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 خطة التدريسية السنوية واليومية : ال خامسالمحور ال

 . *التخطيط للتدريس: هو من فعاليات التدريس

 .ها المعلم لتحقيق أهداف تعليمية هو تصور مسبق لمواقف تعليمية يهيئوالتخطيط  

 :*العناصر األساسية لخطة التدريس 

 التعليمية ـ األساليب واألنشطة 2ـ األهداف التعليمية  1

 ع على األنشطةـ الوقت وتوزي 3

 ـ موضوعات الخطة 4 

 مستويات التخطيط :

 : ويتم التخطيط في ثالث مستويات

 .التخطيط طويل المدى ويتمثل في الخطة السنوية /الفصلية لتدريس المادة -1

 .تدريس الوحدة/الموضوع  ةمتوسط المدى ويتمثل في خط-2

 .الدرس اليومي  ةقصير المدى ويتمثل في خط-3

 : فالتخطيط للتدريس له أثار ايجابية وسلبية 

 والعمل التعليمي العشوائي  مسبقا  حيث تتمثل في الفرق بين العمل التعليمي المنظم والمعد له 

 :  اآلثار االيجابية

 يجعل المعلم يشعر بالثقة-2 العمل يجنب المعلم التخبط والعشوائية في -1

 :  اآلثار السلبية 

 عدم القدرة على إنهاء موضوعات المادة المقررة خالل الفترة الزمنية المحددة-1

 عدم التخطيط يدفع المعلم على اعتماد األسلوب التقليدي وهو التلقين-2
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 باة الطلبة وانشغالهم بأمور أخرييؤدي إلي انقطاع انت-3

 األهداف التعليمية وأهميتها في التخطيط للتدريس:

 التعليمي: هي النتيجة التعليمية المرغوبة وهي التغير في سلوك المتعلم لتحقيق نتاج التعلم  الهدف

فعنـــد وضـــع الخطـــة يجـــب إن نتأفـــد بـــان األهـــداف التعليميـــة تـــؤدي إلـــى نتـــاج تعلـــم لـــدى  -
 ت في سلوك ألطلبه فنتيجة للتعلم ألطلبه. أي إن األهداف التعليمية تؤدي إلى تغيرا

 قيق الهدف الذي يتفون من جانبين:التعلم نستطيع تح ومن خالل نتاج -

 بالسلوك بعد االنتهاء من التعليم( السلوك: وهو مقدره الطالب على القيام 1 -

 ل الحياتي الذي يظهر فيه السلوك.( المحتوى: وهو المجا2 -

 املة للطالب جسما وعقال ووجدانا.الشخصية المتف ة* فالهدف التعليمي يهدف إلى تنمي -

 : أنواع األهداف التعليمية

 الهدف العام والهدف الخاص:

يقهـــا إلـــى عـــدد مـــن : هـــي األهـــداف التـــي تتســـم بالســـعة والشـــمولية ويحتـــاج تحق األهـــداف العامـــة
 .الحصص الدراسية 

حــده أي هــي مــن :  هــي أهــداف تفصــيلية يمفــن تحقيقهــا فــي حصــة دراســية وا األهــداف الخاصــة
 . أهداف الدرس اليومي

ألماده تعتبر أهداف عامه وأهـداف تـدريس الوحـدة هـي أهـداف عامـه ولفنهـا اقـل عموميـة فأهداف 
 األهداف عمومية وأفثرها تخصيصا. من أهداف تدريس ألماده وأهداف الدرس اليومي هي اقل

 توضيح األهداف التعليمية:

ل عنـد حتى يفون الهدف التعليمي واضحا يجب إن يفون سلوك ظـاهري يقـوم بـه الطلبـة مـن أفعـا
 نتهاء من التعليم ويمفن مالحظته.اال
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 : داف العامة وفوائد الرجوع إليهامصادر األه

الخطــة الســنوية الفصــلية: هــي تصــور شــامل لتــدريس مــادة دراســية مقــررة إمــا فــي عــام دراســي  -}
  فصل دراسي واحد وتفون خطة فصلية وتفون خطة سنوية او خالل

 عناصر الخطة السنوية   

 األساليب واألنشطة التعليمية -د التوقيت الزمني-جوسائل التقويم -ب تعليمية األهداف ال-أ

الخطة الموضوع: تتمثل هذه الخطة المدى المتوسط في التخطيط للتدريس وتشتق من الخطـة -ه
السنوية الفصلية وهي تفون خطة تدور حول ففرة او مشفلة تتصل بالمادة وتفون موضع اهتمـام 

 .ة السنوية ولها نفس عناصر الخط

 خطة الدرس اليومي

أي قصــير المــدى فــي التخطــيط وعناصــرها نفــس عناصــر الخطــط الســابقة  ىتمثــل المســتوي االدنــ
 . على تهيئة حافزة في بداية الدرس ويجب إن تشتمل

 أهمية الخطة اليومية للمدرس    

األعداد والتخطيط قبل الشروع بأي عمل الشك فيه عنصر اساسي وحيوي يضمن نجاح أي جهد 
نقــوم بــه لتحقيــق االهــداف المرجــوة . أن التربيــة والتعلــيم بحاجــة لــذلك وهــي تعنــي العمــل المبــرم  
الخالي من االخطاء التي قد تحدث وانها تنظيم حضاري وتبرز أهمية الخطة بالنسبة للمدرس في 

ات الخمــس االولــى مـن التــدريس وال يمفــن االســتغناء عنهـا حتــى بعــد مضـي فتــرة طويلــة فــي السـنو 
 .التدريس 

  

 

 

 


