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 التخطيط لتدريس التربية اإلسالمية: 7
 ياسر خلف رشيد علي الذجيري األستاذ الدكتهر 

 
يعج التخظيط مؽ السيارات األساسية والكفايات الخئيدية لمسعمسيؽ حيث يؤىميؼ ألداء رسالتيؼ 

حرؾؿ التعميسية بإتقاف وفاعمية, والعسل الستقؽ أيا كانت طبيعتو يدتمـد تخظيظًا متقشًا, إذ يتعحر 
اإلتقاف دوف بحؿ العشاية الكافية لمتخظيط لمعسل السقرؾد, وبسقجار تعقيج العسل السظمؾب 
وصعؾبتو, تدداد عسمية التخظيط أىسية وتعقيجًا, وإذا أسقظشا ىحا الكالـ عمى العسمية التعميسية 

 أو فذميا. بشساذجيا السختمفة اتزحت أىسية التخظيط, ودوره الفعاؿ في إنجاح العسمية التعميسية
 وتتأثخ عسمية التخظيط لمتجريذ مؽ حيث فاعميتيا وججواىا بعؾاـ مختمفة مشيا:

ترؾر السعمسيؽ ورؤيتيؼ لظبيعة التجريذ, ومجى معخفتيؼ ومسارستيؼ لسبادئ التجريذ  -1
 الفعاؿ.

 إدراؾ السعمسيؽ لظبيعة التخظيط مؽ حيث مفيؾمو, ومدتؾياتو, وعسمياتو.  -2
 لتخظيط ومجى شعؾرىؼ بأىسيتو وضخورتو.اتجاىات السعمسيؽ نحؾ ا -3
 الخبخة العمسية والسسارسة الفعمية لمتجريذ. -4
 الؾقت والجيج السبحوالف لعسمية التخظيط. -5

وغخضشا في ىحا الفرل تدويجؾ عديدي القارئ بالسيارات الخئيدية التي تؤىمػ لتخظيط درسػ 
 برؾرة صحيحة تيدخ عسمية التعمؼ والتعميؼ.

 مفههم التخطيط
خظيط برفة عامة " أسمؾب عمسي تتخح بسقتزاه التجابيخ العسمية لتحقيق أىجاؼ معيشة الت

والتخظيط لمتجريذ ىؾ استعجاد نفدي وذىشي لمسؾقف التعميسي, يترؾر فيو السعمؼ  مدتقبمية"
أحجاث ىحا السؾقف وإجخاءاتو, ويحجد مؽ خاللو أىجافو, وأساليب تجريدو, ووسائمو, وأدواتو 

 ليب تقؾيسو وصؾال لتحقيق أىجاؼ محجدة واضحة.االزمة, وأسا
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 وعلى هذا فإن التخطيط التدريدي يتزسن بعدين رئيدين هسا:
أواًل: التييؤ الشفدي لمسؾقف التعميسي, حيث يدتعج السعمؼ لسقابمة الظمبة, والتفاعل معيؼ, ويأخح 

السذكالت التي قج مؽ نفدو العـد والترسيؼ عمى تحقيق األىجاؼ, والتغمب عمى الرعؾبات و 
 تؾاجيو, فيالقي الظمبة بعديسة وإرادة تاركا خمفو عؾامل الزعف والدمبية.

ثانيًا: االستعجاد الحىشي والعقمي لسؾقف التعميسي, إذ إف التخظيط عسمية عقمية مشغسة وىادفة, 
ذؾدة تسثل مشيجًا في التفكيخ, وأسمؾبا وطخيقة مشغسة في العسل, تؤدي إلى بمؾغ األىجاؼ السش

بجرجة عالية مؽ اإلتقاف, ويسثل التخظيط لمتجريذ, الخؤية الؾاعية الحكية الذاممة لجسيع عشاصخ 
وابعاد العسمية التجريدية, وما يقؾـ بيؽ ىحه العشاصخ مؽ عالقة متجاخمة ومتبادلة, وتشغيؼ ىحه 

العسمية العشاصخ مع بعزيا برؾرة تؤدي إلى تحقيق األىجاؼ السشذؾدة ليحه العسمية ليحه 
 الستسثمة في تشسية الستعمؼ فكخيًا, وجدسيا, وروحيا, ووججانيًا.

 وتقهم عسلية التخطيط على أربعة عشاصر رئيدية وهي:
 تحجيج واضح لألىجاؼ التعميسية التي يحخص السؾقف التعمسي عمى تحكيقيا. -1
تحتاجو, اختيار طخؽ واستخاتيجيات التجريذ السالئسة, وتشغيؼ ىحه الظخؽ والؾقت التي  -2

 وربظيا بالسحتؾى الجراسي والسادة التعميسية.
إعجاد مداعجات ومدانجات التعميؼ التي تدتخجـ في السؾقف التجريدي التي تذسل  -3

األدوات الالزمة, ونساذج العسل, وإعجاد األجيدة, والتأكج مؽ عسميا, وتحجيج ىيئة جمؾس 
 شالػ تجخبة أو عخض سيشفح.الظمبة, ولتسخيؽ والتجريب السدبق وبخاصة عشجما تكؾف ى

تحجيج كيفية مالحغة ومتابعة تعمؼ الظمبة خالؿ الجرس وبعج انتيائو لسعخفة مجى تحقق  -4
 األىجاؼ.

 خرائص التخطيط الفعال
وإذا كاف التخظيط عسمية عقمية ىادفة, ومشيجية فكخية ليا تأثيخىا البالغ في العسمية التعميسية 

ـ السعمسيؽ حتى يكؾف فعااَل ومؤثخَا, كسا يشبغي أف يترف فإنو يشبغي أف يحغى بعشاية واىتسا
 بسجسؾعة مؽ الخرائص أىسيا:

, إذ تسكؽ كتابة التخظيط السعمؼ مؽ تحجيج عشاصخ الخظة بظخيقة دقيقة أن يكهن مكتهبا -1
وصحيحة, وتبعجه عؽ العذؾائية واالرتجاؿ, وتكفل لو تدمدل السؾقف التجريذ وتشغيسو 
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ومشيجية, وتدوده بسخجع وسجل مكتؾب عؽ سيخ أدائو التجريدي, كسا بظخيقة عمسية 
 تداعج السجيخ والسذخؼ عمى متابعة عسا السجرس وتقؾيسو.

: فعشرخ الدمؽ مؽ أىؼ عشاصخ السؾقف التجريدي, تتحجد مؽ حددًا بهقتأن يكهن م -2
اره خاللو إجخاءات الحرة وخظؾاتيا, والدمؽ السحجد لتحقيق أىجافيا, وتتؾزع في إط

 فعاليات الحرة وأدوارىا.
, آخحا باالعتبار أبعاد السؾقف التعميسي كافة, سؾاء مؽ أن يكهن واقعيا قابال للتشفيذ -3

حيث عجد األىجاؼ ومدتؾياتيا ومجاالتيا, ومالءمة أساليب التجريذ ووسائمو وأنذظتو 
 تشفيحه.لمبيئة الرفية ولسدتؾيات الظمبة وقجراتيؼ, ومخاعات الؾقت والدمؽ السخرص ل

, بحيث يتكيف السعمؼ مع واقع السؾقف التعميسي, ويدتجيب لمغخوؼ أن يكهن مرنا -4
الظارئة ويتأقمؼ معيا غي مخحمة التشفيح, فالتجريذ الفعاؿ يعتسج عمى مجى قجرة السعمؼ 
عمى السالحغة والتكيف والتفاعل مع مجخيات الحرة الرفية في ضؾء سمؾكيات 

شغخ عؽ مجى اىتساـ السعمؼ بالعسل وعشايتو بالتخظيط وبغض ال, الظمبة واستجاباتيؼ
الرفي إال أف ذلػ كمو يسكؽ إعادة الشغخ فيو ومخاجعتو بسجخد بجاية السؾقف التعميسي 
الفعمية, إذ قج يغيخ لمسعمؼ أف تخظيظو ال يالئؼ مدتؾى الظمبة أو أنو يحتاج لدمؽ 

 يؤىميؼ برؾرة مشاسبة لسا قج أطؾؿ, أو أف استعجاد الظمبة السفاليسي لسؾضؾع الجرس ال
أعجه ليؼ مؽ معخفة وميارات ومعمؾمات, األمخ الحي يتظمب إحجاث تغييخ في مجخيات 

 الحرة الرفية وإجخاء تعجيل عمى مخظظيا.
, فاستسخارية التخظيط تعج مؤشخا عمى اىتساـ أن يكهن مدتسرا متتابعا غير متقطع -5

عمى تحديؽ أدائو التجريدي, ونسؾه  السعمؼ بأداء رسالتو ومتابعة لعسمو, وحخصو
األكاديسي والسيشي, كسا تكفل لمعسمية التعميسية استسخاريتيا وتظؾرىا واستفادتيا مؽ 

 السدتججات والتكشؾلؾجية الستدارعة.
 أهسية التخطيط

يعج التخظيط ركشا اساسيا لمتجريذ الفعاؿ, إذ يسًكؽ السعمؼ مؽ ترؾر السؾقف التعميسي 
ت الالزمة لزساف تعمؼ الظمبة بيدخ وسيؾلة, وسيخ الحرة بتدمدل  وإعجاد اإلجخاءا

ومشظكية, واختيار الشذاطات واألساليب والؾسائل التعميسية السشاسبة, وتحجيج السذكالت 
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وعالجيا, وتؾزيع الؾقت, ومالحغة استجابات الستعمسيؽ, ومتابعة التغيخات التي يخظط 
 إلحجاثيا لجييؼ في نياية التعمؼ.

 التخطيط للسعلم أهسية
 يداعج التخظيط السعمؼ عمى أداء عسمو بكفاية وفاعمية وتسكيشو مؽ اآلتي:

  اتخاذ القخارات السشاسبة فيسا يتعمق بإجخاءات السؾقف التجريدي, سؾاء مؽ حيث
تحجيج األىجاؼ التعميسية, واختيار الؾسائل واالساليب واألنذظة السالئسة, وإعجاد 

, وتجييد السعجات, وأوراؽ العسل, وتشغيؼ جمؾس الظمبة أدوات التقؾيؼ السشاسبة
 ....بسا يكفل تشفيح الحرة بإتقاف وفاعمية.

  االطالع عمى السحتؾى التعميسي وتحميمو, والتعخؼ عمى مكؾناتو السعخفية والسيارية
والكيسية, وإعادة تشغيسو وتختيبو ليتالءـ مع اإلمكانيات الستؾافخة, وقجرات الستعمسيؽ 

 يؼ واىتساميؼ.وميؾل
  تعديد ثقة السعمؼ بشفدو, إذ يحسيو التخظيط الجيج مؽ السؾاقف الظارئة والسحخجة

 والتي قج يتعخض ليا.
  تجشب العذؾائية واالرتجاؿ وما يالـز ذلػ مؽ التخيط واالضظخاب وإىجار الؾقت

 والجيج فيسا ال فائجة فيو.
 إذ يذكل التخظيط دافعا نسؾ خبخات السعمؼ األكاديسية والسيشية برؾرة مدتسخة ,

لمسعمؼ  نجؾ القخاءة, والستابعة, والبحث عؽ الججيج مؽ العمؼ والسعخفة واالستدادة 
 مشيا.

  إدارة الرف بفاعمية وكفاءة, وذلػ مؽ خالؿ تؾزيع الؾقت بذكل مشاسب وتحجيج
 ادوار الظمبة في العسمية التعميسية وتؾجيييا نحؾ األىجاؼ السخظط ليا.

  حاجات الستعمسيؽ واىتساماتيؼ وميؾليؼ, ومخاعات الفخوؽ الفخدية بيشيؼ, التعخؼ عمى
وإعظاء كل مشيؼ الفخصة السشاسبة لتحقيق األىجاؼ السشذؾدة وفق طاقاتو وقجراتو 

 وإمكانياتو.
  اكتداب تقجيخ الظمبة وحييؼ واحتخاميؼ, إذ إف التخظيط الجيج يغيخ عشاية السعمؼ

فادتيؼ وتحقيق نجاحيؼ, األمخ الحي يشعكذ ايجابيا بظمبتو, وحخصو عمى تعميسيؼ وإ
عمى تفاعميؼ معو, وتقجرىؼ لجيؾده وتعغيسيا, حيث يذعخوف بأىسيتيؼ لجى معمسيؼ, 
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وحخصو عمى مرمحتيؼ, وفي السقابل, فإف إىساؿ التخظيط أو ضعفو ال يؤثخ فقط 
بة عمى اضظخاب السؾقف التعميسي أو فذمو بل قج يتعجى ذلػ إلى إشعار الظم

بذعؾر سمبي, إذ قج يحدؾف بأنيؼ ميسمؾف وال قيسة لتعمسيؼ, وكأف لداف حاليؼ يقؾؿ 
"لؾ كاف تعمسشا حكيقة ميؼ ليحؿ معمسشا جيجا أكبخ في اإلعجاد والتحزيخ" مسا 

 يشعكذ سمبيا عمى عالقتيؼ مع معمسيؼ واتجاىاتيؼ نحؾه.
  أدائو التجريدي, وتقجيخ مجى التقؾيؼ الحاتي, حيث يداعج التخظيط السعمؼ عمى تقؾيؼ

فاعمية األساليب والؾسائل واألنذظة وأدوات التقؾيؼ التي يدتخجمو, وتأثيخ ذلػ كمو 
عمى تعمؼ الظمبة وتحريميؼ, السخر الحي يداعجه في تظؾيخ أدائو وتحديشو وتحقيق 

 نسؾه السعخفي والسيشي.
 

 أهسية التخطيط للستعلسين
إذ تؤثخ عمى أدائيؼ وتعمسيؼ الرفي, وتحريميؼ الجراسي, وعسمية التخظيط ميسة لمستعمسيؽ 

واتجاىاتيؼ نحؾ السعمؼ والسادة الجراسية والتعمؼ, ويسكؽ تمخيص أىسية التخظيط لمستعمسيؽ في 
 الشقاط اآلتية:

  لمتخظيط وعيفة تعديد دافعية الستعمسيؽ لمتحريل الجراسي, حيث إف التخظيط يؾجو
 ألىجاؼ السعمؽ عشيا.انتباه الستعمسيؽ إلى تحقيق ا

  يداعج التخظيط عمى تحجيج األدوار التي يؤدييا الستعمسؾف أثشاء تشفيح اإلجخاءات
 التجريدية.

  يداعج التخظيط عمى تحديؽ التعمؼ مؽ حيث مخاعاتو لسشظق الستعمؼ ومشظق السادة
 الجراسية.

 تيؼ, يمبي التخظيط حاجات الستعمسيؽ واىتساماتيؼ السختمفة, ويخاعي استعجادا
 والغخوؼ البيئية السؤثخة في تعمسيؼ.

 يظؾر التخظيط سمؾكا انزباطيا لجى الستعمسيؽ, وذلػ مؽ خالؿ تبشييؼ بخنامجا 
سمؾكية وتحريمية, ويداعج بحلػ عمى  اتواضحا فيسا يتؾقع مشيؼ مؽ أداء

 االنزباط الحاتي لمستعمسيؽ.
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 مدتهيات التخطيط

السادة التعميسية واألىجاؼ الستؾخاة, فإذا كاف السعمؼ  لمتخظيط مدتؾيات مختمفة تبعًا لظبيعة
يعسل في صف مؽ الرفؾؼ األساسية الجنيا, فيؾ يخظط ليؾـ تجريذ واحج باعتباره معمؼ 
صف, أما إذا كاف السعمؼ يعمؼ مبحثًا دراسيًا محجدًا, كسعمؼ التخبية اإلسالمية, فيؾ يخظط 

تالؼ الفتخة الدمشية التي يتؼ في ضؾئيا لحرص تجريدية محجدة, كسا يختمف التخظيط باخ
تشفيح الخظة, فيشاؾ تخظيط عمى مدتؾى حرة أو وحجة دراسية, وتخظيط لذيخ دراسي, 

 .(1)وتخظيط لفرل أو لدشة دراسية
 ويسكؽ ترشيف مدتؾيات التخظيط تبعًا لمدمؽ الحي يدتغخقو تشفيح الخظة إلى مدتؾييؽ:

 ية والدشؾية.تخظيط بعيج السجى: ويذسل الخظط الفرم 
 .تخظيط قريخ السجى: ويذسل التخظيط لؾحجة دراسية او لحرة دراسية 

 التخطيط بعيد السدى
ييتؼ ىحا السدتؾى مؽ التخظيط بؾضع إطار رجعي عاـ لتشفيح السشياج الجراسي خالؿ فتخة طؾيمة 

لمسشياج, متسثمة في فرل أو عاـ دراسي, حيث تحجد الخظة الدشؾية أو الفرمية األىجاؼ العامة 
ومجسؾعة الؾسائل واألساليب واألنذظة وأدوات التقؾيؼ السدتخجمة في عسمية التشفيح, وُتغيخ 
تؾزيع السادة التعميسية عمى الدمؽ السقخر ليا والتي عادة ما تتسثل في أشيخ محجدة مؽ العاـ 

 الجراسي.
 اآلتية:وتغيخ أىسية كل مؽ الخظة الفرمية والدشؾية بذكل خاص في القزايا 

  تدويج السعمؼ بإطار معخفي عاـ حؾؿ السشياج الحي سيقـؾ بتشفيحه, يذسل االطالع عمى
أسذ السشياج وعشاصخه, ومحتؾياتو وفقخاتو, وتحجيج الؾسائل واألساليب واألدوات الالزمة 

 لتشفيحه, مسا يسكؽ السعمؼ مؽ اتخاذ القخارات السشاسبة لعسمية التشفيح بكفاءة وفاعمية.
 السعمؼ بججوؿ زمشي محجد وواضح, يتؼ مؽ خاللو تؾزيع فقخات السشياج ومحتؾياتو  تدويج

عمى الدمؽ السقخر إلنيائو, ويزبط عسمية الديخ في تشفيح السشياج بظخيقة مشغسة, 
وبدخعة مشاسبة, مع إعظاء كل مؾضؾع درسي حقو مؽ الذخح والبياف, مسا يحسي السعمؼ 

 ظية فقخات السشياج برؾرة صحيحة.مؽ سؾء تؾزيع الؾقت والفذل في تغ
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  ,تسكيؽ السعمؼ مؽ إعادة تختيب وتشغيؼ السحتؾي بسا يتالءـ مع مدتؾيات الظمبة وقجراتيؼ
وبسا يتفق, وبخاصة في مجاؿ التخبية اإلسالمية, مع السشاسبات الجيشية, فقج يشغؼ السعمؼ 

قج يقجـ مؾضؾع السحتؾى التعميسي الخاص بالرؾـ ليتدامؽ عخضو مع شيخ رمزاف, أو 
اإلسخاء والسعخاج عشج حمؾؿ السشاسبة وىكحا....., وقج يعيج السعمؼ تشغيؼ األجداء الخاصة 
بحفظ القخآف الكخيؼ ويعسل عمى تؾزيعيا عمى جمدات متشؾعة بجاًل مؽ تشاوليا كاممة دفعة 

 واحجة.
 عشاصر الخطة الدشهية

 تتزسؽ الخظة الدشؾية العشاصخ الخئيدية اآلتية:
جاؼ التعميسية العامة الستعمقة بالسؾضؾع الحي يجرسو السعمؼ, ويفزل أف تشغؼ ىحه األى -1

األىجاؼ تبعًا لمؾحجات التي يتكؾف مشيا السحتؾى التعميسي, وأف تخكد عمى أىؼ األىجاؼ 
 وأبخزىا لتكؾف دلياًل لمسعمؼ عشج كتابة الخظة الرفية.

دة ما يشغؼ ىحا السحتؾى عمى السحتؾى التعميسي الستزسؽ في الكتاب السجرسي, وعا -2
 شكل وحجات دراسية تتزسؽ كل مشيا مجسؾعة محجدة مؽ الجروس أو السؾضؾعات.

الؾسائل واألساليب واألنذظة التعميسية التي يسكؽ تؾعيفيا في عسمية التجريذ وصؾاًل  -3
 لتحقيق األىجاؼ التعميسية.

 اؼ.أساليب التقؾيؼ وأدواتو التي تدتخجـ لكياس مجى تحقيق األىج -4
الدمؽ, ويقرج بو الفتخة الدمشية الالزمة لتجريذ الؾحجة مسثمة بعجد الحرص وتؾقيتيا مع  -5

 أشيخ الدشة الجراسية.
التغحية الخاجعة, وفييا يجوف السعمؼ ممحؾعاتو واستشتاجاتو عقب االنتياء مؽ تشفيح كل  -6

ت التي وحجة دراسية, ويخصج الرعؾبات والسذكالت التي واجيتو مؽ جية, وااليجابيا
عيخت خالؿ عسمية التشفيح مؽ جية ثانية, ويؾعف ىحه التغحية الخاجعة ويدتفيج مشيا في 

 تعجيل خظظو وتظؾيخىا وتحديشيا في الدشؾات التالية.
 خطهات بشاء الخطة الدشهية

 يسكؽ تمخيص اإلجخائية التي تعتسج في بشاء الخظة الدشؾية في الشقاط اآلتية:
ة وأىجافيا, وعمى األىجاؼ التخبؾية العامة لمسخحمة, وعمى التعخؼ عمى فمدفة التخبي -1

 أىجاؼ البحث الحي يخظط لو.
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 التعخؼ عمى مدتؾيات الظمبة التحريمية في السؾضؾع الحي سيقـؾ السعمؼ بتجريدو. -2
االطالع عمى السشياج الجراسي, والكتاب السجرسي ودليل السعمؼ الخاص بالسبحث,  -3

, والسحتؾى, وأساليب التجريذ, وإجخاءات التقؾيؼ, ويذسل ذلػ التعخؼ عمى األىجاؼ
باإلضافة الى التعخؼ عمى محتؾيات الؾحجات الجراسية, وتحجيج الفتخة الدمشية السشاسبة 

 لتجريذ مؾضؾع ما, وتحجيج مجى تدمدل السؾضؾعات وتشغيسيا في السشياج.
 تحجيج األىجاؼ الخاصة لكل وحجة دراسية بذكل واضح.  -4
ات التعميسية السشاسبة التي تؤدي الى تحقيق ىحه األىجاؼ في ضؾء تحجيج التفكيخ بالخبخ  -5

 األىجاؼ الدمؾكية الخاصة بكل وحجة.
 اختيار السؾاد التعميسية والؾسائل السشاسبة. -6
 اختيار اإلجخاءات واألساليب التعميسية السشاسبة. -7
 اختيار وتحجيج اإلجخاءات واألدوات التقؾيسية السشاسبة لكل وحجة. -8
تحجيج عجد الحرص الالزمة لتشفيح وتحقيق األىجاؼ التعميسية, لكل وحجة  -9

دراسية, وتحجيج الفتخة الدمشية الالزمة مؽ حيث بجاية ىحه الفتخة ونيايتيا, 
وىحا يتظمب معخفة عجد اياـ الجواـ الجراسي, وأياـ العظل, ومؾاعيج 

 االمتحانات.
في إطار معيؽ يديل معو تفخيغ ىحه السعمؾمات في سجل التخظيط الدشؾي,  -11

 ة.زخورة تخريص مكاف لمتغحية الخاجعالخجؾع إلى ىحه الخظة, مع التشؾيو ب
 ( نسؾذجيؽ مؽ نساذج التخظيط الفرمي والدشؾي.9( و)8ويسثل الذكل )
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 التخطيط قرير السدى
طات يعشى ىحا السدتؾى مؽ التخظيط بإعجاد خظة تفريمية تتزسؽ ترؾر السعمؼ السدبق لمشذا

والسؾاقف التعمسية والتعميسية عمى مجى حرة أو مجسؾعة مؽ الحرص, إذ يخظط السعمؼ لجرس 
واحج أو مجسؾعة مؽ الجروس التي تكؾف في مجسؾعيا وحجة واحجة, وذلػ تبعا لألىجاؼ 

 التعميسية التي يقرج إلى تحكيقيا.
 وللتخطيط قرير السدى صهرتان هسا:

 .التخظيط لؾحجة دراسية -
 اليؾمي )الخظة الجراسية(التخظيط  -

 تخطيط الهحدة الدراسية
مؽ صؾر تشغيؼ وتختيب السحتؾى التعميسي لمسشياج الجراسي تشغيسو عمى شكل وحجات دراسية, 
تزؼ كل وحجة مشيا مجسؾعة مؽ الجروس التي تشتسي إلطار معخفي واحج أو لسؾضؾع  معيؽ, 

عمسيَا وتجريديا تداعج عمى ربط السكؾنات السختمفة وتقؾـ الؾحجة الجراسية عمى بشية داخمية معممة 
لسحتؾى الجروس ببعزيا, وتحقق تخابط األساليب التجريدية لشقل واكتداب السعارؼ, وتظؾيخ 
القجرات والسيارات, وخرائص الذخرية األخخى, عمى أساس األىجاؼ التجريدية السحجدة في 

سي, والعؾامل السؾضؾعية السؤثخة في العسمية السشيج التعميسي, وبسخاعاة خرؾصيات الؾاقع السجر 
 التجريدية.

ويكؾف لكل وحجة جؾىخ أو مخكد يذتق مشو عشؾاف ليا, ويختبط بو الشذاط الحي يقؾـ بو الظمبة, 
والخبخات التخبؾية التي يسخوف فييا, والفيؼ والبريخة والسيارات والعادات واالتجاىات والكيؼ التي 

جؾىخ أو السخكد مؾضؾعًا, أو فكخة, أو تعسيسًا, أو مذكمة في السادة يشسؾنيا, وقج يكؾف ىحا ال
 .الجراسية أو حاجة مؽ حاجات الظمبة, أو مذكمة مؽ مذكالت حياتيؼ

 مكؾنات الؾحجة الجراسية
 تتكؾف الؾحجة الجراسية القائسة عمى السادة التعميسية مؽ العشاصخ اآلتية:

 .عشؾاف الؾحجة 
 .مقجمة الؾحجة 
  الؾحجة.أىجاؼ 
 .محتؾى الؾحجة التعميسي 
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 .األساليب والؾسائل واألنذظة 
 .طخؽ الكذف عؽ حاجات التالميح وميؾليؼ 
 .أساليب التقؾيؼ وأدواتو 

 تحميل السحتؾى متظمب سابق لمتخظيط الفعاؿ
عشجما يتعامل السعمؼ مع السشياج الجراسي فإنو يشظمق بجاية مؽ إدراؾ معخفي شسؾلي لمسشياج 

تسثمة في األىجاؼ والسحتؾى واألساليب والؾسائل واألنذظة والتقؾيؼ, وتعج ىحه وعشاصخه الس
السعخفة ضخورية والزمة لفيؼ طبيعة السشياج وفمدفتو وأسدو وعشاصخه بؾجو عاـ, إؿ اف السعخفة 
الكمية ال تعج معخفة كافية عشج تشفي السشياج ووضعو مؾضع التظبيق, إذ تمدميا معخفة تفريمية 

كل عشرخ مؽ عشاصخ السشياج, حتى يتسكؽ السعمؼ مؽ التخظيط ليا وتشفيحىا برؾرة تحميمية ل
 صحيحة ودقيقة.

ولكي يرل السعمؼ إلى السعخفة التفريمية التحميمية لسحتؾى السشياج الجراسي ومكؾناتو 
فإنو يقؾـ بعسمية تحميل لسحتؾى ىحا السشياج بسكؾناتو السختمفة, ونقرج بتحميل السحتؾى ىشا: 

مػ الظخيقة السشيجية السؾضؾعية التي تيجؼ إلى التعخؼ عمى خرائص السشياج التعميسي "ت
ومكؾناتو, والعالقات السشظكية والديكؾلؾجية التي تخبط ىحه السكؾنات ببعزيا, وذلػ بشاء عمى 

 مجسؾعة مؽ السعاييخ العمسية والسشيجية الؾاضحة والسحجدة مدبقًا".
السيارات الزخورية لمسعمؼ, بغض الشغخ عؽ حقل وتعج ميارة تحميل السحتؾى مؽ 

تخررو, إذ تسكشو مؽ قخاءة السحتؾى التعميسي قخاءة تحميمية فاحرة بيجؼ التعخؼ عمى 
مكؾناتو السعخفية والسيارية واالنفعالية, وأسذ تختيبو وتشغيسو السشظكية والديكؾلؾجية, وما 

أساليب وأدوات التقؾيؼ السدتخجمة فيو, كسا يتزسشو مؽ أنذظة بشائية وتعديدية وختامية, وطبيعة 
تسكشو مؽ الحكؼ عمى ىحا السحتؾى ومجى مالءمتو لسدتؾيات الظمبة واىتساماتيؼ, وتكذف لو 

 عؽ إيجابياتو وسمبياتو.
وتحميل السحتؾى عسمية عقمية مشيجية مشغسة, وىي أسمؾب مؽ أساليب البحث العمسي, 

خاضع لمتحميل, وإلى دراية ودربة بأساليب التحميل تحتاج إلى معخفة معسقة في السؾضؾع ال
 وإجخاءاتو, مسا ال يتدع السجاؿ لتفريمو ىشا, إال أنشا نؾد التأكيج عمى القزايا اآلتية:
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  يتشؾع تحميل السحتؾى بتشؾع مادة التحميل وأىجاؼ السحمل, فتحميل السادة العمسية
سالمية( وإف اشتخكا في الدسات )الخياضيات مثال( يختمف عؽ تحميل مادة )التخبية اإل

 العامة. وذلػ نغخا الختالؼ طبيعة السادة العمسية وحقل تخرريا.
 يتخح تحميل السحتؾى عشج السعمسيؽ صؾرتيؽ ىساؾ 
 التحليل التفريلي -

وفيو يعسج السعمؼ إلى البحث السعسق والتفريمي في الغاىخة مؾضؾع التحميل محاوال استقراء 
وجدئياتيا, مشغسا ليا في وحجات وفئات رئيدية وفخعية, وصؾال الى مجسؾعة مؽ أدؽ تفاصيميا 

الشتائج الكسية والكيفية, وىحه الرؾرة تفيج السعمؼ في إعجاد البحؾث العمسية التحميمية التي يسكؽ 
 االستفادة مشيا تخقيتو الؾعيفية, ونادرا ما تدتخجـ ألغخاض التخظيط والتجريذ.

 التحليل اإلجسالي -
وفيو يتشاوؿ السعمؼ تحميل السكؾنات الخئيدية لمسحتؾى التعميسي دوف قرج الستقراء ابعادىا 
وتفريالتيا, مكتفيا بشتائجيا العامة ومؾعفا ليا في عسميتي التخظيط والتجريذ, وىحه الرؾرة 

 ىي الرؾرة الغالبة في تحميل السحتؾى التعميسي عشج السعمسيؽ.
 لى تظبيق عسمي مؽ قبل السعمؼ حتى يتسكؽ مؽ إتقانيا, إذ تحتاج ميارة تحميل السحتؾى إ

ومسارستيا تفزي بالشياية الى  ىاقج تبجو لمؾىمة األولى عسمية صعبة معقجة إال أف تكخار 
 التسكؽ مشيا وإجخائيا برؾرة صحيحة.

 خطهات تحليل السحتهى 
يجية يسكؽ إيجازىا تخزع عسمية تحميل السحتؾى لسجسؾعة مؽ اإلجخاءات العسمية والخظؾات السش

 فيسا يأتي:
 "تحجيج مبخرات التحميل ودوافعو وىؾ ما يعبخ عشو ب "مذكمة البحث أو الجراسة 
  تحجيج اليجؼ مؽ التحميل وذلػ مؽ طخيق صياغة مذكمة الجراسة والتعبيخ عشيا

 بدؤاؿ أو مجسؾعة مؽ األسئمة التي تحتاج إلى إجابة.
 يا التؾصل إلى البيانات الالزمة لإلجابة عؽ ترسيؼ أداة التحميل التي يسكؽ مؽ خالل

األسئمة الدابقة, بحيث تتزسؽ وحجات التحميل, وفئاتو الخئيدية والفخعية, وخانة 
 خاصة بالسمحؾعات.
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وحتى تكؾف أداة التحميل مشيجية ودقيقة فإنو يشبغي أف تبشى عمى معخفة تفريمية بعشاصخ 
مل لإلطار الشغخي لسؾضؾع التحميل قج يعيقو عؽ السؾضؾع الخاضع لمتحميل, إذ إف افتقار السح

 إجخاء التحميل برؾرة صحيحة, ويؤدي إلى تؾصمو لشتائج ال تتدؼ بالرجؽ والسؾضؾعية.
كسا يشبغي أف تختبط األداة بأىجاؼ التحميل وأسئمتو ارتباطا مباشخا ووثيقا, وأف تتحجد فئاتيا لتكؾف 

عميو, وتعج خظؾة ترسيؼ األداة السحػ الفعمي,  شاممة لعشاصخ التحميل ضسؽ إطار معخفي متفق
 .(1)والعسؾد الفقخي, لعسمية التحميل إذ يحكؼ مؽ خالليا عمى مجى دقة التحميل وعسقو

 
  قخاءة الشص )السؾضؾع( الخاضع لمتحميل قخاءة فاحرة بغية الحرؾؿ عمى البيانات

ىحه القخاءة في ضؾء معخفة والسعمؾمات السختبظة بفئات التحميل الخئيدية والفخعية, وتتؼ 
السحمل السعسقة في السؾضؾع الحي يقؾـ بتحميمو, وامتالكو لسيارة تفكيػ السادة العامة, 

 والسعخفة الكمية, إلى عشاصخىا ومكؾناتيا األساسية والجدئية.
  تفخيغ ما تحرل عميو السعمؼ مؽ بيانات ومعمؾمات في قؾائؼ أداة التحميل كل حدب الفئة

 إلييا.التي تشتسي 
 .التؾصل إلى نتائج التحميل الكسية والكيفية, وتشغيسيا بظخيقة تديل معيا قخاءتيا وفيسيا 
 .تحميل نتائج التحميل ومشاقذتيا وتؾعيفيا في عسميتي التخظيط والتجريذ 
 .كتابة التقخيخ 

 نساذج تطبيقية
ػ بعزا مؽ فيؼ الخظؾات الدابقة فيسا دقيقا, ندتعخض مع -عديدي القارئ –حتى يتدشى لػ 

الشساذج التظبيكية لتحميل محتؾى بعض مؽ دروس ووحجات التخبية اإلسالمية, كسا نخفق مجسؾعة 
 مؽ األدوات التي صسست ليحه الغاية.

 مؾقف تجريبي وانسؾذج تفريمي (1)
لؾ طمب مشػ إجخاء تحميل لألىجاؼ التعميسية لؾحجة "الشغؼ والفكخ اإلسالمي" لمرف الدابع 

 في دليل السعمؼ فسا الخظؾات واإلجخاءات التي تتبعيا؟األساسي كسا وردت 
 ال شػ في أنػ سؾؼ تقـؾ بسا يأتي:

 أواًل: تحجيج ىجؼ التحميل وأسئمتو والتي تتزسؽ ما يأتي:
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  ما مجاالت األىجاؼ الستزسشة في كتاب دليل السعمؼ والستعمقة بؾحجة "الشغؼ والفكخ
 اإلسالمي" لمرف الدابع؟

  الستزسشة في كتاب دليل السعمؼ والستعمقة بؾحجة "الشغؼ والفكخ ما مدتؾيات األىجاؼ
 اإلسالمي" لمرف الدابع؟.

ثانيًا: ترسيؼ أداة التحميل بعج قخاءتػ السعسقة في مؾضؾع التحميل )األىجاؼ التعميسية(, وتسكشػ 
مؽ فيسيا وصياغتيا صياغة صحيحة, حيث يمدمػ التعخؼ عمى مفيؾـ اليجؼ التعميسي, 

 , وشخوط صياغتو, كسا يمدمػ التعخؼ عمىومكؾناتو
مجاالت األىجاؼ التعميسية ومدتؾياتيا وبجرجة عالية مؽ اإلتقاف, ويسكشػ التؾصل بعج ذلػ إلى  

 ترسيؼ األداة.
ثالثًا: قخاءة األىجاؼ قخاءة تحميمية, والؾصؾؿ إلى البيانات الالزمة وتفخيغيا في قائسة التحميل 

 داة السخفقة.الخاصة كسا ىؾ مؾضح في األ
رابعًا: التؾصل إلى الشتائج, وخالصتيا أف الؾحجة تزسشت عذخة أىجاؼ تؾزعت عمى السجاالت 

( أىجاؼ معخفية, وىجفاف انفعالياف, ولؼ تدجل أي أىجاؼ نفذ حخكية, وتخكدت 8كسا يأتي: )
تحكخ, األىجاؼ السعخفية في السدتؾيات العقمية الجنيا كسا يأتي: ثالثة أىجاؼ في مدتؾى ال

وخسدة أىجاؼ في مدتؾى الفيؼ واالستيعاب, بيشسا جاء اليجفاف االنفعالياف في مدتؾى واحج ىؾ 
 مدتؾى تسثل الكيسة.

خامدًا: تحميل الشتائج, حيث تؾضح مسا سبق تخكيد أىجاؼ الؾحجة عمى السجاؿ السعخفي 
اؼ الؾحجة لمتدمدل في بسدتؾياتو الجنيا, وإىساليا لمسدتؾيات العقمية العميا, كسا افتقخت أىج

صياغتيا لألىجاؼ االنفعالية, وخمت تساما مؽ األىجاؼ الشفذ حخكية, وىحا يذكل سمبية ونقرا 
 في األىجاؼ التي تزسشيا الجليل, ليحه الؾحجة, األمخ الحي يدتجعي مخاجعتيا وترؾيبيا.
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 ة السظَؾرةيسكشػ االستفادة مؽ األسئمة اآلتية في عسمية التحميل وإعجاد األدا 
 

 مقجمة الؾحجة
 

 أىجاؼ الؾحجة  
 
 
 

 محتؾى الؾحجة
 
 
 
 
 
 
 
 

          الؾسائل
 واألساليب  

 واألنذظة
 
 
 

 التقؾيؼ
 
 

 هل تضمنت الوحدة مقدمة؟

 ما األفكار التً اشتملت علٌها المقدمة؟

 هل حددت للوحدة أهداف تعلٌمٌة واضحة؟

 ما مجاالت اهداف الوحدة ومستوٌاتها؟

 ما عدد دروس الوحدة ؟-

 دروس الوحدة بعالقة متتابعة تكاملٌة؟هل ترتبط -

 ما المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة؟-

 ما القٌم واالتجاهات التً عززتها الوحدة؟-

 هل موضوعات الوحدة مناسبة لمٌول الطلبة واهتماماتهم؟-

 ما المفردات والتراكٌب الجدٌدة المتضمنة فً الوحدة؟-

 د الحصص المقررة؟هل المعلومات المتضمنة مناسبة لعد-

 هل لغة الوحدة ومفاهٌمها ومصطلحاتها مناسبة لمستوى الطلبة؟-

 ما األحكام الشرعٌة التً ركزت علٌها الوحدة؟-

 ما المهارات التً تضمنتها الوحدة؟-

 هل تضمنت الوحدة أسالٌب تدرٌس متنوعة؟-

 للمشاركة والمناقشة؟هل تتٌح الوحدة الفرصة للطلبة -

 هل تنمً الوحدة تفكٌر الطلبة اإلبداعً واالبتكاري؟-

 هل تشٌر الوحدة إلى الوسائل الالزمة لتعلمها؟-

 هل تضمنت الوحدة أنشطة تعلمٌة تعلٌمٌة؟-

 هل األنشطة المتضمنة متنوعة وشاملة؟-

 هل تتوافق األنشطة مع اهتمامات الطلبة ومٌولهم؟-

 ما أنواع األسئلة المتضمنة فً الوحدة؟-

 هل تتنوع أدوات التقوٌم؟-

 هل أسئلة التقوٌم فً نهاٌة الوحدة متنوعة؟ -ما المستوٌات العقلٌة التً ركز علٌها التقوٌم-
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 ممحؾعات 
 إثخائية

 
 
 

 خطهات تخطيط الهحدة الدراسية
جسيعا في ىشالػ العجيج مؽ الترؾرات السقتخحة والخاصة بإعجاد الؾحجة الجراسية يرعب بيانيا 

 :(1)ىحا الدياؽ, ولعمو مؽ السفيج أف ندتعخض الترؾر اآلتي, والحي يزؼ مجسؾعة خظؾات ىي
  تحجيج السعمؾمات األساسية واألولية لمؾحجة والتي تذسل: عشؾاف البحث, وعشؾاف الؾحجة

 الجراسية, والرف الجراسي, والتخرص الحي ستقجـ لو الؾحجة.
  وزمشيا, ويتظمب ذلػ تحجيج كل مؽ العاـ والفرل الجراسي, تعييؽ تاريخ تجريذ الؾحجة

وعجد اسابيع الؾحجة, وتاريخ بجء تجريذ الؾحجة وانتيائيا, وعجد الحرص األسبؾعية 
 السحجدة لمبحث.

  تحجيج متظمبات دراسة الؾحجة, أي تحجيج متظمبات التعمؼ السدبقة الؾاجب تؾافخىا لجى
 الستعمسيؽ.

  بغيخىا مؽ الؾحجات التجريدية األخخى ذات العالقة التي سبق تحجيج عالقة الؾحجة
 لمظالب دراستيا, وتمػ التي سيجرسؾنيا مدتكبال.

  تحجيج التؾجو العاـ لمؾحجة, ىل ىؾ تؾجو معخفي, أـ مياري, أـ انفعالي, أـ خميط مؽ
 تمػ التؾجيات.

 .تحجيج أىجاؼ تجريذ الؾحجة 
 و مؽ دروس, وتؾزيع ىحه الجروس عمى أسابيع معخفة محتؾى الؾحجة التعميسي وما تتزسش

دراستيا, فيحجد لكل درس األسبؾع الحي يجرس فيو, كسا يحجد لو عجد الجروس 
 )الحرص( الالزمة لتجريدو.

 .تحجيج أساليب التجريذ, والؾسائل التعميسية, واألنذظة السدتخجمة في تجريذ الؾحجة 

 هل حجم الوحدة متناسق مع حجم غٌرها من الوحدات؟-

 بغٌرها من الوحدات بصورة منطقٌة تكاملٌة؟هل ترتبط الوحدة -

 ما أبرز إٌجابٌات الوحدة؟-

 ما أبرز سلبٌات الوحدة؟-

 كٌف تثري الوحدة وتعالج سلبٌاتها؟-
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 معخفة أساليب وأدوات تقؾيؼ تعمؼ الظمبة لمؾحجة. 
  تبياف مؾاعيج إجخاء تقؾيؼ تعمؼ الؾحجة, وفييا يتؼ تحجيج تؾاريخ تظبيق أساليب التقؾيؼ

 وأدواتو السذار إلييا.
 .تحجيج مرادر تعمؼ السحتؾى الجراسي لمؾحجة 
 .تحجيج التكميفات التي سيقؾـ بيا الظمبة ذات العالقة بالؾحجة 

 
 التخطيط اليهمي )الخطة الدراسية(

ؾمي أو الخظة اليؾمية ذلػ التخظيط الجرسي الحي يدتغخؽ يقرج بالتخظيط الي
تشفيحه حرة أو حرتيؽ, ولعل في تدسية ىحا الشؾع مؽ التخظيط بالخظة اليؾمية 
إشارة إلى اىسيتو في العسمية التعميسية, وبياف لزخورتو وتتابعو وارتباطو السباشخ 

لحرص الرفية, وقج بالعسل اليؾمي لمسعمؼ, إذ يقؾـ السعمؼ بتجريذ مجسؾعة مؽ ا
( متعجد  تكؾف ىحه الحرص مختبظة بسدتؾى تعميسي واحج )الرف العاشخ مثاًل
الذعب, مسا يعشي أف التخظيط اليؾمي في الحكيقة ىؾ تخظيط لحرة دراسية واحجة 
تشفح في شعب متعجدة, وقج تذسل الخظة اليؾمية درسيؽ أو ثالثة, وذلػ راجع إلى 

يقؾـ السعمؼ بتجريديا, تبعَا لمؾزف الشدبي الحي  تعجد الرفؾؼ والسدتؾيات التي
تحغى بو السادة في الججوؿ الجراسي, ولحجؼ اعجاد الظمبة وغيخىا مؽ الستغيخات 

 واألسباب.
ويحغى التخظيط اليؾمي بأىسية خاصة في العسمية التعميسية, وذلػ ناتج عؽ ارتباطو السباشخ 

تأثيخه في فاعمية التجريذ إذ إنو يعج أقخب صؾر بعسمية التجريذ وبتشفيح السشياج الجراسي, ول
 التخظيط ارتباطَا بالسؾاقف التعميسية السباشخة.

كسا يعج التخظيط اليؾمي مؤشخًا واضحًا لسجى أىتساـ السعمؼ بعسمو, وعاكدًا لسقجار الجيج الحي 
التخبؾي,  يبحلو لتحديؽ أدائو التجريدي, ومؽ ىشا نمحظ حخص اإلدارة السجرسية وجياز اإلشخاؼ

وبخامج التخبية العسمية عمى متابعة وتشسية ميارة ىحا الشؾع مؽ التخظيط لجى السعمسيؽ, واعتباره 
 عشرخا مؤثخًا في تقؾيؼ أداء السعمؼ, وفي درجة التقجيخ اإلشخافي واإلداري الحي يحرل عميو.
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 عشاصر الخطة اليهمية
 تذسل الخظة اليؾمية عمى العشاصخ اآلتية:

السعمؾمات األساسية واألولية لمجرس وتتزسؽ: عشؾاف الجرس, والرف والذعبة, تحجيج  -1
 ووقت الحرة, والسبحث)السادة(, والتاريخ.

األىجاؼ الدمؾكية والشتاجات التعميسية الستؾقع حجوثيا في سمؾؾ الستعمؼ بعج مخوره  جتحجي -2
أف يتعمسو الظمبة  بالخبخات التعميسية التي يخظط ليا السعمؼ, وىي عبارة ترف ما يتؾقع

 مؽ خالؿ السؾقف التعميسي التعمسي الحي يشغسو السعمؼ.
تحجيج التعمؼ القبمي واالستعجاد السفاليسي, والحي يتسثل في مجسؾعة الستظمبات األساسية  -3

مؽ الحقائق والسفاليؼ والكيؼ واالتجاىات والسيارات التي تختبط ارتباطا مباشخا بسؾضؾع 
 ا ومظمبا رئيديا لتعمؼ الظمبة لمسؾضؾع الججيج.الجرس, والتي تذكل اساس

اختيار وتحجيج السحتؾى التعميسي والخبخات التعميسية, والؾسائل واألساليب واألنذظة,  -4
ويتؼ ذلػ مؽ خالؿ الخجؾع إلى محتؾى السادة التعميسية وتحميمو, والتعخؼ عمى تؾجيو 

و خميط مؽ ذلػ كمو, والتعخؼ عمى العاـ إف كاف مؾضؾعًا معخفيًا أو وججانيًا أو مياريًا أ
ما يتزسؽ مؽ أفكار رئيدية, وحقائق, ومفاليؼ, وتعسيسات, وقيؼ, واتجاىات, وميارات, 

 وأحكاـ شخعية, ونذاطات.
إف تحجيج التؾجو العاـ لمسحتؾى الجراسي وتحميل محتؾاه يداعج السعمؼ ويؾجيو تؾجييا 

, والسؾاد والؾسائل التعميسية, صحيحا إلى اختيار السشاسب مؽ األساليب والظخائق
واألنذظة التعمسية والتعميسية, وتشغيؼ البيئة الرفية, وتحجيج الؾقت الالـز التعميسية, 
وتشغيؼ البيئة الرفية وتحجيج الؾقت الالـز لمسؾقف التعميسي بجقة, وصؾاًل الى تحقيق 

 األىجاؼ الستؾخاة.
ليا قياس مجى تحقق األىجاؼ السخظط تحجيج وسائل التقؾيؼ وأدواتو, والتي يسكؽ مؽ خال -5

 ليا, وبياف مجى فاعمية الخظة الجرسية في وفيخ السشاخ السشاسب لمتعمؼ والتعميؼ.
التغحية الخاجعة )السمحؾعات(, وىي مجسؾعة مؽ البيانات والسعمؾمات السختجعة مؽ  -6

فعمي, بكل عسمية تشفيح الخظة, والتي يحرا عمييا السعمؼ مباشخة مؽ السؾقف التعميسي ال
ما فيو مؽ إجخاءات ومتغيخات ومدتججات, وتعج التغحية الخاجعة بسثابة تقؾيؼ لفاعمية 
الخظة الجرسية, إذ يخصج فييا السعمؼ إيجابيات الخظة وسمبياتيا, ويحجد مجى مالءمة 
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عشاصخىا الدابقة )األىجاؼ والسحتؾى...(لسدتؾى الظمبة, ولمبيئة الرفية, ولعسمية التعمؼ 
يؼ, وبجوف أي ممحؾعات ضخورية أخخى تتعمق بيا, مؾعفا ذلػ كمو في تظؾيخ والتعم

 .(1)تخظيظو اليؾمي وتحديؽ أدائو التجريدي في السؾاقف التعميسية القادمة
 

 خطهات بشاء الخطة اليهمية
 تشتغؼ عسمية بشاء الخظة اليؾمية مجسؾعة مؽ الخظؾات ىي:

 ث, وعشؾاف الجرس, والرف والذعبة, تحجيج السعمؾمات األولية التي تتزسؽ: السبح
 والحرة, والتاريخ.

 .تحجيج الستظمبات الدابقة السعخفية والسيارية 
  تحجيج التؾجو العاـ لمجرس, ولظبيعة السؾضؾع الحي يتشاولو, ومجى تخكده عمى الجؾانب

 السعخفية والؾججانية والشفذ حخكية.
 لتعسيسات والسبادئ األساسية, تحميل محتؾى الجرس لمتعخؼ عمى الحقائق والسفاليؼ وا

والخبخات التعميسية التي يتؾقع مؽ الظمبة تعمسيا, والسيارات التي يتزسشيا, والكيؼ 
 واالتجاىات التي يتؾقع مؽ الظمبة اكتدابيا وتسثميا.

 .تحجيج األىجاؼ التعميسية, في ضؾء ما اسفخت عشو نتائج تحميل محتؾى الجرس الدابقة 
  ,والشذاطات التعميسية, وإجخاءات التجريذ, والؾسائل التعميسية, بسا يتؾافق تحجيج الخبخات

 مع األىجاؼ السحجدة والسادة التعميسية.
  تحجيج أساليب وأدوات التقؾيؼ السشاسبة لكل ىجؼ تعميسي مؽ األىجاؼ السحجدة لمسؾقف

 التعميسي.
 فيا.تحجيج الدمؽ السخرص لتشفيح خظؾات الحرة ولتحقيق كل ىجؼ مؽ أىجا 
 .تحجيج التعييشات والؾاجبات السشدلية 
 .تجويؽ السمحؾعات الخاصة بالتغحية الخاجعة 
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 نساذج تخطيط يهمية
تتشؾع الشساذج السدتخجمة في التخظيط اليؾمي, وتختمف في تشغيسيا وتختيبيا وىيئتيا, ما بيؽ 

وخظة مؾجدة خظة عامؾدية وأخخى أفكية, وخظة مقيجة بشسؾذج محجد وأخخى غيخ مقيجة, 
مخترخة وأخخى مفرمة مظؾلة, إال أنيا جسيعًا تتفق عمى مجسؾعة مؽ العشاصخ والسكؾنات 
األساسية والستسثمة في األىجاؼ, والؾسائل واألساليب واألنذظة, والخبخات التعميسية, والتقؾيؼ, 

 والتغحية الخاجعة.
 إرشادات وتؾجييات عسمية لكتابة خظة يؾمية جيجة

مجسؾعة مؽ اإلرشادات والتؾجييات العسمية التي يسكشػ االستفادة مشيا  -القارئ عديدي  –إليػ 
ىؾ السؾقف  يمسخجع األساس لعسمية التخظيط اليؾ في تخظيظػ اليؾمي, آخحا باالعتبار أف ال

 التجريدي, وعميو فإنو يسكشػ أف تؾعفيا كميًا أو جدئيا, وتتزسؽ ىحه اإلرشادات ما يأتي:
 الخظة يشبغي عميػ: قبل شخوعػ في كتابة

  الخجؾع إلى كتاب الخظؾط العخيزة لسشياج التخبية اإلسالمية, وإلى دليل السعمؼ التابع
 لمرف الحي تجرسو.

  ,الشغخ في السؾضؾع الحي تخظط لو نغخة إجسالية كمية, والتعخؼ عمى أفكاره الخئيدية
 وعشاويشو االساسية, وما تزسشو مؽ أنذظة وتقؾيؼ.

 رس وفق اإلجخاءات التي تعمستيا سابقًا, وتحجيج االتجاه العاـ لو, تحميل محتؾى الج
 واعتبار ذلػ نقظة انظالؽ لعشاصخ الخظة األخخى.

  اعتساد التخظيط األفقي وذلػ في الخظط السرسسة أفكيًا, أما في الشساذج العامؾدية
 فيشبغي الحخص عمى التشاسق والتالؤـ بيؽ عشاصخ الخظة ومكؾناتيا.

 تجريديةاألىجاؼ ال
 .الحخص عمى أف تكؾف األىجاؼ مختبظة مباشخة بالسحتؾى التعميسي 
  ,الحخص عمى صياغة األىجاؼ صياغة سمؾكية بحيث تكؾف قابمة لمسالحغة والكياس

 مدتؾفية لذخوط اليجؼ التعميسي الجيج.
  ضخورة التشؾيع في مجاالت األىجاؼ لتذسل أىجافا معخفية ووججانية ونفذ حخكية وذلػ

 لظبيعة السؾضؾع.تبعا 
 .االىتساـ بتشؾيع مدتؾيات األىجاؼ بسجاالتيا الثالثة 
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 .االىتساـ بسدتؾيات العسميات العقمية العميا 
  مخاعاة تدمدل مدتؾيات األىجاؼ التعميسية بظخيقة مشظكية بحيث تشتقل مؽ السدتؾى

 األدنى الى السدتؾى األعمى.
 بط بيا مؽ أىجاؼ.مخاعاة التؾافق بيؽ تشغيؼ خظؾات الحرة وما يخت 
  ,كتابة عجد مشاسب مؽ األىجاؼ مخاعيًا الدمؽ السحجد لتشفيحىا وطبيعة السؾضؾع

 ومدتؾيات الظمبة.
 .إخبار الظمبة باألىجاؼ التي يتؾقع مشيؼ تعمسيا, ورصج ردود أفعاليؼ تجاه ذلػ 

 الظخائق واالساليب
  والدمؽ السقخر لتشفيح الخظة.االىتساـ بتشؾع الظخائق واألساليب السدتخجمة بسا يتفق 
 .ضخورة عجـ تزسيؽ الخظة أيًا مؽ األساليب التقميجية 
 .السداوجة بيؽ األساليب بحيث تعظي دورا لمسعمؼ والستعمؼ في العسمية التجريدية 
 .ضخورة مخاعاة خظؾات تجريذ فخوع التخبية اإلسالمية وإجخاءاتيا 
 برؾرة مباشخة. االىتساـ بخبط أسمؾب التجريذ باليجؼ التعميسي 
  االىتساـ باالتجاىات الحجيثة في التجريذ وبخاصة فيسا يتعمق بتشسية التفكيخ, والتعمؼ

 الحاتي.
 الؾسائل التعميسية

 .ضخورة تزسيؽ الخظة وسائل تعميسية مشاسبة 
 .االىتساـ بكيفية تشفيح الؾسيمة وتحجيج زماف ومكاف ذلػ 
  االجيدة السدتخجمة لتشفيح الخظة.تحجيج السرادر التعميسية والسؾاد الالزمة و 
 .العشاية بارتباط الؾسائل التعميسية السدتخجمة باألىجاؼ السخظط ليا 
 (1)ضخورة أف تكؾف الؾسائل التعميسية السخظط ليا واقعية وغيخ متكمفة أو مرظشعة. 

 األنذظة التعميسية:
 .مخاعاة تزسيؽ الخظة بعض األنذظة التعميسية التعمسية 
  األنذظة الستزسشة في الكتاب والخجؾع إلييا.االستفادة مؽ 
  ,مخاعاة التشؾع في األنذظة السخظط ليا, معخفية ووججانية ونفذ حخكية وفخدية وجساعية

 ومشيجية وال مشيجية.
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 .التخابط الؾثيق بيؽ األنذظة السخظط ليا واألىجاؼ التعميسية 
 التقؾيؼ
  والختامي....االىتساـ بتشؾيع أساليب التقؾيؼ, الذخري والبشائي 
 .مخاعاة التعجد والتشؾع في أدوات التقؾيؼ, أسئمة شفيية وأسئمة كتابية, ومالحغة, ومقابمة 
 .تزسيؽ الخظة أسئمة محجدة مختبظة باألىجاؼ 
  ,االىتساـ بتقؾيؼ الجانب االنفعالي واستخجاـ األدوات الخاصة بو )مالحغة, ومقابمة

 ومقاييذ الكيؼ واالتجاىات....(
 الستفادة مؽ أسئمة التقؾيؼ الستزسشة في الكتاب وتحجيجىا.الخجؾع وا 
 .االىتساـ بتشسية قجرات الستعمسيؽ عمى التقؾيؼ الحاتي 
 .تجويؽ تؾاريخ ومؾاعيج االمتحانات اليؾمية واألسبؾعية والذيخية 
 .ضخورة االىتساـ بالتعييشات والؾاجبات وتدجيل تؾاريخيا, وتحجيجىا بجقة 

 التغحية الخاجعة
 تساـ بخصج السمحؾعات الستعمقة بالخظة وبتشفيحىا أثشاء الحرة وبعجىا, وكتابتيا االى

 بالتفريل.
 .عجـ إىساؿ خانة السمحؾعات بتخكيا فارغة دائسًا 
 .تؾعيف التغحية الخاجعة في عسمية التقؾيؼ الحاتي لمسعمؼ 
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 نسؾذج لخظة سشؾية
 السالحظات السهضهعات االسبهع الذهر ت
 1 أيلهل 1

2 
3 
4 

  

 1 تذرين األول 2
2 
3 
4 

  

 1 ثانيالتذرين  3
2 
3 
4 

  

    ....الخ 
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 نسهذج لخطة يهمية
 مثال: الخطة اليهمية لسهضهع تدريس)علم التجهيد( التالوة.

 اليهم:                          السادة: التربية اإلسالمية              
 2222التأريخ:   /   /                         السهضهع: علم التجهيد                 
 وقت الدرس:                         الرف والذعبة:                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يجؼ العاـ لمجرس: معخفة عمؼ التجؾيج وحكسيا الذخعي وأىسيتو.ال

 )اف+ فعل( وتتزسؽ:ػػاألىجاؼ الدمؾكية: وىي جسل تبجأ ب
 األىجاؼ السعخفية: -1
 .التعخؼ عمى أحكاـ التجؾيج نغخيًا 
 .تفيؼ معاني كتاب هللا برؾرة إجسالية 
 .التعخؼ عمى قؾاعج الخسؼ العثساني 
 األىجاؼ الؾججانية:  -2
 آف الكخيؼ.خ بتالوة الق التعبج 
 .الخذؾع هلل والخزؾع لو 
 .زيادة اإليساف واليقيؽ باهلل 
 األىجاؼ الحخكية: -3
 .إتقاف تمؾاة القخآف شفؾيا 
 .تقؾيؼ المداف وإجادة الشظق بالحخوؼ العخبية 

 الؾسائل التعميسية:
 الدبؾرة, القالـ السمؾنة, السسحاة, مدجل صؾتي.

 طخؽ التجريذ:
 السشاقذة.الذخح, االستجؾاب, 

 السفخدات والتخاكيب الغامزة:
التجويخ: وىؾ اآلتياف بالقخاءة متؾسظة بيؽ التحقيق والحجر مع السحافغة عمى قؾاعج التجؾيج 

 ومخاعاتو.
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 دقيقة( وتتزسن: 35عشاصر الدرس الرئيدية والهقت السحدد لها)
 سمؾؾ الظالب ودوره بالجرس سمؾؾ السجرس ودوره بالجرس

دقائق( ويتزسؽ: التحية والدالـ ونبحة مخترخة عؽ عمؼ  5التسييج ) -1
 التجؾيج.

 س: ما السقرؾد بالتجؾيج ؟
 أحدشت.

 س:ما مخاتب عمؼ التجؾيج؟
 بارؾ هللا فيػ.

 دقيقة( ويتزسؽ: 25العخض ) -2
 تعخيف التجؾيج لغة واصظالحا.

 .حكؼ التجؾيج 
 .أدلة وجؾب التجؾيج 
 سؾضؾع.وىكحا وصؾال الى شخح ومشاقذة وتؾضيح اخخ ال 
 دقائق( وتتزسؽ: 5الخاتسة) -3
  إعادة سخيعة لسؾضؾع درس اليـؾ لمتأكج مؽ فيؼ واستيعاب الظمبة

 لمسؾضؾع.
  التقؾيؼ: تدميط الزؾء عمى إيجابيا الجرس والدمبيات لغخض تعجيميا

 وعجـ تكخار تمػ الدمبيات.
 تحجيج الؾاجب البيتي: مؽ مؾضؾع كحا إلى كحا؟ 
 األغالؽ: التحية والدالـ 

 
 

 ج: التجؾيج ىؾ ......
 ج: مخاتب عمؼ التجؾيج ىي:...
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