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 باسمه تعالى

 

ورقة العمل هذه لتقدٌمها فً دورة اعداد تم      

استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة من خالل 

الموضوع الخاص بً وهو التخطٌط للتدرٌس 

 :باستخدام االستراتٌجٌات الحدٌثة بفروعه التالٌة

 (أنواعه وعناصره  –ممٌزاته  –أهمٌته  –ماهٌة التخطٌط ) 

الغالٌة من المربً الفاضل الموجه  شاكرا الثقة

بتكلٌفً لهذا  العام الدكتورة نادٌة العرٌفان

الموضوع متحمال األمانة الملقاة على عاتقً 

راجٌا من هللا التوفٌق و السداد وان تكون النتٌجة 

و الشكر  حسب الفابدة المرجوة من الجمٌع

موصول لمقرر الدورة الدكتور فٌصل العازمً 

و المحاضرٌن المشاركٌن بالدورة على تعاونهم 

 .وحرصهم على إنجاح العمل
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 التخطٌط للتدرٌس باستخدام االستراتٌجٌات الحدٌثة

 (أنواعه وعناصره  –ممٌزاته  –أهمٌته  – هية التخطيطما) 

 :المفهوم العام للتخطٌط 

منهج ٌهدف إلى حصر اإلمـكانات المـادٌة والمـوارد البشرٌة وهو أسلوب أو 
المتوفـرة ودراستها وتحـدٌد إجـراءات االستفادة منها لتحقٌق أهداف مرجوة 

. خالل فترة زمنٌة محددة

 :مفهوم التخطٌط إلعداد الدروس 

عملٌة تحضٌر ذهنً وكتابً ٌضعه المعلم قبل الدرس بفترة كافٌة ، وٌشتمل 
 .مختلفة لتحقٌق أهداف محددة على عناصر 

أُعلّم  وماذاأُعلّم ؟  لماذامن المهم أن ٌسأل المعلم نفسه قبل بداٌة أي درس * 

أُعلّم ؟  وكيف؟ 

فلماذا ٌعلّم تختلف باختالف األشخاص وهً مرتبطة بأهداف الدولة وأهداف 

وعلى اإلنسان أن ٌقرن الهدف المادي بأهداف ، المرحلة وأهداف المقرر

 .كتحقٌق رسالة التعلٌم سامٌة

 
 .…خطوات التدريس الناجح

 : اعرف عملٌة التدرٌس: ـ الخطوة األولى1
 

. اً بأصولها ومبادبهاإن أي مهنة ال ٌمكن أن تتقنها وتبرع فٌها مالم تكن ملم
أصول وقواعد، منها ما ٌخص لذي هو عملٌة التعلٌم والتعلّم اوللتدرٌس 

ها ما ٌخص أسلوب ومنها ما ٌخص المادة ومنالمعلم ومنها ما ٌخص المتعلم 
فمثال إلمامك . وهذا ما ٌدور حوله غالباً علم النفس التربوي.التعلم ووسابله

بالطرٌقة التً ٌتم بها التعلم، وما هً األشٌاء التً تؤثر فٌه سلباً أو إٌجاباً، 
ٌساعدك على اختٌار الطرٌقة الصحٌحة فً التدرٌس التً تناسبك وتناسب 

ومع أن هناك اختالفاً فً النظرٌات واآلراء فً هذا . ومادتك مٌكمتعل
المجال، إال أن اإللمام بها ودراستها دراسة ناقدة وتطبٌق ما صح منها ٌفٌد 

 هاي كثٌر من األخطاء التً ٌقع فًالمعلم كثٌرا فً التدرٌس وٌساعد على تالف



4 
 

 . اعرف أهداف التدرٌس: ـ الخطوة الثانٌة2
 

  ..األهداف السلوكٌة/ األهداف الخاصة/ العامةاألهداف 
 :لألهداف ـ فً أي عمل ـ أهمٌة كبٌرة تتلخص فً اآلتً

 .ـ توجٌه األنشطة ذات العالقة فً اتجاه واحد، وتمنع التشتت واالنحراف1
  .ـ إٌجاد الدافع للنجاز، وإبقاؤه فاعالً 2

 .ـ تقوٌم العمل لمعرفة مدى النجاح والفشل3
 

  متعلمٌكاعرف : ـ الخطوة الثالثة3

 ...أفكارهم/ خصابصهم العمرٌة/مستواهم 

عندما تدخل إلى غرفة الفصل ألول مرة فإنك تواجه عالماً مجهوالً لدٌك إلى 

لكنك فً الغالب تدخل على فبة متجانسة بشكل عام من حٌث العمر . حد بعٌد

بص العامة لتلك فمعرفتك المسبقة بالخصا. والخصابص النفسٌة والعاطفٌة

فمثالً إذا عرفت الخصابص . الفبة ٌفٌدك فً وضع القواعد للتعامل معها

العامة لمرحلة المراهقة سهل علٌك تفسٌر كثٌر من التصرفات التً تصدر 

واستطعت أن تتوقع ـ إلى حد كبٌر ـ ما ٌمكن  متعلمٌكممن ٌمرون بها من 

ضا معرفة مستوى أي. أن ٌصدر من سلوك أو ٌحدث من مشكالت تعلٌمٌة

االجتماعً وخلفٌتهم الثقافٌة ونوعٌة أفكارهم ٌفٌدك فً أسلوب  المتعلمٌن

 .طرح األفكار وعرض الدرس، واختٌار األمثلة

 

 :أعدَّد دروسك جٌداً : ـ الخطوة الرابعة4

اإلعداد الجٌد للدرس هو المخطط الذي ٌتوصل به المعلم إلى أهدافه من 

 :وهذه أهم خطوات اإلعدادالدرس وبالتالً إلى درس ناجح 

 :تحدٌد األهداف -ا

وغالباً ما . حّدد أهداف الدرس بدقة ووضوح، وصغها صٌاغة صحٌحة

تكون األهداف محددة فً كتاب المعلم أو فً خطة تدرٌس المقّرر، فال مجال 

 .لالجتهاد فٌها
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 :اإلعداد الذهنً -ب

وهً رسم الخطة  بعد أن تحّدد أهداف الدرس بدقة، ابدأ فً الخطوة التالٌة

وقبل أن تبدأ فً الكتابة ٌجب أن تكون فكرة خطة . لتحقٌق تلك األهداف

 .التدرس قد تبلورت فً ذهنك

 :اإلعداد الكتابً -ج
بعد أن تكّون تصوراً كامالً ومترابطاً لطرٌقة سٌر الدرس قم بتسجٌلها على 

شكل خطوات واضحة ومحددة، مراعٌاً فً كل خطوة عامل الوقت 
وما قل االهتمام باإلعداد الكتابً إال ألن المعلم ـ . طها بأهداف الدرسوارتبا

ال تجدٌد .. ـ صار ٌنظر إلٌه على أنه عمل روتٌنً جامد ! والمشرف، أحٌانا
 .فٌه وال إبداع وال نمو

  .أعد متطلبات الدرس -د
 :حاول التنبؤ بصعوبات التعلم -ـه

اصر الدرس التً ستكون صعبة المعلم الناجح هو الذي ٌستطٌع أن ٌتنبأ بعن
على الطالب، فٌحسب لها الحساب أثناء إعداد الدرس فٌكون مستعداً لها فال 

  .تفسد علٌه تخطٌطه لدرسه
 :تدّرب على التدرٌس -و

بعض الدروس ـ أو بعض الخطوات فٌها ـ وخاصة التً تقدم ألول مرة قد 
لتدّرب علٌها لٌضمن با المعلمتحتاج إلى شًء من التدرٌب، فال بأس أن ٌقوم 

 .المتعلمٌنأن ٌقّدمها بصورة مرضٌة أمام 
 

 :استخدم طرٌقة التدرٌس المناسبة: ـ الخطوة الخامسة5
 

للتدرٌس عدة طرق، ولٌس هناك طرٌقة من هذه الطرق صالحة لكل 
األحوال بل هناك عدة عوامل تحّدد متى تكون طرٌقة ما أكثر مناسبة من 

 .غٌرها
 :بك من الطرق فً ضوء المعاٌٌر التالٌةفقم بتحدٌد ما ٌناس
 .ـ الدرس المراد شرحه1

ٌّة 2  .المتعلمٌنـ نوع
 .ـ شخصٌتك أنت وقدراتك كمعلم ٌقوم بتقدٌم ذلك الدرس3

 .درس ناجح= طرٌقة صحٌحة + أهداف واضحة ومحددة : وتذكر أن
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 :بشكل عام، لٌكون الدرس ناجحا على المعلم أن
 

 .الجدٌد بتحدٌد أهدافه لهم وبٌان أهمٌتهللدرس  المتعلمٌنـ ٌهٌا 1
لمقّدمات الدرس ومتطلباته السابقة، ولو عمل  المتعلمٌنـ ٌتأكد من معرفة 2

 .لها مراجعة سرٌعة لكان أفضل
 .ـ ٌقّدم الدرس الجدٌد3

 .وٌناقشهم لمعرفة مدى فهمهم المتعلمٌنـ ٌلقً األسبلة على 4
 .بٌقالفرصة للممارسة والتط المتعلمٌنـ ٌعطً 5

ٌّم 6  .وٌعطً لهم تغذٌة راجعة فورٌة عما حققوه المتعلمٌنـ ٌق
 .ـ ٌعطً الواجب7

 
 :كن مبدعا وابتعد عن الروتٌن: ـ الخطوة السادسة6

 
إن التزامك بطرٌقة واحدة فً جمٌع الدروس، ٌجعل درسك عبارة عن عمل 

 المتعلمٌنممل، فتكفً رؤٌتك مقبالً للفصل لتبعث فً نفوس ( روتٌن)رتٌب 
حاول دابماً أن تتعامل مع كل درس بشكل مستقل من حٌث ...الملل والكسل

 .الطرٌقة واألسلوب، وكن مبدعاً فً تنوٌع أسالٌب العرض
 

 :اجعل درسك ممتعاً : ـ الخطوة السابعة7

 

 دخول الملل عندتوقف وراجع طرٌقة الدرس إذا رأٌت أنها سبب فً 

ة الدرس كما كتبت، بل الهدف هو إفادة ، فالهدف لٌس إكمال خط المتعلمٌن

" خطة للطوارئ"فإذا رأٌت أن الخطة ال تؤدي عملها فاستخدم  المتعلمٌن

فال شًء أسوأ . المتعلمٌنتنقذ الموقف وتحصل منها على أكبر فابدة ممكنة 

وتذكر أن األهداف العامة للتعلٌم ..! من معلم ٌشتغل فً الفصل لوحده

أكبر وأهم من درس معٌن ٌمكن تأجٌل عرضه أو واألهداف العامة للمنهج 

  .تغٌٌر طرٌقته
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 :المتعلمٌناستثر دافعٌة : ـ الخطوة الثامنة8
 

ٌّة للتعلّم . من الصعب جداً ـ إن لم ٌكن مستحٌالً ـ أن تعلّم طالباً لٌس لدٌه دافع
فابدأ بتنمٌة دافعٌة الطالب واستثارتها للتعلم والمشاركة فً أنشطة الفصل، 

 :مستخدماً كافة ما تراه مناسباً من األسالٌب التً منها
 

لٌس هناك شًء ٌجعل الدافعٌة تخمد  :اربط الطالب بأهداف علٌا وسامٌة -1
ه أذهان  أو تفتر من عدم وجود أهداف أو وجود أهداف دنٌا، فدابما وجِّ

طالبك إلى األهداف السامٌة العظٌمة، واغرس التطلع لها فً نفوسهم لتشدهم 
 .داً إلى المعالً فتثٌر فٌهم دافعٌة ذاتٌة ال تكاد تخبوش

للتشجٌع والحفز المادي والمعنوي أثر كبٌر فً  :استخدم التشجٌع والحفز -2
بعث النفس على العمل ولو كان العمل غٌر مرغوب فٌه، فالتشجٌع بالثناء 

 والتشجٌع المعنوي !والتشجٌع بالدرجة والتشجٌع بالجابزةوالكلمة الطٌبة 
بوضع االسم فً لوحة المتفوقٌن، كل هذه األشٌاء لها أثر كبٌر فً حفز 

 .وهذه األشٌاء سهلة وال تكلف المعلم شٌباً . الطالب على التعلم
قم بتحدٌد أهداف دراسٌة ٌكون فٌها شًء  :حدد أهدافا ممكنة ومتحدٌة -3

من الصعوبة وأشعرهم أنك تتحدى بذلك قدراتهم وترٌد منهم أن ٌثبتوا 
ٌرسموا خرٌطة دولة الكوٌت السٌاسٌة أن " جدارتهم، مثل أن تطلب منهم 

. ٌتجاوب معك وٌقبل تحدٌك المتعلمٌن، وستجد أن كثٌراً من " دقابق 5فً 
م لٌس بالسهل جدا بحٌث ال ٌلقون له باال ولٌس لكن تأكد أن ما تطلبه منه

 .بالصعب جدا بحٌث ٌسبب عندهم اإلحباط، وأعطهم الوقت الكافً
إن مثل النشاط الذي فً الفقرة السابقة ٌفتح  :اشعل التنافس الشرٌف -4

لكن كن . ، فقم باستغالله لصالحهم المتعلمٌنالمجال للتنافس اإلٌجابً بٌن 
. ذا التنافس وٌتمادى بهم إلى التشاحن والتباغضحذرا من أن ٌجّرهم ه

 .وأٌضاً انتبه لجانب الفروق الفردٌة بٌن الطالب
الذٌن ٌنجزون  المتعلمٌناستخدم المكافأة بشتى أنواعها الممكنة مع : كافا -5

ما تطلبه منهم أو ٌبذلون جهداً كبٌراً فً سبٌله، لكن تأكد أن المكافأة مناسبة 
 .بذله من جهد ومن حٌث مستواه العمري ، من حٌث مامتعلملل
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 :"إنما بعثت معلما ولم أبعث معنفا: "الخطوة التاسعة -9
 

وتذّكر أٌضاً أنه لٌس ! تذّكر دابماً أنك إنما أتٌت لتعلّم ال لتعاقب من ال ٌتعلم
 كن صبوراً وتلطف ببطٌبً. المتعلمكل عجز فً التعلم ٌرجع سببه إلى 

التعلم والمهملٌن وثق أن المهمل إذا رأى أن إهماله ٌزٌد من تركٌز المعلم 
وغالباً ما ٌكون سبب اإلهمال البطء . علٌه وتلطفه به فسٌكف عن سلوكه هذا

معلمٌك ارجع بذاكرتك إلى الوراء وتذكر . فً التعلّم وغفلة المعلّم عن ذلك
الفظ الذي كانت رؤٌته الغلٌظ  المعلمفستجد أن أول ما ٌخطر بذهنك صورة 

 الكره، وتحسس قلبك فستجد كم فٌه من  المتعلمٌنتثٌر الرعب فً قلوب 
. علٌه ـ إلى الٌوم ـ لما سببه لك أو لغٌرك من اآلالم النفسٌة فً أٌام الدراسة

من كانوا بعنفهم وغلظتهم سبباً فً ترك كثٌر من  المعلمٌنوهناك من 
ٌُرجى له للدراسة ممن كان ٌتمتع ب المتعلمٌن ٌّدة وكان  ٌّة ج قدرات عقل

  .مستقبالً جٌداً 
 

 :المتعلمٌناجعل اتجاهك جٌداً نحو : الخطوة العاشرة -10
 

ذات أثر كبٌر على  لمتعلمٌهأثبتت البحوث التجرٌبٌة أن نظرة المعلم 
على أنهم أذكٌاء  متعلمٌهفإذا كان المعلم ٌنظر إلى . تحصٌلهم وتقبلهم

جاّدون ـ وٌحّسون هم بذلك ـ فسٌؤثر هذا إٌجابٌاً وقادرون على التعلّم و
علٌهم، أما إذا كان المعلّم ٌنظر إلٌهم على أنهم ُكسالى وال ٌفهمون شٌباً 

 .فسٌكونون كذلك
التفاؤل من أحسن الصفات التً ٌجب أن ٌتمتع بها المعلم، فكن : كن متفابال -

 .وأشعرهم بذلك ترَى منهم ما ٌسرك متعلمٌكمتفابالً من 
تهمل مجهودات  ال: ومشاركاتهم المتعلمٌناظهر تقدٌرك الستجابات  -

اظهر شكرك وتقدٌرك . ولو كانت قلٌلة، أو دون ما تتوقع المتعلمٌن
واطلب منهم المزٌد، لٌحسوا بالفرق بٌن المشاركة  المتعلمٌنالستجابات 

 .وعدمها وٌتٌّقنوا أنك منتبه لمشاركتهم
إذا خالط نفس " سحري"علّو الهّمة عنصر : علّمهم علّو الهمة والطموح -

ٌملك هذا العنصر لكنه فً  المتعلمٌنوكثٌر من . رأٌت منه العجابب المتعلم
وضرب  المتعلمٌنفقم بتنشٌط هذا العنصر باستثارة حماس . حالة خمود

 .األمثال لهم وإعطاء القصص المفٌدة، وربطهم بأهداف سامٌة
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مكونات خطة التدريس 

: نات الروتٌنٌة وتشتمل على ما ٌلً المكو :-أوالً 

 
. القادمة الحصةعنوان الموضوع أو الدرس الذي سٌتم تدرٌسه فً ( 1)

. ٌوم وتارٌخ بدء ونهاٌة التنفٌذ ( 2)

. المواعٌد التً ٌتم فٌها التنفٌذ من وقت الٌوم الدراسً (3)

. الصف الذي ٌتم فٌها التنفٌذ (4)

وذلك بعدد من الحصص وٌتم توزٌع  تحدٌد الزمن الكلً لتنفٌذ الخطة( 5)
. هذا الزمن على المكونات المختلفة للخطة

: - المكونات الفنٌة وتشتمل على  :-ثانياً 

وهً عبارات ٌحتوى كل منها على فعل سلوكً إجرابً : أهداف التعلم ( 1)
. المتوقع  المتعلمٌصف أداء 

ٌق أهداف وهً كل ما من شأنه العمل على تحق: إجراءات التدرٌس ( 2)
. ،وكذلك إستراتٌجٌة التدرٌس المناسبة للطالب  تعلم

. المواد واألجهزة التعلٌمٌة المحققة ألهداف الخطة ( 3)

. أسبلة أو غٌرها تحقق أهداف الخطة : التعلٌم تقوٌم ( 4)

. الواجبات المنزلٌة ( 5)

.  التدرٌسزمن ( 6)

 

 

 

http://mawdoo3.com/%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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عملية تخطيط التدريس 

: التالٌة  المهاراتتتطلب عملٌة تخطٌط التدرٌس إتقان المعلم 

وهم العقلً و درجة السابقة ومستوى نم المتعلمٌنتحدٌد خبرات  :-أوالً 
. استٌعابهم

 
تحدٌد المواد التعلٌمٌة والوسابل المتاحة للتدرٌس وذلك بمعرفة  :-ثانٌاً 

و تعٌٌن الوسٌلة المستخدمة  المدرسةالمواد واألجهزة التعلٌمٌة المتوافرة فً 
. فً الموضوع

: تحلٌل مادة التدرٌس لتحدٌد محتوى التعلم ، والمقصود بالمحتوى  :-ثالثاً 
هو المادة المعرفٌة أو المهارٌة أو الوجدانٌة المتضمنة بالدرس والمراد 

. ا منفصلة دون سواه احصر المهارات األساسٌة وكتابته: بتحلٌل المحتوى

تعلمها  للمتعلممهارات أساسٌة ٌنبغً : ما تتضمنه المادة من مهارات 
: ومهارات غٌر أساسٌة وتنقسم إلى قسمٌن 

معرفتها كتبت بهدف التمهٌد أو الربط لما هو موجود  للمتعلممهارات سبق  -
. حالٌاً 

معرفتها كتبت بهدف الشرح والتوضٌح للتمهٌد  للمتعلمومهارات لم ٌسبق  -
. ل القادمةللمراح

صٌاغة أهداف التعلم حٌث تختلف أهداف التعلم باختالف نوعٌة  :-رابعاً 
. ومستواهم العقلً و المواد والوسابل المتاحة للتدرٌس  المتعلمٌن

تصمٌم استراتٌجٌة لتحقٌق أهداف التعلّم وهً كتابة ما ستفعله  :-خامساً 
والمادة أو الوسٌلة التً ستستخدمها  للمتعلمٌنواألسبلة التً ستوجهها 

. خالل تفاعلهم مع إجراءات الدرس المعطى المتعلمٌنودورها وما سٌقوم به 

 
اختٌار وتصمٌم أسالٌب تقوٌم نتابج التعلم وتكمن هذه المهارة  :-سادساً 

. بدقتها ووضوح ارتباطها باألهداف وتعددها بتعدد األهداف

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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 راتٌجٌات الحدٌثةالتخطٌط للتدرٌس باستخدام االست

 (أنواعه وعناصره  –ممٌزاته  – أهميته –هٌة التخطٌط ما) 

  : أهمٌة تخطٌط التدرٌس

  : ٌمكن أن نلخص أهمٌة تخطٌط التدرٌس فى النقاط التالٌة

 

ٌشعر المعلم كما ٌشعر غٌره من العاملٌن فى المهن االخرى أن التدرٌس  -1

سادت عن التدرٌس زمن طوٌل  عملٌة لها متخصصوها وٌلغى الفكرة التى

  . بأن التدرٌس مهنة من ال منهة له

ٌستبعد سمات االرتجالٌة والعشوابٌة التى تحٌط بمهام المعلم ، وٌحول  -2

 عمل المعلم إلى نسق من الخطوات المنظمة المترابطة المصممة لتحقٌق

  . أهداف جزبٌة ضمن إطار أشمل ألهداف التعلٌم

من المواقف الطاربة المحرجة ، التى ترجع إلى  ٌجنب المعلم الكثٌر -3

  . الدخول فى التدرٌس الٌومى دون وضع تصور واضح له

ٌؤدى إلى نمو خبرات المعلم العملٌة والمهنٌة بصفة دورٌة ومستمرة ،  -4

  . وذلك لمروره بخبرات متنوعة فى أثناء القٌام بتخطٌط الدروس

إذ ٌساعد على تحدٌد دقٌق  ٌؤدى على وضوح الرؤٌة أمام المعلم ، -5

  . لخبرات التالمٌذ السابقة وأهداف التعلٌم الحالٌة

ٌساعد المعلم على اكتشاف عٌوب المنهج المدرسى ، سواء ما ٌتعلق  -6

باألهداف أو المحتوى ، أو طرق التدرٌس ، أو أسالٌب التقوٌم ، ومن ثم 

  . عنٌةالم للجهاتٌمكنه عن طرٌق تقدٌم المقترحات الخاصة بذلك 

ٌتٌح التحضٌر واإلعداد للمعلم فرصة االستزادة من المادة والتثبت منها ،  -7

وتحرى وجوه الصواب فٌها عن طرٌق رجوعه إلى المصادر المختلفة 

  . لتوضٌح النقاط الغامضة فى الدرس

ٌعطى المعلم فرصة تحقٌق بعض المعلومات ، سواء منها ما ورد فى  -8

  . من السماع دون دراسة أو بحث الدرس أو اكتسبه المعلم

ٌساعد المعلم على التمكن من المادة ، وتحدٌد مقدار المادة الذى ٌناسب  -9

  . الزمن المخصص
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التخطٌط والتحضٌر ٌساعدان المعلم على تنظٌم أفكاره وترتٌب مادته  -10

  . وإجادة تنظٌمها بأسلوب طبٌعى مالبم

ٌحتاج إلٌه من وسابل تعلٌمٌة  ٌكشف التخطٌط والتحضٌر للمعلم عما -11

تثٌر تشوق التالمٌذ إلٌها ، وتوضح الدرس وتحمل على المشاركة اإلٌجابٌة 

 فٌه

ٌعد التحضٌر سجالً لنشاط التعلٌم ، سواء أكان ذلك من جانب المعلم أم  -12

التلمٌذ ، وهذا السجل ٌفٌد المعلم ، إذ ٌمكنه من الرجوع إلٌه إذا نسى شٌباً 

أثناء سٌر الدرس ، كما ٌمكن أن ٌذكره فٌما بعد بالنقاط التى تمت  فى

  . تغطٌتها أو دراستها فى الموضوع

ٌعد التحضٌر وسٌلة ٌستعٌن بها الموجه الفنى ، أو مشرف المادة او  -13

  . التربٌة العملٌة فى متابعة الدرس وتقوٌمه

والتنقٌح إذا وجد  ٌٌسر التحضٌر على المعلم عملٌة المراجعة والتعدٌل -14

  . ضرورة لذلك

ٌساعد على رسم وتحدٌد أفضل اإلجراءات المناسبة لتنفٌذ الدروس  -15
. وتقوٌمها 

. ٌعٌن على االستفادة من زمن الدرس بالصورة األمثل  -16

. ٌساعد المعلم على اختٌار وسٌلة التعلٌم المناسبة وإعدادها  -17
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  : استدعت الحاجة إلى تخطيط التدريس االفتراضات التى

 

ٌستند التخطٌط إلى عدد من االفتراضات األساسٌة المستمدة من بحوث 

  : التدرٌس ومن أهمها ما ٌلى

  . ٌحتاج المعلمون المبتدبون إلى إعداد خطط درس مكتوبة ومفصلة -1

تحتاج بعض مجاالت المعرفة والموضوعات إلى خطط أكثر تفصٌالً من  -2

  . غٌرها من الدروس أو المجاالت

ٌقوم بعض المعلمٌن من ذوى الخبرة بتعرٌف األهداف بشكل واضح فى  -3

  . أذهانهم بالرغم من عدم كتابتها ضمن خطط الدرس

العمق المعرفى للمعلم حول المادة أو الموضوع ٌؤثر على كمٌة التخطٌط  -4

  . الضرورٌة للدرس

كاره أثناء مواقف االرتباك سٌؤثر على مهارة المعلم فى وصل حبل أف -5

  . كمٌة التفاصٌل الالزمة عند تخطٌط االنشطة

  . بعناٌة عند كتابتها واقعٌةتكون الخطة  -6

ال ٌوجد نمط معٌن أو نسخة ٌحتاجها كل المعلمٌن لالهتداء بها عند كتابة  -7

عداد المعلمٌن وافقوا على صور االخطط ، وبعض القابمٌن على برامج 

 (تربٌة عملٌة  –معلم جدٌد )  المعلمٌن لطالبهمعٌنة لخطة الدرس م

ن نمطاً مخططاً للتعلٌم لكل درس ، سواء أكان ٌمتلك كل المعلمٌن الفعالً -8

 هذا مكتوباً أم ال
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 التخطٌط للتدرٌس باستخدام االستراتٌجٌات الحدٌثة

 (أنواعه وعناصره  – مميزاته –أهمٌته  –هٌة التخطٌط ما) 

 

  : مستوٌات تخطٌط التدرٌس

 .....التخطٌط للتدرٌس مستوٌات مختلفة ٌأخذ

من تخطٌط التدرٌس ، بحٌث ٌضعون خططاً  للمعلمٌنوفى التدرٌس ال بد 

للمقررات وتسلسلها ومحتوٌاتها ، وللوحدات التى ٌجب تدرٌسها ، ولألنشطة 

ٌجب اعطاؤها ، وال ٌنكر إال  التى ٌجب استخدامها ، ولالختبارات التى

ٌختلفون فى  المعلمٌنأهمٌة التخطٌط وضرورته ، لكن  المعلمٌنالقلٌل من 

مدى التخطٌط وطبٌعته ، والحقٌقة أن المتخصصٌن فى طرابق التدرٌس 

ٌختلفون هم أٌضاً حول مدى التخطٌط الضرورى ، فبعضهم ٌشعر أن 

، فى حٌن ٌؤكد البعض  تخطٌط الوحدات ٌغنى تقرٌباً عن تخطٌط الدروس

الوحدات او اآلخر أهمٌة تخطٌط الدروس ، وٌقلل من أهمٌة تخطٌط الوحدة 

  . الدراسٌة

وٌختلف التخطٌط باختالف الفترة الزمنٌة التى ٌتم فى ضوبها تنفٌذ الخطة 

دراسى ، أو لسنة  لفصلفهناك تخطٌط على مستوى حصة دراسٌة وتخطٌط 

 .دراسٌة

  : مستوٌٌن من التخطٌط هماوٌمكن القول أن هناك 

  : التخطٌط بعٌد المدى -1

ٌطلب من المعلم إعداد خطة سنوٌة ٌوضح فٌها خطة سٌر العملٌة التعلٌمٌة 

على مدار العام الدراسى لتنظٌم عمله فى تنفٌذ أهداف العلمٌة التعلٌمٌة فى 

لٌل مناهج المباحث المطلوب منه تعلٌمها ، وهكذا فالخطة السنوٌة بمثابة الد

الذى ٌقود عمل المعلم ، حٌث ٌتضمن هذا الدلٌل األهداف ، والخبرات ، 

واألسالٌب ، واالجراءات التعلٌمٌة ، والفترة الزمنٌة ، وأولوٌات العمل ، 

 . فهى تحدد للمعلم معالم الطرٌق الذى سوف ٌسلكه على مدى العام الدراسى
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  : التخطٌط قصٌر المدى -2

ل فترة وجٌزة كالتخطٌط األسبوعى ، أو وهو التخطٌط الذى ٌتم خال

  . التخطٌط الٌومى الذى ٌتم من أجل درس واحد أو درسٌن

وٌفضل عادة القٌام بتخطٌط عام لكل أسبوع فى األسبوع السابق له مباشرة ، 

وذلك لتجهٌز مستلزمات التدرٌس ، إذ ٌساعد هذا التخطٌط المعلم عند 

  . وضعه لخطة الدرس الٌومٌة

 

  : الٌومى للدرس التخطٌط

ٌعدد تخطٌط الدروس من اهم واجبات المعلم وخاصة المعلم المبتدئ فهو 

  . ٌقوم به المعلم فى الفصل د انٌعده مقدماً عقلٌاً وانفعالٌاً لما ٌو

فالمادة التى سٌقوم بتدرٌسها واألسبلة التى سوف ٌثٌرها التالمٌذ والمشكالت 

علٌها ، كل هذه أمور ٌتصورها فى التى ٌحتمل أن تقابله وكٌفٌة التغلب 

مخٌلته وهو ٌخطط دروسه الٌومٌة ، وقدر كبٌر من مقدار نجاح المعلم فى 

لما سوف ٌكون علٌه الموقف  تنبؤهوضع خطط دروسه ٌتوقف على مدى 

  . فى الفصل

وعلى هذا فلٌس المقصود بالدرس كتابة المادة التى سٌقوم بتدرٌسها أو 

ا ، بل إنه أكثر شموالً من هذا ، وإن كانت عملٌة النقاط التى سٌحاول شرحه

  . تعد فى حد ذاتها جزءاً فى التفكٌر( فٌما ٌسمى بكراسة التحضٌر ) الكتابة 

 

  : وعلى ذلك فإن خطة الدرس الٌومٌة تتسم بالخصابص التالٌة

  . ضمان إجراء االجراءات العادٌة بطرٌقة ناجحة فى حجرة الدراسة -1

  .النشطة الدرسوضع الخطوط العرٌضة  -2

  للوسابل التعلٌمٌة ةضمان توافر المواد الضروري -3

  . االنشطةتحدٌد الزمن الالزم لكل نشاط من  -4

وجدٌر بالذكر أنه عند تعدد الفصول التى سٌقوم المعلم بالتدرٌس بها ٌنصح 

ت بأن توضع خطة أساسٌة لتدرٌس الموضوع ، ثم تدخل علٌها التعدٌال

 . فٌه المتعلمٌنالمناسبة لكل فصل من هذه الفصول ،وذلك وفقاً لمستوى 
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: األهداف العامة للخطة الفصلٌة

. دراسة أهداف تدرٌس المادة فً ضوء متضمنات المقررات الدراسٌة  -1

. تحدٌد اإلمكانات المتاحة  -2

. وضع جدول زمنً لتدرٌس الوحدات التً ٌتضمنها المقرر الدراسً  -3

. جدولة الوسابل التعلٌمٌة الالزمة للتدرٌس -4

. رصد ملحوظات تنفٌذ الدروس فً هامش مستقل -5

تحدٌد أسالٌب وطرابق التدرٌس المناسبة لموضوعات المقرر الدراسً  -6
. الخطة الفصلٌة وجدولتها ضمن

. حصر األنشطة الصفٌة وغٌر الصفٌة الالزم تنفٌذها -7

. ع التً تخدم تدرٌس المقررأن ٌتعرف المعلم على المراج -8

 

: مهارات التقويم في الخطة الفصلية 

إن الكشف عن مدى تحقق األهداف المرجوة أمر مهم، وٌهدف التقوٌم إلى 
قٌاس جمٌع مجاالت األهداف التربوٌة ومن مهارات التقوٌم المتطلبة فً 

: الخطة الفصلٌة ما ٌلً 

 

: التخطٌط لبرامج التقوٌم  أ ـ

 .لالختبارات وقٌاس مدى تحقق األهداف تصمٌم مخطط  .1
إعداد االختبارات والمقاٌٌس الالزمة وفقا للمخططات التً سبق  .2

. تصمٌمها
 .التخطٌط للتنوٌع فً أسالٌب التقوٌم  .3
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: تنفٌذ برامج التقوٌم  ب ـ

. تحدٌد أهداف الجزء الذي ستتم عملٌة التقوٌم فٌه  .1
. الالزمة  اختٌار أسلوب التقوٌم المناسب وتحدٌد أدواته .2

. تنفٌذ التقوٌم فً موعده بعد استٌفاء الشروط المحددة لتطبٌقه .3
. تحلٌل نتابج التقوٌم  .4

. وفقا لمعاٌٌر معٌنة المتعلمٌندراسة النتابج وتقسٌم  .5

التخطٌط لدروس المراجعة عقب عملٌة التقوٌم وتحدٌد األهداف التً اتضح 

. جٌات تدرٌس جدٌدة من التقوٌم عدم تحققها وإعادتها باستخدام استراتً
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 التخطٌط للتدرٌس باستخدام االستراتٌجٌات الحدٌثة

 ( أنواعه وعناصره –ممٌزاته  –أهمٌته  –ما هٌة التخطٌط ) 

: أنواع التخطٌط 

هو التخطٌط الذي ٌقتصر على ( الخطة الفصلٌة أو السنوٌة : )بعٌد المدى  
هو (الٌومٌة أو األسبوعٌة الخطة : ) قصٌر المدى. فصل دراسً واحد 

. التخطٌط الذي ٌتم لدرس واحد أو مجموعة صغٌرة من الدروس 

وٌفضل القٌام بتخطٌط عام لكل أسبوع فً األسبوع السابق له مباشرة 
والتخطٌط للتدرٌس بكل النوعٌن مهم وضروري وال غنى عنه والبد أن 

ٌشتمل على مجموعة من العناصر الربٌسٌة 

: التخطٌط للتدرٌس انواع *

( طوٌل المدى. )التخطٌط السنوي (1

. التخطٌط الفصلً (2

. تخطٌط الوحدة الدراسٌة (3

. التخطٌط األسبوعً (4

( قصٌر المدى. )التخطٌط الٌومً أو خطة الدرس( 5
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: العناصر الرئيسة لخطة الدرس 

 

: موضوع الدرس ، ومن أهم ضوابطه أن ٌكون/ 1

. المدرسً ومالبماً للزمن المخصص للحصة ـ جزءاً من المقرر 

. ـ حلقة فً سلسلة موضوعات تم تخطٌطها بطرٌقة تتابعٌة 

 

: أهداف الدرس ، ومن أهم ضوابطها أن تكون/ 2

. ـ مرتبطة باألهداف العامة للتربٌة وللمرحلة وللمادة

المجال المعرفً ـ : ) ـ اشتمالها على المجاالت الربٌسة لألهداف وهً 
(  ـ المجال النفس حركً  الوجدانًالمجال 

فعل إجرابً + أن ) ـ أن تصاغ عبارات األهداف صٌاغة سلوكٌة صحٌحة 
( .  المتعلموصف الخبرة التعلٌمٌة المراد إتقانها من قبل +  المتعلم+ 

.  ٌصمم المتعلم خرٌطة ذهنٌة لغزوة بدرأن : مثال 

 

 : ومن أهم ضوابطه.... النشاط االستهاللً/ 3

 واضحةٌكون مشوقاً ومتنوعاً تتضح من خالله أهداف الدرس وبصورة ـ أن 

. السابق و  الحالًـ أن ٌربط بٌن الدرس مثال 
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: ، ومن ضوابطه (  المحتوى)  المادة العلمٌة/ 4

. ـ أن ٌسهم فً تحقٌق أهداف الدرس 

ـ أن ٌشمل الموضوع بصورة متوازنة بما ٌتالءم مع زمن الحصة 

( أرقام ، توارٌخ ، أسماء ) موضوعات واضحة وصحٌحة ـ أن ٌشتمل على 
 .

. ـ أن تكون عناصره مرتبة ترتٌباً منطقٌاً ومستمدة من مصادر تتسم بالثقة

( . ـ أن ٌشتمل على جوانب تتعلق بالقٌم والمبادئ اإلسالمٌة 

 

ومن ( للتعلم المتعلمأسالٌب المعلم فً التدرٌس ، ونشاطات )،  االنشطة/ 5
: ضوابطها 

. ـ أن تكون متنوعة فال تقتصر على طرٌقة أو أسلوب دون آخر 

. ـ أن تتسم الطرق بالناحٌة االستقصابٌة وحل المشكالت

. وذات مستوٌات مختلفة للمتعلمٌنـ أن تراعً الفروق الفردٌة 

. ـ أن تشتمل على نشاط عملً فً الصف 

. ـ أن تكون مرتبطة بموضوع وأهداف الدرس 

 

: ، ومن ضوابطها  واألدوات التعلٌمٌةالوسابل / 6

. المتعلمٌنـ أن تكون مالبمة لموضوع الدرس ولمستوى 

. ـ أن تسهم فً تحقٌق أهداف الدرس وتوضٌح المحتوى بفاعلٌة 

. ـ أن تكون متنوعة ومبتكرة وتشجع الطالب على استخدامها
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: ، ومن ضوابطها  الكتاب المدرسً والمواد المرجعٌة/ 7

. الكتاب لتنمٌة القدرة على النقاش فً حجرة الصف ـ أن ٌستخدم 

. الواجبات الصفٌة األنشطة وـ أن ٌستخدم الكتاب المدرسً ألداء 

. ـ أن ٌستخدم الكتاب فً طرق حل المشكالت ، كالتوصل لحل سؤال هام 

. واستعداداتهم  المتعلمٌنـ أن تكون القراءة المرجعٌة مالبمة لقدرات 

. مرجعٌة موثقة و متصلة بأهداف الدرس ـ أن تكون القراءة ال

 

. التقوٌم / 8

. وعلى ضوبه ٌتم تحدٌد مدى نجاح أو فاعلٌة خطة التدرٌس المطبقة 

: ومن أهم ضوابط عملٌة التقوٌم 

. ـ أن ٌكون التقوٌم مرتبطاً بأهداف الدرس 

(. يشفهً ، تحرٌري ، موضوعً ، مقال) ـ أن تكون وسابل التقوٌم متنوعة 

. التقوٌم من خالل أسبلة ربٌسة  ـ أن ٌتم

. و المهارات واالتجاهات  و الحقابقـ أن ٌقٌس المعلومات 

:  الواجب المنزلً كجزء من التقوٌم

وهو تكلٌف من المعلم للطالب بغرض تثبٌت الخبرة فً ذهنه وربطه بالمادة 
: الدراسٌة لوقت أطول ، ومن أهم ضوابطه 

. لدرس ـ أن ٌسهم الواجب فً تحقٌق أهداف ا

. ـ أن ٌكون متنوعاً فً موضوعاته واضحاً ومحدداً فً أذهان الطالب 

. ـ أن ٌساعد الطالب على التعلم بفاعلٌة وٌحفزهم على االطالع الخارجً
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: الخطوات العامة إلعداد الخطة الفصلٌة 

. االطالع على محتوى المقرر الدراسً وتكوٌن تصور عام عنه .1
ر الدراسً ، والتفصٌل الدقٌق عند النظرة الفاحصة لمفردات المقر .2

. تدوٌنها فً الخطة 
. مراعاة ترابط المضامٌن العلمٌة للمادة الدراسٌة  .3

. األخذ بعٌن االعتبار المدة الزمنٌة الفعلٌة لتدرٌس المقرر .4
. استشارة المعلم الجدٌد لزمٌله المعلم ذي الخبرة والتجربة التربوٌة  .5
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