الـــــــــــــخـــــــــــــطة الفـــــــــــــصلـــــــــية
الفــــصـــــــــــــــل الــــــــدراســـــــــــــــــــي االول

علوم
االرض

العاشر

للعام الدراسي 1029- 1028

اعداد المعلم  :محمد العقيلي
عنوان الوحدة  :االرصاد الجوية

الفصل االول  :عناصر الطقس

الصفحات  88 – 8 :عدد الدروس  3 :دروس الفترة الزمنية 9/ 1 :

الى

20/ 10

التقويم
النتاجات





يوضح المصود
بالمصطلحات الواردة
في الوحدة.
يفرق بين الطقس
والمناخ .
يصف بعض عناصر
الطقس كالرياح ودرجة
الحرارة وكيفية قياسها.
يستطيع اجراء
الحسابات الرياضية.

 يبن العالقة بين درجة
الحرارة وكثافة الهواء
والضغط الجوي.
 يعرف كيفية قياس
سرعة الرياح واتجاهها
 يوضح القوى المؤثرة
على الرياح.


المواد والتجهيزات
 الكتاب المدرسي.
 السبورة .
 المختبر المدرسي

استراتيجيات التدريس
 التدريس
المباشر.
 التعلم
الجماعي
 التعلم من
خالل النشاط
 اسئلة واجوبة

االستراتيجيات

االدوات

التقويم
المعتمد
على االداء

سلم
التقدير
اللفظي

 االنشطة الواردة
في الكتاب .
 الزيارات
الميدانية .

التواصل
القلم
والورقة

انشطة مرافقة

امتحان
قصير

 قراءة النصوص
الواردة .
 الرحالت العلمية

التأمل الذاتي
 اشعر بالرضا عن :
 التحديات :
 مقترحات للتحسين :

الـــــــــــــخـــــــــــــطة الفـــــــــــــصلـــــــــية

علوم
االرض

الفــــصـــــــــــــــل الــــــــدراســـــــــــــــــــي االول

العاشر

للعام الدراسي 1029- 1028
اعداد المعلم  :محمد العقيلي

عنوان الوحدة  :االرصاد الجوية

الفصل االول  :خرائط الطقس

الصفحات  54 – 82 :عدد الدروس  7 :دروس الفترة الزمنية 20/12 :

الى

21/ 4

التقويم
النتاجات
 يمثل خطوط تساوي
الضغط الجوي على
خريطة الطقس .
 يوضح العوامل المؤثرة
على الضغط الجوي.
 يفسر الخرائط الجوية
النتعة بالظواهر الجوية
كالجبهات الباردة.
 يصنف الكتل الهوائية
حسب منشئها .

المواد والتجهيزات
 الكتاب المدرسي.
 السبورة .
 المختبر المدرسي

استراتيجيات التدريس
 التدريس
المباشر.

االستراتيجيات

االدوات

التقويم
المعتمد
على االداء

سلم
التقدير
اللفظي

 التعلم
الجماعي

التواصل

 التعلم من
خالل النشاط

القلم
والورقة

 اسئلة واجوبة

امتحان
قصير

انشطة مرافقة
 االنشطة الواردة
في الكتاب .

التأمل الذاتي
 اشعر بالرضا عن :

 الزيارات
الميدانية .

 التحديات :

 قراءة النصوص
الواردة .

 مقترحات للتحسين :

 الرحالت العلمية

الـــــــــــــخـــــــــــــطة الفـــــــــــــصلـــــــــية

علوم
االرض

الفــــصـــــــــــــــل الــــــــدراســـــــــــــــــــي االول

العاشر

للعام الدراسي 1029- 1028
اعداد المعلم  :محمد العقيلي

عنوان الوحدة  :العمليات الجيولوجية الداخلية

الفصل االول  :الزالزل

الصفحات  77 – 54 :عدد الدروس  7 :دروس الفترة الزمنية 21/5 :

الى 2/ 9

التقويم
النتاجات








يوضح المقصود
بالمصطلحات الواردة
في الوحدة .
يفسر آلية حدوث
الزالزل تبعا لنظرية
االرتداد المرن .
يتعرف اجزاء محطة
الرصد الزلزالي .
يقارن بين انواع
االمواج الزلزالية من
حيث :مكان حدوثها
,سرعة وصولها الى
محطة الرصد
يميز بين قوة الزلزال
من شدته .
يتعرف الى زلزالية
االردن .

المواد والتجهيزات
 الكتاب المدرسي.

استراتيجيات التدريس
 التدريس
المباشر.

االستراتيجيات

االدوات

التقويم
المعتمد
على االداء

سلم
التقدير
اللفظي

 السبورة .
التواصل
 المختبر المدرسي

 التعلم
الجماعي
 التعلم من
خالل النشاط
 اسئلة واجوبة

القلم
والورقة

امتحان
قصير

انشطة مرافقة
 االنشطة الواردة
في الكتاب .

 الزيارات
الميدانية .

 قراءة النصوص
الواردة .

 الرحالت العلمية

التأمل الذاتي
 اشعر بالرضا عن :

 التحديات :

 مقترحات للتحسين :

