
 التخطيط لدروس التربية الفنية



 التخطيط الجيد للدرس شيء اساسي وشرط للنجاح•

 التخطيط للدرس يحتاج اعداد مسبق•

تحتاج كمدرس جديد لالطالع على المنهج والمفردات لكل •

 مرحلة دراسية وخصوصا االهداف

معرفتك لألهداف ستجعلك قادرا على تحديد االنشطة •

 والفعاليات التعليمية المناسبة

 دخولك الدرس وانت تحمل خطة درس ناجحة يمنحك الثقة •



 نقاط اساسية

 وضع اهداف لتعلم الطلبة•

 االنشطة التعليمية التعلمية•

 استراتيجيات للتأكد من تمكن الطلبة او تعلمهم•



 خطوات االعداد لخطة للدرس

عليك ان تحدد  -:وضع خطوط عريضة ألهداف الدرس  -1•

ما الذي نريد من طلبتك ان يتعلموه وان يكونوا قادرين على 

أداءه في نهاية الدرس هناك عليك االجابة عن االسئلة االتية 

:- 

 ما هو موضوع الدرس؟•

 ما الذي اريد من الطلبة ان يتعلموه؟•

ما الذي اريد من الطلبة ان يكونوا قادرين على أداءه في •

 نهاية الدرس ؟

 



 وماذا بعد؟

حالما تحدد االهداف السلوكية وتصنفها حسب االهمية سيكون •

بإمكانك تحديد الوقت الالزم لكل نشاط وبالتالي لدرسك ضع 

 -:في حسابك االسئلة االتية 

ما هي اهم المهارات التي اريد من الطلبة ان يكونوا قادرين •

 على ادائها ؟

 لماذا هي مهمة ؟•
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 التقديم للدرس

المقدمة شيء مهم واساسي لذلك احرص على اختيار مقدمة •

 مثيرة لدرسك وهناك استراتيجيات متعددة لذلك

 المقدمة تساعدك في تهيئة الطلبة •



 االنشطة التعليمية

قد يكون درس التربية الفنية يتوافر على خصوصية معينة انه •

 يركز على المهارات اكثر من تركيزه على االفكار والمفاهيم

وبالتالي تكون مخرجات التعلم مرتبطة اكثر باألداء و بالتالي •
 نحتاج الى تحديد انشطة تعليمية معظمها تركز على الطالب 



 اخطاء شائعة في تحديد موضوع الدرس

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

يشرح للطلبة انواع النخيل وموسم جني التمر وفوائد النخلة 

 وفي النهاية يطلب من الطلبة رسم النخلة 

 هنا هو اخذ دور مدرس العلوم وترك دوره•

المفروض تركز االنشطة التعليمية على رسم جذع النخلة •

 ولون الجذع ورسم الخوص ولونها ورسم الثمر ولونها 



 االدوات والمستلزمات

 من الضروري تحديد االدوات والمستلزمات التي ستستخدم•

 الورق•

 االلوان •

 االقالم•

 مواد اخرى•



 المتابعة

في درس التربية الفنية هناك عنصر من عناصر الخطة •
 بدرس التربية الفنيةيسمى المتابعة وهو عنصر خاص 


