الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 2018 / 2017

الصف :الرابع األساسي.
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.

عنوان الوحدة :المملكة األردنية الهاشمية

النتـــــاجــــات

الصفحات27 - 10 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

عدد الحصص6 :
التقويــــم

الفترة الزمنية :من  9 / 5إلى 10 / 19

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -1تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة.

 -1الكتاب المدرسي.

5 –1

3 –1

3

 -1تسمي القارة التوي يقوع  -أشعر بالرضا عن:

 -2تحدد موقع األردن على خريطة العالم.

 -2خريطووووووة العووووووالم

3 –5

3 –4

2

عليها األردن.

__________

 -3تحدد موقع األردن على خريطة الوطن العربي.

السياسية.

3 –1

1 –2

 -2جمووع صووور لمختلووف

__________

 -4تتعرف الى الدول المجاورة للملكة األردنية الهاشمية.

 -3خريطوووووة الووووووطن

7 –3

3 –5

 -5توضح الحدود (البرية والبحرية) لألردن.

العربي.

7 –1

 -6تقارن بين أشكال سطح األرض ،وتنوعها على امتداد الووطن  -4خريطووووووووة األردن

3

أشووكال سووطح األرض فووي
األردن.

الوحدة

__________

 -3تصووميم مشووهد تم يلووي  -التحديات:

الحبيب.

الطبيعية.

يعبوووووووور عوووووووون التعوووووووواي

__________

 -7تفسر سبب تركز سكان األردن في المدن.

 -5صور.

والمحبووووووة بووووووين أطيوووووواف

__________

المجتمع في األردن.

 -8تقدر أهمية األسرة في بناء المجتمع.
 -9تقدر دور التنوع والتآلف في إطار الوحدة الوطنية.

__________

 مقترحات التحسين:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تحليل المحتـــوى
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.
الصف :الرابع األساسي.

المفردات
 -موقع وطني.

عنوان الوحدة :المملكة األردنية الهاشمية :األرض والسكان.

المفاهيم والمصطلحات
 -الخريطة.

 -أشووكال سووطح األرض  -المحافظة.

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

الصفحات27 - 10 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 يحد األردن من الشمال سوريا ،ومون الشورق العوراق - ،تقووودر أهميوووة األسووورة فوووي  -موون الشووكل ( )1 - 1إلووى  -تسووومي القوووارة التوووي يقوووعومن الجنوب السعودية ،ومن الغرب فلسطين المحتلة.

بناء المجتمع.

الشكل (.)17 - 1

عليها األردن.

في وطني.

 -الشمال.

 -السكان في وطني.

 -الجنوب.

 ينقسووووم األردن إلووووى  12محافظووووة وهووووي :إربوووود - ،تقدر دور التنوع والتوآلفوالمفوورق ،وعجلووون ،وجوور  ،وعمووان ،والزرقوواء ،في إطار الوحدة الوطنية.

أشوووكال سوووطح األرض فوووي

 -الشرق.

ومأدبووووا ،والبلقوووواء ،والكوووور  ،والطفيلووووة ،ومعوووووان،

األردن.

 -الغرب.

والعقبة.

 -تصوووووميم مشوووووهد تم يلوووووي

 -الجبال.

 -أعلوووى قموووة جبليوووة فوووي األردن هوووي قموووة جبووول أم

يعبر عون التعواي

 -السهول.

الوودامي الواقووع جنوووب مدينووة معووان ويبلووا ارتفاعوو

بوووين أطيووواف المجتموووع فوووي

 -الصحراء.

1854متر.

األردن.

 -خليج العقبة.

 -يعد البحور الميوت أخفوض بقعوة فوي العوالم ،وتوزداد

 -األغوار.

في مياه نسوبة الملوحوة ،ويوأتي السوياي إليو لفوا ود

 -نهر األردن.

العالجية.

 -البادية.

 -تعد االسرة أساس المجتموع فهوي تسواهم فوي تنشو ة

 -الريف.

جيووول موووهللمن بووواو مخلووو

للووووطن محوووب للعطووواء

 -المدينة.

يتحلوووى بووواألخالق الفاضووولة ،يووورفض الظلوووم والعنوووف

 -العادات والتقاليد.

والكراهيوووة ،ويقووووم كبوووار السووون فوووي األسووورة بتعلووويم

السكاني.

األبنووواء العوووادات االجتماعيوووة الحسووونة م ووول المحبوووة
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والتسامح والصدق واألمانة.

 -جموووووع صوووووور لمختلوووووف

والمحبوة

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 2018 / 2017

الصف :الرابع األساسي.
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.

عنوان الوحدة :بيتي الكبير (وطني).

النتـــــاجــــات

الصفحات47 - 28 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

عدد الحصص6 :
التقويــــم

الفترة الزمنية :من  10 / 22إلى 11 / 30

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -1تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة.

 -1الكتاب المدرسي.

5 –1

3 –1

3

 -1جموووع صوووور لمرافوووا  -أشعر بالرضا عن:

 -2تحدد الخدمات التي توفرها الدولة.

 -2صور.

3 –5

3 –4

2

العاموووووة أنشوووووأتها الدولوووووة

__________

 -3تتعرف على الممتلكات العامة.

3 –1

1 –2

لخدمة المواطن.

__________

 -4تقارن بين اشوكال المرافوا العاموة التوي أنشوأتها الدولوة لخدموة

7 –3

3 –5

المواطنين ،والخدمات التي تقدمها هذ المرافا.

7 –1

3

 -2تنفيووووذ مشووووروع بي ووووي
يجعووول المدرسوووة صووووديقة

الوحدة

__________

 -5تحدد فوا د التدوير في المحافظة على البي ة.

للبي ة.

 -التحديات:

 -6تقتوري طرقوا فاعليوة مون شوأنها الحفواظ علوى البي وة ومواردهووا

 -3عمووووووووول منشوووووووووورات

__________

"الماء ،والطاقة ".

ت قيفيوووة لطووورق المحافظوووة

__________

 -7يسووووتخل

على الميا والطاقة.

أهميووووة المحافظووووة الممتلكووووات العامووووة والمرافووووا

المختلفة للدولة.واالفادة منها دون اسراف.

__________

 مقترحات التحسين:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تحليل المحتـــوى
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.
الصف :الرابع األساسي.

المفردات
 -وطني بيتي.

عنوان الوحدة :بيتي الكبير (وطني).

المفاهيم والمصطلحات
 -البيت.

 -المحافظوووووووووووة علوووووووووووى  -وطني.

الحقائق واألفكار والتعميمات
 -البيت هو المكان الذي يعي

الصفحات47 - 28 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

في الفرد مع أسورت  - ،تقوووودر أهميووووة المحافظووووة  -موون الشووكل ( )1 - 2إلووى  -جمووووووع صووووووور لمرافووووووا

والووذي تحكموو أنظمووة تضووعها األسوورة ،ويلتووزم بهووا الممتلكات العاموة والمرافوا الشكل (.)13 - 2

الموارد في وطني.

 -المرافا العامة.

الجميع.

 -المحافظووة علووى الميووا

 -ممتلكات الوطن.

 -وطنووي هووو بيتووي الكبيوور الووذي تعووي

في وطني.

 -االستهال .

ينتمي أبنواهلل إلوى أسورة األردن الكبيورة ،التوي يسوعى

المدرسة صديقة للبي ة.

الجميووووع إلووووى الحفوووواظ علووووى تماسووووكها وتعاضوووودها،

 -عمووول منشوووورات ت قيفيوووة

 -االستخدام األم ل.

واإلسهام في بناء الوطن والدفاع عن .

لطرق المحافظة على الميا

 -التدوير.

 -تعوورف المرافووا العام وة بأنهووا جميووع المرافووا التووي

والطاقة.

 -الهدر الما ي.

تبنيهووا وتشوويدها الدولووة موون أجوول المصوولحة العامووة،

 -هدر الطاقة.

م ل المستشفيات والمدارس والجامعات.

 ترشيد استهال الطاقة  -الترشيد.في وطني.

المختلفة للدولة.

العامة أنشأتها الدولة لخدمة

في و  ،والووذي

 يقصود بترشويد االسوتهال هووو نوجيو الفورد لكيفيووةعدم اإلسراف في مصادر الميوا والطاقوة مون خوالل
خطوووط واعيووووة يعووورف بهووووا الفووورد الطريووووا السووووليم
والصحيح لالستخدام األم ل واأليسر.
 إعادة التدوير هوو إعوادة اسوتخدام المخلفوات إلنتوامنتجات جديدة لها فا دة بي ية أفضل.
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المواطن.
 -تنفيذ مشروع بي ي يجعول

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 2018 / 2017

الصف :الرابع األساسي.
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.

عنوان الوحدة :رحلة في وطني.

النتـــــاجــــات
 -1تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة.

الصفحات58 - 48 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

عدد الحصص5 :
التقويــــم

الفترة الزمنية :من  12 / 3إلى 1 / 8

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -1الكتاب المدرسي.

5 –1

3 –1

3

 -1عمووووول مجلوووووة حوووووا ط  -أشعر بالرضا عن:

 -3خريطة األردن.

3 –5

3 –4

2

تحتووووووي خريطوووووة األردن

__________

3 –1

1 –2

وصووور للمواقووع السووياحية

__________

7 –3

3 –5

 -2ترسم خطا زمنيا للحضارات التي عبرت االردن منذ القدم.
 -3تستخل األسباب التي جعلت االردن محد أنظار السياي مون  -4صور.
مختلف أنحاء العالم.
 -4تبين مميزات المواقع السوياحية فوي وطنوي (العقبوة ووادي رم
والبحر الميت وحمامات ماعين).
 -5تقارن بين القالع والقصور الصحراوية من حيث مكان البنواء
وسبب البناء.
 -6تحوووافظ علوووى المواقوووع السوووياحية فوووي وطنوووي وتووودعم السوووياحة
الداخلية.

7 –1

3

فيها.
 -2تصووووووومم منشوووووووورات

الوحدة

__________

للقوووووووووووووالع والقصوووووووووووووور  -التحديات:
الصحراوية الموجودة فوي

__________

األردن.

__________
__________

 مقترحات التحسين:__________
__________
__________
معلومات عامة عن الطلبة

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تحليل المحتـــوى
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.
الصف :الرابع األساسي.

المفردات

عنوان الوحدة :رحلة في وطني.

المفاهيم والمصطلحات

 المواقووع السوووياحية فوووي  -السياحة.وطني.

 -العقبة.

 القووووووووالع والقصووووووووور  -وادي رم.الصحراوية.

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات58 - 48 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 السووياحة هووي السووفر بهوودف الترفي و أو العووال أو  -تقوووووودر أهميووووووة المواقووووووع  -موون الشووكل ( )1 - 3إلووى  -عمل مجلة حوا ط تحتووياإلكتشاف ،وتشمل السياحة تووفير الخودمات المتعلقوة السياحية في وطني.
بالسووفر ،والسووا ح هووو الشووخ

الووذي يقوووم باالنتقووال  -دعم السياحة الداخليوة فوي

للمواقع السياحية فيها.

 -البحر الميت.

لغرض السياحة.

 -حمامات ماعين.

 -يزخوووور األردن بووووالمواقع السووووياحية التووووي تتميووووز

والقصووووووووور الصووووووووحراوية

 -القالع.

بطبيعتهووا الخالبووة ،والتووي نووزور بعضووها فووي فصوول

الموجودة في األردن.

 -قلعة عجلون.

الصيف العتدال مناخها ،وبعضوها فوي فصول الشوتاء

 -قلعة الكر .

لدف ها.

 -قلعة الشوب .

 -تنتشوور فووي األردن العديوود موون القووالع ،وقوود بنيووت

 -القصور الصحراوية.

علوووى قموووم الجبوووال لتكوووون مراكوووز مراقبوووة للطووورق

 -قصر المشتى.

التجاريووة ،وحصووونا منيعووة فووي وجو األعووداء ،وموون

 -قصير عمرة.

أبرز هذ القالع :قلعة عجلون ،وقلعة الكر  ،وقلعوة

 -قصر الحالبات.

الشوب .

 -قصر الرقع.

 يزخوور األردن بووالك ير موون القصووور الصووحرارويةالمنتشووورة علوووى أراضوووي  ،وقووود بنوووي يعضوووها علوووى
طريووووا الحووووج والتجووووارة الممتوووود بووووين بووووالد الشووووام
والحجاز ،وكانت تسوتخدم محطوات اسوتراحة للتوزود
بالماء والطعام ،م ل قصر المشتى والحالبات.
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وطني.

الشكل (.)12 - 3

خريطووووووة األردن وصووووووور
 -تصوومم منشووورات للقووالع

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال اني لعام 2018 / 2017

الصف :الرابع األساسي.
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.

عنوان الوحدة :المملكة األردنية الهاشمية

النتـــــاجــــات

الصفحات31 - 10 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

عدد الحصص6 :
التقويــــم

الفترة الزمنية :من  2 / 7إلى 3 / 22

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

(مصادر التعلم )

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -1تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة.

 -1الكتاب المدرسي.

5 –1

3 –1

3

 -1عموووووول لوحووووووة تبووووووين  -أشعر بالرضا عن:

 -2تحدد مكونات الدولة.

 -2صور.

3 –5

3 –4

2

حقوق وواجبات الموواطن

__________

 -3تتنبع مراحل تطور الدستور في األردن.

3 –1

1 –2

بحسب الدستور األردني.

__________

 -4تقدر أهمية الدستور في تحديد الواجبات والحقوق.

7 –3

3 –5

 -5تفرق بين الدولة والحكومة.

7 –1

3

 -2متابعووووووووة التلفزيووووووووون
األردنووووي وكتابووووة تقريوووور

الوحدة

__________

عووون أبووورز القووووانين التوووي  -التحديات:

 -6تحدد مسهللوليات الحكومة وواجباتها.
 -7تفووورق بوووين مجلسوووي النوووواب واألعيوووان مووون حيوووث الواجبوووات

يناقشوووووها نوووووواب مجلوووووس

__________

وطريقة اختيار العضو.

األمة في جلساتهم.

__________

 -8تبين أركان القضاء.

 -3عموول مسوورحية تسوورد

 -9تقدر أهمية إلتزام المواطن بالقانون والنظام.

احوودا القضووايا التووي يلجووأ
فيهووووووووا المووووووووواطن إلووووووووى
المحاكم.

__________

 مقترحات التحسين:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تحليل المحتـــوى
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.
الصف :الرابع األساسي.

المفردات

عنوان الوحدة :المملكة األردنية الهاشمية :الدولة والحكومة.

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق واألفكار والتعميمات

القيم واالتجاهات

الصفحات31 - 10 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -الدولووووة هووووي مجموعووووة موووون األفووووراد (الشووووعب) - ،تقوودر أهميووة الدسووتور فووي  -موون الشووكل ( )1 - 4إلووى  -عموول لوحووة تبووين حقوووق

 -الدولة ومكوناتها.

 -الدولة.

 -الدستور.

 -األرض.

 -الحكومة.

 -الشعب.

أمورهم سلطة حاكمة.

 -مجلس األمة.

 -السلطة.

 -يطلا على الو يقة األساسية التي تحدد نظام الحكوم المواطن بالقانون والنظام.

 -متابعة التلفزيون األردنوي

 -القضاء.

 -الدستور.

في الدولة اسم الدسوتور ،وينب وا عنهوا مجموعوة مون

وكتابوووة تقريوووور عووون أبوووورز

 -الحكومة.

القوانين تنظم حقوق المواطنين وواجباتهم.

القوانين التي يناقشوها نوواب

 -مجلس األمة.

 -الحكوموة هووي الجهووة المسوهللولة عوون تنفيووذ القوووانين

مجلس األمة في جلساتهم.

 -مجلس النواب.

فوووي الدولوووة ،وتسووومى السووولطة التنفيذيوووة ،ويتبوووع لهوووا

 -عمووووول مسووووورحية تسووووورد

 -مجلس األعيان.

مهللسسوووات ودوا ووور متعوووددة فوووي كووول محافظوووة مووون

احووودا القضوووايا التوووي يلجوووأ

 -القضاء.

محافظات األردن.

فيها المواطن إلى المحاكم.

 -السلطات ال الث.

 -القضوواء مهووم جوودا فووي حياتنووا وال يمكوون االسووتغناء

يعيشوووون معوووا علوووى مسووواحة مووون األرض ،وتووونظم تحديد الواجبات والحقوق.
 -تقووووووودر أهميوووووووة إلتووووووووزام

عن أبدا ،فهو الركيزة األساسوية لحول الخالفوات بوين
الطرفين ،عرف القضواء بوين األموم منوذ القودم ،فكوان
الحاكم يقضي بين النواس ،خاصوة عنود حودوث نوزاع
أو خالف على أمر ما ،ويحكوم علوى الموذنب بعقوبوة
يقرها القانون الخا
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بالدولة.

الشكل (.)18 - 4

وواجب وات المووواطن بحسووب
الدستور األردني.

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال اني لعام 2018 / 2017

الصف :الرابع األساسي.
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.

عنوان الوحدة :صفات المواطن الصالح

النتـــــاجــــات

الصفحات55 - 32 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

(مصادر التعلم )

عدد الحصص6 :

التقويــــم

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -1تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة.

 -1الكتاب المدرسي.

5 –1

3 –1

3

 -2تعطي أم لة على أشكال الصدق.

 -2صور.

3 –5

3 –4

2

 -3تبين أ ر األمانة على الفرد والمجتمع.

3 –1

1 –2

 -4توضح أهمية احترام البي ة.

7 –3

3 –5

 -5تبين أ ر الحوار في حل الخالفات بين األفراد.

7 –1

الفترة الزمنية :من  3 / 25إلى 5 / 3

أنشطة مرافقة

الوحدة

 -1ذكوووور ا ووووار السوووولبية  -أشعر بالرضا عن:
لظووووووواهرة الغووووووو

علوووووووى

المجتمع.
3

التأمل الذاتي حول

__________
__________

 -2المشووواركة فوووي حملوووة
النظافوووووة فوووووي المدرسوووووة،

__________

والحووووووووووي ،أو زراعووووووووووة  -التحديات:

 -6تبرر أهمية تحمل كل فرد مسهللوليات للحصول على حقوق .
 -7تعطي أم لة على العطاء ألجل الوطن.

األشوووووووجار فوووووووي حديقوووووووة

__________

 -5تقوودر أ وور الصوودق واألمانووة واحتوورام ا خوورين وغيرهووا موون

المدرسة.

__________

صفات المواطن الصالح على الفرد والمجتمع.

 -3كتابووووووووة مسووووووووهللوليات
الطالوووب اتجوووا مدرسوووت ،
وتعلووووووووا فووووووووي الغرفووووووووة
الصوووووفية ،ويطلوووووب موووووون
الطالبات االلتزام بها.

__________

 مقترحات التحسين:__________
__________
__________

معلومات عامة عن الطلبة

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تحليل المحتـــوى
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.
الصف :الرابع األساسي.

المفردات

عنوان الوحدة :من صفات المواطن الصالح.

الحقائق واألفكار والتعميمات

المفاهيم والمصطلحات

الصفحات55 - 32 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

 -الصدق واألمانة.

 -الصدق.

 -االحتوورام هووو أحوود القوويم الحميوودة التووي يتميووز بهووا  -تقدر أ ر الصدق واألمانة  -الشكل ( .) 1 – 5

 -ذكووووووور ا وووووووار السووووووولبية

 -االحترام.

 -األمانة.

أو قيمووة مووا ،وهووو واحتوورام ا خوورين وغيرهووا  -الشكل ( .) 2 – 5

علووووووووى

 -الحووووووووووووار وحسووووووووووون  -االحترام.

االنسووان ،ويظهرهووا تجووا شووخ

يحتم أن تعامل ا خر بما تحب أن يعامل ب .

مووووووون صوووووووفات الموووووووواطن  -الشكل ( .) 3 – 5

لظوووووووواهرة الغوووووووو
المجتمع.

 -يسووووهم الحوووووار فووووي تكوووووين عالقووووات طيبووووة مووووع الصووووووووالح علووووووووى الفوووووووورد  -الشكل ( .) 4 – 5

 -المشوووووواركة فووووووي حملووووووة

التحدث.

 -احترام البي ة.

 -الشكل ( .) 5 – 5

النظافووووووة فووووووي المدرسووووووة،

 -المسهللولية.

 -الحوار.

ا خرين ،في البيت والمدرسة والعمل ،ومن فوا ود  :والمجتمع.

والحي ،أو زراعة األشجار

 -العطاء.

 -المسهللولية.

كسووووب ود ا خوووورين واحتوووورامهم ،واإلصووووالي بووووين

 -الشكل ( .) 6 – 5

 -العطاء.

الناس ،وزيادة تماس المجتمع.

 -الشكل ( .) 7 – 5

في حديقة المدرسة.

 -لكووول فووورد فوووي المجتموووع مسوووهللوليات يتعوووين عليووو

 -الشكل ( .) 8 – 5

 -كتابوة مسووهللوليات الطالووب

أداهللهوووا ،فالطالوووب مسوووهللول عووون تعلمووو  ،والوالووودان

 -الشكل ( .) 9 – 5

اتجووا مدرسووت  ،وتعلووا فووي

مسووهللوالن عوون تربيووة أبنا همووا ،والموظووف مسووهللول

الغرفة الصفية ،ويطلب من

عن عمل  ،فالمسهللولية هوي األعموال التوي يكلوف بهوا

الطالبات االلتزام بها.

اإلنسوان ويطالووب بأدا هوا أمووام ج عووز وجول ووم أمووام
المجتمع ،ويتعين القيام بها على أتم وج وفي الوقت
المحدد.
 تتعدد صور العطاء للووطن ،ومون أبرزهوا :الودفاععن و  ،والتضووحية موون أجل و  ،المشوواركة فووي األعمووال
التطوعية ،ومساعدة ا خرين.
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الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي ال اني لعام 2018 / 2017

الصف :الرابع األساسي.
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.

عنوان الوحدة :بطوالت من وطني

النتـــــاجــــات

الصفحات71 - 56 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

(مصادر التعلم )

عدد الحصص4 :

التقويــــم

الفترة الزمنية :من  5 / 6إلى 5 / 31

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -1الكتاب المدرسي.

5 –1

3 –1

3

 -1الرجوووووع إلووووى مكتبووووة  -أشعر بالرضا عن:

 -2تحوودد علوووى الخريطووة موقوووع المعوووار التووي خاضوووها نشوووامى  -2خريطووووووووة األردن

3 –5

3 –4

2

المدرسوووة والتعووورف إلووووى

__________

وفلسطين.

3 –1

1 –2

شوووووووووووهداء األردن فوووووووووووي

__________

 -3أسباب ونتا ج المعار التوي خاضوها نشوامى القووات المسولحة  -3صور.

7 –3

3 –5

األردنية.

7 –1

 -1تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة.
القوات المسلحة األردنية.

3

معركتووي اللطوورون وبوواب
الواد.

الوحدة

__________

 -2عمووول لوحوووة جداريوووة  -التحديات:

 -4توضح واجبات الفرد اتجا شهداء الوطن.
 -5تقدر بطووالت الجنودي األردنوي وتضوحيات دفاعوا عون كراموة

تتضووومن صوووور لمعركووووة

__________

أمت و راها الطاهر.

الكراموووة وكتابوووة عبوووارات

__________

تعبووووووور عووووووون االعتوووووووزاز
ببطوووالت قواتنووا المسوولحة
األردنية.
 -3صووووونع منشوووووور عووووون

__________

 مقترحات التحسين:__________

شووووهداء قواتنووووا المسوووولحة

__________

األردنية.

__________

معلومات عامة عن الطلبة

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

إعداد المعلمة  /المعلمات

-1

-2

-3

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
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تحليل المحتـــوى
المبحث :التربية االجتماعية والوطنية.
الصف :الرابع األساسي.

المفردات

عنوان الوحدة :بطوالت من وطني.

المفاهيم والمصطلحات

 -معركتووووووووا اللطوووووووورون  -معركة اللطرون.

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات
 -معركة اللطرون هي معركوة بوين الجوي

الصفحات71 - 56 :
الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

األردنوي  -تقوووودر بطوووووالت الجنوووودي  -الشكل ( .) 1 – 6

 -الرجوووووووع إلووووووى مكتبوووووووة

وباب الواد.

 -معركة باب الواد.

والقوات اإلسرا يلية استمرت مون  15إلوى  23أيوار األردنووي وتضوووحيات دفاعوووا  -الشكل ( .) 2 – 6

المدرسوووووة والتعووووورف إلوووووى

 -معركة الكرامة.

 -معركة الكرامة.

1948م ،وهووي إحوودا معووار القوودس فووي الحوورب عووون كراموووة أمتووو و راهوووا  -الشكل ( .) 3 – 6

شهداء األردن في معركتوي

 -الوفاء للشهيد.

 -التضحية.

العربية اإلسرا يلية ،تبعت هذ المعركة معركة بواب الطاهر.

 -الشكل ( .) 4 – 6

اللطرون وباب الواد.

 -الشهيد.

الواد الني من خاللها تم تحرير القدس.

 -الشكل ( .) 5 – 6

 -عموووووول لوحووووووة جداريووووووة

 -يوووووم الوفوووواء الوووووطني  -وقعت معركة الكرامة في  21آذار 1968م حوين

تتضووووومن صوووووور لمعركوووووة

اإلسوووورا يلي احووووتالل نهوووور

الكرامووووة وكتابووووة عبووووارات

األردن ألسووباب اسووتراتيجية وقوود عبوورت النهوور فعووال

تعبوووووووور عوووووووون االعتووووووووزاز

األردنووي علووى

ببطووووالت قواتنوووا المسووولحة

طووول الجبهووة القتووال موون أقصووى شوومال األردن إلووى

األردنية – الجي

العربي.

جنوب البحور الميوت بقووة ،وانتهوت بانتصوار الجوي

 -صنع منشور عون شوهداء

األردني.

قواتنووا المسوولحة األردنيووة –

للمحووووووووواربين القووووووووودامى حاولووووت قوووووات الجووووي
والمتقاعدين العسكريين.

مون عوودة محوواور فتصوودا لهووا الجووي

 يم ل اليوم الخامس من شوهر شوباط كول عوام اليوومالوطني للمحاربين القدامى والمتقاعودين العسوكريين.
وقد جاء هذا اليوم الوطني بمبادرة مون جاللوة الملو
عبووودج ال وووواني ابووون الحسووووين ،تقوووديرا موووون جاللتوووو
لعطووا هم وتضووحياتهم الجليلووة فووي الوودفاع عوون حمووى
الوطن.
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الجي

العربي.

