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 المحاضرة الرابعة 

يشكل التخطيط بالنسبة لمدرس خارطة تحدد توجييـ وتزيد ثقتيـ  التخطيط للتدريس :
في اجراءاتيـ وتساعدىـ عمى الوصوؿ الى اىدافيـ بأماف  واضح عف مميزات 

هناك الكفء اف يكوف قادرا عمى التخطيط لدرسو تخطيطا منظما ودقيقا , المدرس 
 :نوعان من التخطيط للتدريس

 التخطيط اليومي -التخطيط السنوي او الفصمي   ب -أ 
 -: خطوات كتابة الخطة الفصلية -
االطالع عمى الكتاب المنوي كتابة خطة لو ومعرفة اسماء الوحدات وعدد  -1

 .الصفحات
تقسيـ الكتاب عمى اشير الفصل اما بناء عمى عدد الصفحات او الدروس او  -2

  .الوحدات
 .الفصل ونيايتوتحديد بداية دواـ  -3
 .تحديد العطل الرسمية التي يمكف اف تقع اثناء الفصل -4
توزيع الدروس عمى اشير الفصل بناء عمى اىمية الدروس وحاجاتيا الى زمف  -5

 .اطوؿ او اقل
كتابة اىداؼ الدروس والوسائل واالساليب المستخدمة لتنفيذ الدروس واساليب  -6

  .التقويـ 
  الخطة اليومية –ب 

مدرس الناجح في تدريسو البد مف قيامو بكتابة الخطة اليومية قبل الدخوؿ الى ال
غرفة الصف حتى يعرؼ المحتوى الدرس الذي سيقـو بتنفيذه كذلؾ تحديد طريقة 

 .التدريس واعداد الوسائل التعميمية التي يحتاجيا في غرفة الصف
 مكونات الخطة اليومية. -
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 / المعمومات العامة وىي :1
 المادة                       الصف                          اليـو

 الشعبة   التاريخ                        الموضوع                
 

ودروسو اذا كاف ُيدرَّس اكثر مف مادة  مومية تنظيـ تفيد المدرس بتنظيـ عموىي عم
 واكثر مف شعبة واكثر مف مرحمة.

 / االىداؼ العامة 2
ي تحدد في بداية العاـ الدراسي وتحقق في نياية العاـ الدراسي او المرحمة وى –أ 

 الدراسية , بشرط نجاح الطالب , فتحقيقو طويل األمد.
 يستقى اليدؼ مف فمسفة الدولة. –ب 
 يضعو واضعي المناىج والخبراء. -جػ 
 يكوف عاـ غير محدد. –د 
 لوجدانية/ النفسحركية(ممكف اف يحتوي عمى جميع مجاالت) المعرفية/ا -ىػ 
 
 / االىداؼ السموكية 3
 تحدد في بداية الدرس وتحقق في نياية الدرس , فتحقيقيا قصير األمد . –أ 

 تستقى مف موضوع المادة المشروحة ايضا. –ب 
 عمى مستويات طمبتو. يضعيا المدرس بناء   -جػ 
 يجب اف تكوف واضحة ومحدودة. –د 
 س والمالحظة.يجب اف تكوف قابمة لمقيا –ىػ 

 تؤكد عمى سموؾ الطالب ال سموؾ المدرس. -و
 تحتوي عمى نتاج تعميمي واحد فقط . –ز 
اء األجرائي الذي سيقـو يصاغ بقانوف ىو أف + فعل مضارع + فاعل + األد -حػ 
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 بو طالب.
 / الوسائل التعليمية4

وىي اي شيء يدخل عمى عناصر العممية التعميمية االساسية 
 –العارض فوؽ الرأس  –الحاسوب  –لب/المادة( مثل : المسجل )المدرس/الطا

 وغيرىا.
 / عرض  الدرس5

وىو يختمف مف مادة ألخرى وحسب  طريقة التدريس المتبعة , فمثال خطوات درس 
التالوة تختمف عف خطوات درس التفسير وبدورىا تختمف عف خطوات درس السيرة 

 ....الخ

 
 يةالخالصة / او االسئلة التقويم -6

وىو ما يتوصل اليو المدرسوف والطالب مف نتاج العممية التعميمية , وفي ىذه 
المرحمة يتـ تحقيق األىداؼ السموكية , حيث تحوؿ األىداؼ السموكية الى أسئمة 

 وعمى الطالب اإلجابة عمييا.
 
 الواجب البيتي – 7

والمنيج الى  ويعطي في نياية الدرس ليبقى االتصاؿ واالرتباط بيف المدرس والطالب
 بداية الدرس  الجديد.

------------------------------------------------- 


