تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :الحضارات المدٌمة فً األردن.

النتـــــاجــــات
 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

الصفحات73 - 6 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تحلللل ر للر مولللع األردن فللً لٌللام الحضللارات المدٌمللة علللى  -8خرٌطة األردن.
ررضه منذ رلدم العصور.

 -7الشبكة العنكبوتٌلة

 -7تبٌن عوامل نشأة الحضارات المدٌمة فً األردن.

(اإلنترنت).

 -4تتعللرؾ إلللى الحضللارات :الموابٌللة والعمونٌللة والنبطٌللة التللً  -4صور.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 2إلى شهر ( ) 00

أنشطة مرافقة

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

ملللللج الجللللدول الموجللللود

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

صلللفحة  08ملللن الكتلللاب

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

__________

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

المدرسً.
 -8تنللللللٌم رحللللللة إللللللى

__________

متحؾ األردن.

 -التحدٌات:

 -7بللالرجوإ إلللى المولللع

__________
__________

لامت على ررض األردن.
 -5تتعللرؾ إلللى رهللم المعللالم األ رٌللة العائللدة لحضللارة المللوابٌٌن

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

اإللكترونللللللللً الخللللللللا

اللفلً

بلللوزارة السلللٌاحة ودائلللرة

 -6تبلللٌن رهلللم المللللاهر الحضلللارٌة عنلللد الملللوابٌٌن والعملللونٌٌن

الوحدة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

الجماعً

والعمونٌٌن واألنباط فً األردن.

التأمل الذاتي حول

واألنباط.

اآل ار العامة ٌطللب كتابلة

 -3ت من اإلنجازات الحضارٌة التً لدمها الموابٌون والعمونٌلون

تمرٌللللللللر عللللللللن إحللللللللد

واألنباط.

الحضلللارات المدٌملللة فلللً

 -2تمللدر مسللاهمة المللوابٌٌن والعمللونٌٌن واألنبللاط فللً الحضللارة

األردن.

اإلنسانٌة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

 -2تمدر رهمٌة األردن على خرٌطة السٌاحة العالمٌة.
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الحضارات المدٌمة فً األردن.

المفاهيم والمصطلحات

 نولع األردن ور ره فً  -حلؾ الدٌكابولٌس.لٌام الحضارات المدٌمة - .وادي فٌنان.
 -الحضارة الموابٌة.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات73 - 6 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 مسلللة مٌشللع رو حجللر مٌشللع مسلللة تارٌخٌللة كتبهللا  -تلللللللللللل من اإلنجللللللللللللازات  -مللن الشللكل ( )0 - 0إلللى ٌ -طلب ملن الطالبلات مللجالملن مٌشع ،ملن المملكة الموابٌة التلً لهلرت فلً الحضلللللارٌة التلللللً للللللدمها الشكل (.)81 - 0

 -العصلللللللر الحجلللللللري وسط األردن فً المرن التاسلع لبلل الملٌالد ،وتعتبلر الموابٌلللللللون والعمونٌلللللللون

الجلللدول الموجلللود صلللفحة
 08من الكتاب المدرسً.

 -الحضارة العمونٌة.

النحاسً.

مللن رلللدم المسللالت التارٌخٌللة فللً بللالد الشللام والتللً واألنباط.

 -تنلللٌم رحلللة إلللى متحللؾ

 -الحضارة النبطٌة.

 -ذٌبان.

ٌخلد فٌها انتصاره على بنً إسرائٌل فلً علام  - 251تملللدر مسلللاهمة الملللوابٌٌن

األردن.

ق.م ،.حٌث ٌعتبر ذكرهم فٌها األلدم للنن .ركتشلفت والعملللونٌٌن واألنبلللاط فللللً

 -بللللالرجوإ إلللللى الموللللللع

 مللللللللاهر الحضلللللللارة  -كموش.النبطٌة.

 -ربة مواب.

فً ذٌبان ،عاصمة الموابٌٌن ،فً عام 0262م على الحضارة اإلنسانٌة.

اإللكترونً الخا

 -الملن مٌشع.

ٌد رحلد الرهبلان األلملان العلاملٌن فلً الملدس .وهلً  -تمللدر رهمٌللة األردن علللى

السلللللٌاحة ودائلللللرة اآل لللللار

 -ربة عمون.

محفولللة اآلن فللً متحللؾ اللللو ر فللً بللارٌس ،كمللا خرٌطة السٌاحة العالمٌة.

العامللة ٌطلللب كتابللة تمرٌللر

 -لارورة تل سٌران.

ٌوجد نسخة منها فً متحؾ متحؾ األردن .وتتكون  -تحللافل علللى للار وطنهللا

علللللن إحلللللد الحضلللللارات

 -المرافمات الجنائزٌة.

المسلة من  74سطر منموشلة عللى الحجلر البلازلتً الشللللللللاهدة علللللللللى رلللللللللً

المدٌمة فً األردن.

 -رجم الملفوؾ.

االسلللود ،كانلللت تعلللرؾ فلللً الملللرن التاسلللع عشلللر الحضارة اإلنسانٌة.

 -األنباط.

ب"الحجللر المللوابً"  .تبلللػ ربعللاد المسلللة كالتللالً:

 -الرلٌم.

 084سلللم ارتفاعلللا 30 ،سلللم عرضلللا وعمملللا وهلللً

 -رم الجمال.

مموسة من األعلى.
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بوزارة

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :نشأة الدولة األموٌة وتطورها.

النتـــــاجــــات
 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

الصفحات35 - 72 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعللرؾ علللى كٌفٌللة انتمللال الخالفللة إلللى األمللوٌٌن ولللروؾ  -8خرٌطة العالم.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 00إلى شهر ( ) 0

أنشطة مرافقة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

كتابللة تمرٌللر توضللح فٌلله

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

سبب اطلالق لملب خلامس

__________

اختبار لصٌر

سلم

الخلفللللاء الراشللللدٌن علللللى

ملؾ الطالب

التمدٌر

الخلٌفللللللللة عمللللللللر ابللللللللن

لٌامها.
 -7تعدد رهم ملاهر نلام الحكم وإلدارة فً الدولة األموٌة.

(اإلنترنت).

اسئلة واجوبة

 -4توضح دور الوالة فً ت بٌت ال ُحكم األموي.

 -4صور.

التعلم التعاونً

__________

عبدالعزٌز.

 -التحدٌات:

 -8تنللللللٌم رحللللللة إللللللى

__________
__________

 -5تتعلللرؾ إللللى رهلللم الموسسلللات اإلدارة ومهامهلللا فلللً الدوللللة

الجماعً

األموٌة.

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

متحؾ األردن.

اللفلً

 -7بللالرجوإ إلللى الشللبكة

على الدولة األموٌة.

الوحدة

__________

 -7الشبكة العنكبوتٌلة

 -6تبللٌن نتللائك حركللة تعرٌللب الللدواوٌن وتعرٌللب النمللود ور رهللا

التأمل الذاتي حول

 -3تتعرؾ إلى ملاهر اهتمام األموٌٌن بالجٌش والبحرٌة.

العنكبوتٌللللللة (اإلنترنللللللت)

 -2تبللٌن العوامللل التللً ردت إلللى ضللعؾ الدولللة األموٌللة للم إلللى

ٌطلب من الطالبلات كتابلة

سموطها.

تمرٌللر عللن معركللة بللالط

 -2ت من دور األموٌٌن فً نشر اإلسالم واللؽة العربٌة فً رماكن

الشهداء.

واسعة من العالم.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :نشأة الدولة األموٌة وتطورها.

المفاهيم والمصطلحات

 -لٌام الدولة األموٌة.

 -عام الجماعة.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات35 - 72 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -فتحت مدٌنة سمرلند على ٌد سعٌد بلن ع ملان ابلن  -تللل من دور األملللوٌٌن فلللً  -مللن الشللكل ( )0 - 8إلللى ٌ -طلب من الطالبات كتابلة

 -نلام الحكم واإلدارة.

 -ربا الملون.

عفان صلحا عام 55هـ635 -م ،م فتحهلا سلالم ابلن نشر اإلسالم واللؽة العربٌة الشكل (.)03 - 8

تمرٌلللر توضلللح فٌللله سلللبب

 -الدواوٌن.

 -والٌة العهد.

زٌاد علام 60هلـ620 -م بعلد مماوملة عنٌفلة .لم فلً فللللً رمللللاكن واسللللعة مللللن

اطالق لمب خلامس الخلفلاء

 -الجٌش والبحرٌة.

 -لاضً الملالم.

سللنة (23هللـ ـ  315م) تللم الفللتح اإلسللالمى لمدٌنللة العالم.

الراشدٌن على الخلٌفة عمر

 -الفتوحات األموٌة.

 -الحاجب.

"سللمرلند" عللللى ٌللد المائلللد المسللللم لتٌبللة بلللن مسللللم

ابن عبدالعزٌز.

 -سموط الدولة األموٌة.

 -عامل السوق.

البللاهلً للم رعللاد فتحهللا مللرة رخللر سللنة (28هـللـ

 -تنلللٌم رحلللة إلللى متحللؾ

 -مدٌنة واسط.

301م) .وبعد الفتح اإلسالمى لام المسلمون بتحوٌل

األردن.

 -حركة التعرٌب.

عدد من المعابلد إللى مسلاجد لتأدٌلة الصلالة ،وتعللٌم

 -بللللالرجوإ إلللللى الشلللللبكة

 -السكة.

الدٌن اإلسالمى ألهل البالد.

العنكبوتٌلللللللة (اإلنترنلللللللت)

 -دٌوان الخاتم.

 -طارق بن زٌاد النفزي هلو لائلد مسللم فلتح إسلبانٌا

ٌطلللب مللن الطالبللات كتابللة

 -الخمٌس.

مولى األمٌر موسى بن نصٌر رمٌر رفرٌمٌلا ملن لبلل

تمرٌلللر علللن معركلللة بلللالط

 -األسطول.

الخلٌفلللة األملللوي الولٌلللد بلللن عبلللد المللللن ،للللاد رول

الشهداء.

 -المنجنٌك.

الجٌوش اإلسالمٌة التً دخللت شلبه جزٌلرة رٌبٌرٌلا.

 -الصوائؾ والشواتً.

ٌعتبر طارق بن زٌاد من رشهر المادة العسكرٌن فلً

 -النار اإلؼرٌمٌة.

التللارٌخ و ٌحمللل جبللل طللارق جنللوب إسللبانٌا رسللمه

 -بالد ما وراء النهر.

حتى ٌومنا هذا و لد توفً فً سنة 381م.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال انً لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :الملاهر الحضارٌة للدولة األموٌة.

النتـــــاجــــات
 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

الصفحات40 - 4 :

عدد الحصص01 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تمٌللز بللٌن رسللالٌب الزرتعللة فللً العصللر األمللوي ُمبٌنلله رهللم  -8خرٌطللللة الللللوطن

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 8إلى شهر ( ) 4

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0بلللالرجوإ إللللى مكتبلللة  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

المدرسللللللة ٌطلللللللب مللللللن

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

الطالبات كتابة تمرٌر علن

__________

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

رهللللللم الصللللللناعات فللللللً

وتمارنها بم ٌالتها فً الولت الحاضر.

(اإلنترنت).

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

 -4تبٌن دور األموٌٌن فً تنشٌط التجارة وتنمٌتها.

 -4صور.

الجماعً

العربً.

المحاصٌل الزراعٌة.

 -7تتعرؾ إلى رصناؾ الحرؾ والصناعات فً العصلر األملوي  -7الشبكة العنكبوتٌلة

 -5تعدد فئات المجتمع فً العصر األموي.
 -6تتعرؾ إلى دور رهل الذمة والموالً فً العصر األموي.
 -3تعدد رصناؾ العلوم فً العصر األموي ورٌرز علمائها.

العصر األموي.

__________

ٌ -8طللللب ملللن الطالبلللات  -التحدٌات:
كتابلللة تمرٌلللر علللن ربلللرز

__________
__________

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

علماء العصر األموي.

اللفلً

 -7جملللللع صلللللور تبلللللٌن

 -2تتتبع طرق التجارة فً العصر األموي على الخرٌطة.

اإلنجلللللللازات العمرانٌلللللللة

 -2تستنتك ملاهر فن العمارة عند األموٌٌن.

للعصر األموي.

 -01ت من إنجازات بنً رمٌة فً مجاالت الرعاٌة االجتماعٌة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

 -00تللل من دور األملللوٌٌن فلللً تبنلللً التسلللامح اللللدٌنً والتعلللاٌش

__________

السلمً مع ؼٌر المسلمٌن.

__________

 -08نمدر دور علماء مدٌنة العمبة (رٌلة) فً رواٌة علم الحدٌث.
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الملاهر الحضارٌة للدولة األموٌة.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

الصفحات40 - 4 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -الحٌاة االلتصادٌة.

 -التبوٌر.

 -النٌللروز هللو العٌلللد التملٌللدي اللللذي ٌحتفللل خاللللله  -تل من إنجللازات بنللً رمٌللة  -مللن الشللكل ( )0 - 7إلللى  -بلللللالرجوإ إللللللى مكتبلللللة

 -الحٌاة االجتماعٌة.

 -التناوب.

بللررس السللنة الفارسللٌة فللً منللاطك النفللوذ التللارٌخً فللللللً مجللللللاالت الرعاٌللللللة الشكل (.)84 - 7

المدرسلللللللة ٌطللللللللب ملللللللن

لالمبراطورٌة الفارسٌة من لارة سٌاٌ ،حتفل به فلً االجتماعٌة.

الطالبللات كتابللة تمرٌللر عللن

واإلنسانٌة والتطبٌمٌة.

 -ورق البردي.

ٌوم االعتدال الربٌعً الذي ٌملع علادة بلٌن  81و - 80تللل من دور األملللوٌٌن فلللً

رهم الصناعات فلً العصلر

 -العمارة.

 -دٌوان الزمنى.

ذار ،وٌعتبر البعض هذه المناسبة حفلة الربٌع.

تبنللللللً التسللللللامح الللللللدٌنً

 -ابن ر ال.

 -تنللاول الك ٌللر مللن العلمللاء األمللوٌٌن ٌللات المللر ن والتعلاٌش السللمً ملع ؼٌللر

ٌ -طلب من الطالبات كتابلة

 -النٌروز والمهرجان.

الكللرٌم بالتفسللٌر واشللتهر مللنهم عبللد هللا بللن عبللاس المسلمٌن.

تمرٌلللر علللن ربلللرز علملللاء

 -الكتاتٌب.

والحسلللن البصلللر  .كملللا واهلللتم األموٌلللون رٌضلللا  -نملللدر دور علملللاء مدٌنلللة

العصر األموي.

 -علم الحدٌث.

بالعلوم الدنٌوٌة فمام علم التارٌخ عللى ٌلد وهلب ابلن العمبة (رٌلة) فً رواٌة عللم

 -جمللللللللع صللللللللور تبللللللللٌن

 -البٌمارستان.

منبه وعروة بن الزبٌر بن العلوام وؼٌلرهم .ونشلأت الحدٌث.

اإلنجلللللللللازات العمرانٌلللللللللة

 -علم التارٌخ.

الكٌمٌلللاء بمفهومهلللا العلملللى والتطبٌملللى البعٌلللد علللن

للعصر األموي.

 -علم الصنعة.

الخرافللات و السللحر .وكللان الللدور األكبللر فللً ذلللن

 -المٌروان.

لألمٌر األمو خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة وبرزت من

 -مدٌنة واسط.

المللدن فللً علللم الكٌمٌللاء اإلسللكندرٌة و جندٌسللابور.

 -لصر الحٌر الؽربً.

وإضافة لذلن نمت الترجمة فً دمشلك واإلسلكندرٌة

 -العلللللللللللللوم الدٌنٌللللللللللللة  -التجارة الداخلٌة.

واشللتهر مللن المتللرجمٌن المسلللمٌن فللً ذلللن العصللر
حسلللان بلللن ربلللى سلللنان اللللذ كلللان ٌكتلللب بالعربٌلللة
والفارسٌة والسرٌانٌة.
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األموي.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال انً لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :األردن فً العصر األموي.

النتـــــاجــــات

الصفحات64 - 48 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعرؾ إلى مفهوم جند األردن وحدوده.

 -8خرٌطة األردن.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 4إلى شهر ( ) 6

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

تحدٌللد مولللع جنللد األردن

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

على خرٌطة األردن.

__________

وتوزٌعها الجؽرافً.

(اإلنترنت).

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -8بلللالرجوإ إللللى مكتبلللة

 -4تتعرؾ إلى ملاهر اهتمام األموٌٌن بمافلة الحك الشامً.

 -4صور.

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

المدرسللللللة ٌطلللللللب مللللللن

 -7تعللدد رهللم المبائللل العربٌللة فللً األردن فللً العصللر األمللوي  -7الشبكة العنكبوتٌلة

الطالبات كتابة تمرٌر علن  -التحدٌات:

 -5تفسلللللر سلللللبب اهتملللللام الخلفلللللاء األملللللوٌٌن ببنلللللاء المصلللللور

الجماعً

الصحراوٌة.

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

 -6تحلل رساب توزٌع مدن جند األرد على الث دول حالٌا.
 -3تستنتك رهمٌة منازل الحك األردنٌة على طرٌك الحك الشامً.

__________

طرٌك الحك الشامً.

__________

التمدٌر

ٌ -7طللللب ملللن الطالبلللات

__________

اللفلً

تحدٌلللللد موللللللع المصلللللور

 -2تحلللدد موللللع المصلللور الصلللحراوٌة األموٌلللة عللللى خرٌطلللة

الصحراوٌة األموٌلة عللى

األردن.

خرٌطة األردن.

 -2تحدد مولع جند األردن على الخرٌطة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

 -01تمدر رهمٌة مولع األردن فً العصر األموي.

__________

 -00تحافل على الموالع األ رٌة والسٌاحٌة فً وطنها.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :األردن فً العصر األموي.

المفاهيم والمصطلحات

 األردن فً رجنلاد بلالد  -األجناد.الشام.

 -جند األردن.

 المبائللللل العربٌللللة فللللً  -الكورة.األردن.

 -الؽساسنة.

 منللازل الحلللك الشلللامً  -جذام.فً األردن.

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 بعلللد رن فُتحلللت بلللالد الشلللام فلللً عهلللد عملللر ابلللن  -تمدر رهمٌلة موللع األردن  -مللن الشللكل ( )0 - 4إلللى ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللاتالخطاب لسمت الشلام إللى مماطعلات علدة دُعلً كلل فً العصر األموي.

الشكل (.)04 - 4

تحدٌلللد موللللع جنلللد األردن

منها ُجندا وكان جند األردن رحد خمسلة رجنلاد تابعلة  -تحلللللافل عللللللى المواللللللع

على خرٌطة األردن.

لوالٌللة الشللام .كانللت األجنللاد األربعللة األخللر جنللد األ رٌلللللة والسلللللٌاحٌة فلللللً

 -بلللللالرجوإ إللللللى مكتبلللللة

لنسرٌن وجنلد دمشلك وجنلد حمل

وجنلد فلسلطٌن .وطنها.

 -اإلمبراطورٌلللللللللللللللللللللة رخذ جند األردن اسمه من نهر األردن وضلم رجلزاء

 المصللور األموٌلللة فلللً البٌزنطٌة.األردن.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات64 - 48 :

المدرسلللللللة ٌطللللللللب ملللللللن
الطالبللات كتابللة تمرٌللر عللن

فً حوض النهر ومحٌطه فً شلرق األردن وشلمال

طرٌك الحك الشامً.

 -لافلة الحك الشامً.

فلسطٌن وجنوب لبنان .كان هذا الجنلد رصلؽر رجنلاد

ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللات

 -الخان.

الشلللام ومركلللزه طبرٌلللة وٌضلللم :طبرٌلللة والسلللامرة

تحدٌللللللد مولللللللع المصللللللور

 -المرحلة.

وبٌسان وفحل وجرش وبٌت راس وجدارا.

الصللحراوٌة األموٌللة علللى

 -سرغ (المدورة).

 -لصر عملرة هلو لصلر صلحراوي رملوي ٌملع فلً

خرٌطة األردن.

 -لصٌر عمرة.

شمال الصحراء األردنٌة فً محافلة الزرللاء بنلاوه

 -لصر الحرانة.

صللؽٌر نسللبٌا لللذلن ٌُسلل ضمٌه الللبعض بالمصللٌر ،شللٌد

 -لصر الطوبة.

المصر فً عهد الخلٌفة الولٌد بن عبد الملن .وٌعتملد
رن المصلر كللان ٌسللتخدم لللرحالت الصللٌد التللً ٌمللوم
بها الخلفاء ورمراء بنً رمٌة.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :الجؽرافٌا.

عنوان الوحدة :الكون من حولنا.

النتـــــاجــــات

الصفحات40 - 6 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعرؾ إلى الكون من حولنا ومولع المجموعة الشمسٌة منه.

 -8األطلللللللللللللللللللللللللس

 -7تستشعر علمة هللا عز وجل فً خلك الكون من حولنا.

المدرسً.

 -4تبٌن خصائ

ومكونات المجموعة الشمسٌة.

 -5تتعللرؾ إلللى خصللائ

 -7الشبكة العنكبوتٌلة

كوكللب األرض التللً جعلتلله مناسللبا (اإلنترنت).
 -4صور.

الستمرارٌة الحٌاة علٌه.
 -6توضح العاللة بٌن دوران األرض حول نفسها ،وتعالب اللٌل
والنهار.
 -3تسلللتنتك العالللللة بلللٌن موللللع األرض ملللن الشلللمس وحلللدوث

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 2إلى شهر ( ) 00

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0بلللالرجوإ إللللى موللللع  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

لناة ناشلونال جٌوؼرافٌلن

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

ربو لبً (المناة الفضائٌة)

__________

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

واختٌار موضلوإ "رحللة

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

فً الولت والفضاء".

__________

ٌ -8طللللب ملللن الطالبلللات  -التحدٌات:

الجماعً
العمل فً

سلم

كتابللة تمرٌللر توضللح فٌلله

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

سللللبب ارتبلللللاط الشلللللعائر

__________

اللفلً

اإلسالمٌة كالصوم والعٌلد

الفصول األربعة.

والحك بالتموٌم الهجري.

 -2تتعرؾ إلى المهارات الالزمة لمراءة الخرائط.

ٌ -7طللللب ملللن الطالبلللات

 -2تسلـتخدم برمجٌلة ( )Google Earthونللام ( )GPSفلً

تحدٌد الموللع الفلكلً لكلل

تحدٌد الموالع الجؽرافٌة.

من األردن والمؽرب.

 -01تدرن لٌمة العمل البشري فً التطور العلمً والتكنولوجً.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :الجؽرافٌا.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الكون من حولنا.

المفاهيم والمصطلحات

 الكلللللون والمجموعللللللة  -المجرة.الشمسٌة.

 -السنة الضوئٌة.

 األرض كوكب الحٌاة - .منطمة البروج. -نتلللللللللللائك حركتلللللللللللً  -ال ُمذنبات.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات40 - 6 :

القيم واالتجاهات

الكبٌرة والبعٌدة جدا كالمسلافة بلٌن األرض والنجلوم وجللل فللً خلللك الكللون مللن الشكل (.)74 - 0

ناشلللونال جٌوؼرافٌلللن ربلللو

بالسنة الضوئٌة .وتعلرؾ السلنة الضلوئٌة عللى رنهلا حولنا.

لبلللللً (المنلللللاة الفضلللللائٌة)

المسافة التً ٌمطعها الضوء فً سنة واحدة.

 -تدرن لٌمة العمل البشري

األرض.
 -مهارات الخرٌطة.

 -المجللللال المؽناطٌسللللً حللول األرض وعللددها  08دورة ،كللل دورة تكللون والتكنولوجً.

مجال استخدام الخرائط.

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -السنة الضوئٌة هً وحدة لٌاس تسلتخدم للمسلافات  -تستشلللعر علملللة هللا علللز  -مللن الشللكل ( )0 - 0إلللى  -بللالرجوإ إلللى مولللع لنللاة

 -النٌازن.

 -التطبٌمات الحدٌ لة فلً لألرض.

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

 -التموٌم الممري هو تموٌم ٌعتمد على دورات المملر فللللللللً التطللللللللور العلمللللللللً

واختٌلللار موضلللوإ "رحللللة
فً الولت والفضاء".
ٌ -طلب من الطالبات كتابلة

شللهرا لمرٌللا واحللدا ،ونلللرا لكللون الللدورة الممرٌللة

تمرٌلللر توضلللح فٌللله سلللبب

 -الشهر الممري.

الواحلللدة حلللول األرض تسلللتؽرق تحدٌلللدا ٌ 82وملللا

ارتبللاط الشللعائر اإلسللالمٌة

 -ال ُمحاق.

و 08ساعة و 44دلٌمة و 8.2178انٌة ،فلنن طلول

كالصلللللوم والعٌلللللد والحلللللك

 -البدر.

الشللهر المملللري ٌكللون إملللا  82رو ٌ 71للوم ،تُعتملللد

بالتموٌم الهجري.

 -محور األرض.

السللنة الممرٌللة كممٌللاس زمنللً فللً التمللوٌم الهجللري

ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللات

 -ممٌاس الرسم.

والمعتمد فً الدٌن اإلسالمً كممٌلاس زمنلً التخلاذ

تحدٌللد المولللع الفلكللً لكللل

 -رموز الخرائط.

األحكللام الشللرعٌة .والسللنة الممرٌللة  08شللهرا فللً

من األردن والمؽرب.

 -المولع الفلكً.

الدٌن اإلسالمً ،وهً :محلرم ،صلفر ،ربٌلع األول،

 تـطـبـٌلـك  Googleربٌع ال انً ،جماد األول ،جملاد ال لانً ،رجلب،.Earth

شللعبان ،رمضللان ،شللوال ،ذو المعللدة ،وذو الحجللة.

 -نلام (.)GPS

والشهر الممري عنلد عاملة النلاس إملا رن ٌكلون 82
رو ٌ 71وما ،رما عند الفلكٌٌن فننه ٌكون ٌ 82وما.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :الجؽرافٌا.

عنوان الوحدة :النلام الطبٌعً.

النتـــــاجــــات
 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.
 -8تسللتخل

الصفحات23 - 48 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

رهمٌللة دراسللة توزٌللع الٌابسللة والمللاء علللى سللطح  -8األطلللللللللللللللللللللللللس
المدرسً.

األرض.

 -7تتعرؾ إلى رسماء المحٌطلات والملارات وتوزٌعهلا الجؽرافلً  -7الشبكة العنكبوتٌلة
(اإلنترنت).

ورهم مالمحها الطبٌعٌة.

الوحدة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

ان تحلللدد علللللى األطلللللس

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

المدرسللً الللدول العربٌللة

اسئلة واجوبة

__________

اختبار لصٌر

سلم

الموجودة فً للارتً سلٌا

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

وافرٌمٌا .

__________

 -8جمللع صللور للكائنللات  -التحدٌات:

 -4تفسر رسباب اختالؾ درجات الحرارة واخلتالؾ للٌم الضلؽط  -4صور.
الجوي على سطح األرض.

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

 -6تتعللرؾ إلللى رنللواإ التكللا ؾ (النللد  ،والصللمٌع ،والضللباب،

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

__________

الجماعً

 -5تمارن بٌن رنواإ الرٌاح على سطح األرض.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 00إلى شهر ( ) 0

الحٌللللة التللللً تعللللٌش فللللً

__________

التمدٌر

لارات العالم الجدٌدة.

__________

اللفلً

 -7عمللللللل لوحللللللة تبللللللٌن

واألمطار ،وال لوج).

طبمات الؽالؾ الجوي.

 -3تستنتك العاللة النتبادلة بٌن عناصر المناخ.

 -4عمل لوحة تبٌن رنواإ

 -2تستخدم النماذج والصلور واألشلكال فلً تفسلٌر المصلطلحات

األمطار.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________

والعاللات الجؽرافٌة.

__________
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :الجؽرافٌا.
الصف :السابع األساسً.

المفردات
 -المحٌطات.

عنوان الوحدة :النلام الطبٌعً.

المفاهيم والمصطلحات
 -لارة بنجاٌا.

 -لللللارات العللللالم المللللدٌم  -رنتاركتٌكا.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات23 - 48 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 المحٌطات هً الجزء األكبر واألعلم من الؽالؾ  -تستشلللعر علملللة هللا علللز  -مللن الشللكل ( )0 - 8إلللى ٌ -طللللب ملللن الطالبلللات انالملللائً اللللذي ٌطلللوق الكلللرة األرضلللٌة وكملللا هلللو وجللل فللً خلللك الكللون مللن الشكل (.)41 - 8

تحلللللللدد عللللللللى األطللللللللس

( سٌا ،افرٌمٌا ،روروبا).

 -خندق مارٌانا.

معروؾ فلنن المٌلاه تحتلل  %30ملن مسلاحة سلطح حولنا.

المدرسللللً الللللدول العربٌللللة

 -لارات العالم الجدٌد.

 -النصؾ الماري.

الكرة األرضٌة .وهلً تتلألؾ ملن مجملوإ مسلاحات  -تدرن لٌمة العمل البشري

الموجللودة فللً لللارتً سللٌا

المحٌطات والبحار والبحٌلرات بعملك ٌبللػ متوسلطه فللللللللً التطللللللللور العلمللللللللً

وافرٌمٌا .

7211م .وٌبلػ علدد المحٌطلات التلً تطلوق كوكلب والتكنولوجً.

 -جملللللع صلللللور للكائنلللللات

األرض خمسللة محٌطللات ،وهللً :المحللٌط الهللادي،

الحٌلللللة التلللللً تعلللللٌش فلللللً

لدراسة مناخ المارات.

 -لارات العالم الجدٌدة.

والمحلللٌط األطلسلللً ،والمحلللٌط الهنلللدي ،والمحلللٌط

لارات العالم الجدٌدة.

 -الرٌاح واألمطار.

 -رولٌانوسٌا.

المتجمد الشمالً ،والمحٌط المتجمد الجنوبً.

 -عمللل لوحللة تبللٌن طبمللات

 -حزام (هادلى).

لارة هللً ررض ٌؽلللب علٌهللا االنبسللاط و ترتفللع
 -المل ض

الؽالؾ الجوي.

 -خلٌة (فٌرلً).

عمللا حولهللا مللن ررض .وتمسلم إلللى نللوعٌن :لللارات

 -عمللل لوحلللة تبلللٌن رنلللواإ

 -ؼازات الدفٌئة.

العلللالم الملللدٌم (وهلللً :سلللٌا ،وافرٌمٌلللا ،وروروبلللا)،

األمطار.

 -طبمة الترابوسفٌر.

وللللارات العلللالم الجدٌلللد (وهلللً :رمرٌكلللا الشلللمالٌة،

 -الضؽط الجوي.

ورمرٌكللللللا الجنوبٌللللللة ،ورولٌانوسللللللٌا رو رسللللللترالٌا،

 -رمطار تصاعدٌة.

ورنتاركتٌكا).

 العواملللل الملللو رة فلللً  -السهول الفٌضٌة.المناخ العالمً.

 -لمة إفٌرست.

 -العناصلللللللر الرئٌسلللللللة  -السافانا.

 رٌاح الخماسٌن. -رٌاح (الفوهن).
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال انً لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :الجؽرافٌا.

عنوان الوحدة :السكان فً العالم.

النتـــــاجــــات

الصفحات40 - 4 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعرؾ إلى مناطك توزٌع السكان فً لارات العالم.

 -8األطلللللللللللللللللللللللللس

 -7تمارن بٌن خصائ

السكان فً الدول المتمدمة والنامٌة.

 -4توضح رنواإ الهجرة و ارها.

المدرسً.
 -7الشبكة العنكبوتٌلة

 -5تتعرؾ إلى ار التؽٌرات السكانٌة والسٌاسلات السلكانٌة التلً (اإلنترنت).
 -4صور.

اتخذت فً دول العالم.
 -6تتعرؾ إلى بعض الخصائ

السكانٌة لألردن.

 -3تسللتخدم العملٌللات والطللرق اإلحصللائٌة فللً تحلٌللل البٌانللات
السكانٌة.
 -2تمتلن مهارات تحلٌل الخرائط واألشكال والجداول.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 8إلى شهر ( ) 4

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

تحدٌلللللد رملللللاكن التركٌلللللز

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

السكانً فً للارات العلالم

__________

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

المللدٌم باسللتخدام األطلللس

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

المدرسً.

__________

ٌ -8طللللب ملللن الطالبلللات  -التحدٌات:

الجماعً
العمل فً

سلم

كتابللة تمرٌللر توضللح فٌلله

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

رنلللللواإ الهجلللللرة المادملللللة

__________

اللفلً

للللألردن وتحدٌلللد رسلللبابها
و ارهلللللللللللا اإلٌجابٌلللللللللللة
والسلبٌة.
ٌ -7طللللب ملللن الطالبلللات

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

كتابلللللللة تمرٌلللللللر حلللللللول

__________

الشللللكالت السللللكانٌة فللللً

__________

منطمتها.
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :الجؽرافٌا.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :السكان فً العالم.

المفاهيم والمصطلحات

 سلللللللللللللكان العلللللللللللللالم  -الدول المتمدمة.وتوزٌعهم.

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 ٌسلللللتعمل مصلللللطلح الدوللللللة المتمدملللللة لوصلللللؾ  -تستشلللعر علملللة هللا علللز  -مللن الشللكل ( )0 - 7إلللى ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللاتالمستو المرتفع ملن التنمٌلة حسلب بعلض المعلاٌٌر وجللل فللً خلللك الكللون مللن الشكل (.)84 - 7

تحدٌللللللد رمللللللاكن التركٌللللللز

وهً :معدل الدخل للفرد ،وتعتبر اللدول التلً ٌكلون حولنا.

السللكانً فللً لللارات العللالم

فٌها الناتك المحلً اإلجمالً للفلرد مرتفعلا فلً علداد  -تدرن لٌمة العمل البشري

المللللدٌم باسللللتخدام األطلللللس

النامٌة.

 -الهجرة الداخلٌة.

الللدول المتمدمللة ،رمللا الللدول النامٌللة هللً الللدول ذات فللللللللً التطللللللللور العلمللللللللً

المدرسً.

 -الهجرة السكانٌة.

 -الهجرة المسرٌة.

مستوي معٌشً منخفض وتسلمً رٌضلا بلدول العلالم والتكنولوجً.

ٌ -طلب من الطالبات كتابلة

ال الللت ،وهللً تعللانً مللن عللدة مشللاكل م للل :انتشللار  -تمتلللللن مهللللارات تحلٌللللل

تمرٌلللر توضلللح فٌللله رنلللواإ

األمٌللة ،وإنتشللار البطالللة ،ولهللور العشللوائٌات فللً الخلللللللللللرائط واألشلللللللللللكال

الهجللللرة المادمللللة لللللألردن

 -الخصلللائ

 -الدول النامٌة.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات40 - 4 :

السلللكانٌة  -معدل الخصوبة.

للللدول المتمدمللة والللدول  -التركٌب االلتصادي.

 اآل لللار المترتبلللة عللللى  -البطالة.الزٌادة السكانٌة.

 -العشوائٌات.

 السٌاسات السكانٌة فً  -السٌاسات السكانٌة.العالم.
 الخصلللائلألردن.

المدن.

 برنلللللللللامك األؼذٌلللللللللة  -األمللم المتحللدة هللً منلمللة دولٌللة رهللدافها المعلنللةالسلللكانٌة العالمً.

والجداول.

وتحدٌللللد رسللللبابها و ارهللللا
اإلٌجابٌة والسلبٌة.

منهللللا :التنمٌللللة االلتصللللادٌة ،والتمللللدم االجتمللللاعً،

ٌ -طلب من الطالبات كتابلة

 -تولللع رمللد الحٌللاة عنللد وحملللوق اإلنسلللان ،وملللن رهلللم الوكلللاالت واللجلللان

تمرٌللللللر حللللللول الشللللللكالت

الوالدة.

والهٌئلللات التابعلللة لألملللم المتحلللدة :منلملللة األؼذٌلللة

 -الفرصة السكانٌة.

صلللحة العالمٌلللة ،وبرنلللامك
والزراعلللة ،ومنلملللة ال ض

 -الهرم السكانً.

الؽذاء العالمً.
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السكانٌة فً منطمتها.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال انً لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :الجؽرافٌا.

عنوان الوحدة :األخطار الطبٌعٌة والبشرٌة.

النتـــــاجــــات

الصفحات28 - 48 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تتعرؾ إلى رسباب التؽٌر المناخً ونتائجه.

 -8األطلللللللللللللللللللللللللس

 -7تبٌن الجهود الدولٌة التً تبذل لمواجهة التؽٌر المناخً.

المدرسً.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 4إلى شهر ( ) 6

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

كتابة تمرٌر علن تولعاتهلا

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

المسللللللتمبلٌة للبشللللللرٌة إذا

__________

 -4تذكر رهم رنواإ األعاصٌر فً العالم.

 -7الشبكة العنكبوتٌلة

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

اسللللتمرت الزٌللللادة علللللى

 -5تتعرؾ إلى ار البراكٌن والزالزل على سطح األرض.

(اإلنترنت).

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

درجلللات الحلللرارة للكلللرة

 -6توضح كٌفٌة التعامل مع األخطار الطبٌعٌة.

 -4صور.

الجماعً

 -3تبٌن دور اإلنسلان فلً التلأ ٌر عللى البٌئلة ملن خلالل الزحلؾ
العمرانً والتصحر.
 -2تستخل

ار الحروب والنزاعات على البٌئة.

__________

األرضٌة .

 -التحدٌات:

العمل فً

سلم

ٌ -8طللللب ملللن الطالبلللات

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

وضللع خطللة للتعامللل مللع

__________

اللفلً

الفٌضللانات ،واالنهٌللارات

__________

 -2تستخدم مهارات التفكٌر فً التعامل مع األخطار الطبٌعٌة.

األرضلللللللللٌة ،وحرائلللللللللك

 -01تحلل الخرائط واألشكال لتتعرؾ إللى المضلاٌا المختلفلة فلً

الؽابات ،وموجات الحر.

الوحدة.

 -7عملللل خطلللة لتلللدرٌب

 -00تمدر رهمٌة البٌئة فً حٌاة اإلنسان.

طالبات المدرسة فً حلال

__________

حلللللللدوث زللللللللزال فلللللللً

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

المنطمة.
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :الجؽرافٌا.
الصف :السابع األساسً.

المفردات
 -التؽٌر المناخً.

عنوان الوحدة :التؽٌر المناخً واألخطار الطبٌعٌة والبشرٌة.

المفاهيم والمصطلحات
 -التؽٌر المناخً.

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

الصفحات28 - 48 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -تؽٌر المناخ هو اي تؽٌر مو ر وطوٌلل الملد فلً  -تدرن لٌمة العمل البشري  -مللن الشللكل ( )0 - 4إلللى ٌ -طلب من الطالبات كتابلة

 -األعاصلللللللللللللللللللللللللللللٌر  -االحتباس الحراري.

معدل حالة الطمس ٌحدث لمنطمة معٌنة .معدل حاللة فللللللللً التطللللللللور العلمللللللللً الشكل (.)72 - 4

تمرٌلللللللر علللللللن تولعاتهلللللللا

والفٌضللللللللللللللللللللللللللللللانات  -األعاصٌر.

الطمللس ٌمكللن ان تشلللمل معللدل درجللات الحلللرارة ،والتكنولوجً.

المسللللللللتمبلٌة للبشللللللللرٌة إذا

معدل التسالط ،وحاللة الرٌلاح .هلذه التؽٌلرات ٌمكلن  -تملللدر رهمٌلللة البٌئلللة فلللً

اسلللللتمرت الزٌلللللادة عللللللى

ان تحللللدث بسللللبب العملٌللللات الدٌنامٌكٌللللة لللللالرض حٌاة اإلنسان.

درجللللات الحللللرارة للكللللرة

الحر.

 -موجات الحر.

كالبراكٌن ،رو بسبب لو خارجٌة كلالتؽٌر فلً شلدة

األرضٌة .

 -البراكٌن والزالزل.

 -البراكٌن.

االشعة الشمسٌة رو سموط النٌازن الكبٌرة ،وملوخرا

ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللات

بسبب نشاطات اإلنسان.

وضلللع خطلللة للتعاملللل ملللع

التصحر.

 -ممٌاس رٌختر.

ٌ -ودي التصلحر إللى فملدان الحٌلاة النباتٌلة والتنلوإ

الفٌضللللانات ،واالنهٌللللارات

 -الحروب والنزاعات.

 -رمواج تسونامً.

الحٌوي بها ،وٌودي ذلن إلى فمدان التربة الفولٌة م

األرضللللللللللٌة ،وحرائللللللللللك

 -التصحر.

فمللدان لللدرة األرض علللى اإلنتللاج الزراعللً ودعللم

الؽابات ،وموجات الحر.

 -الزحؾ العمرانً.

الحٌللاة الحٌوانٌللة والبشللرٌة .وٌللو ر التصللحر تللأ ٌرا

 -عمللللللل خطللللللة لتللللللدرٌب

 -الحروب والنزاعات.

مفجعللا علللى الحالللة االلتصللادٌة للللبالد ،حٌللث ٌللودي

طالبللات المدرسللة فللً حللال

 -سٌاسللللللللللللللللللة األرض إلللللى خسللللارة فللللً المحاصللللٌل الزراعٌللللة وزٌللللادة

حدوث زلزال فً المنطمة.

واالنهٌارات األرضٌة.

 -الفٌضانات.

 -الحرائللللللك وموجللللللات  -االنهٌارات األرضٌة.

 -األخطلللللار البشلللللرٌة  - /الزالزل.

المحرولة.

رسعارها.

 -معاهدة فرساي.

 ٌللودي اسللتخدام األسلللحة الكٌمٌائٌللة والنووٌللة إلللىتلوث الهلواء واإلضلرار بالنباتلات والتربلة وتلدهور
ال روة السمكٌة وانتشار األمراض كالسرطان.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :الدولة األردنٌة.

النتـــــاجــــات

الصفحات77 - 01 :

عدد الحصص5 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تكتسب المٌم واالتجاهات والمهارات الوارده فً الوحدة.

 -8الشبكة العنكبوتٌلة

 -7تبٌن مراحل نشأة الدولة األردنٌة.

(اإلنترنت).

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 2إلى شهر ( ) 01

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

توضللللللٌح دورهللللللا فللللللً

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

المحافللللة عللللى عناصلللر

 -4تدرن رهمٌة سٌادة الدولة وانعكاسها على المواطنٌن.

اسئلة واجوبة

__________

اختبار لصٌر

سلم

للللللوة الدوللللللة األردنٌلللللة،

 -5تعتلللللز بمٌادتللللله الهاشلللللمٌة وشلللللرعٌتها الدٌنٌلللللة والتارٌخٌلللللة

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

وكٌللللؾ ٌمكللللن رن تكللللون
عنصر لوة للدولة.

 -التحدٌات:

ٌ -8طللللب ملللن الطالبلللات

__________
__________

والسٌاسٌة.

الجماعً

 -6تمدر تضحٌات المٌادة الهاشمٌة من رجلل بنلاء الدوللة األردنٌلة

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

تحدٌللللللللد مولفهللللللللا مللللللللن

اللفلً

الممارسللللللللات الخاطئللللللللة

ونهضتها.
 -3تمدر رهمٌة الموسسات األردنٌة.
 -2تسللتنتك رهللم التطللورات التللً شللهدها لطللاإ األمللن والصللحة

__________

للسلطة.

والتعلٌم وااللتصاد.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

 -2ت من إنجازات الدولة األردنٌة.
 -01تعتز بدور المواطن األردنً فً المحافلة عللى رملن وطنله

__________

واستمراره.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الدولة األردنٌة :النشأة والحدا ة.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

الصفحات77 - 01 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 الدولة األردنٌة :النشأة  -مئوٌللة ال للورة العربٌللة  -سلٌادة المللانون هللو رصللل مللن األصللول الدسللتورٌة  -تدرن رهمٌة سٌادة الدوللة  -مللن الشللكل ( )0 - 0إلللى ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللاتوعناصر الموة.

الكبر .

وٌترتلب علٌلله رنلله ال ٌمكللن للسلللطات العامللة المائمللة وانعكاسها على المواطنٌن.

 -المٌادة الهاشمٌة.

 -الوحدة الوطنٌة.

فً بلد ما رن تمارس سلطتها إال وفك لوانٌن مكتوبة  -تعتللللز بمٌادتلللله الهاشللللمٌة

المحافلة على عناصر لوة

صلللادرة وفلللك اإلجلللراءات الدسلللتورٌة المتفمللله ملللع وشلللللللللللللرعٌتها الدٌنٌلللللللللللللة

الدولللللة األردنٌللللة ،وكٌللللؾ

الدستور فً بلد معٌن .والهدؾ تحمٌلك مبلدر الحماٌلة والتارٌخٌة والسٌاسٌة.

ٌمكن رن تكون عنصلر للوة

 سلللٌادة الدوللللة وسلللٌادة  -فلسفة الحكم الهاشمً.المانون.

 -سٌادة الدولة.

 الدولللللللللللة األردنٌللللللللللة  -سٌادة المانون.الحدٌ ة.

ضد األحكام التعسفٌة فً الحاالت الفردٌة.

 -تمللللدر تضللللحٌات المٌللللادة

الشكل (.)08 - 0

توضلللللللٌح دورهلللللللا فلللللللً

للدولة.

 -االستمالل.

 -حرصلللت وزارة التربٌلللة والتعللللٌم عللللى تلللدرٌب الهاشللللمٌة مللللن رجللللل بنللللاء

ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللات

 -الدٌممراطٌة.

الطلبلللة عللللى الممارسلللة الدٌممراطٌلللة علللن طرٌلللك الدولة األردنٌة ونهضتها.

تحدٌلللللللللد مولفهلللللللللا ملللللللللن

 -الدولة الحدٌ ة.

المجالس البرلمانٌة الطالبٌة فً المدارس ،ملن رجلل  -تملللدر رهمٌلللة الموسسلللات

الممارسلللللللللات الخاطئلللللللللة

 -البرلمان الطالبً.

تشلللللجٌع الطلبلللللة عللللللى حرٌلللللة االختٌلللللار وتحملللللل األردنٌة.

للسلطة.

المسلللوولٌة وتفعٌلللل التوجللله اللللدٌممراطً ،وٌمصلللد  -تعتلللللز بلللللدور الملللللواطن
بالمجالس البرلمانٌلة :مجموعلة طالبٌلة ٌلتم انتخابهلا األردنً فً المحافلة عللى
بتم ٌل طالبٌن ا نٌن لكلل شلعبة صلفٌة ،وتهلدؾ هلذه رمن وطنه واستمراره.
المجللالس إلللى تعزٌللز روح االنتمللاء للللوطن ،وتنمٌللة
الممارسات الدٌممراطٌة وروح الحلوار البنلاء ،وللٌم
التسللامح والتعللاٌش ،وتو ٌللك الللروابط بللٌن المدرسللة
والمجتمع المحلً ،وموسسات المجتمع المدنً.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :الحموق والحرٌات العامة.

النتـــــاجــــات

الصفحات55 - 74 :

عدد الحصص3 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تكتسب المٌم واالتجاهات والمهارات الوارده فً الوحدة.

 -8الشبكة العنكبوتٌلة

 -7تصنؾ الحموق والحرٌات العامة حسب رنواعها.

(اإلنترنت).

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 01إلى شهر ( ) 00

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

البحللث فلللً ملللواد رخلللر

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

فلللللً الدسلللللتور األردنلللللً

__________

 -4تبللٌن الحمللوق والحرٌللات األساسللٌة التللً ٌجللب رن ٌتمتللع بهللا

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

تحمً الحملوق والحرٌلات

المواطن.

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

 -5تتعللرؾ إللللى رهللم الحملللوق المرتبطللة بالحرٌلللات االجتماعٌلللة

الجماعً

وااللتصادٌة وال مافٌة.
 -6تستخل

الحموق المرتبطة بالحرٌلات المدنٌلة والسٌاسلٌة ملن

الدستور األردنً.

األساسٌة.

__________

ٌ -8للتم منالشللة الطالبللات  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

عن الخدمات التً توفرها

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

الحكومللللة وتم للللل حمولللللا

__________

اللفلً

للمواطن األردنً.

 -3تمدر حك المشاركة واالنتخاب ور ره فً الفرد والمجتمع.

 -7منالشة الطالبات حول

 -2تحترم حموق اآلخرٌن وحرٌاتهم.

رهمٌللللللة ممارسللللللة حللللللك
المشلللللللللللللاركة للفلللللللللللللرد
والمجتمع.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الحموق والحرٌات العامة.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات55 - 74 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -الحملللللوق والحرٌللللللات  -الحموق والحرٌات.

ٌ -مصد بالحموق والحرٌات االجتماعٌة وااللتصادٌة  -تملللللدر حلللللك المشلللللاركة  -الشكل ( .) 0 – 8

ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللات

 -الحرٌات األساسٌة.

وال مافٌة الحموق والحرٌات التلً تمكلن اإلنسلان ملن واالنتخاب ور ره فلً الفلرد  -الشكل ( .) 8 – 8

البحث فً ملواد رخلر فلً

 -الشكل ( .) 7 – 8

الدسللللتور األردنللللً تحمللللً

األساسٌة.

 -الحملللللوق والحرٌللللللات  -حرٌة التنمل واإللامة.

تشكٌل حٌلته بشكل حر وذي لٌمة ،وتشمل مجموعة والمجتمع.

االجتماعٌة وااللتصلادٌة  -الحملللللوق والحرٌللللللات واسللعة مللن الحمللوق اإلنسللانٌة التللً ٌنبؽللً رن ٌتمتللع  -تحتلللرم حملللوق اآلخلللرٌن
وال مافٌة.

االجتماعٌة وااللتصلادٌة بها كل إنسلان ملن دون تمٌٌلز ،وللد تضلمنها "العهلد وحرٌاتهم.

 الحملللللوق والحرٌللللللات وال مافٌة.المدنٌة والسٌاسٌة.

الللدولً" الخللا

الحملللللللللللوق والحرٌلللللللللللات
األساسٌة.

بللالحموق االجتماعٌللة وااللتصللادٌة

ٌ -تم منالشة الطالبلات علن

 -الحملللللوق والحرٌللللللات وال مافٌة ،وؼٌره من موا ٌك حموق اإلنسان الدولٌلة.

الخلللللدمات التلللللً توفرهلللللا

المدنٌة والسٌاسٌة.

وٌتم لللللل الهلللللدؾ األساسلللللً للحملللللوق والحرٌلللللات

الحكوملللللة وتم لللللل حموللللللا

 -حك التصوٌت.

االجتماعٌة وااللتصادٌة وال مافٌة فلً تحمٌلك العداللة

للمواطن األردنً.

االجتماعٌلللللة ،وتلللللوفٌر فلللللر

اللللللتعلم والعملللللل،

واالشتران فً الحٌاة ال مافٌة.

رهمٌلللللللة ممارسلللللللة حلللللللك

ٌ -مصللللد بللللالحموق والحرٌللللات المدنٌللللة والسٌاسللللٌة

المشاركة للفرد والمجتمع.

الحموق التً خولها المانون لكل فرد فً داخل دولته
ل لمٌلللام بكلللل عمللللؾ مشلللروإ لللله ارتبلللاط بحمللللوق
اآلخرٌن ،ري الحملوق التلً تخلول للملواطن إمكانٌلة
المشاركة فً اإلدارة العمومٌة لشوون الدوللة ،وملن
هذه الحموق :حرٌة الرري والتعبٌر ،وحك المشلاركة
واالنتخاب ،وحك تكوٌن األحزاب والجمعٌات.
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 -منالشلللة الطالبلللات حلللول

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :رموز وطنٌة.

النتـــــاجــــات

الصفحات36 - 56 :

عدد الحصص5 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تكتسب المٌم واالتجاهات والمهارات الوارده فً الوحدة.

 -8الشبكة العنكبوتٌلة

 -7تمدر رهمٌة المحافلة على مكتسبات الوطن.

(اإلنترنت).

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 08إلى شهر ( ) 0

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

جمللللللع صللللللور لراٌللللللات

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

وطنٌة وتعلٌمهلا فلً مجللة

__________

 -4تعرؾ دالالت رلوان العلم األردنً.

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -5تبٌن داللة األشكال والرموز فً راٌة الموات المسلحة.

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

 -6تردد النشٌد الوطنً بكل فخر.

الجماعً

 -3تعتز بالسالم الملكً والعلم األردنً.
 -2تبٌن داللة األشكال والرموز فً شعار األردن.
 -2تشارن فً االحتفاالت بالمناسبات الوطنٌة المختلفة.

الحائط.
 -8بللالرجوإ إلللى المولللع

__________

االلكترونللً لجاللللة الملللن  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

عبدهللا ال لانًٌ ،طللب ملن

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

الطالبلللللات البحللللللث فللللللً

__________

اللفلً

مكونلللات شلللعار المملكلللة
األردنٌللللللللللة الهاشلللللللللللمٌة
ودالالت الرمللللللللللللللللللللللوز
واألشكال.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السابع األساسً.

المفردات
 -راٌات وطنٌة.

عنوان الوحدة :رموز وطنٌة.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات36 - 56 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -علللم المملكللة األردنٌللة  -تم تصمٌم شعار المملكة األردنٌلة الهاشلمٌة بطللب  -تمللللدر رهمٌللللة المحافلللللة  -مللن الشللكل ( )0 - 7إلللى ٌ -طلب من الطالبلات جملع

 -السالم الملكلً وشلعار الهاشمٌة.

من الملن عبدهللا األول ابن الحسٌن عام  0280وتلم على مكتسبات الوطن.
إعلللالن الشللللعار كشللللعار رسلللمً للملكللللة األردنٌللللة  -تردد النشٌد اللوطنً بكلل

المملكة.

 -الراٌة الهاشمٌة.

 -مناسبات وطنٌة.

 -شعار المملكة األردنٌة الهاشلللمٌة ملللن لبلللل مجللللس اللللوزراء فلللً  85ب فخر.

الشكل (.)08 - 7

صللللللور لراٌللللللات وطنٌللللللة
وتعلٌمها فً مجلة الحائط.
 -بللللالرجوإ إلللللى الموللللللع

الهاشمٌة.

0274م ،وٌتضلللمن :التلللاج الملكلللً الهاشلللمً اللللذي  -تعتلللللز بالسلللللالم الملكلللللً

االلكترونلللً لجالللللة المللللن

 -السالم الملكً.

ٌرملللز للحكلللم الملكلللً ، ،والوشلللاح وٌم لللل العلللرش والعلم األردنً.

عبللدهللا ال للانًٌ ،طلللب مللن

ٌ -وم االستمالل.

الملكً الهاشلمً ،والراٌلات التلً ترملز لعللم ال لورة  -تشلللارن فلللً االحتفلللاالت

الطالبلللللللات البحلللللللث فلللللللً

ٌ -وم الكرامة.

العربٌلللة الكبلللر  ،والعملللاب رملللز الملللوة والبلللأس بالمناسللللللللللبات الوطنٌللللللللللة

مكونلللللات شلللللعار المملكلللللة

 -تعرٌب لٌادة الجٌش.

لمو ،والكللرة األرضللٌة لونهللا رزرق ترمللز إلللى المختلفة.
والسل ض

األردنٌة الهاشلمٌة ودالالت

 ٌللوم الوفللاء للمحللاربٌن انتشار اإلسالم وحضلارته ،واألسللحة العربٌلة رملزالمدامى.

الللدفاإ عللن الحللك ،والسللنابل الذهبٌللة وسللعفة النخٌللل

 ٌلللوم الجلللٌش وال لللورة المرتبطة بشرٌط وسام النهضة من الدرجلة األوللى،العربٌة الكبر .

والشرٌط األصفر علٌه العبارات التالٌة :على الجهلة

ٌ -وم الوفاء والبٌعة.

الٌمنلللى :الراجلللً ملللن هللا التوفٌلللك والعلللون .وفلللً

 ذكلللللللللر الجللللللللللوس الوسلللط :مللللن المملكلللة األردنٌلللة الهاشلللمٌة .وعللللىالملكً.
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الجهة الٌسر  :عبدهللا بن الحسٌن بن عون.

الرموز واألشكال.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال انً لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :العٌش المشترن.

النتـــــاجــــات

الصفحات85 - 2 :

عدد الحصص4 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تكتسب المٌم واالتجاهات والمهارات الوارده فً الوحدة.

 -8الشبكة العنكبوتٌلة

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 8إلى شهر ( ) 7

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0عمد حلمة نماشٌة حول  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

رهمٌلللللللة لبلللللللول اآلخلللللللر

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

واحترامللله ،ونتلللائك ذللللن

__________

 -4تعطً رم لة على رشكال المساواة.

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -5تتعرؾ إلى المواطنة الفاعلة ومموماتها.

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

 -7تستخل

(اإلنترنت).

رهمٌة المساواة للفرد والمجتمع.

 -6تمدر لٌمة المشاركة فً تنمٌة المجتمع وتطوره.
 -3تمترح كٌؾ ٌمكن تطبٌك المسلاواة وتكلافو الفلر
والمدرسة والمجتمع.
 -2تمدر رهمٌة لبول اآلخر فً إ راء المجتمع وتطوٌره.

ٌ -8طللللب ملللن الطالبلللات

كتابللللة تمرٌللللر عللللن دور  -التحدٌات:

الجماعً
فلً البٌلت

على الفرد والمجتمع.

__________

العمل فً

سلم

المواطنة الفاعلة فً الحلد

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

من التطلرؾ والعنلؾ فلً

__________

اللفلً

المجمتع.

 -2تمارس المساواة وعدم التمٌٌز فً حٌاته الٌومٌة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :العٌش المشترن.

المفاهيم والمصطلحات

 -لبول اآلخر.

 -اآلخر.

 -المواطنة الفاعلة.

 -لبول اآلخر.

القيم واالتجاهات

 -المشاركة السٌاسٌة.

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

ٌ -للللودي التواصللللل والحللللوار بللللٌن البشللللر وتبللللادل  -تمللدر لٌمللة المشللاركة فللً  -الشكل ( .) 0 – 4

 -عمللد حلملللة نماشلللٌة حلللول

 -الشكل ( .) 8 – 4

رهمٌللللللللة لبللللللللول اآلخللللللللر

تجللللللارب جدٌللللللدة تخللللللدم المجتمعللللللات اإلنسللللللانٌة  -تمللدر رهمٌللة لبللول اآلخللر  -الشكل ( .) 7 – 4

واحتراملللله ،ونتللللائك ذلللللن

وبالتواصل تزول األفكار السلبٌة التلً تلرتبط بلذهن فللللللللً إ للللللللراء المجتمللللللللع  -الشكل ( .) 4 – 4

على الفرد والمجتمع.

الخبرات والتجارب بٌنهم إلى تكلوٌن المعرفلة وبنلاء تنمٌة المجتمع وتطوره.

 المسللللللللللاواة وعللللللللللدم  -المواطنة الفاعلة.التمٌٌز.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات85 - 2 :

 -المساواة.

اإلنسللان عللن ؼٌللره مللن دون معرفتلله فٌللنعكس ذلللن وتطوٌره.

 -التمٌٌز.

إٌجابٌا على الفلرد والمجتملع علن طرٌلك العدٌلد ملن

تمرٌلللر علللن دور المواطنلللة

األمور م لل :تحمٌلك األملن واالسلتمرار والطمأنٌنلة،

الفاعللللللة فلللللً الحلللللد ملللللن

وحفل الحموق وعدم التعدي على اآلخرٌن ،وانتشار

التطللللللرؾ والعنللللللؾ فللللللً

روح المحبة واإلخاء بٌن األفراد ،وعد فبلول اآلخلر

المجمتع.

 تكافو الفر -عدم التمٌٌز.

.

ٌللودي إلللى البؽضللاء والحمللد والحسللد بللٌن األفللراد،
وٌنتك علن ذللن انتشلار التطلرؾ والعنلؾ ،وهلذا ملا
ترفضه األدٌان والمجتمعات اإلنسانٌة.
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 -الشكل ( .) 5 – 4

ٌ -طلب من الطالبات كتابلة

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال انً لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :التؽٌر االجتماعً.

النتـــــاجــــات

الصفحات42 - 86 :

عدد الحصص6 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تكتسب المٌم واالتجاهات والمهارات الوارده فً الوحدة.

 -8الشبكة العنكبوتٌلة

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 7إلى شهر ( ) 5

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0منالشللة الطالبللات عللن  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

كٌفٌللة االسللهام فللً عملٌللة

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

التؽٌر المجتمعً.

__________

األردنً.

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

ٌ -8طللللب ملللن الطالبلللات

 -4تمتلللرح حللللوال لمشلللكالت التؽٌلللر االجتملللاعً عللللى المجتملللع

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

اجلللراء ممابلللللة مللللع رحللللد

 -7تبلللٌن عواملللل التؽٌلللر االجتملللاعً ومللللاهره فلللً المجتملللع (اإلنترنت).

كبار السلن حلول العلادات  -التحدٌات:

األردنً.

الجماعً

 -5تعلللً رهمٌلللة دور الشلللباب فلللً إحلللداث التؽٌلللر االجتملللاعً

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

اإلٌجابً فً المجتمع.
 -6تمللدر ر للر االنتشللار ال مللافً فللً عملٌللات التؽٌللر االجتمللاعً
وصٌاؼة الشخصٌة اإلنسانٌة.

__________

االجتماعٌلللة التلللً تلللأ رت

__________

التمدٌر

بالتؽٌر المجتمعً.

__________

اللفلً

 -7بلللالرجوإ إللللى احلللدة
محركلللللات البحلللللث فلللللً
االنترنللللللت ٌطلللللللب مللللللن
الطالبللللات كتابللللة تمرٌللللر

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

علللللن إحلللللد مشلللللكالت

__________

التؽٌر االجتماعً.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السابع األساسً.

المفردات
 -طبٌعة التؽٌر.

عنوان الوحدة :التؽٌر االجتماعً.

المفاهيم والمصطلحات
 -التؽٌر.

 التؽٌللللللر االجتمللللللاعً  -التؽٌر االجتماعً.(مفهومه وعوامله).

 -المشكلة االجتماعٌة.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات42 - 86 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

ٌ -شللٌر مصللطلح التؽٌللر إلللى االخللتالؾ الكمللً رو  -تمدر ر ر االنتشار ال ملافً  -الشكل ( .) 0 – 5

 -منالشللللة الطالبللللات عللللن

الكٌفللً مللا بللٌن الحالللة الجدٌللدة والحالللة المدٌمللة رو فللللللللً عملٌللللللللات التؽٌللللللللر  -الشكل ( .) 8 – 5

كٌفٌلللة االسلللهام فلللً عملٌلللة

اختالؾ الشًء عما كان علٌه فً خالل فترة محددة االجتملللللللللاعً وصلللللللللٌاؼة  -الشكل ( .) 7 – 5

التؽٌر المجتمعً.

 -الشكل ( .) 4 – 5

ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللات

 -مشلللللللللكالت التؽٌلللللللللر

مللن الللزمن .رمللا "التؽٌللر االجتمللاعً" فهللو  :التؽٌللر الشخصٌة اإلنسانٌة.

االجتماعً.

الللذي ٌحللدث داخللل المجتمللع رو التحللول الللذي ٌطللرر

اجراء ممابلة ملع رحلد كبلار

 -التؽٌلر االجتملاعً فللً

علللى ري مللن جوانللب المجتمللع خللالل فتللرة زمنٌللة

السلللللللن حلللللللول العلللللللادات

المجتمع األردنً.

محددة  .إال رنه لٌست كل التؽٌرات التً تطلرر عللى

االجتماعٌللللة التللللً تللللأ رت

المجتمللع هللً تؽٌللرات اجتماعٌللة  ،فهنللان تؽٌللرات

بالتؽٌر المجتمعً.

عدٌلللدة فلللً المجتملللع فلللً جلللانبً ال مافلللة  :الملللادي

 -بللللللالرجوإ إلللللللى احللللللدة

والمعنـوي  .وهنان اختالؾ فً رنماط العاللات بٌن

محركللللللات البحللللللث فللللللً

األفللللراد والجماعللللات  ،واخللللتالؾ فللللً الولللللائؾ

االنترنلللللللت ٌطللللللللب ملللللللن

واألدوار االجتماعٌة وفلً األنلملة والملٌم والعلادات

الطالبات كتابة تمرٌلر علن

والتمالٌد وفً األدوات المستخدمة والخبرات ..الخ.

إحلللللد مشلللللكالت التؽٌلللللر
االجتمللللللللللاعً (رسللللللللللبابه،
وطرق عالجها).

Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال انً لعام 8102/8102

الصف :السابع األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :السٌرة الحضارٌة.

النتـــــاجــــات

الصفحات63 - 51 :

عدد الحصص4 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

 -8تكتسب المٌم واالتجاهات والمهارات الوارده فً الوحدة.

 -8خرٌطة األردن.

 -7تسللتنتك ر للر المولللع الجؽرافللً فللً تللارٌخ المدٌنللة وتطورهللا  -7الشبكة العنكبوتٌلة
(اإلنترنت).

الحضاري.
 -4تحلل الدور الحضاري للمدٌنة فً محٌطها الجؽرافً.

ٌ -0طللللب ملللن الطالبلللات  -رشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

التحلٌل

واالجوبة

اللفلً

العاصلللللمة وإربلللللد عللللللى

__________

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

خرٌطة األردن الصماء.

التعلم التعاونً

ملؾ الطالب

التمدٌر

 -8بلللالرجوإ إللللى موللللع

ودعم االلتصاد الوطنً.

الحضارٌة.

الوحدة

تعٌللللٌن مولللللع محللللافلتً

 -5توضح رهمٌة المواللع األ رٌلة والحضلارٌة فلً جلذب السلٌاح

 -3توضح رهمٌة الدور العربً واإلسلالمً فلً صلٌاؼة المالملح

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

__________

الجماعً

 -6تتتبع األحداث التارٌخٌة والحضارٌة للمدٌنة.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 5إلى شهر ( ) 6

__________

البحث االلكترونلً ٌطللب  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

من الطالبات كتابلة تمرٌلر

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

علللللللن إسلللللللهام عشلللللللائر

__________

اللفلً

الشللركش فللً نمللو مدٌنللة
عمان وتطورها.

 -2توضللح اإلنجللازات الحضللارٌة التللً تمتللاز بهللا المدٌنللة عللن

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

ؼٌرها من المدن.
 -2تحلل رهمٌة الحركة التعلٌمٌة للمدٌنة.

__________

 -01تمدر عرالة المراكز الحضارٌة فً األردن.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-7

مـديرة المدرســة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-7

المشرف التربوي /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تم التحمٌل من مولع األوائل

تحليل المحتـــوى
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السابع األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :السٌرة الحضارٌة.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات63 - 51 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -عمان.

 -ربة عمون.

ٌ -عتبر المسجد الحسٌنً الكبٌر رلدم مسلاجد ع ضملان - ،تملللللدر عراللللللة المراكلللللز  -مللن الشللكل ( )0 - 6إلللى ٌ -طللللللب ملللللن الطالبلللللات

 -إربد.

 -الدٌكالولٌس.

رسسلللها األمٌلللر عبلللد هللا األول ابلللن الحسلللٌن سلللنة الحضارٌة فً األردن.

تعٌلللللٌن موللللللع محلللللافلتً

 -فٌالدلفٌا.

0287م؛ وسللل ضمً بهلللذا االسلللم نسلللبة إللللى الشلللرٌؾ

العاصللللللمة وإربللللللد علللللللى

 -سبٌل الحورٌات.

حسللٌن بللن علللًٌ ،مللع المسللجد فللً وسللط ع ضمللان فللً

خرٌطة األردن الصماء.

 -جبل الملعة.

رول شارإ المللن طلالل واللذي ٌختلرق وسلط البللد.

 -بللللللالرجوإ إلللللللى مولللللللع

 -مولع عٌن ؼزال.

وهو ذو فناء كبٌلر ،وهلو مزخلرؾ بنملوش إسلالمٌة

البحلللث االلكترونلللً ٌطللللب

 -مولع رهل الكهؾ.

جمٌلة .والمسجد الحسٌنً مبنً فوق رنماض المسجد

مللن الطالبللات كتابللة تمرٌللر

 -الرجم الملفوؾ.

األموي المدٌم .ولد رورد كال من الجؽرافً ربلو عبلد

عن إسهام عشائر الشركش

 -رربٌال.

هللا دمحم بن رحمد الممدسً فً كتابه " رحسن التماسلٌم

فلللللً نملللللو مدٌنلللللة عملللللان

 -بٌت إربل.

فللً معرفللة األلللالٌم" وٌللالوت الحمللوي فللً كتابلله "

وتطورها.

 -رم لٌس.

معجلللم البللللدان" ،وصلللفا للمسلللجد األملللوي الملللدٌم.

 -طبمة فحل.

وٌمك لن إجمللال وصللؾ المسللجد األمللوي المللدٌم بأنلله

 -بٌت ررس.

كان ٌتألؾ من صحن تحلٌط بله ملن الجهلات ال ال لة

 -السراٌا المدٌمة.

سمائؾ محمولة عللى رعملدة ،لم بٌلت للصلالة سلمفه
محمول على رعمدة رٌضا؛ تتجه عمودٌلا نحلو حلائط
المبلة .ولد بنً هلذا المسلجد بحجلارة مصلنعة بشلكل
منلللتلم ،كملللا زٌنلللت الواجهلللة المطللللة عللللى صلللحن
المسجد بمكعبات الفسٌفساء الملونة.
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