وــمــــــىذج تــحــهــيـــم مـحـتــــــىي
انفصم اندراسي األول 8102/8102
انمستىي :انـصــف  :انرابع
انصفحاث 82-0108 :
عىىان انىحدة  :انممهكت األردويت انهاشميت
تم انتحميم مه مىقع األوائم
الـمـفــاهــيــم
األفكار
المهارات
والمصطلحات
الوحدة
الوحدة األولى

المممكة األردنية

الهاشمية األرض
والسكان

الدرس األول :موقع وطني
الدرس الثاني اشكال سطح

األرض في وطني
الدرس الثالث:

السكان في وطني

انــمـبــحــــــث  :اجتماعياث

القيم واالتجاهات

 -عمل جدول يوجد فيه

يستوعب المفاهيم و

 -ان يقدر أهمية الوطن

الخريطة

اسماء القارات والمحيطات

المصطمحات و التعميمات

يقدر اهمية الخريطة

الموقع

معرفةةةة وطنةةةه فةةةي ا قةةةارة والمهارات

الحدود

الحقائق والتعميمات
أنا مواطن أردني

ويكتسب القيم و االتجاهات

يحافظ عمى وطنه

المحافظة

يقع

يتعرف عىل موقع المممكة

يقدر أهمية األسرة

ومن الشرق العراق ومن الغرب

القارة

تحديةةةةد موقةةةةع مةةةةد عمةةةةةى

األردنية الهاشمية عمى خريطة

يحافظ عمى نظافة وطنه

فمسطين

اشكال سطح األرض

تحديد االتجاهات

رسم اشكال سطح األرض

معرفة اشكال سطح األرض

اليابسة والماء (ج ل ،سهل ،

يمم بفائدة السكان

يوجد في وطني السهول والصحراء

األسرة

يقةةةةةةةةدر اهميةةةةةةةةة العةةةةةةةةادات

واد ،بحر ،نهر)

التعرف عمى مهن السكان

(سكان المدن ،الريف ،البادية)

االتجاهات

انماط المعيشة

الخريطة

والتقاليد

العالم

التعرف عمى سكانه وصفاتهم

يحب وطنه

يمم بأهمية المهن

يحد وطني من الشمال سوريا

من الجنوب المممكة العربية السعودية

والوديان

يتنوع السكان في مد ووطني األردن

دور األسرة في ناء المجتمع
األردني

معرفة التنوع السكاني
form#Qf71_1-47rev.a

وــمــــــىذج تــحــهــيـــم مـحـتــــــىي
انمستىي :انـصــف  :انرابع
عىىان انىحدة  :بيتي انكبير ( وطىي )
الوحدة
الوحدة الثانية

بيتي انكبير ( وطىي )
الدرس األول:

وطني يتي

الدرس الثاني:
المحافظة عمى الموارد في

وطني

الدرس الثالث:

الـمـفــاهــيــم
والمصطلحات
مدرسة

جامعة

جسور
يوت

ترشيد

إعادة االستخدام

التدوير

نفايات
الطاقة

انفصم اندراسي األول 8102/8102
انصفحاث 72-01 :
األفكار

المهارات
اسةةةةةتخدام المرافةةةةة وعةةةةةدم

الع ث ها

االهتمام نظافة األماكن

استخدام الميا في الر

اسةةةةةتخدام الميةةةةةا بةةةةةالطرق

الصحيحة

اسةةةةتخدام الطاقةةةةة بةةةةالطرق

يدرك مفهوم الوطن
وممتمكاته العامة

يدرك اهمية المحافظة عمى
الوطن وممتمكاته

يدرك طرق الحفاظ عمى
ال يئة

انــمـبــحــــــث  :اجتماعياث

القيم واالتجاهات

الحقائق والتعميمات

يحةةافظ عمةةى الميةةا فةةي كةةل استخدام الطاقة بالطرق الصحيحة

مكان

يحةةافظ عمةةى الطاقةةة فةةي كةةل استخدام الميا بالطرق الصحيحة

مكان

يحافظ عمى وطنه

حب الوطن واالهتمام به

الصحيحة

الكهرباء
الوقود

المحافظة عمى الحياة في وطني
الدرس الرابع:

ترشيد استهالك الطاقة في

وطني
form#Qf71_1-47rev.a
تم التحميل من موقع األوائل

وــمــــــىذج تــحــهــيـــم مـحـتــــــىي
انمستىي :انـصــف  :انرابع
تم انتحميم مه مىقع االوائم
عىىان انىحدة  :رحهت في وطىي
الوحدة
الوحدة الثالثة:
رحلة في وطني

الـمـفــاهــيــم
والمصطلحات
السياحة

انفصم اندراسي األول 8102/8102
انصفحاث 12 - 11 :
المهارات
تحديد المواقع
السياحية

األماكن السياحية

القالع والقصور الصحراوية

األفكار
مفهوم المواقع السياحية

القيم واالتجاهات

الحقائق والتعميمات

المحافظالالة لالالى األمالالاكن االهتمام بالمواقع السياحية
السياحية

يتعرف المواقع السياحية

التمييز بين المواقع
الدرس األول:
القالالالالاللق والقصالالالالالور السياحية
المواقع السياحية في وطني الصحراوية
رسم المواقع السياحية
الدرس الثاني:

انــمـبــحــــــث  :اجتماعياث

كتابة اسماء المواقع
السياحية
معرفة المسافات بين
للوصول الى المواقع
السياحية

يلم بمفهوم السياحة
يدرك اهمية المواقع
السياحية
يزور المواقع السياحية

الالالالدم العب الالالال باألم الالالالاكن التحد
السياحية

ن المواقع السياحية

زيالالارة األمالالاكن السالالياحية حب المواقع السياحية
والتع الالرف ليه الالا و ل الالى
أهميتها
ادراك المواقالالالالالالالع السالالالالالالالياحية
وأهميتها التاريخية

form#Qf71_1-47rev.a

