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 محاضرات مادة طرائق التدرٌس        استاذ المادة/أ.م.عضٌد عبد احمد

 7112-م7112للعام الدراسً/      المرحلة /الرابعة                   

 المحاضرة الحادٌة عشر:

      التخطٌط:

مٌة , اصبح التخطٌط اتجاه ملزم لكل االنظمة التً تسعى للتطور وخاصة االنظمة التربوٌة والتعلٌ      

الفعل ورد الفعل دون رؤٌة هادفة,  ضوءفبدون التخطٌط تتعثر كل العملٌات وٌكون التحرك فً 

 والتخطٌط التربوي عمل منظم ٌعتمد بالدرجة االولى على البحث والدراسة وتشخٌص الواقع

التعلٌمٌة رسالتهم  ألداءٌعد التخطٌط من المهارات االساسٌة والكفاٌات الرئٌسة للمدرسٌن حٌث ٌؤهلهم  

ا, اذ ٌتعذر حصول االتقان دون بذل نوفعالٌة , والعمل المتقن اٌا كانت طبٌعته ٌستلزم تخطٌطا متق بإتقان

 .العناٌة الكافٌة للتخطٌط للعمل المقصود, وبمقدار تعقٌد العمل المقصود وصعوبته

لدرس بفترة كافٌة ذهنً وكتابً ٌضعه المدرس قبل ا عملٌة تحضٌرهو :الدروس عدادألتعرٌف التخطٌط 

 , وٌشتمل على عناصر مختلفة لتحقٌق اهداف محددة ,           

عمل مهم ٌسبق الشروع فً التخطٌط الكتابً . فهو تصور مسبق لكٌفٌة اداء المهمات  :التخطٌط الذهنً

ك التدرٌسٌة داخل حجرة الدراسة , وللصعوبات والمواقف الطارئة وكٌفٌة التغلب علٌها دون حرج, وكذل

 كٌفٌة تحقٌق اهداف الدرس من خالل عناصره ومفاهٌمه.

 مستوٌات التخطٌط:

للتخطٌط مستوٌات مختلفة تبعا لطبٌعة المادة التعلٌمٌة واالهداف المتوخاة , فاذا كان المدرس ٌعمل        

فً صف من الصفوف االساسٌة الدنٌا , فهو ٌخطط لٌوم تدرٌس واحد باعتباره مدرس صف , اما اذا 

ن المدرس ٌعمل مبحثا دراسٌا محددا , كمدرس التربٌة االسالمٌة , فهو ٌخطط لحصص تدرٌسٌة كا

محددة , كما ٌختلف التخطٌط باختالف الفترة الزمنٌة التً ٌتم فً ضوئها تنفٌذ الخطة , فهناك تخطٌط 

 على مستوى حصة او وحدة دراسٌة, وتخطٌط لشهر دراسً , وتخطٌط لفصل او لسنة دراسٌة.
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 وٌمكن تصنٌف مستوٌات التخطٌط  تبعا للزمن الذي ٌستغرقه تنفٌذ الخطة الى مستوٌٌن:     

  -المستوى االول:

 تخطٌط بعٌد المدى: وٌشمل الخطة الفصلٌة والسنوٌة,         

   -المستوى الثانً:

وى من لحصة دراسٌة. وٌعنى هذا المست وٌشمل التخطٌط لوحدة دراسٌة او تخطٌط قصٌر المدى:      

خطة تفصٌلٌة تتضمن تصور المدرس المسبق للنشاطات والمواقف التعلمٌة والتعلٌمٌة  بإعدادالتخطٌط 

 على مدى حصة او مجموعة من الحصص, 

التخطٌط لوحدة دراسٌة: من صور تنظٌم وترتٌب المحتوى التعلٌمً للمنهاج الدراسً تنظٌمه على -اوال:

مجموعة من الدروس التً تنتمً الطار معرفً واحد او شكل وحدات دراسٌة, تضم كل وحدة منها 

 موضوع معٌن, 

التخطٌط الٌومً)الخطة الدراسٌة(:ٌقصد بالتخطٌط الٌومً او بالخطة الٌومٌة ذلك التخطٌط الدرسً -ثانٌا:

الذي ٌستغرق تنفٌذه حصة او حصتٌن , ولعل فً تسمٌة هذا النوع من التخطٌط بالخطة الٌومٌة اشارة 

 1اهمٌته  واضحة الى

هً خطة تدرٌسٌة قصٌرة المدى تمثل تصورات المدرس فً   الخطة التدرٌسٌة الٌومٌة:

 تدرٌس موضوع معٌن خالل حصة دراسٌة وتشمل العناصر االتٌة:

 الموضوع الدراسً. -1

 الصف الدراسً. -7

 االهداف السلوكٌة. -3

 الوسائل التعلٌمٌة. -4

 االدوات المستخدمة.  -5

 المقدمة.  -6
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 عرض الموضوع الدراسً.   -2

 خاتمة الدرس ) الملخص السبوري(. -2

 التقوٌم.  -9

 مكونات خطة التدرٌس الٌومٌة :

 المكونات الروتٌنٌة , -اوال:

 تشمل المكونات الروتٌنٌة لخطة التدرٌس على:  

عنوان الموضوع: او الدرس الذي سٌتم تدرٌسه وٌشترط فً صٌاغة هذا العنوان ان ٌصف ما  -1

 1خالل زمن الخطة الموضح فٌها سٌتم تدرٌسه 

تارٌخ بدء ونهاٌة الخطة: وٌشٌر هذا المكون الى ٌوم وتارٌخ بداٌة تنفٌذ الخطة , ونهاٌة تنفٌذها,  -7

 وكذلك الدروس او المواعٌد التً ٌتم فٌها التنفٌذ من وقت الٌوم الدراسً.

لً لتنفٌذ الخطة بعدد الزمن: هو مكون رئٌس لكل خطة , وذلك الرتباط التخطٌط بعامل الزمن الك

 الدقائق , وٌتم توزٌع هذا الزمن على المكونات المختلفة للخطة فً الجزء الخاص بالمكونات الفنٌة.

الصف والفصل والشعبة وٌذكر الصف من بٌن الصفوف الدراسٌة للمرحلة, والفصل كأن ٌكون 

 االول, الثانً, )أ( او)ب(........

 هً: ثانٌا: المكونات الفنٌة االساسٌة

اهداف التعلم : وٌشمل هذا الجزء عبارات ٌحتوي كل منها على فعل سلوكً اجرائً ٌصف اراء  -1

الطالب المتوقع كناتج لعملٌتً التدرٌس والتعلم ومن البدٌهً ان ٌرتبط هذا الفعل السلوكً 

بمصطلح ٌشٌر الى محتوى التعلم . كأن نقول: ٌعدد الطالب اركان االٌمان . فأركان االٌمان 

حتوى التعلم , والفعل االجرائً الذي حول العبارة هو ٌعدد. لذا فان محتوى التعلم ٌتم تدوٌنه م

بصورة مختصرة على هٌئة اشارة للحقائق او التعمٌمات موضوع التعلم , او المهارات المطلوب 

ات او ٌتجاوز ذلك بضع كلم تعلمها, او المٌول واالتجاهات والقٌم المطلوب االشارة الٌها بحٌث ال

 اسطر .
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اجراءات التدرٌس: وتشمل كل ما من شأنه العمل على تحقٌق اهداف التعلم باستخدام من المواد   -7

 واالجهزة التعلٌمٌة لتوفٌر الخبرات المناسبة للطالب.

المواد واالجهزة التعلٌمٌة: ٌنبغً ان تحتوي خطة التدرٌس على تحدٌد كل مادة تعلٌمٌة سوف   -3

 خطة.تستخدم تحقٌق اهداف ال

علٌم: ٌحتوي هذا الجزء على االسئلة او غٌرها من الوسائل التً ٌمكن ان تستخدم لقٌاس تتقوٌم ال -4

 مدى تحقق اهداف التعلم .

الواجبات المنزلٌة: ٌتضمن هذا الجزء كل ما ٌكلف الطالب اداءه خارج المدرسة من اعمال تتعلق   -5

 بما درسوه او سٌدرسونه من موضوعات.

تخطٌط التدرٌس عمل التدرٌس مرهون بالزمن فالبد ان ٌوزع هذا الزمن على  زمن التدرٌس: الن -6

 االهداف والمهمات المختلفة للخطة بحٌث ٌصبح لكل هدف زمن معٌن.  

 ان ما تحتوٌه الخطة الدراسٌة هً سبع عناصر:

 العنصر االول: االهداف ومحتواها التعلٌمً.

 العنصر الثانً: التعلم القبلً للمتعلمٌن.

 واالنشطة والخبرات والمواد التعلٌمٌة. والوسائلنصر الثالث: االسالٌب الع

 العنصر الرابع: اسالٌب التقوٌم وادواته.

 العنصر الخامس: الزمن.

 العنصر السادس: التغذٌة الراجعة.

 العنصر السابع: الخاتمة" اغالق الموقف الصفً.

 

 


