تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الصف :السادس األساسً.
المبحث :التارٌخ.

الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

عنوان الوحدة :عصور ما لبل التارٌخ.

النتـــــاجــــات

الصفحات82 - 01 :

عدد الحصص4 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0جمع صدور عدن حٌداة  -أشعر بالرضا عن:

 -8تكتسب المٌم واالتجاهات والمهارات الوارده فً الوحدة.

 -8خرٌطة األردن.

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

اإلنسددددددان فددددددً العصددددددر

__________

 -3تتعرف على الحمب التارٌخٌة الزمنٌة.

 -3الشبكة العنكبوتٌدة

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

الحجري المدٌم.

__________

 -4تبٌن مظاهر العصور الحجرٌة المدٌمة.

(اإلنترنت).

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -5تحدد أسباب ازدهار الحضارات اإلنسانٌة.

 -4صور.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -6تحلل أسباب انهٌار الحضارات.
 -2تعٌن على خرٌطة األردن الموالع األثرٌة المدٌمة.

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

اإلنسانٌة.
 -2تثمن دور اإلنسان المدٌم فً التطور الحضاري.

متحف األردن.

 -3بددالرجوإ إلددى المولددع  -التحدٌات:

الجماعً

 -2تمدددر أهمٌددة الكتابددة لسنسددان ودورهددا فددً تطددور الحضددارة

 -8تنظدددددٌم رحلدددددة إلدددددى

__________

اإللكترونددددددددً الخددددددددا

__________

التمدٌر

بدددوزارة السدددٌاحة ودائدددرة

__________

اللفظً

اآلثار العامة ٌطلدب كتابدة
تمرٌددددددددر عددددددددن إحددددددددد
الحضارات فً األردن.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

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

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :عصور ما لبل التارٌخ والعصور التارٌخٌة.

الحقائق واألفكار والتعميمات

المفاهيم والمصطلحات

القيم واالتجاهات

الصفحات82 - 01 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 عصددددددور مدددددددا لبدددددددل  -عصددددددور مدددددددا لبدددددددل  -تسددددمى العصددددور التددددً سددددبمت اختددددراإ الكتابددددة  -تمدددددددر أهمٌددددددة الكتابددددددة  -مددن الشددكل ( )0 - 0إلددى  -جمدددع صدددور عدددن حٌددداةالتارٌخ.

التارٌخ.

 -العصور التارٌخٌة.

 -العصور التارٌخٌة.

 -الحضارة.

 العصدددددددر الحجدددددددري والعصدددر الحجدددري الحددددٌث و العصدددر الحجدددري  -تدثمن دور اإلنسدان المددٌمالمدٌم.

بعصددددور مددددا لبددددل التددددارٌخ وهددددً تشددددمل العصددددر لسنسان ودورها فً تطدور الشكل (.)03 - 0
الحجددددري المدددددٌم والعصددددر الحجددددري الوسددددٌط
النحاسً.

 العصدددددددر الحجدددددددري  -لبدددل المدددٌقد أي لبدددل مدددٌقد السدددٌد المسدددٌ علٌدددالوسٌط.

السقم وٌرمز إلٌ بالحرف "ق.م" وٌسمى التدارٌخ

 العصدددددددر الحجدددددددري الذي ٌبدأ من مولد السٌد المس علٌ السقم بدالتموٌمالحدٌث.

المٌقدي.

 العصدددددددر الحجدددددددري  -الحضارة هدً جمٌدع إنجدازات اإلنسدان فدً مجدالالنحاسً.

االكتشاف واالختراإ والتفكٌر والتنظٌم والعمل على

 -الكتابة.

استغقل موارد الطبٌعة للوصدول إلدى مسدتو حٌداة

 -العصر البرونزي.

أفضل.

 -العصر الحدٌدي.

 -التحضدددددر هدددددو االنتمدددددال التددددددرٌجً الفدددددردي أو

 -الحضارة.

الجمددداعً مدددن طدددور البدددداوة إلدددى طدددور الحضدددر
(المدن) وٌتضمن تغٌدرات أساسدٌة فدً تفكٌدر النداس
وسلوكٌاتهم.

Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

الحضارة اإلنسانٌة.
فً التطور الحضاري.

اإلنسدددددددان فدددددددً العصدددددددر
الحجري المدٌم.
 تنظددٌم رحلددة إلددى متحددفاألردن.
 بددددالرجوإ إلددددى المولدددددعاإللكترونً الخا

بوزارة

السدددددٌاحة ودائدددددرة اآلثدددددار
العامددة ٌطلددب كتابددة تمرٌددر
عن إحدد الحضدارات فدً
األردن.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :حضارات بقد الشام المدٌمة.

النتـــــاجــــات

الصفحات42 - 82 :

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.

 -8خرٌطدددددددة بدددددددقد

 -3تتعرف على حضارات بقد الشام المدٌمة.

الشام.

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0جمدددددع صدددددور تبدددددٌن  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

اإلنجازات العمرانٌة ألهم

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

الحضدددددارات فدددددً بدددددقد

__________

 -4تبٌن مظاهر الحضارة األدومٌة.

 -3الشبكة العنكبوتٌدة

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -5تحدد المظاهر الحضارٌة عند الكنعانٌٌن.

(اإلنترنت).

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -6تبٌن أهم المعالم األثرٌة والحضارٌة لحضارة بقد الشام.

 -4صور.

الجماعً

 -2توض عوامل تطور التجارة البحرٌة عند الفٌنٌمٌٌن.
 -2تستنتج أسباب ازدهار التجارة عند الكنعانٌٌن.
 -2تعٌددٌن علددى خرٌطددة بددقد الشددام موالددع الحضددارة الكنعانٌددة

الشام.
 -8تنظدددددٌم رحلدددددة إلدددددى

__________

متحف األردن.

 -التحدٌات:

العمل فً

سلم

 -3تصدددمٌم منشدددور عدددن

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

إنجازات مدٌندة أواارٌدت

__________

اللفظً

الفٌنٌمٌة.

والحضارة الفٌنٌمٌة.

 -4بدددالرجوإ إلدددى مكتبدددة

 -01تثمن الدور اإلنسانً فً تطور الحضارة.

المدرسددددة ٌطلدددددب كتابدددددة

 -00تمدر دور الفٌنٌمٌٌن فً تطور الكتابة األبجدٌة.

تمرٌددددر عددددن دور مدٌنددددة

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

لرطاج فً مماومدة الغدزو

__________

الرومانً.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

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

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :حضارات بقد الشام المدٌمة.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات42 - 82 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -الحضارة األدومٌة.

 -بقد الشام.

ٌ -طلددك اسددم بددقد الشددام لدددٌما علددى المنطمددة التددً  -تثمن الددور اإلنسدانً فدً  -مددن الشددكل ( )0 - 8إلددى  -جمددددددددع صددددددددور تبددددددددٌن

 -الحضارة الكنعانٌة.

 -األدومٌون.

تشمل حالبا سورٌا ولبنان واألردن وفلسطٌن والتً تطور الحضارة.

اإلنجددازات العمرانٌددة ألهددم

 -الحضارة الفنٌمٌة.

 -الكنعانٌون.

تمع فً الجزء اآلسٌوي من الدوطن العربدً وتمتداز  -تمددددر دور الفٌنٌمٌدددٌن فدددً

الحضارات فً بقد الشام.

المنطمدددة بمولدددع جغرافدددً هدددام إذ تدددربط مدددا بدددٌن تطور الكتابة األبجدٌة.

 -تنظددٌم رحلددة إلددى متحددف

 -المبائل السامٌة.

المارات الثقث وهدً همدزة وصدل بدٌن حضدارات

األردن.

 -الٌبوسٌون.

الشدددرق المددددٌم التدددً لامدددت فدددً حدددوض الرافددددٌن

 -تصددددددمٌم منشددددددور عددددددن

 -أٌل.

(العدددراق) وشدددب الجزٌدددرة العربٌدددة ووادي النٌدددل

إنجددازات مدٌنددة أواارٌددت

 -عشتار.

وحضددددارات الغددددرب كالٌونانٌددددة والرومانٌددددة فددددً

الفٌنٌمٌة.

 -الفرس.

أوروبدددا باإلضدددافة إلدددى تدددوافر عوامدددل االسدددتمرار

 -بدددددالرجوإ إلدددددى مكتبدددددة

 -الممدونٌٌن.

كالمندداو والتربددة وتددوافر المٌدداه فكانددت بددقد الشددام

المدرسة ٌطلب كتابة تمرٌر

 -الرومان.

منطمة جذب للحضارات.

عن دور مدٌنة لرطداج فدً

 -رأس شمرا.

ٌ -عد الفٌنٌمٌون جزءا من الكنعدانٌٌن الدذٌن اسدتمروا

مماومة الغزو الرومانً.

 -أواارٌت.

فً بدقد الشدام علدى البحدر األبدٌض وكدان مركدزهم

 -لرطاج.

سورٌا ولبنان وفلسطٌن وأطلدك علدى المنطمدة كلهدا

 -الحرب البونٌة.

اسددم فٌنٌمٌدددا وتعدددود أول إشددارة إلدددى الفٌنٌمدددٌن فدددً

 الحضدددددددارة لرطددددددداج  -الفٌنٌمٌون.الفنٌمٌة.

الكتابددات المصددرٌة المدٌمددة حٌددث أطلددك علددٌهم لمددب
الحطددددابٌن نظددددرا لوجددددود اابددددات األرز وتددددوافر
األخشاب فً مناطمهم.
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الشكل (.)04 - 8

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :حضارات شب الجزٌرة.

النتـــــاجــــات

الصفحات62 - 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.

 -8خرٌطدددددددة شدددددددب

 -3تتعرف على الدول المحٌطة بشب الجزٌرة العربٌة.

الجزٌرة العربٌة.

 -4توض نشأة الممالن الٌمنٌة المدٌمة.
 -5تستخل

مظاهر الحضارات الٌمنٌ المدٌمة.

 -6تستنتج أبرز االنجازات الحضارٌة لممالن الٌمن.

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 00إلى شهر ( ) 08

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0بدددالرجوإ إلدددى مكتبدددة  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

المدرسددددددة ٌطلددددددب مددددددن

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

الطالبات كتابة تمرٌر عدن

__________

 -3الشبكة العنكبوتٌدة

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

إحد المبائدل العربٌدة فدً

(اإلنترنت).

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

شب الجزٌرة العربٌدة مدن

 -4صور.

الجماعً

 -2تبٌن مظاهر الحضارة لدولة معٌن ولتبان وسبأ وحمٌر.
 -2تعٌن على خرٌطة شب الجزٌدرة العربٌدة الددول المحٌطدة بهدا
لبٌل اإلسقم.

__________

حٌث :المولع والمدوطن

 -التحدٌات:

واألصول.

__________
__________

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

 -8جمدددددع صدددددور تبدددددٌن

اللفظً

اإلنجدددددددازات العمرانٌدددددددة

 -2تمدر مهارة اإلنسان الٌمندً المددٌم فدً تطدوره الزراعدً وفدن

لحضارات الٌمن المدٌم.

العمارة.

ٌ -3طلدددب مدددن الطالبدددات
الرجددددددوإ إلددددددى المددددددر ن

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

الكرٌم واستخراج السورة

__________

المر نٌة التدً تتحددث عدن

__________

أصحاب الفٌل.
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

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

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السادس األساسً.

عنوان الوحدة :حضارات شب الجزٌرة العربٌة المدٌمة.

المفردات

المفاهيم والمصطلحات

 -شب الجزٌرة العربٌة.

 -شب الجزٌرة العربٌة.

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

الصفحات62 - 51 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -العرب من الشعوب المدٌمة التدً نشدأت فدً الدبقد  -تمددددددر مهدددددارة اإلنسدددددان  -الشكل ( .) 0 – 3

 -بدددددالرجوإ إلدددددى مكتبدددددة

التً عرفت باسمهم (بقد العرب) وٌمال أنهم سموا الٌمندددً المددددٌم فدددً تطدددوره  -الشكل ( .) 8 – 3

المدرسدددددددة ٌطلدددددددب مدددددددن

بهددذا االسددم لفصدداحة لسددانهم وبٌددان لغددتهم وٌمسددم الزراعً وفن العمارة.

 -الشكل ( .) 3 – 3

الطالبددات كتابددة تمرٌددر عددن

 -مملكددددة سددددبأ ومملكددددة  -الدٌانة المجوسٌة.

العددرب إلددى فددرعٌن رئٌسددٌن همددا :عددرب الشددمال

 -الشكل ( .) 4 – 3

إحددد المبائددل العربٌددة فددً

 -الدولة الرومانٌة.

وٌنسددبون إلددى جدددهم عدددنان ولددذلن ٌطلددك علددٌهم

 -الشكل ( .) 5 – 3

شددب الجزٌددرة العربٌددة مددن

 -الدولة البٌزنطٌة.

العدددنانٌون (ومددنهم لبائددل لددرٌر وبكددر وربٌعددة

 -الشكل ( .) 6 – 3

حٌددث :المولددع والمددوطن

 -بقد العرب السعٌد.

وتمدددٌم) ثدددم عدددرب الجندددوب وٌنسدددبون إلدددى جددددهم

 -الشكل ( .) 2 – 3

واألصول.

 -سد مأرب.

لحطددان ولددذلن ٌطلددك علددٌهم المحطددانٌون (ومددنهم

 -الشكل ( .) 2 – 3

 -جمددددددددع صددددددددور تبددددددددٌن

 -شجر اللبان.

لبائل األزد والغساسنة واألوس والخزرج).

 -الشكل ( .) 2 – 3

اإلنجدددددددددازات العمرانٌدددددددددة

 -الخط ال ُمسند.

 -شٌد السبئٌون سد مأرب فً مضدٌك جبلدً لحصدر

لحضارات الٌمن المدٌم.

 -سن النمود.

المٌاه ونملها بالمنوات لري األراضً الزراعٌدة عدن

ٌ -طلدددددب مدددددن الطالبدددددات

 -أصحاب األخدود.

ٌمٌن السد وشمال وزودوه بالثموب والمنوات للتحكم

الرجوإ إلى المدر ن الكدرٌم

بالمٌدداه ونددم بندداء حجددارة السددد مددن صددخور الجبددال

واستخراج السورة المر نٌدة

لٌثبت أمام الزالزل والسٌول العنٌفة إال أن تعدرض

التددً تتحدددث عددن أصددحاب

للتصدإ واالنهٌار لعدم االهتمدام بد والتدرمٌم بسدبب

الفٌل.

 حضددددددددارات الددددددددٌمن  -العدنانٌون.المدٌمة.
حمٌر.

 -المحطانٌون.

الضعف االلتصادي والسٌاسً األمر الذي أد إلى
هجدددرة عددددد مدددن المبائدددل الٌمنٌدددة إلدددى شدددمال شدددب
الجزٌرة العربٌة والعراق وبقد الشام.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :حضارة مدن الحجاز.

النتـــــاجــــات

الصفحات25 - 21 :

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.

 -8خرٌطدددددددة شدددددددب

 -3تتعرف على مدن الحجاز فً شب الجزٌرة العربٌة.

الجزٌرة العربٌة.

 -5تستخل

مراحل نشأة الدولة اإلسقمٌة.

أنشطة مرافقة

الوحدة

ٌ -0طلدددب مدددن الطالبدددات  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

المٌام بمشدهد تمثٌلدً ٌمثدل

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

طدددددواف العدددددرب حدددددول

__________

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

(اإلنترنت).

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -4صور.

الجماعً

 -6تبٌن مراحل الدعوة اإلسقمٌة السرٌة والعلنٌة.
 -2تعدد بنود صحٌفة ال ُمماطعة وتبٌن أثرها على المسلمٌن.
 -2تسددتنتج أهمٌددة حادثددة الهجددرة النبوٌددة كحدددث فاصددل لبداٌددة

الكعبة لبل اإلسقم.
 -8تصدددمٌم جددددول تبدددٌن

__________

فٌدددددد العددددددادات الحسددددددنة  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

والعدددددادات السدددددٌئة عندددددد

__________

العرب لبل اإلسقم.

__________

اللفظً

التارٌخ الهجري وتأسٌس الدولة اإلسقمٌة.
 -2تسددتخل

التأمل الذاتي حول

__________

 -4توضددددد شدددددكل الحٌددددداة السٌاسدددددٌة وااللتصدددددادٌة والدٌنٌدددددة  -3الشبكة العنكبوتٌدة
واالجتماعٌة فً كل من :مكة وٌثرب والطائف لبٌل اإلسقم.

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

__________

 -ممترحات التحسٌن:

أهددم أعمددال الرسددول صددل ع علٌ د وسددلم لتنظددٌم

__________

الدولة اإلسقمٌة فً المدٌنة المنورة.
 -01تمدر دور األمن فً ازدهار الحٌاة االلتصادٌة للدول.

__________

 -00تمدر لٌمة العمل فً تطوٌر حٌاة اإلنسان.

__________

 -08تثمن دور الصحابة فً حمل لواء الدعوة والدفاإ عن .
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

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

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :حضارة مدن الحجاز والدعوة اإلسقمٌة.

المفاهيم والمصطلحات

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات25 - 21 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -حضارة مدن الحجاز.

 -مكة.

 -تأسس حلف الفضول على أثدر اسدتغاثة رجدل مدن  -تمددددددر دور األمدددددن فدددددً  -الشكل ( .) 0 – 4

ٌ -طلب من الطالبات المٌدام

 -الدعوة اإلسقمٌة.

 -اإلٌقف.

أهدل الددٌمن بأهدل مكددة لنصدرت وإعددادة حمد بعددد أن ازدهددار الحٌدداة االلتصددادٌة  -الشكل ( .) 8 – 4

بمشهد تمثٌلً ٌمثدل طدواف

 -الشكل ( .) 3 – 4

العدددرب حدددول الكعبدددة لبدددل

 المماطعددددددة والهجددددددرة  -الدٌانة الحنٌفٌة.للمدنٌة.

 لصً بن كقب. -سوق عكاظ.

أخذت بضاعت ومندع حمد فاجتمعدت لبائدل مكدة فدً للدول.

دار عبددددع بددددن جددددعان وتعاهدددددوا فٌددد علددددى رد  -تمدددددر لٌمددددة العمددددل فددددً  -الشكل ( .) 4 – 4
الفضدول (الحمددوق) إلدى أصددحابها وأن ال ٌُظلدم أحددد تطوٌر حٌاة اإلنسان.

 -الشكل ( .) 5 – 4

اإلسقم.
 -تصددمٌم جدددول تبددٌن فٌدد

 -حلك الفضول.

فً مكة.

 -تددثمن دور الصددحابة فددً  -الشكل ( .) 6 – 4

العددادات الحسددنة والعددادات

 -مجلس المأل.

 -الجاهلٌددة هددً وصددف لحال د العددرب لبددل اإلسددقم حمددل لددواء الدددعوة والدددفاإ  -الشكل ( .) 2 – 4

السدددٌئة عنددددد العددددرب لبددددل

ٌ -ثرب.

وربطهددا بالجهددل هددو مددن الناحٌددة الدٌنٌددة حٌددث كددان عن .

 -الطائف.

لدددٌهم بعددض العددادات السددٌئة كعبددادة األصددنام ززأد

 -الدعوة اإلسقمٌة.

البنددات وشددرب الخمددر وكددان لهددم بعددض الصددفات

 -الهجرة إلى الحبشة.

الحمٌدة كالكرم والشجاعة واإلٌثار.

 -النجاشً.

 -توفٌددت زوجدددة الرسدددول (

 -المماطعة.

رضددً ع عن د وعم د أبددو طالددب فددً السددنة  01مددن

 -اإلسراء والمعراج.

) خدٌجدددة بندددت خوٌلدددد

سدددمً هدددذا بعدددام ال ُحدددزن فمدددرر النبدددً (
البعثدددة و ُ

)

 الهجدددرة إلدددى المدٌندددة الخددروج للطددائف عل د ٌجددد مددن ٌنصددره وكددان رفٌم دللطائف زٌد بن حارث إال أن أهل الطائف لم ٌرحبدوا
المنورة.

 -المهاجرٌن واألنصار.

ب د ورمددوه بالحجددارة حتددى سددالت الدددماء مددن لدمٌ د
الشرٌفتٌن.
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 -الشكل ( .) 2 – 4

اإلسقم.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي الثانً لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :لٌام الدولة اإلسقمٌة.

النتـــــاجــــات

الصفحات43 - 6 :

عدد الحصص2 :

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.

 -8خرٌطدددددددة شدددددددب

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0بدددالرجوإ إلددددى كتددددب  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

السٌرة النبوٌدة ٌطلدب مدن

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

الطالبات كتابة تمرٌر عدن

__________

دخول المدٌنة المنورة.

 -3الشبكة العنكبوتٌدة

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

أسددددباب حدددددوث معركددددة

 -4تبٌن سٌاسة الرسول صل ع علٌ وسلم فً نشر اإلسقم.

(اإلنترنت).

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -3تتعددرف علددى أهددم أعمددال الرسددول صددل ع علٌ د وسددلم عنددد الجزٌرة العربٌة.

 -5تستخل

أسباب السماح للمسلمٌن بمتال المشركٌن.

 -8تصدددمٌم مجسدددم ٌبدددٌن  -التحدٌات:

الجماعً

 -6تتعرف على مراحل الصراإ بٌن المسلمٌن والمشركٌن.
 -2تدرن أهمٌة صل ال ُحدٌبٌة بالنسبة للمسلمٌن.
 -2تعتز بدور اإلسقم فً نشر التسام الدٌنً.
 -2االلتداء بالرسول صل ع علٌد وسدلم وبالصدحابة رضدً ع

بدر.

__________

مخطط لٌوم الخندق.

__________
__________

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

 -3تنظدددددٌم رحلدددددة إلدددددى

اللفظً

منطمدددة م تددد وأضدددرحة
الصحابة.

عنهم.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

 -01تعتز بجهود الرسول صدل ع علٌد وسدلم فدً تنظدٌم الدولدة
اإلسقمٌة فً المدٌنة المنورة.

__________

 -00تمدددر تضددحٌات الصددحابة فدددً نشددر اإلسددقم وحمددل لدددواء

__________

الدعوة اإلسقمٌة.
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

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

تحليل المحتـــوى
المبحث :التارٌخ.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :لٌام الدولة اإلسقمٌة فً المدٌنة.

المفاهيم والمصطلحات

 تنظدددددددددددددٌم الدولدددددددددددددة  -الم اخاة.اإلسقمٌة فً المدٌنة.

 -المهاجرٌن.

 مماومددددددة المشددددددركٌن  -األنصار.للدٌن اإلسقمً.

 -لباء.

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات
 -كان الرسول صل ع علٌ وسلم ٌستشٌر أصدحاب

الصفحات43 - 6 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -تعتددز بدددور اإلسددقم فددً  -الشكل ( .) 0 – 5

 -بددددددالرجوإ إلددددددى كتددددددب

 -الشكل ( .) 8 – 5

السددٌرة النبوٌددة ٌطلددب مددن

ال ُحباب بن المنذر فً أن ٌندزل المسدلمون لرٌبدا مدن  -االلتدددداء بالرسدددول صدددل  -الشكل ( .) 3 – 5

الطالبددات كتابددة تمرٌددر عددن

بئر بدر للسٌطرة على مٌاهها والتحكم بهدا وحرمدان ع علٌ د وسددلم وبالصددحابة  -الشكل ( .) 4 – 5

أسباب حدوث معركة بدر.

 -الشكل ( .) 5 – 5

 -تصددددددمٌم مجسددددددم ٌبددددددٌن

فددً كددل شددًء وفددً ٌددوم بدددر اسددتجاب

لمشددورة نشر التسام الدٌنً.

 -مولددف الرسددول صددل  -الصحٌفة.

المشددركٌن مددن الوصددول إلددى المدداء فلمددا وصددلت رضً ع عنهم.

ع علٌدددددد وسددددددلم مددددددن  -السرٌة.

لرٌر ألرض بدر وجددت المسدلمٌن ٌتحكمدون بمداء  -تعتددددز بجهددددود الرسددددول  -الشكل ( .) 6 – 5

المشدددركٌن والٌهدددود فدددً  -األسر .
المدٌنة.

 -الشور .

 احتددددددددددرام العهددددددددددود ٌ -وم الخندق.والمواثٌك.

 -الطلماء.

البئر باإلضدافة لصدبر المسدلمٌن وثبداتهم زإٌمدانهم

صدددل ع علٌددد وسدددلم فدددً  -الشكل ( .) 2 – 5

 -تنظددٌم رحلددة إلددى منطمددة

فكان ذلن سببا من أسباب هزٌمة المشركٌن.

تنظٌم الدولة اإلسدقمٌة فدً  -الشكل ( .) 2 – 5

م ت وأضرحة الصحابة.

 -كان الرسول صل ع علٌ وسدلم ٌتطلدع إلدى نشدر المدٌنة المنورة.

 الددددددددعوة اإلسدددددددقمٌة  -بٌعة الرضوان.صل الحدٌبٌة.
خددددارج شددددب الجزٌددددرة ُ -

إلى اإلسقم فاستجاب بعضهم وتردد الدبعض خوفدا لواء الدعوة اإلسقمٌة.

العربٌة.

 -حجددددة الددددوداإ ووفدددداة  -جٌر العسرة.

مددن حلفددائهم الددروم وأرسددلت العدٌددد مددن السددراٌا
وأشهرها الجٌر الذي أرسل الرسول صل ع علٌد

الرسددول صددل ع علٌدد

 -م تة.

وسددلم إلددى م ت د فددً حنددوب األردن وتعددد معرك دة

وسلم.

 -حجة الوداإ.

م ت أول معركة للمسلمٌن مدع أعددائهم خدارج شدب
الجزٌرة العربٌة.

الخطة الفصليـــة
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 -الشكل ( .) 2 – 5

اإلسقم فً بقد الشام فوجد كثٌدر مدن الرسدل إلدى  -تمدددر تضددحٌات الصددحابة  -الشكل ( .)01 – 5
المبائل العربٌة الممٌمة فً حنوب بقد الشام ٌدعوهم فدددً نشدددر اإلسدددقم وحمدددل

-عام الوفود.

مخطط لٌوم الخندق.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي الثانً لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التارٌخ.

عنوان الوحدة :الخقفة الراشدة.

النتـــــاجــــات

الصفحات20 - 44 :

عدد الحصص01 :

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.

 -8خرٌطددددة الددددوطن

 -3تحدد أسباب الفتوحات اإلسقمٌة.

العربً.

 -4تبدددٌن أهمٌدددة الفتوحدددات اإلسدددقمٌة مدددن الندددواحً السٌاسدددٌة  -3الشبكة العنكبوتٌدة
(اإلنترنت).

وااللتصادٌة واالجتماعٌة والجغرافٌة.

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طلدددب مدددن الطالبدددات  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

كتابددددددة مجموعددددددة مددددددن

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

الصدددفات التدددً ٌجدددب أن

__________

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -5توض أهم أعمال الخلفاء الراشدٌن عند تولٌهم الخقفة.

الجماعً

 -6تبٌن أهمٌة الشور فً عصر الخلفاء الراشدٌن.
 -2تسدددتنتج سدددبب تسدددمٌة عمدددر بدددن الخطددداب بالفددداروق وأمٌدددر

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

تتوفر فً المائد.
 -8بددددالرجوإ إلددددى أحددددد

__________

مكتبة المدرسة ٌطلب مدن  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

الطالبددددات كتابددددة أسددددماء

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

الصدددددددددددحابة العشددددددددددددرة

__________

اللفظً

المبشرٌن بالجنة.

الم منٌن.

__________

 -2تنظم جدول ٌوض فٌ أعمال الخلفاء الراشدون ومنجزاتهم.

 -3كتابددة تمرٌددر عددن أحددد

 -2تثمن دور المسلمٌن فً العصر الراشدي فً نشر اإلسقم.

الصحابة الذٌن دفنوا على

 -01ت من بأهمٌة الدفاإ عن الوطن.

أرض األردن.

 ممترحات التحسٌن:__________

 -00تمدر دور الخلفاء الراشدٌن فً الحفاظ على المر ن الكرٌم.

__________

 -08تفتخر بدور الخلفاء الراشدٌن فً تثبٌت الدولة اإلسقمٌة.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
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تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :التارٌخ.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الخقفة الراشدة.

المفاهيم والمصطلحات

الصفحات20 - 44 :

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -الخلٌفددددددة أبددددددو بكددددددر  -الخقفة.

 -تعدددد معركدددة ذات السدددواري مدددن أهدددم المعدددارن  -تددثمن دور المسددلمٌن فددً  -من الشكل ( )0 - 6إلدى ٌ -طلب من الطالبات كتابدة

الصدٌك رضً ع عن  - .السمٌفة.

البحرٌة التً حدثت فً عهد الخلٌفة عثمان بن عفان العصددر الراشدددي فددً نشددر الشكل (.)80 - 6

مجموعة من الصفات التدً

 -أعمال الخلٌفة أبو بكر  -حروب الردة.

رضددً ع عن د وهددً أول معركددة بحرٌددة خاضددها اإلسقم.

ٌجب أن تتوفر فً المائد.

المسلمون سنة 34هـ مع األسدطول البزنطدً ف6ي  -تد من بأهمٌددة الدددفاإ عددن

 -بدالرجوإ إلدى أحدد مكتبددة

 -الخلٌفدددددة عمدددددر ابدددددن  -الدواوٌن.

البحددر المتوسددط حٌددث انتددزإ األسددطول اإلسددقمً الوطن.

المدرسدددددددة ٌطلدددددددب مدددددددن

الخطاب رضً ع عن  - .بٌت المال.

بعدها السدٌادة البحرٌدة مدن األسدطول البٌزنطدً بعدد  -تمدددددددددددر دور الخلفدددددددددداء

الطالبدددددات كتابدددددة أسدددددماء

 -الفتوحددددات فددددً عهددددد  -المادسٌة.

أن انتصددروا فددً المعركددة وسددمٌت هددذه المعركددة الراشدددٌن فددً الحفدداظ علددى

الصحابة العشرة المبشدرٌن

بمعركدددددة ذات السدددددواري لكثدددددرة سدددددواري السدددددفن المر ن الكرٌم.

بالجنة.

الصدٌك.

عمر بن الخطاب.

 -الفاروق.

 -العُهدة العُمرٌة.

 -تفتخدددددر بددددددور الخلفددددداء

 -كتابدددة تمرٌددددر عددددن أحددددد

 -الخلٌفددددة عثمددددان ابددددن  -نهاوند.

 -اٌددددرت الفتوحددددات اإلسددددقمٌة جغرافٌددددة الدولددددة الراشدٌن فدً تثبٌدت الدولدة

الصدحابة الددذٌن دفندوا علددى

 -الفتوحددددات فددددً عهددددد  -ذا الهجرتٌن.

اإلسددقمٌة والمجتمددع اإلسددقمً بسددبب ضددم أراض اإلسقمٌة.

أرض األردن.

الخلٌفة عثمان بن عفان - .الشور .

ومجتمعدددات جدٌددددة ونشدددر الددددٌن اإلسدددقمً فٌهدددا

 -الخلٌفددة علددً ابددن أبددً -ذات السواري.

وتحرٌددددر السددددكان مددددن ظلددددم الدددددول كالبٌزنطٌددددة

عفان رضً ع عن .

طالب رضً ع عن .

 -ذا النورٌن.

ال ُمحطمة فٌها.

 -األسطول.

والرومانٌددة والفارسددٌة فددزادت المددوارد االلتصددادٌة

 -أهمٌددددددددة الفتوحدددددددددات  -األشراف.

للدولددددة اإلسددددقمٌة نتٌجددددة اتسدددداإ مسدددداحتها بعددددد

اإلسقمٌة.

 -األسٌاد.

الفتوحات مما أد إلى ضدرورة وجدود نظدام مدالً

-الفسطاط.

ٌنظم أمور جباٌة الضرائب وتحدٌد أوجد صدرفها

 -الخراج.

فأنشئ بٌت المال من أجل ذلن.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :الجغرافٌا.

عنوان الوحدة :مهارات الخرٌطة.

النتـــــاجــــات

الصفحات32 - 2 :

عدد الحصص2 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

التقويــــم

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -0تستوعب المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الوحدة.

 -0الكتاب المدرسً.

عرض

االداء

سلم

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0ددوزإ علددى الطالبددات  -أشعر بالرضا عن:

 -8تكتسب المٌم واالتجاهات والمهارات الوارده فً الوحدة.

 -8خرٌطددددددة العددددددالم

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

خددددرائط وٌطلدددددب مدددددنهن

__________

 -3تتعرف على العناصر التً ٌتناولها علم الجغرافٌا.

السٌاسٌة والطبٌعٌة.

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

تحدٌد نوعها وعناصرها.

__________

 -4تحدد طرائك تمثٌل معالم سط األرض.

 -3خرٌطددددة الددددوطن

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -8عمل لوحة بدٌن أوجد

 -5تمٌز العناصر الرئٌسة للخرٌطة بعضها من بعض.

العربدددددددً السٌاسدددددددٌة

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

االخددددتقف بددددٌن خطددددوط

 -6تتعرف على أنواإ الخرائط وتمٌز بٌنها.

والطبٌعٌة.
(اإلنترنت).

العالم.

الطدددول ودوائدددر العدددرض  -التحدٌات:

الجماعً

 -2تحدددد المددارات والمسددطحات المائٌددة الرئٌسددة علددى خرٌطددة  -4الشبكة العنكبوتٌدة

مددددددن حٌددددددث :اتجاههددددددا

__________
__________

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

وعددها وأهمٌتها.

اللفظً

ٌ -3طلدددب مدددن الطالبدددات

 -2تحدد مولع الوطن العربً على خرٌطة العالم.

__________

 -2تمدددارن بدددٌن خطدددوط الطدددول ودوائدددر العدددرض مدددن حٌدددث:

معرفددة التولٌددت فددً دولددة

اتجاهها وعددها وأهمٌتها.

مـددـا باســددـتخدام الشــددـكل

 -01تتعرف على فروق التولٌت بٌن المناطك الزمنٌة فً العالم.

( )82 - 0لٌاسددددددا علددددددى
األردن.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
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تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :الجغرافٌا.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الجغرافٌا ومهارات الخرٌطة.

المفاهيم والمصطلحات

 أهمٌددددددددددددة دراسددددددددددددة  -الجغرافٌا.الجغرافٌا.

 -المجموعة الشمسٌة.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات32 - 2 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 تمثل األرض التً نعٌر علٌها محور اهتمدام علدم  -تمدددددددر أهمٌددددددة خطددددددوط  -مددن الشددكل ( )0 - 0إلددى ٌ -ددددوزإ علددددى الطالبدددداتالجغرافٌددا وهددً تنتمددً إلددى مددا ٌعددرف بالمجموعددة الطول ودوائر العرض فدً الشكل (.)31 - 0

خرائط وٌطلب منهن تحدٌد

الشمسددٌة أو النظددام الشمسددً ولددد سددمٌت بددذلن ألن تحدٌددد الموالددع علددى سددط

نوعها وعناصرها.

سط األرض.

 -المكان.

كواكددب هددذه المجموعددة وعددددها ثمانٌددة تدددور حددول األرض وحسدددداب الولددددت

 -عمدددل لوحدددة بدددٌن أوجددد

 -مهارات الخرٌطة.

 -الخرٌطة.

الشمس التً تمثل مركز المجموعة ٌذكر أن ألدرب فً المناطك المختلفة.

االخدددددتقف بدددددٌن خطدددددوط

 -تحدٌد الموالع.

 -نمددددددددددددوذج الكددددددددددددرة الكواكددددب إلددددى الشددددمس هددددو عطددددارد فددددالزهرة

 -طرائدددك تمثٌدددل معدددالم  -اإلللٌم.

 -المناطك الزمنٌة.

األرضٌة.

فاألرض فالمرٌخ فالمشدتري ففزحل فدأورانوس

 -نظددددددددام المعلومددددددددات فنبتون.

الطول ودوائر العرض مدن
حٌدددث :اتجاههدددا وعدددددها
وأهمٌتها.

الجغرافٌة.

 -تنمسدددم الكدددرة األرضدددٌة التدددً نعدددٌر علٌهدددا إلدددى

ٌ -طلدددددب مدددددن الطالبدددددات

 -مفتاح الخرٌطة.

مندددداطك مائٌددددة تتمثددددل فددددً المسددددطحات المائٌددددة

معرفدددة التولٌدددت فدددً دولدددة

 -ممٌاس الرسم.

كالمحٌطددددددات (األطلسددددددً والهددددددادي والهندددددددي

مـدددـا باســدددـتخدام الشــدددـكل

 -خطوط الكنتور.

والمتجمددد الشددمالً والمتجمددد الجنددوبً) والبحددار

( )82 - 0لٌاسددددددددا علددددددددى

 -المولع النسبً.

(مثددل البحدددر األبددٌض المتوسدددط والبحددر األحمدددر

األردن.

 -خط االستواء.

والبحدددر األسدددود وبحدددر العدددرب) ومنددداطك ٌابسددد

 -خط ارٌنتر.

تمثلهدددا المدددارات السدددبع :سدددٌا وإفرٌمٌدددا وأوروبدددا
وأمرٌكدددا الشدددمالٌة وأمرٌكدددا الجنوبٌدددة وأسدددترالٌا
والمارة المطبٌة الجنوبٌة.
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :الجغرافٌا.

عنوان الوحدة :النظام الطبٌعً.

النتـــــاجــــات

الصفحات65 - 41 :

عدد الحصص2 :

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.

 -8خرٌطددددددة العددددددالم

 -3تمٌز بٌن أشكال سط األرض الرئٌسة.

الطبٌعٌة.

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0جمدددددع صدددددور تمثدددددل  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

أشدددددكاال لسدددددط األرض

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

تكوندددددت بفعدددددل العوامدددددل

__________

 -4تحدد العوامل التً أدت إلى نشأة أشكال سط األرض.

 -3خرٌطددددة الددددوطن

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

الداخلٌددة وأخددر نتجددت

 -5تتعرف على أثر المٌاه والرٌاح فً نشدأة بعدض أشدكال سدط

العربً الطبٌعٌة.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

مدددددن عملٌدددددات التجوٌدددددة

األرض.

 -4خرٌطدددددددة األردن

الجماعً

 -6توضدددد أثددددر عناصددددر المندددداو الرئٌسددددة (مثددددل :الحددددرارة

الطبٌعٌة.

العمل فً

__________

والتعرٌة.

 -التحدٌات:

سلم

 -8عمددددددل لوحددددددة تبددددددٌن

__________

واألمطار) فً سط األرض.

 -5مجسدددددددم للكدددددددرة الكتاب المدرسً

التمدٌر

العقلدددددددة بدددددددٌن دوائدددددددر

__________

 -2تبٌن العوامل الم ثرة فً المناو.

األرضٌة.

اللفظً

العرض ودرجة الحرارة.

 -2تتعرف على األلالٌم المناخٌة الرئٌسة فً العالم.

 -6صور.

 -3جمدددع صدددور ألندددواإ

 -2تحدد أنماط المناو السائدة فٌالوطن العربً.

الحٌوانات والنباتدات التدً

 -01تحدد البٌئات الطبٌعٌة فً األردن.

تعدددددٌر فدددددً كدددددل إللدددددٌم

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

مندداخً وكتابددة اسددم كددل

__________

منهددا واسددم اإلللددٌم الددذي

__________

تنتشر فٌ .
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :الجغرافٌا.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :النظام الطبٌعً.

المفاهيم والمصطلحات

 أشددكال سددط األرض  -التضارٌس.والعوامددددددددل الداخلٌددددددددة  -الزالزل.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات65 - 41 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 تعمدددل العوامدددل الداخلٌدددة التدددً مصددددرها بددداطن  -تمدددر أثددر المٌدداه والرٌدداح  -مددن الشددكل ( )0 - 8إلددى  -جمع صدور تمثدل أشدكاالاألرض (مثددددل :الددددزالزل والبددددراكٌن) والعوامددددل فددددً نشددددأة بعددددض أشددددكال الشكل (.)31 - 8

لسدددددددط األرض تكوندددددددت

الخارجٌة (مثل :الرٌاح واألمطار والحدرارة) معدا سط األرض.

بفعددددل العوامددددل الداخلٌددددة

 -العوامدددددددل الخارجدددددددة  -التعرٌة.

على تشكٌل معالم سط األرض.

وأخر نتجت مدن عملٌدات

الم ثرة فً تشكٌل معالم  -التجوٌة.

 -تددد ثر التٌدددارات البحرٌدددة فدددً المنددداو إذ تعمدددل

التجوٌة والتعرٌة.

سط األرض.

 -الدلتا.

التٌددارات البحرٌددة الدافئددة علددى نشددر الدددفء وهطددل

 -عمددل لوحددة تبددٌن العقلددة

 -الطمس والمناو.

 -المناو.

األمطار فً المناطك التً تمر بها وتعمل التٌدارات

بٌن دوائر العرض ودرجدة

 -األلالٌم ال ُمناخٌة.

 -الطمس.

البحرٌة الباردة على خفدض درجدة حدرارة المنداطك

الحرارة.

 -األلدددددددددالٌم ال ُمناخٌدددددددددة  -الضغط الجوي.

الساحلٌة التً تمر بها.

 -جمددددددع صددددددور ألنددددددواإ

والنباتٌدددددة فدددددً الدددددوطن  -التٌارات البحرٌة.

ٌ -صددنف األردن جغرافٌددا بأن د مددن مندداطك البحددر

الحٌواندددات والنباتدددات التدددً

 -اإللالٌم ال ُمناخً.

األبددٌض المتوسددط ولددد اعتمددد هددذا التصددنٌف بندداء

تعٌر فً كل إللٌم منداخً

 -الموائد الصحراوٌة.

على أشهر تسالط المطر ودرجدات الحدرارة السدائدة

وكتابة اسم كل منهدا واسدم

 -اإللالٌم الغوري.

خدددقل السدددنة وٌتمٌدددز منددداو األردن بشدددتاء مددداطر

اإلللٌم الذي تنتشر فٌ .

الم ثرة فٌها.

العربً.

 -البراكٌن.

معتدددل وصدددٌف حدددار جددداف وٌتدددأثر فٌددد الغطددداء
النباتً بالظروف ال ُمناخٌة وتنوإ التضارٌس.

الخطة الفصليـــة
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي الثانً لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :الجغرافٌا.

عنوان الوحدة :جغرافٌة السكان.

النتـــــاجــــات

الصفحات33 - 6 :

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 العنكبوتٌدة

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0بددالرجوإ إلددى المولددع  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

اإللكتروندددددددددً للسددددددددداعة

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

السدددكانٌة العالمٌدددة ٌطلدددب

__________

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

مدن الطالبددات تددوٌن عدددد

 -4تتعرف على العوامل الم ثرة فً توزٌع السكان.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

السددكان وعدددد الموالٌددد

 -5تحدد المشكقت الناتجة من تضخم عدد السكان.

الجماعً

 -6تفسر سبب اختقف الكثافة السكانٌة فً األردن.

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

 -3تستنتج الخصائ
واألردن بوج خا

السكانٌة فً العالم عامة والوطن العربدً (اإلنترنت).
.

 -2تتنب د إلددى المشددكقت الناتجددة عددن سددوء التوزٌددع السددكان فددً
الوطن العربً عامة واألردن خاصة.

__________

وعددددددددد الوفٌدددددددات ثدددددددم  -التحدٌات:
احتسدددداب ممدددددار الزٌددددادة

__________

التمدٌر

الطبٌعٌة.

__________

اللفظً

 -8تحلٌددل الشددكل الددوادر
فدددددً الكتددددداب المدرسدددددً
صفحة  06واإلجابدة عدن
األسئلة الواردة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :الجغرافٌا.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :جغرافٌة السكان.

المفاهيم والمصطلحات

 الوضددددددددع السددددددددكانً  -معدل الموالٌد.العالمً.

 -الزٌادة الطبٌعٌة.

 التركٌددددددددب النددددددددوعً  -الكثافة السكانٌة.للسكان.

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

العربً.

واألشكال التوضيحية

المناقشة

والعمدر وٌمكددن تصددنٌفهم حسددب النددوإ إلددى :ذكددور الناتجددة عددن سددوء التوزٌددع الشكل (.)05 - 3
وإندداث فددً مددا ٌعددرف بالتركٌددب النددوعً للسددكان

اإللكتروندددددددددددً للسددددددددددداعة

السكان فدً الدوطن العربدً

السكانٌة العالمٌة ٌطلب مدن

عامة واألردن خاصة..

الطالبددددددات تدددددددوٌن عدددددددد

هددً :األطفددال والشددباب والشددٌوو فددً مددا ٌعددرف

 السددددكان فددددً الددددوطن  -التركٌددددددددب النددددددددوعً بالتركٌب العُمري للسكان.للسكان.

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

ٌ -ختلدددف السدددكان فٌمدددا بٌدددنهم مدددن حٌدددث :الندددوإ  -تتنبددددد إلدددددى المشدددددكقت  -مددن الشددكل ( )0 - 3إلددى  -بددددالرجوإ إلددددى المولدددددع

والتركٌددددددددب العُمددددددددري  -التركٌدددددددب العُمدددددددري وٌمكن أٌضا تصنٌفهم حسب العُمر إلى ثقث فئدات
للسكان.

الصفحات33 - 6 :

السددددكان وعدددددد الموالٌددددد
وعدد الوفٌات ثم احتسداب

 -ترتفع الكثافة السكانٌة للوطن العربدً فدً السدهول

ممدار الزٌادة الطبٌعٌة.

 -السدددكان فدددً المملكدددة  -الهرم السكانً.

الساحلٌة (مثل السدهول ال ُمطلدة علدى البحدر األبدٌض

 -تحلٌددل الشددكل الددوادر فددً

األردنٌة الهاشمٌة.

المتوسددط والمحددٌط األطلسددً) والسددهول الفٌضددٌة

الكتددداب المدرسدددً صدددفحة

عنددددد أودٌددددة األنهددددار كنهددددر النٌددددل ونهددددري دجلددددة

 06واإلجابددة عددن األسددئلة

والفرات أما فً المناطك الجبلٌدة والصدحار فٌمدل

الواردة.

عددددد السدددكان إال فدددً بعدددض المنددداطك الصدددحراوٌة
بسبب استخراج النفط.
 إن الزٌددادة السددكانٌة الكبٌددر الددذي شددهده األردن أدإلى زٌدادة اسدتخدام المدوارد الطبٌعٌدة وزٌدادة النفمدات
االسددددتهقكٌة ممددددا ضدددداعف مددددن مشددددكلة االزدحددددام
واالكتظددداظ وتضدددخم المددددن مثدددل عمدددان والزرلددداء
وأوجد نمصا فً عدد المساكن والمرافك العامة.

الخطة الفصليـــة
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي الثانً لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :الجغرافٌا.

عنوان الوحدة :البٌئة.

النتـــــاجــــات

الصفحات62 - 34 :

عدد الحصص2 :

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 العنكبوتٌدة

 -3تستنتج أثر االختقل البٌئً فً حٌاة اإلنسان.

(اإلنترنت).

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0تحلٌدددل الشدددكل ( - )6-4أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

الددددددددواد فددددددددً الكتدددددددداب

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

المدرسً.

__________

 -4تتعرف على أوج االستغقل األمثل للبٌئة.

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

ٌ -8طلدددب مدددن الطالبدددات

 -5تمترح حلول لمواجهة المشكقت البٌئٌة المحلٌة.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

كتابة تمرٌدر عدن األنظمدة

 -6تتنب ألهمٌة النظام البٌئً الموجودة حولنا.

__________

البٌئٌدددة التدددً تتدددأثر سدددلبا  -التحدٌات:

الجماعً

باألسمدة.

__________
__________

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

 -3تصدددمٌم منشدددور عدددن

اللفظً

المشددددكقت البٌئٌددددة التددددً
تعانً منها المنطمة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :الجغرافٌا.
الصف :السادس األساسً.

المفردات
 -النظام البٌئً.

عنوان الوحدة :البٌئة.

المفاهيم والمصطلحات
 -البٌئة.

 اآلثددددددار االلتصدددددددادٌة  -النظام البٌئً.واالجتماعٌدددددددة للثدددددددورة  -الغقف المائً.
الصناعٌة.

 -الثورة الصناعٌة.

 االخدددددددددتقل البٌئدددددددددً  -االختقل البٌئً.وأسباب .

 -األسمدة الكٌمٌائٌة.

 المشدددددددكقت البٌئٌدددددددة  -التلوث.العالمٌة.

 -التغٌر ال ُمناخً.

الصفحات62 - 34 :

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

السددكان أراضددٌهم فددً الرٌددف واالتجدداه نحددو المدددن البٌئً الموجودة حولنا.
حٌث تتوافر فر

العمل والخددمات ممدا أد إلدى
فددً

تمرٌددر عددن األنظمددة البٌئٌددة

زٌددادة كبٌددرة فددً عدددد السددكان وحدددوث نم د

الخدمات المختلفة مثل :التعلٌم والصحة والسكن

التً تتأثر سلبا باألسمدة.

والمواصددقت ولددد تسددبب ذلددن كل د فددً العدٌددد مددن

 -تصددددددمٌم منشددددددور عددددددن

المشكقت.

المشدددددكقت البٌئٌدددددة التدددددً

ٌ -مصددد بالتصددحر فمدددان لدددرة األرض اإلنتاجٌددة

تعانً منها المنطمة.

المملكددددددددددة األردنٌددددددددددة  -االنمراض.

وٌعدددانً ملٌدددار نسدددمة فدددً العدددالم بسدددبب تعدددرض

 االسدددددددتغقل األمثدددددددل  -النفاٌات الصلبة.للبٌئة.

أراضددٌهم للتصددحر وتعددز أسددباب التص دحر إلددى:
عوامدددل طبٌعٌدددة (مثدددل الجفددداف وللدددة األمطددددار)

 -التنمٌة المستدامة.

وعوامددل بشددرٌة (مثددل الرعددً الجددائر واالسددتغقل

 -االستهقن.

المفرط لألراضً الزراعٌة).

 -التوازن البٌئً.

 -تسددهم عملٌددة إعددادة االسددتخدام فددً خفددض كمٌددة

 -التنوإ الحٌوي.

النفاٌات واستخدام المعالج منها فً مصدانع اإلنتداج
بدددال مددن المددواد الخددام والمحافظددة علددى المددوارد
البٌئة وتوفٌر الطالة وإٌجاد فر

عمل جدٌدة.

الخطة الفصليـــة
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الشكل (.)82 - 4

الواد فً الكتاب المدرسً.
ٌ -طلب من الطالبات كتابدة

 المشددكقت البٌئٌددة فددً  -اازات الدفٌئة.الهاشمٌة.

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -أد تطور لطداإ الصدناعة فدً المددن إلدى هجدرة  -التنبددددد ألهمٌدددددة النظدددددام  -مددن الشددكل ( )0 - 4إلددى  -تحلٌدددددددل الشدددددددكل ()6-4

وٌد ثر التصددحر فددً المددارة اإلفرٌمٌددة بوجد خددا

 -الطالة النظٌفة.

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :األسرة والمجتمع.

النتـــــاجــــات

الصفحات82 - 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 العنكبوتٌدة

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0كتابددة تمرٌددر عددن أهددم  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

عددددددادات الدددددددزواج فدددددددً

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

المنطمة.

__________

المجتمع وتماسك .

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -8إعددددداد لوحددددة حددددائط

 -4تربط بٌن التوافك األسري والتنشئة االجتماعٌة السوٌة.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

تبدددددٌن بعدددددض المظددددداهر

 -3تبددٌن دور األسددرة فددً المجتمددع األردنددً وأهمٌتهددا فددً لددوة (اإلنترنت).

الترابٌدددددة فدددددً المجتمدددددع  -التحدٌات:

 -5تتعرف على مكونات المجتمع األردنً.

الجماعً

 -6تتعرف على التكافل االجتماعً وأنواع .

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

 -2تمدر أهمٌة التكافل االجتماعً فً تماسن المجتمع ومواجهدة
المشاكل.

__________

األردنً.

__________

التمدٌر

 -3زٌددارة مدٌرٌددة التنمٌددة

__________

اللفظً

االجتماعٌدددددددددة لمعرفدددددددددة
الخدمات التدً تمددمها فدً
مجدددددددددددددددال التعامدددددددددددددددل
االلتصادي.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :األسرة والمجتمع.

المفاهيم والمصطلحات

الصفحات82 - 01 :

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -األسرة األردنٌة.

 -األسرة.

 -األسرة هدً الخلٌدة األولدى فدً البنداء االجتمداعً

 -تمدددددددر أهمٌددددددة التكافددددددل  -الشكل ( .) 0 – 0

 -كتابددددة تمرٌددددر عددددن أهددددم

 -المجتمع األردنً.

 -األسرة الممتدة.

وبمجموإ األسر ٌتألف المجتمع ولمدا كدان لهدا هدذا االجتمددددداعً فدددددً تماسدددددن  -الشكل ( .) 8 – 0

عادات الزواج فً المنطمة.

 -التكافل االجتماعً.

 -األسرة النواة.

الدددددور فمددددد أولتهددددا الشددددرائع السددددماوٌة والمددددوانٌن المجتمددددددددددع ومواجهددددددددددة  -الشكل ( .) 3 – 0

 -إعددداد لوحددة حددائط تبددٌن

 -التوافك األسري.

الوضعٌ أهتماما بالغا أن بصدقحها ٌصدل اإنسدان المشاكل.

 -الشكل ( .) 4 – 0

بعض المظاهر الترابٌة فدً

 -التفكن األسري.

والمجتمدددع وهدددً التدددً تكسدددب اإلنسدددان األخدددقق

 -الشكل ( .) 5 – 0

المجتمع األردنً.

 -المجتمع.

الفاضلة وثمافدة مجتمعد لٌنشدأ ٌدذلن نشدأة صدحٌحة

 -الشكل ( .) 6 – 0

 -زٌددددارة مدٌرٌددددة التنمٌددددة

 -العادات والتمالٌد.

ت هل د للمٌددام بالدددور السددلٌم الددذي ٌرتضددٌ مجتمع د

 -الشكل ( .) 2 – 0

االجتماعٌدددددددددددة لمعرفدددددددددددة

 -األعراف.

وٌخدم ب نفس واٌره.

الخدددمات التددً تمدددمها فددً

 -التكافل االجتماعً.

ٌ -مصدددد بالتكافدددل االجتمددداعً بأنددد رعاٌدددة األفدددراد

مجال التعامل االلتصادي.

 -التكافل اإلنسانً.

بعضددهم بعضددا حٌدددث ٌكددون أفدددراد المجتمددع أسدددرة

 -التكافل االلتصادي.

واحدة ٌساعد لوٌهم ضدعٌفهم وٌعطدف كبٌدرهم علدى
صددغٌرهم وٌشددتركون معددا فددً األفددراح واألتددراح
والرعاٌددة ال تمتصددر علددى الغددذاء والدددواء والمسددكن
والملددددبس بددددل تتعددددداها لتشددددمل الجوانددددب النفٌسددددة
واالجتماعٌة واألخقلٌة واٌرها.

الخطة الفصليـــة
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :العٌر المشترن.

النتـــــاجــــات

الصفحات43 - 82 :

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 العنكبوتٌدة

 -3توض أهمٌة الحوار وعناصره وأنواع ومعٌمات .

(اإلنترنت).

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0تنظددٌم جلسددة حوارٌددة  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

داخدددددل الغرفدددددة الصدددددفٌة

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

حددول مشددكلة تعددانً منهددا

__________

 -4تتواصل من اآلخرٌن بفعالٌة.

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -5تتعرف على أثر التسام على الفرد والمجتمع البشري.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -6تتعرف على طرق حل الخقفات.

الجماعً

 -2تمددر أهمٌددة العدٌر المشددترن وأثدره االجتمدداعً وااللتصددادي
على الفرد والمجتمع.

المدرسة.
 -8بدددالرجوإ إلدددى مكتبدددة

__________

المدرسددددددة ٌطلددددددب مددددددن  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

الطالبات كتابة تمرٌر عدن

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

دور تسدددام التجدددار فدددً

__________

اللفظً

انتشار اإلسقم.

__________

 -3بدددالرجوإ إلددددى كتددددب
السدددٌرة النبوٌدددة الشدددرٌفة
ٌطلب من الطالبدات كتابدة

 ممترحات التحسٌن:__________

تمرٌرحددددول طددددرق حددددل

__________

الخدقف فددً لضدٌة صددل

__________

الحدٌبٌة.
معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
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تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :العٌر المشترن.

المفاهيم والمصطلحات

الصفحات43 - 82 :

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -الحوار.

 -الحوار.

 -الحوار هو أسلوب التخاطب بدٌن شدخ

او أكثدر  -تمدددددددر أهمٌددددددة العددددددٌر  -الشكل ( .) 0 – 8

 -تنظدددددٌم جلسدددددة حوارٌدددددة

 -التسام .

 -التمسن بالرأي.

ٌددتم فددً تددداول الكددقم بٌنهمددا بطرٌمددة متكافئددة فددق المشترن وأثره االجتمداعً  -الشكل ( .) 8 – 8

داخل الغرفة الصدفٌة حدول

 -حل الخقف.

 -حسن االستماإ.

ٌسدددتأثر بددد بالحددددٌث احددددهما دون األخدددر ومدددن وااللتصددددادي علددددى الفددددرد  -الشكل ( .) 3 – 8

مشددددددددكلة تعددددددددانً منهددددددددا

 -التسام .

نتائجد  :ادارة الخدقف وحلد ولبدول أراء اآلخددرٌن والمجتمع.

 -الشكل ( .) 4 – 8

المدرسة.

 -التعصب.

وتدددرن الجددددل وتبدددادل المعلومدددات واألفكدددار بدددٌن

 -الشكل ( .) 5 – 8

 -بدددددالرجوإ إلدددددى مكتبدددددة

 -اإلنسان اإلٌجابً.

األطراف والوصول الى نتائج ترضً االطراف.
ٌ -عتبددر التّسددام مددن أهددم المبددادي اإلنسددانٌة التددً

 -الشكل ( .) 6 – 8

المدرسدددددددة ٌطلدددددددب مدددددددن
الطالبددات كتابددة تمرٌددر عددن

 -التفاوض.

تسددهم فددً بندداء المجتمددع والددذي ٌعنددً العفددو عنددد

دور تسدددددام التجدددددار فدددددً

 -الوساطة.

ُّمو بدالنّفس
الممدرة وعدم ردّ اإلساءة باإلساءة والس ّ

انتشار اإلسقم.

 -التحكٌم

البشرٌّة إلى مرتبة أخقلٌّة عالٌة.

 -بددددددالرجوإ إلددددددى كتددددددب

 -الفددرق بددٌن الوسدداطة والتحكددٌم فددً حددل الخقفددات

السدددددٌرة النبوٌدددددة الشدددددرٌفة

هددو :أن الوسدداطة تدددخل طددرف ثالددث محاٌددد ٌدددعى

ٌطلددب مددن الطالبددات كتابددة

"الوسددددٌط" لٌكددددون دوره خلددددك مندددداو مددددن التفدددداهم

تمرٌرحدددددول طدددددرق حدددددل

والتعددداون فدددً مدددا بٌنهمدددا ٌسددداعد طدددرف ألطدددراف

الخددقف فددً لضددٌة صددل

المتنازعة البحث عن حل ٌرضٌهم أما التحكٌم فهدو

الحدٌبٌة.

. -حل الخقف.

ٌسددتند التحكددٌم الددى لددانون امددا عشددائري او لددانونً
وٌعتبر حكم ملزم للطرفٌن.

الخطة الفصليـــة
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي األول لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :السقمة المرورٌة.

النتـــــاجــــات

الصفحات68 - 44 :

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 العنكبوتٌدة

 -3تصف أسباب حوادث المرور ونتائجها.

(اإلنترنت).

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طلدددب مدددن الطالبدددات  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

كتابددة تمرٌددر عددن التوعٌددة

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

المرورٌددة وافتددراح حلددول

__________

 -4تحلل أسباب مشكلة حوادث المرور فً المنطمة.

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

 -5تتمن مهارات المرور اآلمن .

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -6تتعدددرف علدددى مددددلوالت اإلشدددارة المرورٌدددة والشدددواخ

الجماعً

المرورٌة.
 -2تثمن دور كوادر األمن العام فً تنظٌم حركة المرور.

للحد من حوادث السٌر.
 -8جمددددع مجموعددددة مددددن

__________

الصدددور ألمددداكن العبدددور  -التحدٌات:

العمل فً

سلم

والمسدددٌر اآلمدددن وتعلدددك

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

علدددى لوحدددة الحدددائط فدددً

__________

اللفظً

الصف.

__________

 -3إنشدداء نددادي مددروري
ٌهدددف إلددى توعٌددة الطلبددة
بمشكقت المرور.

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :السقمة المرورٌة.

المفاهيم والمصطلحات

الصفحات68 - 44 :

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

 -حوادث المرور.

 -الحادث المروري.

 -الوعً المروري.

 -األمن العام.

 -إشارات المرور.

 -فرق مرشدي المرور .اسدددم الحدددادث المدددروري وتسدددمى حادثدددة (صددددم) المرور.

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 ٌطلك علدى األضدرار البشدرٌة والمادٌدة أو كلٌهمدا  -تددثمن دور كددوادر األمددن  -مددن الشددكل ( )0 - 3إلددى ٌ -طلب من الطالبات كتابدةالتً تتسدبب بهدا مركبدة واحددة متحركدة علدى االلدل العددددام فددددً تنظددددٌم حركددددة الشكل (.)03 - 3

المرورٌدددة وافتدددراح حلدددول

ٌ -وم المرور العالمً.

عنددددما تمدددع بدددٌن مركبدددة ومركبدددة اخدددر

 -الوعً المروري.

(دهددددس) عندددددما تمددددع بددددٌن مركبددددة واحددددد المددددارة

 -جمددددددع مجموعددددددة مددددددن

 -المسٌر اآلمن.

(المشاة).

الصددددور ألمددددداكن العبدددددور

 -مناطك اللعب اآلمنة.

 -الوعً المروري هو إكسداب اإلنسدان مندذ صدغره

والمسددددٌر اآلمددددن وتعلددددك

 -اإلشارات المرورٌة.

سلوكٌات مرورٌة سلٌمة تجعلد لدادرا علدى التعامدل

علددددى لوحددددة الحددددائط فددددً

مددع البٌئددة المرورٌددة المحٌطددة ب د بصددورة صددحٌحة

الصف.

 -ممرات المشاه.

وإدران األخطار وحماٌة نفس .

 -إنشددددداء ندددددادي مدددددروري

 -اإلشارات الضوئٌة.

ٌ -حتفل العالم فً الرابع من أٌار مدن كدل عدام بٌدوم

ٌهددددف إلدددى توعٌدددة الطلبدددة

المددرور العددالمً بهدددف التددذكٌر بضددحاٌا الحددوادث

بمشكقت المرور.

 -الشواخ

المرورٌة.

وحادثدددة

تمرٌددددددددر عددددددددن التوعٌددددددددة

المرورٌددة وٌددتم االحتفددال بهددذا الٌددوم علددى الصددعٌد
الوطنً بتكثٌف برامج التوعٌة المرورٌة واستذكار
ماسددً حددوادث المددرور وتكددرٌم الجهددات المسدداهمة
فً الحد من الحوادث.

الخطة الفصليـــة
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للحد من حوادث السٌر.

تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي الثانً لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :الدولة والنظام.

النتـــــاجــــات

الصفحات82 - 01 :

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 العنكبوتٌدة

 -3تتعرف على الدولة وأركانها.

(اإلنترنت).

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 8إلى شهر ( ) 3

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

ٌ -0طلدددب مدددن الطالبدددات  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

البحدددددددث فدددددددً الشدددددددبكة

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

العنكبوتٌددددددة (اإلنترنددددددت)

__________

 -4تتعددرف علددى الدسددتور وأنددواإ الدسدداتٌر وتطورهددا وكٌفٌددة

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

عن مفهوم المٌاه اإلللٌمٌدة

تعدٌلها.

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

ومنالشدددددت فدددددً الغرفدددددة

 -5تذكر بعض نصو
 -6تمارس حمولها التً ن

الدستور األردنً.

الصفٌة.

 -التحدٌات:

العمل فً

سلم

 -8بددالرجوإ إلددى الشددبكة

__________

الكتاب المدرسً

التمدٌر

العنكبوتٌددددددة (اإلنترنددددددت)

__________

اللفظً

ٌطلددب تحدٌددد الجهددة التددً

الجماعً

علٌها الدستور األردنً بمس ولٌة.

 -2تبٌن أهمٌة احترام الموانٌن واألنظمة والتعلٌمات.
 -2تصف طبٌعة نظام الحكم فً األردن.
 -2تبدددٌن حمدددوق المدددواطن األردندددً وواجباتددد كمدددا وردت فدددً
نصو

__________

تمتلددددددددن حددددددددك تعدددددددددٌل
الدسددتور :األردن ومصددر

الدستور.

 -01االعتددددزاز بالدسددددتور األردنددددً الددددذي ٌتصددددف بالمواكبددددة

والوالٌددددددددددات المتحدددددددددددة

والتطور المستمر.

األمرٌكٌة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :الدولة والنظام.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات82 - 01 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -أركان الدولة.

 -الدولة.

ٌ -مصدد بالدسددتور مجموعدة المواعددد األساسدٌة التددً  -االعتددددددددزاز بالدسددددددددتور  -الشكل ( .) 0 – 4

ٌ -طلدددددب مدددددن الطالبدددددات

 -الدستور.

 -اإلللٌم.

تحدد نظام الحكدم وشدكل فدً الدولدة وٌبدٌن حمدوق األردندددددً الدددددذي ٌتصدددددف  -الشكل ( .) 8 – 4

البحددددددددث فددددددددً الشددددددددبكة

األفراد وواجباتهم وحموق كل من الحداكم والمحكدوم بالمواكبدددددددددددة والتطدددددددددددور  -الشكل ( .) 3 – 4

العنكبوتٌددة (اإلنترنددت) عددن

فٌهدددا و ٌعتبدددر الدسدددتور مددددونا إذا كاندددت لواعدددده المستمر.

 -الشكل ( .) 4 – 4

مفهدددددوم المٌدددددداه اإلللٌمٌددددددة

الهاشمٌة.

 -االعتراف الدولً.

مكتوبدددة فدددً وثٌمدددة رسدددمٌة صددددرت مدددن المشدددرإ

 -الشكل ( .) 5 – 4

ومنالشددددددت فددددددً الغرفددددددة

 -الحموق والحرٌات.

 -الدستور.

الدسددتوري ومددن األمثلددة دسددتور األردن ودسددتور

 -الشكل ( .) 6 – 4

الصفٌة.

 -الدستور المكتوب.

الوالٌات المتحدة.

 -الشكل ( .) 2 – 4

 -بددددالرجوإ إلددددى الشدددددبكة

 نظدددددددام الحكدددددددم فدددددددً  -السلطة السٌاسٌة.المملكددددددددددة األردنٌددددددددددة  -السٌادة.

 -الدسدددددددددددتور اٌددددددددددددر  -المملكددة األردنٌددة الهاشددمٌة دولددة عربٌددة مسددتملة

العنكبوتٌدددددددة (اإلنترندددددددت)

المكتوب.

ذات سٌادة ملكها ال ٌتجزأ وال ٌنزل عن شدًء مند

ٌطلدددب تحدٌدددد الجهدددة التدددً

 -النظام السٌاسً.

والشددعب األردنددً جددزء مددن األمددة العربٌددة ونظددام

تمتلن حك تعددٌل الدسدتور:

 -النظام الملكً.

الحكم فٌها نٌابً ملكً وراثً.

األردن ومصدددر والوالٌدددات

 -والٌة العهد.

 -2ذوي اإلعالددة هددم كددل مددن ٌعددانون مددن إعالددات

المتحدة األمرٌكٌة.

 -الحكم النٌابً.

طوٌلة األجدل بدنٌدة او عملٌدة او حسدٌة لدد تمدنعهم

 -الرجددددوإ إلددددى الدسددددتور

-الحمدددددددددددوق المدنٌدددددددددددة بصورة كاملة وفعالة فً المجتمع على لدم المسداواة

األردنددددددددددً واسددددددددددتخراج

والسٌاسٌة.

صقحات الملن.

مع االخرٌن.

 الحمدددددوق االلتصدددددادٌةواالجتماعٌة والثمافٌة.
 -ذوي اإلعالة.

الخطة الفصليـــة
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تم التحمٌل من مولع األوائل

الفصل الدراسي الثانً لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :المواطنة اإلٌجابٌة.

النتـــــاجــــات

الصفحات43 - 82 :

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 العنكبوتٌدة

 -3تتعرف على أبعاد االنتماء ومضامٌن .

(اإلنترنت).

الفترة الزمنية :من شهر (  – ) 3إلى شهر ( ) 4

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0البحددددث فددددً الشددددبكة  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

العنكبوتٌدة (اإلنترنددت)عن

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

أهددم إنجددازات األردن فددً

__________

 -4تتعرف على أهمٌة العمل التطوعً ومجاالت .

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

مجدددددال التعلدددددٌم وكتابدددددة

 -5تمدر أهمٌة االنتماء فً لوة المجتمع وتماسك .

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

 -8كتابدددددة تمرٌدددددر عدددددن  -التحدٌات:

 -6تتعددرف علددى فوائددد المشدداركة وصددورها وأثرهددا فددً الفددرد

الجماعً

والمجتمع.

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

 -2تمدر دور المشاركة فً تمدم المجتمع.

تمرٌر عن ذلن.

__________

مفهددددوم تدددددوٌر النفاٌددددات

__________

التمدٌر

مبٌن أهمٌة ذلن.

__________

اللفظً

ٌ -3طلدددب مدددن الطالبدددات
تصدددمٌم بطالدددات تصدددنف
فٌدددددددد أهددددددددم األعمددددددددال
التطوعٌددددة التددددً تراددددب

__________

 ممترحات التحسٌن:__________

المشدددددددداركة بهددددددددا فددددددددً

__________

المدرسة.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
Form # QF71 - 1 - 47 rev.a

تم التحمٌل من مولع األوائل

المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.
الصف :السادس األساسً.

المفردات

عنوان الوحدة :المواطنة اإلٌجابٌة.

المفاهيم والمصطلحات

الصفحات43 - 82 :

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

ٌ -عددرف االنتمدداء الددوطنً بأند السددلون المعبددر عددن  -تمدددر أهمٌددة االنتمدداء فددً  -الشكل ( .) 0 – 5

 -البحدددددددث فدددددددً الشدددددددبكة

 -االنتماء.

 -االنتماء.

 -الشكل ( .) 8 – 5

العنكبوتٌدددة (اإلنترندددت)عن

 -المشاركة.

 -المشاركة.

 -تمدددر دور المشدداركة فددً  -الشكل ( .) 3 – 5

أهدددم إنجدددازات األردن فدددً

 -العمل التطوعً.

 -الجمعٌات الكشفٌة.

من استعداده للتضحٌة للوطن.

مجال التعلٌم وكتابة تمرٌر

 -مراكز الشباب.

 -المشدداركة هددً مددا ٌمددوم ب د أعضدداء المجتمددع مددن تمدم المجتمع.

 -الشكل ( .) 4 – 5

 -الجمعٌات األهلٌة.

أنشدددطة لخدمددددة مجدددتمعهم فددددً مجاالتددد السٌاسددددٌة

 -الشكل ( .) 5 – 5

عن ذلن.

 -العمل التطوعً.

واالجتماعٌددة والثمافٌددة والتعلٌمٌددة وااللتصددادٌة كافددة

 -الشكل ( .) 6 – 5

 -كتابددة تمرٌددر عددن مفهددوم

امتثال الفرد والتزام بمجموعة الضوابط التً تزٌدد لوة المجتمع وتماسك .

ولددد تكددون المشدداركة مادٌددة أو عٌنٌددة أو بددالرأي أو

تدوٌر النفاٌات مبٌند أهمٌدة

بالعمل والتً ت دي إلى تنمٌة المجتمع.

ذلن.

 -الجمعٌدددات األهلٌدددة هدددً جمعٌدددات لدددام بتأسٌسدددها

ٌ -طلدددددب مدددددن الطالبدددددات

مجموعة من المتطوعٌن المحبٌن لمجتمعهم وتعمل

تصمٌم بطالات تصنف فٌد

فددً عدددة مجدداالت مثددل تعلددٌم الكبددار كفددـالة الطفددـل

أهم األعمال التطوعٌة التً

الٌتٌـم الحفـاظ على البٌئـة تنمٌة مهارات الشباب.

تراددب المشدداركة بهددا فددً

 -العمل التطوعً هو الجهد الذي ٌبذل المواطن من

المدرسة.

أجل مجتمع أو مدن أجدل جماعدة معٌندة دون ممابدل
سددواء كددان هددذا الجهددد بددالنفس أو المددال عددن طٌددب
خاطر فً سبٌل سعادة اآلخرٌن.

الخطة الفصليـــة
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الفصل الدراسي الثانً لعام 8102/8102

الصف :السادس األساسً.
المبحث :التربٌة الوطنٌة والمدنٌة.

عنوان الوحدة :السٌرة الحضارٌة.

النتـــــاجــــات

الصفحات63 - 44 :

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 العنكبوتٌدة

 -3تسددتنتج أثددر المولددع الجغرافددً فددً تددارٌخ هددذه المحافظددات (اإلنترنت).
 -3صور

وتطورها الحضاري.
 -4توض اإلنجازات الحضارٌة التً تمتاز بها كل محافظة.

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

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول
الوحدة

 -0بدددالرجوإ إلدددى مكتبدددة  -أشعر بالرضا عن:

توضٌحً

االسئلة

التمدٌر

المدرسددددة ٌطلدددددب كتابدددددة

__________

التحلٌل

واالجوبة

اللفظً

تمرٌددددددر عددددددن (معركددددددة

__________

اسئلة واجوبة

اختبار لصٌر

سلم

الطفٌلددددة) مبٌندددد أهمٌتهددددا

التعلم التعاونً

ملف الطالب

التمدٌر

ومسدددداهمة أهددددل الطفٌلدددد

__________

فٌها.

 -التحدٌات:

 -8جمع صدور تمثدل أهدم

__________
__________

 -5تمدر التراث الشعبً الذي تمتاز ب هذه المحافظات.

الجماعً

 -6تحافظ على اآلثار والتراث بوصفها مواطن صالح .

العمل فً

سلم

الكتاب المدرسً

التمدٌر

معددددددالم مدٌنددددددة البتددددددراء

اللفظً

األثرٌددددددددددة باالسددددددددددتعان
بددددددددالمولع االلكترونددددددددً
الخدددددا

ٌهٌئدددددة تنشدددددٌط

السٌاحة األردنٌة.

__________

 ممترحات التحسٌن:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-0

-8

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

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

المفردات

عنوان الوحدة :السٌرة الحضارٌة.

المفاهيم والمصطلحات

 -محافظة الطفٌلة.

 -بصٌرا.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات63 - 44 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -تعدد محمٌدة ضدانا منطمددة جدذب ذات أهمٌدة لتنددوإ  -تمددددددر التدددددراث الشدددددعبً  -مددن الشددكل ( )0 - 6إلددى  -بدددددالرجوإ إلدددددى مكتبدددددة

 -محافظة معان.

 -معركة الطفٌلة.

الحٌاة البرٌة فٌها واحتوائهدا علدى نباتدات وحٌواندات الددددددذي تمتدددددداز بدددددد هددددددذه الشكل (.)05 - 6

المدرسة ٌطلب كتابة تمرٌر

 -محافظة العمبة.

 -محمٌة ضانا.

وطٌدددور مهدددددة بددداالنمراض إضدددافة إلدددى عددددد مدددن المحافظات.

عن (معركة الطفٌلة) مبٌند

 -معون أو معٌن.

الموالع األثرٌة.

 -تحددددددافظ علددددددى اآلثددددددار

أهمٌتهدددددا ومسددددداهمة أهدددددل

 -مونتلاير.

 -احتضن اهل الطفٌلة لوات الثورة العربٌة الكبدر

والتددراث بوصددفها مواطن د

الطفٌل فٌها.

 -وسام معان.

وشاركوا فً (معركة الطفٌلدة) عدام0202م وابددوا صالح .

 -جمدددع صدددور تمثدددل أهدددم

 -ثوب الهرمز.

بسالة فائمة ولدموا التضحٌات فدً مماومدة المدوات

معالم مدٌنة البتدراء األثرٌدة

ٌ -لة.

العثمانٌة وهزٌمتها وتمدٌرا لذلن اطلك علٌهدا لمدب

باالسدددددددددددتعان بدددددددددددالمولع

 -صحراء رم.

(الطفٌلة الهاشمٌة).

االلكترونددً الخددا

 -لة السمسمٌة.

ٌ -عتبدر ثددوب الهرمدز مددن أشدهر األثددواب الخاصددة

تنشٌط السٌاحة األردنٌة.

 -الصٌادٌة.

بددالمرأة (المعانٌددة) كون د اللبدداس الرسددمً للعددروس

ٌ -طلب من الطالبات كتابدة

وجداءت تسدمٌت مددن لمدار الهرمددز الحرٌدري الددذي

تمرٌدددر عدددن أهمٌدددة منطمدددة

ٌصنع من  .وٌعد هذا الثدوب مثداال للحشدمة والجمدال

العمبددة االلتصددادٌة الخاصددة

ٌ.تألف من عدة لطع مثدل  :الثدوب والعصدابة الشدد

مسددددددددددددددتعٌن بددددددددددددددالمولع

والحزام  ...وألوان متعددة وجمٌلة.
 الصٌادٌة هدً اكلدة الشدعبٌة التدً تنفدرد بهدا مدٌندةالعمبددة التددً مددن تعددد مددن السددمن الطددازج إضددافة
لألرز.
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االلكترونً الخا

ٌهٌئددة

بها.

