الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 2017 / 2017
الصف  /المستوى :التاسع األساسي.
عنوان الوحدة :تاريخ الحضارة المصرية

النتـــــاجــــات

المبحث :التاريخ.
الصفحات39 - 6 :

المواد والتجهيزات
(مصادر التعلم )

التدريس

 -1تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة.

 -1دليل المعلم.

 -2تعدد طبقات المجتمع المصري القديم.

 -2الكتاب المدرسي.

 -3تبين سبب اهتمام المصريين القدماء بتحنيط الموتى.

 -3خريطييييية مصييييير

 -4تبييين أهمييية موصييع مصيير فييي التييتهير علييى ع صتهييا السياسييية الطبيعية.
واالصتصادية بالدول األخرى ،خاصة المجاورة لها.
 -5توضح طبيعة النظام السياسي في مصر القديمة.
 -6تستنتج أهر الدين في حياة المصريين القدماء.
 -7تفسيير أسييباب اهتمييام المصييريين القييدماء فييي بنيياء األهرامييات

عدد الحصص6 :

استراتيجيات

 -4صور.

تنفيذ الوحدة بعدة
استراتيجيات
منها-:
التدريس المباشر
التعلم في
مجموعات
حل المشكالت
واالستقصا
التعلم من خالل
النشاط
التفكير الناقد

الفترة الزمنية :من شهر أيلول إلى شهر تشرين األول

التقويــــم
االستراتيجيات

استراتيجية
المالحظة
واستراتيجية
االداء
القلم والورقة

أنشطة مرافقة

األدوات

قوائم  -1التعريف بنهر النيل.

الشطب/
الرصد
سلم

التأمل الذاتي حول
الوحدة
 -أشعر بالرضا عن:

 -2كتابييييية تقريييييير عييييين

__________

اإلنجازات العلميية لقيدماء

__________

التقدير

المصريين.

الرقمي

 -3تعييييين علييييى خريطيييية

__________

مصييير الطيييرا التجاريييية  -التحديات:
البريييييية والبحريييييية التيييييي

__________

ارتبطيييت بهيييا مصييير ميييع

__________

ونحت التماهيل والمس ت.

الييدول المجيياورة بع صييات

 -8تفسير أسييباب نشيوء الحضييارات فييي منياطه دون يرهييا فييي

تجارية.

مصر.

__________

 مقترحات التحسين:__________

 -9تعيين على خريطة وادي النيل أهم المدن المصرية القديمة.
 -10تربط بين نهر النيل وصيام حضارة مصر القديمة.

__________

 -11تقدر دور المصريين القدماء في العلوم المختلفة.

__________

 -12تهمن دور المرأة ومكانتها في مجتمع مصر القديم.
معلومات عامة عن الطلبة

مدير المدرسة /االسم والتوقيع

إعداد المعلم

المشرف التربوي /االسم والتوقيع
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التاريخ:
التاريخ:

الخطة الفصليـــة
الفصل الدراسي األول لعام 2017 / 2017
الصف  /المستوى :التاسع األساسي.
عنوان الوحدة :تاريخ األيوبيين والمماليك
النتـــــاجــــات

المبحث :التاريخ.
الصفحات79 – 40 :

عدد الحصص7 :

المواد والتجهيزات

استراتيجيات

(مصادر التعلم )

التدريس

 -1تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة.

 -1دليل المعلم.

 -2تتعيرف علييى أوضياب الييب د اإلسي مية ابي د الشييام ومصيير

 -2الكتاب المدرسي.

صبيل صدوم الحملة الفرنجية االصليبية األولى.

 -3خريطيية الحمي ت

 -3تتعرف عليى األوضياب السياسيية فيي مصير وبي د الشيام فيي الفرنجية االصليبية .
عهد المماليك.

 -4خريطييييية الدولييييية

 -4تبين دوافع الحروب الفرنجية.

األيوبية.

 -5تبين نتائج معركة عين جالوت في التاريخ اإلس مي.

 -5خريطييييية الجيييييزو

 -6تفسر أسباب انتصار ص ح الدين األيوبي في معركة حطين .المجيييييييييولي لليييييييييب د

تنفيذ الوحدة بعدة
استراتيجيات
منها-:
التدريس المباشر
التعلم في
مجموعات
حل المشكالت
واالستقصا
التعلم من خالل
النشاط
التفكير الناقد

الفترة الزمنية :من شهر تشرين الهاني إلى نهاية

التقويــــم
االستراتيجيات

استراتيجية
المالحظة
واستراتيجية
االداء
القلم والورقة

أنشطة مرافقة

األدوات

الوحدة

قوائم  -1كتابييييية تقريييييير عييييين  -أشعر بالرضا عن:

الشطب/
الرصد
سلم

اآلهار الحضارية لحروب

__________

الفرنجة.

__________

التقدير

 -2كتابييييية تقريييييير عييييين

الرقمي

إحراا الصيهاينة للمسيجد

__________

األصصيييى ومنبييير صييي ح  -التحديات:
الدين األيوبي.

__________

 -3عميييل بطاصيييات شيييكر

__________

 -7تتتبع عليى الخريطية الطيرا التيي سيلكتها الحمي ت الفرنجيية اإلس مية.

للقائييييييد صيييييي ح الييييييدين

 -6صور.

األيييوبي والسييلطان سيييف

للوصول إلى ب د الشام.

التأمل الذاتي حول

 -8تقارن بين معاملة الفرنجة ألهل القدس عندما استولوا عليهيا،

اليييدين صطيييز فيييي تحريييير

وبين معاملة ص ح الدين األيوبي للفرنجة عند تحريرها.

الب د اإلس مية.

__________

 مقترحات التحسين:__________

 -9تحلل أسباب سقوط الدولة األيوبية ،وصيام دولة المماليك.

__________

 -10تقييدر دور المماليييك فيييي مقاوميية الجيييزو الفرنجييي والجيييزو

__________

المجولي.
معلومات عامة عن الطلبة

مدير المدرسة /االسم والتوقيع

إعداد المعلم

المشرف التربوي /االسم والتوقيع
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التاريخ:
التاريخ:

