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 المحاضرة الحادي عشر

 خطة الدرس

تصور ذىني وكتابي مسبق لمجريات الدرس في فترة محددة، ويتكون من عناصر مختمفة لتحقيق 
 األىداف المرجوة.

 وتكمن أىمية التخطيط من خالل ما يمي : 

بناء شخصية مينية قوية لممدرس من خالل تفاعمو مع المواقف المختمفة .حيث يسيم في  -1
الميارية. نمو الخبرات المعرفية أو   

يساعد في التعرف عمى مفردات المادة المقررة، والكشف عن نواحي القوة والضعف في   -2
 المنياج 

الكشف عن التكامل والتداخل بين فروع مادة التربية اإلسالمية. -3  

توفير الجيد والوقت والنفقات  .    -4  

تجنب العشوائية والمواقف الطارئة والحرجة . -5  

مدرس في التعرف عمى األىداف العامة والخاصة وكيفية تحقيقيا.يساعد ال  -6   

يعين المدرس عمى اختيار الوسائل التعميمية المناسبة وا عدادىا.              -7   

 

 عناصر خطة الدرس:

-من العناصر الميمة أثناء كتابة الخطة اليومية ما يمي:  

-األىداف :أوال:  أن تكون األىداف محددة : ومن أىم شروط ىذه   

ارتباط األىداف باألىداف العامة لمتربية والمادة والمرحمة.  -1  

أن تشتمل األىداف عمى المجاالت الثالثة )المعرفية، الوجدانية ، والميارية(. -2  

صياغة عبارات األىداف سموكيًا )أن + الفعل المضارع+ الخبرة أو المعرفة المراد إتقانيا من  -3
 الطالب.
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-يار المحتوى : ومن شروطو:ثانيًا: اخت  

أن يساعد في تحقيق أىداف الدرس . -1  

أن يغطي الموضوع بصورة متوازنة ومناسبة لمحصة . -2  

أن يتضمن موضوعات صحيحة وواضحة . -3  

أن تكون عناصره مرتبة ترتيبًا منطقيًا ومن مصادر تتسم بالثقة. -4  

ادئو.أن تشتمل عمى جوانب تتعمق بالقيم اإلسالمية ومب -5  

-ثالثًا: اختيار األساليب وطرائق تدريس من قبل المدرس ونشاطات الطمبة ومن شروطو:  

أن تكون األساليب وطرائق تدريس متنوعة وعدم االقتصار عمى واحدة . -1  

أن تراعي الفروق الفردية بين الطمبة  ذات مستويات مختمفة. -2  

مشكالت.أن تركز الطرق عمى الناحية االستقصائية وحل ال -3  

أن تشتمل عمى نشاط عممي في الصف. -4  

أن تكون مرتبطة بموضوع وأىداف الدرس . -5  

 رابعًا: تحديد االستراتيجية التدريسية : وتكون عمى مراحل ىي:

مدخل ميم لمدرس حيث يثير اىتمام الطمبة ويشوقيم لمدرس .التمييد :  -1  

وىو أىم جانب في الدرس، من خاللو يقوم المدرس بعرض عناصر الدرس ، العرض:  -2
وبمشاركة فعالة من قبل الطمبة، دون االقتصار عمى التمقي لمدرس من قبميم كما ينبغي أن يكون 
عرض الدرس وفقًا ألىداف الدرس وطبيعة المادة،  ومن األىمية أن تحتوي عمى عدة نشاطات ، 

ل التعميمية غير المكمفة وفقًا لطبيعة المحتوى وطبيعة الطمبة وتوفر مع ضرورة استخدام الوسائ
 الوسائل والزمن المخصص لمدرس.                                                           

من خاللو يتم تمخيص أبرز عناصر الدرس ، من أجل التذكير عمى أبرز النقاط  الخاتمة : -3
مى السبورة عند الضرورة ، حسب طبيعة المادة ومرحمة نمو الطمبة .الميمة ، وتدوين ذلك ع  
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 خامسًا: اختيار الوسائل التعميمية : ومن شروطيا:

أن تكون مالئمة لمموضوع ومستوى الطمبة . -1  

أن يساعد عمى تحقيق األىداف الدرس وتوضيح المحتوى بفاعمية. -2  

استخداميا.أن تكون مبتكرة ومتنوعة ، وتشجع الطمبة عمى  -3  

 سادسًا: اختيار أساليب التقويم : ومن شروطو :

أن يرتبط التقويم بأىداف الدرس. -1  

أن تتنوع وسائل التقويم )تحريري، شفيي ، مقالي ، موضوعي(. -2  

أن يقيس التقويم )المعارف ، الميارات، القيم ....(. -3  

أن يكون التقويم من خالل أسئمة رئيسية. -4  

: البد من تحديد الزمن ألنو أحد أىم عناصر التخطيط.سابعًا: الزمن   

 ثامنًا: إثبات النتيجة والمالحظات .

تاسعًا: الواجب البيتي: ىو تكميف المدرس الطالب لتثبيت الخبرة في ذىنو ، وربطو بالموضوع 
-لفترة أطول. ومن شروطو :  

أن يساعد الواجب البيتي في تحقيق أىداف الدرس. -1  

طالب عمى التفاعل ويحفزه عمى االطالع الخارجي.أن يشجع ال -2  

أن يكون الواجب البيتي متنوع وواضح ومحدد في ذىن الطالب. -3  

 خصائص التخطيط الجيد

-لمتخطيط مجموعة من الخصائص األساسية ينبغي لممدرس االلتزام بيا :  
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مى األفكار التي ينبغي عمى المدرس كتابة الخطة بتفاصيميا من أجل السيطرة عالكتابة :   -1
تطرأ عمى ذىنو ، لضمان عدم الشرود والخروج من موضوع الدرس .                          

       

عمى المدرس مراعاة عنصر الزمن عند كتابة الخطة ، كما يجب أن تعطي الخطة الوقت :   -2
لمادة.         أنشطة ومواد كافية لتغطية كل زمن الحصة والزمن الذي يستغرقو النشاط أو ا  

ينبغي لمخطة أيضا أن تتسم بالمرونة ،فعمى المدرس أال يعتمد عمى كل ما كتبو  المرونة : -3
الموقف التعميمي ، وكذلك  حرفيًا في السابق ، بل يعدل فيو ويضيف  إليو  حسبما يقتضيو

 التصرف تجاه الظروف الطارئة كمصادفة عطل أو احتفالية.                                   

ينبغي لعممية التخطيط االستمرارية ، لممدرس صاحب الخبرة والتجربة الطويمة االستمرارية :  -4
ير والتجديد والحفاظ عمى فاعمية والمدرس المبتدئ عمى حد سواء ، من أجل مواكبة التطور والتغ

                                                                                    التدريس. 

 مستويات التخطيط

يختمف التخطيط حسب الفترة الزمنية ، فيناك تخطيط عمى مستوى درس واحد ، وتخطيط       
عمى مستوى شير، وتخطيط عمى مستوى سنة دراسية ، لذا يمكننا القول أن ىنالك مستويين من 

                    التخطيط ىما:                                                       

. في ىذا المستوى يجب عمى ى األول : تخطيط بعيد المدى كالتخطيط الفصمي والسنوي المستو 
المدرس إعداد خطة سنوية يوضح فييا سير العممية التعميمية عمى مدار السنة الدراسية من أجل 
تنظيم العمل وتنفيذ األىداف العممية التعميمية التي تتضمنيا المنيج الدراسي ، إذن ىي بمثابة 

الذي يرشد المدرس في عممو ، ويتضمن ىذا الدليل األىداف ، الوسائل التعميمية ،  الدليل
الخبرات ، األساليب ، الفترة الزمنية المحددة ، ويحدد لممدرس الطريق الذي يسمكو خالل العام 

                                                                                 الدراسي.

أو أسبوع دراسي ، أو وحدة ستوى الثاني : تخطيط قصير المدى كالتخطيط لحصة دراسية ، الم
دراسية .في ىذا المستوى يجب عمى المدرس إعداد خطة لفترة وجيزة ، ومن األفضل ىنا 
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التخطيط بشكل عام لكل أسبوع سابق قبل أسبوع ، وذلك من أجل تحضير المستمزمات المطموبة، 
في وضع الخطة اليومية .                                                 وىذا يساعد المدرس  

ان اليدف من التخطيط ىو تحسين التدريس ويمكن تحقيق ذلمك من  -اليدف من التخطيط : 
خالل تييئة المستمزمات التدريسية الضرورية وتصميم الموقف التعميمي عمى وجو تام ، وتدريب 

ىنيا  ليكون عمى وعي تام بما سيقدمو لمطمبة واالدوات التي سيستخدميا، عمى اداء ىذا الموقف ذ
واوقات استخداميا وباألسئمة التي سيثيرىا  ، والستجابات المتوقعة من الطالب ، فالمدرس 

مسبقًا ، ويتخيل تحركاتو في الساحة بأدق ما يكون  كتدريب  ةكالرياضي الذي يتخيل المبارا 
                                             يتخيل كيفية تسجيمو لميدف .نيائي قبل المباراة اذ 

ىو تحسين عممية تعميم الطالب ، وىدف التدريس ىو   -اما بالنسبة لميدف النيائي لمتخطيط :
تحسين تعمم الطمبة ، والمدرس المدرك ىو الذي يعي ان تعمم الطالب متوقف ومرتبط بما يقدم 

                                                            كان ام ايجابًا. ليم من تدريس سمباً 

 مراحل تدريس الحصة

 أوال: مرحمة ما قبل الدخول في الدرس الجديد:

ادخل الصف ثم قف في منتصفو ثم القي السالم عمى الطمبة .  -1  

أعطي الطمبة دقيقة لميدوء، وعاقب من ال يستجيب . -2  

بتسجيل الطمبة الغائبين .قم  -3  

أعطي الطمبة فرصة لالستفسار حول الدرس السابق. -4  

ناقش مع الطمبة الواجب البيتي السابق. -5  

قم بمراجعة الدرس السابق بسرعة.  -6  

 ثانيًا: مرحمة التمييد:

  -قم بالتمييد بإحدى ىذه األساليب : -1
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ربط الدرس الحالي بالسابق. -أ  

لمتفكير. توجيو سؤال مثير -ب  

عرض أية قرآنية أو حديث نبويا ذات عالقة بالموضوع الدرس . -ج  

اكتب عنوان الدرس في أعمى منتصف السبورة. -2  

-ثالثًا: مرحمة الدخول في الدرس من خالل :  

اكتب عنوان كل فقرة من فقرات الدرس، بنفس ترتيب التحضير)خطة الدرس( في الجية  -1
 العميا اليمنى من السبورة.                                                                     

-قم بمراعاة ما يمي : -2  

لوسائل التعميمية.قم بتبسيط المعمومات الصعبة أو المعقدة عن طريق األمثمة أو ا -أ  

اجذب انتباه الطمبة من خالل األسئمة ، القصص، مثيرات أخرى . مع البقاء طول الدرس  -ب
 بطرح أسئمة فجائية. 

اربط عناصر الدرس بواقع الحياة اليومية. -ج  

اطرح أسئمة بين الحين واآلخر لمعرفة مدى استيعابيم لمدرس. -د  

خر.اسمح لمطمبة بالسؤال بين الحين لآل -ىـ  

إعادة بعض النقاط الميمة بمشاركة بعض الطمبة المتميزين. -و  

تنويع أساليب التدريس . -ي  

تنويع نبرات الصوت والحركات . -ن  

.كتابة ممخص كل فقرة من فقرات الدرس   

 رابعًا: مرحمة الختام :
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افحص عناصر الدرس مستعينًا بالممخص السبوري . -أ  

استيعابيم لمدرس مع تغطية كل الفقرات.قم بطرح أسئمة تقيس  -ب  

اقترح ليم واجبُا بيتيًا جديدًا. -ج  

قم بمسح السبورة قبل مغادرة الصف. -د  

ودع طالبك مع األمل بالمقاء بيم بإذن هللا.                                                -ه  

   -مدرس االنتقال :ان تطوير العمل التدرسي يتطمب من ال -التخطيط في التدريس :

  الى عمل منظم               من عمل عشوائي

 خططالى عمل م                   ارتجالي من عمل 

 لمطالب تطوير البنية المعرفية الى               نقل المعمومات   من عمل 

  تعميم متمايزالى                     تعميم جماعي من 

  تعميم تفكير الى                                  تعميم مادة من 

 ينيالى عمل م                وظيفي من عمل 

ومن غير الممكن ان تتم ىذه االنتقاالت  اال اذا طورنا اساليبنا  ومياراتنا  وامتمكنا ميارات 
ومن دون الخطة  خاصة بيا، عندئذ  تكون لنا مياراتنا الخاصة ، وىذا لن يتم  اال اذا خططنا ، 

 -نكون نمارس عماًل وظيفيًا ال مينيًا ، فالمدرس الميني ىو الذي :

 يخطط لعممو . -1
 يعي ما يخططو. -2
 ال يتكاسل  وال يمل من التخطيط المتجدد. -3
 يطور خططو باستمرار . -4

 


