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 : التخطٌط

بصفة عامة اسلوب علمً ٌتم بمقتضاه اتخاذ التدابٌر العلمٌة لتحقٌق اهداف معٌنة    

مستقبلٌة والتخطٌط ٌعدمن اهم العملٌات واقودها فً عملٌة التدرٌس,والذي ٌقوم به 

المعلم قبل مواجهة تالمٌذه فً الصف وٌسٌر التخطٌط الى ذلك واجراءت واستخدام 

 اجل تحقٌق االهداف التربوٌة المرغوبة ادوات او جهزة او وسائل تعلمٌة من

بصٌاغة مخطط عمل لتنفٌذ التدرٌس الجانب من التدرٌس الذي ٌقوم فٌه المعلم 

,سواء كان طوال السنة او لنصف السنة  او لشهر او لٌوم, وترجع اهمٌة التخطٌط 

للتدرٌس الى ان هذا التخطٌط المسبق ٌنعكس بصورة مباشرة.وغٌر مباشرة على 

  (271-272م,2.1معلم فً الصف او امام تالمٌذ)كمال عبد الحمٌد زٌتون,وك السل

تصور مسبق لما سٌقوم به -(التخطٌط لتدرٌس بانه:77م,4.1وٌعرف زٌد الهوٌدي)

 التخطٌطالمعلم من اسالٌب وانشطة 

( اهمٌة التخطٌط للتدرٌس فً 273-272م,2.1وٌلخص كمال عبد الحمٌد زٌتون)

 -النقاط التالٌة:

المعلم كما ٌشعر عٌره من العاملٌن فً المهن االخرى ان لتدرٌس عملٌة ٌشعر  -2

لها متخصصوها وٌلقى الفكرة التً سادت عن التدرٌس من طوٌل بان 

 التدرٌس"مهنة المهنة لها "

ٌستبعد سمات االرتجالٌة والعشوائٌة التً تحٌط بمهام المعلم وٌحول عمل المعلم  -1

 ,والمصممةلتحقٌق االهداف التدرٌسٌةنسق من الخطوات المترابطة الى 

ٌجنب المعلم الكثٌر من المواقف الطارئة المحرجة ,التً ترجع الى الدخول فً  -2

 التدرٌس الٌومً دون وضع تصور واضح

ٌودي الى وضع الروٌة امام المعلم , اذا ٌساعد على تحدٌد دقٌق لخبرات   -3

 التالمٌذ السابقة واهداف  التدرٌس الحالٌة.

, وذلك الى نمو خبرات المعلم العملٌة والمهنٌة بصفة دورٌة ومستقرة ٌودي ذلك  -4

 لمرور  بخبرات متنوعة فً اثناء القٌام بتخطٌط الدروس

ٌساعد المعلم على اكتشاف عٌوب المنهج المدرسً ,سواء ما ٌتعلق باالهداف او  -5

المحتوى او طرائق التدرٌس ,واسالٌب التقوٌم,من ثم ٌمكنه من العمل على 

فٌها,وٌساعد على تحسٌن المنهج بنفسه او طرٌق تقدٌم المقترحات الخاصة تال

 بذلك للسطات المعٌنة

 ٌساعد المعلم على تنظٌم افكاره وترتب مادته واجادة تنظٌمها باسلوب متالئم -7

ٌكتشف التخطٌط للمعلم ما ٌحتاج الٌه من  وسائل تعلمٌة تثٌر تشوٌق التالمٌذ  -7

 لى المشاركة االٌجابٌة فٌةالٌها , وتوضع محتوى الدرس ع
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 ٌساعد المعلم على تنظٌم افكاره , وترتب مادته واجادة تنظٌمها باسلوب مالئم -9

سجال النشطة التدرٌس سواء كان ذلك من جانب المعلم,او ا ٌعد التخطٌط -20

التالمٌذ وهذا السجل ٌقٌد المعلم اذا ٌمكن الرجوع الٌه اذا نسى شٌا اثناء سٌر الدرس 

,كما ٌمكن من التفكٌر فٌما بعد النقاط التً تمت تغطٌتها او دراستها فً الموضوع 

 ان ٌفكر فً الموضوع 

 والتعدٌل اذا وجد ضرورة لذلك  م عملٌة المراجعةٌٌسر التخطٌط على المعل -22

كما ٌرى زٌد الهوٌدي)( ان التخطٌط الجٌد للتدرٌس ٌساعد المعلم على اختٌار 

افضل االسالٌب واستراتجٌات التدرٌس ووسائل التقوٌم التً تالئم مستوٌات تالمٌذ 

ط بٌن عناصر ,وٌساعد فً مراعاة الزمن , وٌولد الثقة فً النفس المعلم,وٌحققالترب

 الخطة ومن اهداف واسالٌب وانشطة ومسائل التقٌم.

ة التً تم فٌها تنفٌذالخطة ,فهناك وٌختالف التخطٌط للتدرٌس باختالف الفترة الزمنٌ

تجطٌط على مستوى حصة دراسٌة , وتخطٌط لشهر دراسً , وٌمكن القول ان 

التخطٌط بعٌد  (274م,2.1)كمال عبد الحمٌد زٌتون, هنالك مستوٌن فً التخطٌط

 المدى :مثل التخطٌط السنوي او الفصلٌة

التخطٌط قصٌر المدى :مثل التخطٌط للحصة دراسٌة او السبوع دراسً اولوحدة  _

 دراسٌة

ولكً ٌكون التخطٌط للتدرٌس جٌدا ٌجب على المعلم مراعاة النقاط التالٌة عند 

 (79-77, 41) زٌد الهوٌدي , التخطٌط

 وهذا ٌسهل علٌة تحدٌد  االهدافواختٌار  -ة التعلمٌة :االلمام المعلم بالماد

 االسالٌب  والوسائل المناسبة لتحقٌقها 

  المام المعلم باالهداف التربوٌة وباهداف تعلٌم المادة بشكل خاص 

  ًالمام المعلم بالخصائص السٌكولوجٌة للتالمٌذ الذي ٌتعامل معهم , وهذا ٌعن

 م ومٌولهم معرفة قدراتهم وحاجاتهم واهتماماته

  المام المعلم باستراتجٌات التدرٌس المختلفة , وذلك الختٌار الستراتٌجٌة

المناسبة لكل هدف دراسً ,بحث تتناسب مع كل المادة والهدف ومستوى 

 التالمٌذ والمرحلة التدرٌس 

  منها للتاكٌد من معرفة المعلم باسالٌب ووسائل التقوٌم وذلك الختٌار المناسب

 المنشودة.تحقٌق االهداف 

 مراعاة الزمن المتاح للحصة الدراسٌة 
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  مراعاة االمكانٌات المادٌة المتاحة فً المدراسة والبٌئة 

  مرونة الخطة الدراسٌة وذلك النه ٌصعب على المعلم التبؤ بكل الموقف

الطارئة , فعلى المعلم ان ٌسٌر وفق الخطة التً رسمها , وان ٌعدل فً 

 الخطة حسب الموقف الطارئة 

 ن ٌخطط المعلم لوحدة دراسٌة كاملة لٌس حصة دراسٌة واحدة , وذلك ا

كٌبعرف المعلم ما درسه الطالب وما سوف ٌدرسه وهذا ٌساعد على اعطاء 

 .المعلم االلمام بجمٌع جوانب الموضوعخبرات متكاملة لهم , كما ٌساعد 

 اوال :مكونات الرتنٌة وتثمل ماٌاتً

 ٌ درسٌة عنوان الدرس او الموضوع المواد 

 ٌوم, وتارٌخ وبدا ونهاٌة تنفٌذ الخطة 

  ًالواعٌد التً ٌتم فٌها التنفٌذ من وقت الٌوم الدراس 

 الصف الذي ٌتم فٌة تنفٌذ الخطة 

 المكونات الفنٌة وتشتمل على-ثانٌا:

 االهداف التدرسٌة او السلوكٌة للتدرٌس 

  محتوى التدرٌس الذي ٌساعد على تحقٌق االهداف المنشودة 

  ا لتدرٌس)استراتجٌة التدرٌس(المناسبة التالمٌذ التً تعمل على اجراءت

 تحقٌق  االهداف المنشودة

 الوسائل التدرسٌة المناسبة للتدرٌس 

  اسالٌب ووسائل التقوم المناسبة للتاكٌد من تحقٌق االهداف المنشودة 

  الوجبات المنزلٌة 

صورة تخطٌط  وال ٌوجد شكل محدد لصورة اعداد او تخطٌط الدروس ولكن تختلف

الدرس باختالف الطرٌقة التً ٌستخدمها المعلم من خطة درس تقوم على المناقشة 

 تختلف كثٌرا عن خطة درس تقوم على طرٌقة حل المشكالت او الطرٌقة

لتارٌخ الحصة الفصل                ا نموذج الخطط تربوٌة ٌومٌة وشهرٌة وسنوٌة االستنباطٌة

 .عنوان الدرسالدرس 
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 *اهداف الدرس

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

 -*الوسائل التعلمٌة او المواد واالدوات التعلمٌة:

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

 -*الطرق واالنشطة التدرٌسٌة:

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

 اجراءت التدرٌس )خطوات السٌر فً الدرس(

 -التمهٌد: -ا

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

 العرض -ب

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

 -الملخص السبوري: -ج--

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

 التقوٌم -

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

 الواجب البٌتً

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

 

 


