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 أهداف التخطٌط

الطالب 

ٌشترك فً 

التخطٌط من 

 :اجل 

وضع معاٌٌر لتسهٌل عملٌة 

 السٌطرة

 تحدٌد االتجاهات

 التقلٌل من تأثٌرات التغٌٌر  خفض اإلفراط والتفرٌط



 عناصر التخطٌط

  الخطة

طرٌقة لعمل أو تنفٌذ شًء ما تتضمن على األقل هدف واحد وتضع سلفا منهج 

 لتحقٌق ذلك الهدف

 الهدف العام 
 نتٌجة محددة ٌجب تحقٌقها أو النتٌجة النهائٌة للخطة

 األهداف الخاصة
 نتائج محددة تتجه لجهد خاص



 األهداف العامة

تلخٌص الجهود اإلصالحٌة المستندة إلى معاٌٌر  -  

وصف قٌمة التخطٌط -  

مناقشة واستغالل العناصر المتنوعة لخطط الدروس -  

 إعداد قوالب لخطط الدروس

 إلعطاء داللة لخطط بدٌلة



 معاٌٌر مهنٌة 
 نموذج للتدرٌس الجٌد

 تقدٌم توجه نحو تدرٌس فعال

 التحقق من الفابلٌات والمهارات والمعارف التدرٌسٌة

 معاٌٌر دولٌة موازٌة

-:التعود على   

  تسٌٌر كل البرامج التدرٌبٌة

  توجٌه عملٌات اإلرشاد

  التأثٌر فً التطور المهنً



 المدرسون الفاعلون 

 لدٌه معرفة بالمحتوى التعلٌمً

 ٌفهم تطور الطالب 

 ٌقٌم تنوع الطلبة داخل الصف

 ٌخطط دروس استراتٌجٌة مستفٌدا

ٌستخدم تقٌٌمات متعددة لتقوٌم مدى 
 التقدم الحاصل

 ٌهٌئ بٌئة تعلٌمٌة مناسبة

 ٌؤائم وٌعدل التدرٌس

 ٌستخدم وسائل اتصال فعالة

ٌتعاون مع كل أفراد المجتمع 
 التعلٌمً

ٌشارك فً خبرات النمو المهنً 
 المؤازرة



 االستراتٌجٌات والتخطٌط للتدرٌس

 الخطط تطور لتزوٌد الطلبة بخبرات تعلٌمٌة ذات معنى

 الخطط ترتبط بالفرص التعلٌمٌة

التدرٌس هو استراتٌجٌات تعلٌمٌة أساسٌة تركز على أفضل 

 البحوث والتطبٌقات

 التدرٌس ٌتعزز باستراتٌجٌات تسرع التطور واالهتمامات



 سٌاسة عامة 

 الخطط وثٌقة رسمٌة

خطط بدٌلة ,دفتر خطة , عادة تحتاج إلى إشراف اسبوعً   

-:ٌجب أن تتضمن   

 وصف مختصر ,معلومات أساسٌة  , مستلزمات مادٌة , أهداف خاصة 
 للفعالٌات التعلٌمٌة

  التقوٌم



 التخطٌط الجٌد 

 ٌبقً الطالب والمدرس ضمن المسار

 ٌحقق األهداف

 ٌساعد المدرس على تجنب المفاجأت غٌر السارة

 ٌقدم خارطة طرٌق ضمن تتابع منطقً

 ٌقدم توجٌهات حول البدائل الممكنة

 ٌشجع التحسٌن والتبصر

 تعزٌز انجاز الطالب



 التخطٌط البائس

 ٌسبب إحباط للمدرس والطالب

 ٌتضمن العشوائٌة والتخبط 

 ال ٌرتبط بالتدرٌس السابق

 غٌر منظم

 ٌفتقر إلى المستلزمات المادٌة

 ٌؤدي إلى ضٌاع الوقت

 ٌؤدي إلى إدارة صف ضعٌفة 



 سلوك هادف ومتوقع للطالب

 استهالل ومقدمة

 إجراءات عملٌة

الخ...مواد تعلٌمٌة افالم وعروض   

 عرض جٌد

 تمارٌن 

 تطبٌقات

 مناقشة

 تقوٌم

 

 

 وسع وقت التعلٌم•
 ادمج استراتٌجٌات متنوعة•

 اجعل كل الطلبة ٌشتركون فً الدرس•

-:الدرس الجٌد ٌتضمن   



.....دعنا نبدأ   

-:بنٌة الدرس ٌجب أن   

 

  تنتقل عبر الوقت شٌئا فشٌئا 

  تتضمن تصور لكل خطوة

  تعتمد اقل ما ٌمكن على الكلمات 

 خطة الدرس الفعال هً مجموعة من الخطط لبناء شًء ما بعبارة أخرى بناء التعلم



 االستهالل والمقدمة 

 جذب انتباه الطلبة

 تقدٌم متغٌر ٌثٌر الدافعٌة

 وضع تناغم للدرس ٌرتبط بالهدف

  سؤال

  قصة

  حكمة

  فعالٌة

 كن مبدعامناقشة افتتاحٌة                                 

 



 تقٌٌمات أولٌة 

 ما خصائص المتعلمٌن ؟

 ما الذي ٌعرفه الطلبة بالفعل أو ٌفهمونه ؟

 ما أفضل طرٌقة ٌتعلم بها الطلبة ؟

 ما التعدٌالت فً التعلٌم التً ربما احتاج إجرائها ؟



 المواد

 !اجعلها تحت الٌد  !استعد  !خطط

 ضع تصور الحتٌاجاتك

 ضع قائمة بالمصادر التً ٌمكنك الحصول علٌها

 لٌكن لدٌك معالجات كافٌة للتدرٌس الفردي والجماعً



 العرض واالجراءات 

 انتقل بالخطة خطوة فخطوة

 قدم مراجعة سرٌعة للتعلم السابق

اوجد فعالٌات محددة تساعد بها الطلبة فً تطوٌر 
 معرفتهم الجدٌدة

 قدم نمذجة للمهارة الجدٌدة
  الصورة أفضل من ألف كلمة

 انا اعمل ,...... انا ارى ,...انا اسمع   

 I hear, I see………..I do! 

 



 الفعالٌات التعلٌمٌة 

 الجرافك

 المسرحٌات اإلبداعٌة 

 عرض األقران

 األداء

 لعب الدور 

 المناظرة 

 األلعاب 

 المشارٌع 

 المجموعات التعاونٌة

 التعلم باالستجواب

 التعلٌم المباشر 

 التماٌز



 التمرٌن او الممارسة 
 تطبٌق ما تم تعلمه

 تقدٌم فعالٌات تعلٌمٌة متعددة

 توجٌه التمرٌن مسٌطر علٌه من قبل المدرس

 استخدم استراتٌجٌات استفهامٌة متنوعة لتحدٌد مستوى فهم 
 الطلبة

 تمرٌن مستقل للطلبة

  التمرٌن ٌمكن أن ٌختلف من طالب إلى آخر

 ابنً على النجاح



 الخاتمة 

 .إنهاء الدرس ٌجب أن ٌترك بصمة عند الطالب

  الطلبة ٌلخصون المفاهٌم الرئٌسة

  

  المدرس ٌلخص النقاط الرئٌسة 

  المدرس ٌحدد ما الذي سٌتم تعلمه فً الدرس القادم



 التقوٌم
 تقٌٌم قاعدة التعلم

  ممكن امتحان ٌومً 

  تحدٌد واجب صفً أو بٌتً

 مشروع لتطبٌق التعلم فً الحٌاة 
 الٌومٌة

  استماع

  تقٌٌم األداء

  استخدام قاعدة تم تعلمها

  تقٌٌم غٌر رسمً



 تفكر

 ما الذي تحقق بشكل جٌد فً الدرس؟

 ما المشاكل التً مررت بها ؟

 هل هناك أشٌاء قمت بها بشكل مختلف؟

كٌف ٌمكن أن ابنً على هذا الدرس ألقدم درس ناجح فً 

 المستقبل ؟



 ما هو البدٌل ؟

خطط دروس مفصلة –مفتاح النجاح البدٌل   
  تهذٌب الرتابة

  التدرب على الحاالت الطارئة

 كلٌات مفٌدة ,طلبة مفٌدون  ,  

  جداول صفٌة

  توقعات العمل

  رزمة من الفعالٌات اإلضافٌة 

 



المدرس هو الشخص الذي ٌقدم 
لنا األدوات وٌمكننا من 

 استخدامها
 



 خطط الدروس 

 مراجعة

تفكرٌة/مناقشة مفتوحة   

 العناصر الرئٌسة للخطة 

مهارات التفكٌر الناقد 

خصائص الدرس الجٌد 

مسؤولٌات المدرس 



استخدمه ٌومٌا لتطوٌر نظام عال من مهارات التفكٌر ومهارات 
 التفكٌر الناقد

 
  المعرفة
  الفهم

  التطبٌق
  التحلٌل
  التركٌب
  التقوٌم 

 

 خطط الدرس
 تصنٌف بلوم



 خطط الدرس
 تصنٌف بلوم

 انحطبٍق

 حم انًشكالت 

, جطبٍق انًعهٕيات نهحصٕل عهى 

 بعض انُحائج ,

اسحخذاو انحقائق ٔانًبادئ ٔانقٕاعذ 

 ,يعشفة كٍف ًٌكٍ ... يٍ خالل يثال 

 يعشفة كٍف ٌشجبط ......ب 

 يعشفة نًارا ْزا انشئ نّ يعُى  ,

 الفهم

• ,تفسٌر  

•   اخرى الىنقل من بٌئة 

• ,وصف باستخدام لغة المتعلم   

 تنظٌم •

•   واالفكارواختٌار الحقائق 

 

                    المعرفة        

 تذكر ,

 استظهار 

 ,تمٌٌز 

 ,استدعاء المعلومات  

 من,-

 ماذا ,-

 متى -

 ,اٌن ’كٌف ,......؟-

 وصف-



 خطط الدرس
 تصنٌف بلوم

 انحقٌٕى 

• حٕل قضٍة يا قًٍٍةجقذٌى قشاسات   

 جسٌٕة خالفات فً انشأي •

 جطٌٕش أساء أٔ أحكاو أٔ قشاسات •

• ؟......يا انزي جعحقذ عٍ   

• ؟........يا ْٕ أْى شًء فً   

 ضع ْزِ األشٍاء فً قائًة أٔنٌٕات•

• ؟....كٍف جقشس عٍ   

يا انًعٍاس انزي سحسحخذيّ نحقٍٍى •

 ........ 

 التركٌب

 تقدٌم منتج متفرد اصٌل 

 تجمٌع االفكار لتكوٌن فكرة جدٌدة 

 ما الذي ٌمكنك التنبؤ به من خالل .....

 ما االفكار التً ٌمكن ان تضٌفها 

 كٌف ٌمكن ان تصمم شًء جدٌد ؟

 ما الذي ٌحدث اذا جمعت ....زز

  ما الحلول التً تقترحها  

 انححهٍم 

ججزئة شًء نحٕضٍح كٍف ٔضعث 

 االجزاء يع بعضٓا 

 اٌجاد انبُاء االساسً نشسانة يا 

 جًٍٍز انكم يٍ خالل انعُاصش انًكَٕة نّ

 يا اجزاء صٍغة شًء يا ..؟ 

 انحصٍُف ٔفقا ل ......

 جخطٍط شًء يا 

 يعشفة ال كٍف ٔعًم يقاسَات 

 يا االدنة انحً ًٌكٍ اٌ جقذيٓا ل .....؟

•...?  



Foundational Habits 

                  -:كن   

 صرٌح                 

 نموذج               

 قوي                

 


