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 خطة الوحدات التعليمية 
خطة الكحدات التعميمية : عبارة عف تنظيـ االنشطة كالخبرات التعميمية كجكانب انماط التعمـ    

 االخرل حكؿ ىدؼ معيف خالفا لمخطة المنكعة التي تخدـ اىداؼ سمككية متنكعة .
كبما أف خطة الكحدات التعميمية ىي التصكر المسبؽ لممكاقؼ التعميمية التي يمارسيا المدرس  

لتحقيؽ ىدؼ كاحد )الميارة المراد تعمميا( كبحسب ىذه الخطة تقسـ الميارة الى اجزاء رئيسية أم 
 سمسة مف الكحدات الصغيرة كتتضمف كؿ كحدة أىدافا معينو .

كتعد طريقة  .الكحدة الدراسية كتنظيـ دراسي منيجي أك عمى الخبرةاف ىذه الطريقة تقكـ عمى    
الكحدات مف الطرائؽ الحديثة في مجاؿ التعميـ حيث ينتقؿ فيو محكر العممية التعميمية مف االىتماـ 
بالمعمـ كالمادة الدراسية إلى االىتماـ بالمتعمـ نفسو، فيتـ تقديـ المادة العممية لمدارسيف بشكؿ يتناسب 

 استعداداتيـ كقدراتيـ .مع 
لألسمكب السائد في تنظيـ المكاد الدراسية كالخبرات  .أف ظيكر طريقة الكحدات كاف نتيجة   

التعميمية كىي تقسيـ كؿ مادة مف المكاد إلى أجزاء أك أقساـ صغيرة دكف أف يككف لكؿ جزء مف ىذه 
عمى حقائؽ  المتعمميفى حصكؿ األجزاء في معظـ األحياف مغزل أك قيمة في حد ذاتو مما أدل إل

كأفكار مفككة كغير مترابطة، يعتمدكف في الحصكؿ عمييا في الغالب عمى الذاكرة كالحفظ دكف الفيـ 
دراؾ العالقات كالركابط بينيا، كىذا بدكره أدل إلى قياـ محاكالت متعددة، فظيرت  الصحيح ليا كا 

 يقة حؿ المشكالت كطريقة الكحداتطريقة المشركع كطر 
 
 لوحدة الدراسية:ا

دراسة خطط يقـك بيا التالميذ في صكرة سمسمة  " :ىػ( ىي ٤٦٤٫كالكحدة الدراسية كما يراىا.)فرج: 
مف األنشطة التعميمية المتنكعة تحت إشراؼ المعمـ كتكجييو كتنصب الدراسة عمى مكضكع مف 

 -٦٪٤حياتيـ. ص المكضكع التي تيـ التالميذ أك عمى مشكمة مف المشكالت التي تكاجييـ في 
٧٪٤ 

( " الكحدة الدراسّية بأّنيا " تنظيـ لمنشاطات كالخبرات، كأنماط التعميـ Good.V: 1999كعرؼ)
 المختمفة حكؿ ىدؼ معّيف، أك مشكمة معّينة، ُتحّدد بالتعاكف بيف مجمكعة مف المتعّمميف كمعّمميـ "
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ىػ(:الى انيا )تجميع المعمكمات كاألفكار كالمفاىيـ المرتبطة بالمكضكع مع  ٤٦٤٫كأشار.)جاف: 
بعضيا البعض بقصد تكحيد معمكمات الطالب كأفكاره حكؿ ىذه النقطة. كلذلؾ سميت كحدة النيا 

 ٧٨٥تيدؼ إلى كحدة معمكمات الطالب كأفكاره( ص 
ة ارتكاز تتجمع حكليا المعمكمات كاألفكار المختمفة ق(ػ: )أنيا نقط ٤٦٤٧)األحمد كاليكسؼ: .كيرل

كقد تمثؿ مشكمة أك خبرة أك تعميـ لظاىرة البيئة أك مكقؼ مف مكاقؼ الحياة كأف اختيار محتكل 
االعتبار اىتمامات الطمبة  .الكحدات يستند عمى الكتاب المنيجي كالمادة الدراسية آخذيف بنظر

 .٤١١ص  كحاجاتيـ(
ـ(: ىي الطريقة التي تعتمد عمى فعالية المعمـ في حسف اختياره لمادة الدرس  ٤١١٧كيرل.)األميف: 

التي تشمميا الكحدة المراد تعميميا كفي اختيار المصادر ككضعيا في متناكؿ ايدم الطالب. ص. 
 .٪٤٤ص  - ٤٤٩

ية (.بانيا " طريقة تدريسية تتضمف مجمكعة مف األنشطة كالميارات المعرف٤٫٫٫عرفيا.)الصراؼ: 
كالعممية المقسمة الى مراحؿ يقـك بيا كؿ مف المدرس كالطمبة يتخمميا اختبارات تككف متبكعة بتقديـ 

 (.٤١: ٤٫٫٫تغذية راجعة في نياية كؿ مرحمة )الصراؼ: 
 

(. بأنيا " مجمكعة اإلجراءات الصفية التي يتخذىا المدرس لتنفيذ مادة ٤١١٤كعرفيا. )الركاضية: 
الميذ في مكاقؼ تعمميو متكاممة تثير اىتماماتيـ كتتطمب منيـ أنشطة متنكعة دراسية معنية تضع الت

 (.٪٪٤، ٤١١٤تؤدم الى بمكغ مجمكعة مف األىداؼ التعميمية )الركاضية، 
(.بأنيا " عبارة عف مكضكع ىاـ مف مكضكعات الدراسة التي تيـ ٤١١٥كعرفيا.)الشافعي كآخركف: 

قؿ مف حقكؿ المعرفة تتضح جكانبو كيدرسو الطالب متكامال المتعمـ يجمع حكلو المعمكمات مف كؿ ح
 (.٤١١٥:٥١٤")الشافعي كآخركف:
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 مزايا خطة الوحدات التعليمية

 تساعد الطالب عمى أتقاف الميارات .  -٤
 اليدؼ السمككي يككف كاضح لمطالب . -٤
 يككف الطالب اكثر تكجيا نحك النشاط الممارس .  -٥
 الدرس.اغمب االحياف تحقؽ ىدؼ  -٦

 
 عيوب خطة الوحدات التعليمية

 تتسبب في بعض االحياف ممؿ لدل الطمبة .  -٤
 يككف الطالب سمبيا اذا لـ يستطيع تأدية الميارة المراد تعمميا.  -٤
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 )خطة الوحدات التعليمية لدرس التربية الرياضية(
 انًذسسح: اػذادَح انىثثح                       انهذف انرشتىٌ: ذجسُذ قُى االنرضاو وانعثػ                    

 دقُقح 54انهذف انرؼهًٍُ: ذؼهُى انذدشجح فٍ كشج انقذو                                         انىقد: 

 انصف: انثاٍَ يرىسػ                                   االدواخ انًسرخذيح: كشاخ قذو, اهذاف, شىاخص

 

اقساو انىدذج 

 انرؼهًُُح

انهذف    انىقد

 انسهىكٍ

 انرقىَى      انرُظُى            يذرىي انىدذج انرؼهًُُح      

انقسى 

 االػذادٌ

اٌ َصغٍ - د31

انطانة نالنرضاو 

 وانعثػ 

اٌ َؤدٌ  -

انطانة ادًاء 

 انًىاَغ

وقىف انطالب تخػ َسق واداء 

ثى  -انرذُح انشَاظُح وذسجُم انغُاب

 -انهشونح انجاَثُح -انسُش انهشونح

 -انهشونح تعشب انىسك تانكؼثٍُ

انسُش يغ فرم انجزع نهجاَثٍُ 

 وانىقىف ػهً شكم قاغشاخ

********* 

********* 

        يذسط     

  * 

انرأكُذ ػهً  -

 االنرضاو 

انرأكُذ ػهً  -

 انهشونح انذقُقُح
انًقذيح 

 واالدًاء

 د8

انرًاسٍَ 

 انثذَُح

  د4

اٌ َؤدٌ -

انرًاسٍَ  انطانة

 تشكم صذُخ

 )انىقىف( قفضاخ ػهً انثقغ )دش(-

)انىقىف( سفغ انزساػٍُ ػانُا  -

 وخفعهًا )ػذذاٌ(

)انىقىف( فرم انجزع نهجاَثٍُ  -

 تانرؼاقة

 ػذاخ( 5) 

)انىقىف( يشجذح انشجهٍُ نالياو -

 واالػهً وانخهف )دش(

 
   *  

 

انرأكُذ ػهً وقىف 

انطالب تشكم َصف 

 دائشج
 انقفض انًىصوٌ

 انزساػٍُ

 انجزع

 انشجهٍُ

 

  د72 انقسى انشئُسٍ

أٌ َثذٌ انطانة 

سأَه ػشض 

 انًهاسج

 

َقىو انًذسط تؼذ ذشكُم انطالب -

ػهً شكم يشتغ َاقص ظهغ َششح 

انُىادٍ انركُُكُح نًهاسج انذدشجح 

فٍ كشج انقذو ثى َؼشض انًهاسج اياو 

 انطالب 

قُاو تؼط انًرؼهًٍُ تأداء انًهاسج  -

 وذصذُخ االخطاء يٍ قثم انًذسط  

 

********* 

*          * 

 يذسط         *

********** 

 

انرأكُذ ػهً ذصذُخ -

انخطأ يٍ قثم 

 انًذسط

انُشاغ 

 انرؼهًٍُ

 د4

انُشاغ 

 انرطثُقٍ

  د77

اٌ َطثق 

انطانة يهاسج 

انذدشجح فٍ 

كشج انقذو 

تًسرىي جُذ 

 جذا

 تؼذ ذقسُى انطالب انً يجًىػرٍُ

انًجًىػه االونً ذؤدٌ انذدشجح -

تذاخم انقذو تٍُ انشىاخص رهاتا 

 واَاتا

انًجًىػه انثاَُح ذؤدٌ انذدشجح  -

و( رهاتا 34تًقذو انقذو نًسافح )

 واَاتا

 

 

 
 

 

 

 

انرأكُذ ػهً وظغ  -

انجسى اثُاء 

 انذدشجح

 اٌ َثشص انطانة د4 انقسى انخرايٍ

قذساذه 

 انرُافسُح

نؼثح اسىد وأتُط /َقىو انًذسط 

ترقسُى انصف انً يجًىػرٍُ االونً 

االسىد و انثاَُح االتُط/ فؼُذيا 

َُادٌ اسىد ذُطهق يجًىػح االسىد 

َذى االياو وذذاول انًجًىػح انثاَُح 

 االيساك تها  

  

انرأكُذ ػهً اظهاس -

 انًشح تٍُ انطالب
 د1

انطانة أٌ َؼىد  د7 

انً انذانح 

 االػرُادَح

 سادح اَجاتُح

)وقىف( ذًطُح انزساػٍُ, ويشجذح 

 انشجهٍُ

انرأكُذ ػهً انشادح - 

 انُفسُح

 


