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 اهذاف انىرشح

• التعرف على ماهٌة التخطٌط -  
• اهمٌة التخطٌط -  

• مفهوم التخطٌط للتدرٌس -  
• انواع التخطٌط للتدرٌس ومستوٌات -  

• عناصر ومكونات خطة الدرس  -  
• نماذج من خطط تدرٌس التربٌة الفنٌة  -  





• منهج إنسانً للعمل ٌهدف إلى إتخاذ القرارات فً التخطٌط  -  
وٌكون لها تأثٌر على المستقبلالحاضر        











 انمذطح االونى









 أهموةىتخطوطىىالدروس
•  

•

•

• .انكثير مه انمىاقف انمذرجح انمذرس يجىة  -4  
•  

•

• .عهى اكتشاف عيىب انمىهج انمذرس يساعذ  -7  
• ملحوظة

• إن األداء اجليد يف تدريس أي مادة من املواد الدراسية ال ميكن حتقيقه باآلمال ولكنه 

 يتحقق باإلعداد الدقيق الذي يسبق التدريس.
 



•  التخطٌط الجٌد للدرس شًء اساسً وشرط للنجاح
•  التخطٌط للدرس ٌحتاج اعداد مسبق

• تحتاج كمدرس جدٌد لالطالع على المنهج والمفردات لكل 

 مرحلة دراسٌة وخصوصا االهداف
• معرفتك لألهداف ستجعلك قادرا على تحدٌد االنشطة 

 والفعالٌات التعلٌمٌة المناسبة
•  دخولك الدرس وانت تحمل خطة درس ناجحة ٌمنحك الثقة 



 التخطٌط وإعداد الدروس
  مقدمة: 

تخطٌطاً ٌتطلب فالتدرٌس الفعال . كل عمل ناجح البد أن ٌسبقه تخطٌط جٌد

التعلٌم أي أن عملٌة .مسبقاً ودقٌقاً لجمٌع مجرٌات العملٌة التعلٌمٌة وأحداثها

. عالٌة مهارة تخطٌط الدروسالمدرس وبدرجة أن ٌتقن تتطلب   
مفهوم التخطٌط: هو عملٌة منظمة ٌتم فٌها وضع إطار شامل للخطوات 

واإلجراءات واألنشطة لتحقٌق أهداف محددة خالل زمن محدد، والتأكد من 

أي أنه رسم لإلجراءات التً سٌسلكها المعلم . درجة بلوغ هذه األهداف

. والطالب لتحقٌق األهداف المرجوة  











 مستوٌات التخطٌط: 
وٌقصد به وضع خطة لتدرٌس منهج : المدى( طوٌل)التخطٌط بعٌد -أوالً 

وٌتضمن التخطٌط طوٌل المدى . معٌن خالل  فصل أو عام دراسً كامل

: ما ٌلً  
ٌُقّدم فٌها  -1 االطالع على أهداف تدرٌس الرٌاضٌات فً المرحلة التً 

 هذا المنهج
وكذلك االطالع على أهداف تدرٌس الرٌاضٌات ( المرحلة االبتدائٌة مثالً )

. فً الصف الذي ٌقدم فٌه هذا المنهج  
من خالل ( موضوعات المقرر)تعّرف محتوى المنهج ومفرداته  -2

.ودلٌل المعلم( كتاب الطالب)الكتاب المدرسً   
تحدٌد عدد األسابٌع ومجموع الحصص الدراسٌة المتاحة فً الفصل  -3

 أو العام الدراسً؟



• توزٌع المقرر على أسابٌع الفصل الدراسً، وتحدٌد عدد الحصص الالزمة  -4
.لتدرٌس كل موضوع  

• تحدٌد األدوات والوسائل التعلٌمٌة والتجهٌزات الالزمة لتدرٌس المقرر،  -5

كاألدوات الهندسٌة والٌدوٌات واألفالم التعلٌمٌة أو البرمجٌات التعلٌمٌة، المواقع 
..... اإللكترونٌة المناسبة، الكتب والمراجع و  

• تحدٌد أدوات التقوٌم ووسائله، كإعداد قوائم أو سجالت لمتابعة الطالب  -6
.اختٌار مقاٌٌس االتجاهات المناسبة.  ومالحظتهم  

• وٌفّضل أن ٌشترك معلمو الصف الواحد فً إعداد الخطة طوٌلة المدى، كما ٌمكن 
. استشارة ذوي الخبرة مثل المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن المتمٌزٌن  



: التخطٌط متوسط المدى -ثانٌاً   
وٌنبع التخطٌط  متوسط المدى . وٌقصد به التخطٌط لوحدة دراسٌة أو باب من المقرر

وتشمل الخطة متوسطة المدى تحدٌداً ألهداف الوحدة، . من التخطٌط طوٌل المدى

والحصص الالزمة لتدرٌسها وتوزٌع الدروس على الحصص، وتحدٌد الوسائل 

ومن اإلجراءات التً ٌجب أن ٌتضمنها التخطٌط . التعلٌمٌة وأدوات التقوٌم المناسبة

للوحدات إجراء اختبارات قبلٌة، بحٌث ٌسبق تدرٌس الوحدة إجراء اختبار قبلً 

. لمعرفة مدى امتالك التالمٌذ للمفاهٌم والمهارات الالزمة لدراسة الوحدة الجدٌدة  
هً عملٌة هدفها األساسً رسم صورة واضحة : خطة الدروس الٌومٌة –ثالثاً 

.   ومحددة لما سٌقوم به المعلم والطالب أثناء الحصة  



 خطىاخ االعذاد نخطح نهذرس

• علٌك ان تحدد  -:وضع خطوط عرٌضة ألهداف الدرس  -1

ما الذي نرٌد من طلبتك ان ٌتعلموه وان ٌكونوا قادرٌن على 

أداءه فً نهاٌة الدرس هناك علٌك االجابة عن االسئلة االتٌة 

:-  
•  ما هو موضوع الدرس؟
•  ما الذي ارٌد من الطلبة ان ٌتعلموه؟
• ما الذي ارٌد من الطلبة ان ٌكونوا قادرٌن على أداءه فً 

 نهاٌة الدرس ؟
 



 ومارا تعذ؟

• حالما تحدد االهداف السلوكٌة وتصنفها حسب االهمٌة سٌكون 

بإمكانك تحدٌد الوقت الالزم لكل نشاط وبالتالً لدرسك ضع 

-:فً حسابك االسئلة االتٌة   
• ما هً اهم المهارات التً ارٌد من الطلبة ان ٌكونوا قادرٌن 

 على ادائها ؟
•  لماذا هً مهمة ؟
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 اجراء تخطيط الدروس 

 االهداف

 التقٌٌم
 الفعالٌات

ٌتضمن التطبٌق مع 

 التغذٌة الراجعة
 



 انتقذيم نهذرس

• المقدمة شًء مهم واساسً لذلك احرص على اختٌار مقدمة 

 مثٌرة لدرسك وهناك استراتٌجٌات متعددة لذلك
•  المقدمة تساعدك فً تهٌئة الطلبة 



 االوشطح انتعهيميح

• قد ٌكون درس التربٌة الفنٌة ٌتوافر على خصوصٌة معٌنة انه 

 ٌركز على المهارات اكثر من تركٌزه على االفكار والمفاهٌم
• وبالتالً تكون مخرجات التعلم مرتبطة اكثر باألداء و بالتالً 

 نحتاج الى تحدٌد انشطة تعلٌمٌة معظمها تركز على الطالب 



 اخطاء شائعح في تذذيذ مىضىع انذرس

• نجد ان المدرس ( رسم نخلة )عندما ٌكون موضوع الدرس 

ٌشرح للطلبة انواع النخٌل وموسم جنً التمر وفوائد النخلة 

 وفً النهاٌة ٌطلب من الطلبة رسم النخلة 
•  هنا هو اخذ دور مدرس العلوم وترك دوره
• المفروض تركز االنشطة التعلٌمٌة على رسم جذع النخلة 

 ولون الجذع ورسم الخوص ولونها ورسم الثمر ولونها 





 مكوناتىخطةىالتدروس

:مكونات روتٌنٌة  -1  
الحصة  –الزمن الكلً  –التارٌخ  –عنوان الدرس 

.الفصل  –الصف  -  
:مكونات فنٌة  -2  

 -المحتوى  –األهداف  -الوسائل  –التمهٌد 
 –التقوٌم  –الزمن لكل خطوة  –اجراءات الدرس 

. الواجب   



 االدواخ وانمستهزماخ

•  من الضروري تحدٌد االدوات والمستلزمات التً ستستخدم
•  الورق
•  االلوان 
•  االقالم
•  مواد اخرى



 انمتاتعح وانىمى

• فً درس التربٌة الفنٌة هناك عنصر من عناصر الخطة 

 ٌسمى المتابعة والنمو وهو عنصر خاص بدرس التربٌة الفنٌة



وهي أهم خطىاخ اعذاد انذرس ديث نه يكتمم انذرس ونه يكتة نه انىجاح اال مه :انمتاتعح وانىمى

.خالل متاتعح انمذرس انمستمرج نطالته أثىاء انعمم   
.تكىن انمتاتعح يىميح وتعذ كم درس مثاشرج ونكم صف عهى دذج في صفذح مىفصهح *   
.يمكه تسجيم انمتاتعح أثىاء انذرس ارا استذعى انمىقف رنك*  

•  تنقسم المتابعة والنمو الى قسمٌن :
•  ٌسجل المدرس ما سٌقوم به خالل الدرس وٌبدأ ذلك عادة فً األسبوع الثانً لشرح الدرس
• التوجٌه الفردي  -ٌسجل المدرس ما تم انجازه من خطوات التنفٌذ من قبل المتعلم أو المدرس 

رصد سلبٌات اآلداء ومشكالت الخامات واألدوات وحلها  –والجماعً  للمتعلمٌن أثناء العمل 

( تدون هذه المالحظات باختصار)  
   مثال :المتابعة والنمو -الصف1/2-الدرس3,2                             مثال: المتابعة والنمو -الصف1/4-االلدرس6,5

 
 المتابعة الٌوم والتارٌخ األسبوع 

 األول

 

 األحد 

11/9 

 الثانً

 

 األحد 

18/9 

 المتابعة الٌوم والتارٌخ األسبوع

 الثالثاء األول

13/9 

 الثالثاء الثانً

20/9 



 جذول مقترح نتسجيم انمتاتعح وانىمى
 مثال يىضخ متاتعح خثرج نىويح

/   انذصح   /                                    انصف :         انمتاتعح وانىمى  

 دور المعلم مالحظات الٌوم والتارٌخ األسبوع 

 األحد  األول

11/9/2011 

 تم شرح الخبرة ومناقشة األفكار -

 بدأ الطالب فً التعبٌر عن فكرة الدرس -

فً األسبوع القادم ٌتم تذكٌر  -

التالمٌذ بالعناصر المرتبطة 

 بالفكرة 

مواصلة رسم الطالب لعناصر  -

 الفكرة

 األحد الثانً

18/9/2011 

وصل التالمٌذ رسومهم للعناصر  -

المتعلقة بفكرة الدرس بعد مناقشتهم 

 حولها 

تم توجٌه التالمٌذ جماعٌا حول ضرورة  -

تكبٌر  –استغالل مساحة الورقة كاملة 

 العناصر

 لٌسهل تلوٌنها 

لفت انتباه التالمٌذ لضرورة الحفاظ على  -

 نظافة الورقة

 مراجعة الخبرة اللونٌة --

بٌان عملً حول كٌفٌة التلوٌن --

باأللوان المائٌة واألسلوب 

 الصحٌح الستخدام الفرشاة

بدء تلوٌن التالمٌذ الذٌن أنهوا  --

 رسومهم باأللوان المائٌة 



:تذون تعذ االوتهاء مه انذرس تانكامم تانمالدظاخ انتانيح :انتقىيم   

 *االٌجابٌات : •
- النتائج ومدى تحقٌق الخبرة المقصودة    

- اكتشاف المواهب لدى المتعلمٌن واالستعداد لرعاٌتهم    
- ظهور الفروق الفردٌة    

- مدى ما أمكن تحقٌقه من األهداف االجرائٌة   

 *السلبٌات :-
- موقع )وتسجل فٌها معوقات ومشكالت اآلداء أثناء ممارسة المتعلمٌن للخبرة الفنٌة مثل 

فكرة –األدوات ومالئمتها -الخامات المتوفرة وقابلٌتها لتنفٌذ الخبرة-أعداد المتعلمٌن-الدروس

(قدرات المتعلمٌن الفردٌة -الدرس  
 

 * دور المعلم :
وتسجل فٌها االجراءات التً سٌقوم المدرس بها لوضع الحلول المناسبة لتخطً هذه السلبٌات 

 وتراعً هذه الحلول فً وضع الخطة الفنٌة الالحقة

 




