


I cannot change the direction of the wind, 

I can adjust my wings to sail in its 

direction but …. 



 ستة اخطاء فً كتابة خطة الدرس

 (كٌفٌة معالجتها )



1.  .الصياغة الركيكة لألهداف تقود الى استدالالت فقيرة             

2.  .تقييم الدرس ال يرتبط مع السلوك المشار له في الهدف            

3. المعلومات االولية غير محددة او غير متماسكة مع متطلبات        
  .الدرس

4. المواد المحددة غير ذات عالقة مع تلك الموصوفة في الفعاليات     
  .التعليمية

5.  توجيهات المدرس غير كفؤة                                     

6. فعاليات الطلبة ال تساهم بشكل فعال في تحقيق الهدف                
  





 المستوٌات الخمسة للتخطٌط

 

1. (المدرس ... )التخطٌط الٌومً                                   

(فردٌا او على شكل مجموعة )التخطٌط االسبوعً                .2  

(مجموعة المدرسٌن )التخطٌط الشهري                          .3  

4. التخطٌط الفصلً                                                        
            

5. التخطٌط السنوي                                                        
  



 الطرٌقة السهلة للتخطٌط للدرس

  الخصائص

  -:الدرس الجيد ينبغي ان 

a.  يرتكز على المعرفة السابقة                               

b.  يتناسب مع مستوى اعمار الطلبة                          

c.  يستخدم تقنيات تثير الدافعية                               

d.  يتضمن المواد الضرورية                                 

e.  يركز على الطالب                                       

f.  له وقت مناسب                                          

g.  يتضمن عمليات تقويم                                    

h.  يتضمن العناصر الرئيسة لخطة الدرس                   



 الطرٌقة السهلة للتخطٌط للدرس

 كتابة خطة الدرس

-:العناصر الرئيسة لخطة الدرس   

  الموضوع •

 االهداف •

 العرض •

  الطرٌقة •

  الفعالٌات  •

 التقوٌم    •



 المواد التعلٌمٌة 

 

A.  دلٌل المدرس 

B.   دلٌل الطالب 

 



 

      C.  االجهزة والوسائل التعلٌمٌة:  

  

     

 االجهزة السمعٌة .1    

 االجهزة البصرٌة  .2

 االجهزة السمعبصرٌة  .3     

 المالتمٌدٌا .4    

 







 كل فعالية تعليمية لها ثالث مراحل 

   

   

 الطرٌقة 

 التقدٌم

 التطبٌق

 االنتاج

 



 الطريقة

تقدٌم المهارة للطالب  –التقدٌم   

ممارسة الطالب للمهارة  –التطبٌق   

اكتساب الطالب للمهارة  –االنتاج   



 الفعالٌة التعلٌمٌة 

 عمليات

 مدخالت 

 عمليات 

 مخرجات



 التقوٌم 

Who is going to Assess Me? 



 نموذج تحضٌر دروس التربٌة الفنٌة

 لجمٌع المراحل 
 (نظري أوعملً)  المحتوى -(رقم الدرس )  الدرس

 تشكٌالت ورقٌة مسطحة  –الدرس األول : مثال 

   بٌانات عامة

الى  من األحد الخطة الزمنية 

 الخميس

 الخمٌس األربعاء الثالثاء األثنٌن األحد اليوم

 التاريخ

الرابعة  األولى والثانٌة الحصة

 والخامسة

الثانٌة  الثالثة والرابعة

 والثالثة

 الخامسة والسادسة

 1/4 1/6 1/3 1/5 1/1 الصف

 عدد المتعلمين



 (هذا البند ٌخص المرحلتان المتوسطة والثانوٌة ) : المجال الفنً

 أحد المجاالت التً تدرس فً المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة

 (هذا البند ٌخص المرحلة االبتدائٌة ) :  الموضوع الفنً العام

 من خالل محاور المحتوى لكل صف دراسً 

 (محور التشكٌالت الفنٌة  –محور الخط  –محور اللون ) 

 : الخبرة المقصودة

وتحدد فٌها الخبرة المطلوب اكسابها للتالمٌذ وتشتق من المجال الفنً فً 

المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة أو من الموضوع الفنً العام فً المرحلة 

 .االبتدائٌة 

  :األفكار

وتشمل فكرة الدرس ومجموعة األفكار التً تنبثق منه وتتحقق من خالل 

 .تنفٌذها الفكرة المقصودة  
 (الطٌور واألزهار  -األلعاب -الحٌوانات فً الحدٌقة –نزهة عائلٌة ) الحدٌقة : فكرة الدرس : مثال 



 :الوسائل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة
 وسٌلة تخدم الخبرة المراد اكسابها للمتعلمٌن -

 وسٌلة تخدم الفكرة-

 األجهزة والتقنٌات التربوٌة المستخدمة -

 :الخامات واألدوات
 الخامات المستخدمة فً التنفٌذ-

 األدوات المستخدمة للتنفٌذ-

 :المطلوب تنفٌذه
 الصورة النهائٌة للعمل المراد تنفٌذه باختصار -

 لوحة فنٌة تعبٌرٌة مسطحة : مثال    

 عمل مجسم           

 بطاقة معاٌدة             



 



 



 



Touching Education  

Thank You 



 واجب

في ضوء الخطط السابقة اكتب خطة في درس 

 للتربية الفنية 




