  اإلتقان

 يراقب 

 

 اإلبداع

 يكرر يتابع 

 يعمل ينسخ  يشاهد 

 ينفذ  يعيد عمل  يلحظ 
يقلل من  
 األخطاء 

  يعدل يتدرب على  ينتج  يتبع  يستكشف 

 يطور  يمدد  يخطط بمهارة  يحاول يقلد  يعين 

 يتبع تعليمات  يلصق  يفحص 
يرسم من  

 الذاكرة
 يكون  يكتب 

 يصمم  يرسم  يصف  يطبق ما تعلمه  يشارك  يميز 

 

 
 

 يشيد  يجمع  يتناول  يفرق  يقابل 

 يبني  يوزع  يصل يكتب  يبني  ينقل 

 

 يستحدث  يجيد  يلون  يستوعب 

 يبتكر  يتقن  يستخدم  يعبر 

 يتحكم في  يصنع  يقيس 

 
 يقرأ 

يفرض طريقة  
 عمل 

 ينتج بسرعة 

  

  يعمل بثقة  يؤدي 
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 الوجداني اً: لثثا

      االنتباه 

     االستجابة  

    التقدير   

   تكوين االتجاه    

  التنظيم القيمي     

 السلوك القيمي      يتابع 

     يتقبل  يركز على 

    يشارك  يبادر  يصغي 

ــ  يطيع  يلحظ     يظهر والء  يعتني ب

  يكيف  يبذل جهد  يتعاون في  يشارك في  يسأل 

 يتطوع  يعدل يبادر  يتطوع  يناقش  يتجادل 

 

 
 

 يوافق على 
يثير نقاطا  

 جديدة
 يسلك يطور  يدافع عن 

 يتصرف  يبرر  يفضل  يشجع  يبدي استعداد 

 يواظب  يفضل  يرفض  يقدر يحاول

 يحافظ على  يصف  يؤيد  يمتدح  يهلل

 يتبرع  يستوعب  يصفق 
يرتب تبع  

 األهمية 
 يدافع عن 

 يؤائم  يقاسم  يعبر  يستجيب 

 
 

 يتحكم في  يثق  يقيس 

 ينتج بسرعة  يستاء  يقرأ 

 
 

   يستجيب  يؤدي 

   يختار   

 
  

يمارس  

 بحماس 

 يتبنى فكرة  
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