الخطة الفصليـــة
الصف  /المستوى :التاسع األساسي.
المبحث :الجغرافيا.

الفصل الدراسي األول لعام 2016 / 2015

عنوان الوحدة :الغالف الصخري.

النتـــــاجــــات

الصفحات27 - 6 :
المواد والتجهيزات

استراتيجيات

(مصادر التعلم )

عدد الحصص5 :

الفترة الزمنية :من شهر أيلول إلى شهر تشرين األول

التقويــــم

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

5 –1

3 –1

3

 -1تابتتة تمريتتر لتتن أصتتل  -أش ر بالرها لن:

3 –5

3 –4

2

ال هريتتتتاا التتتتتي تت تتتتاول

__________

3 –1

1 –2

ت تتتتتتتتتتتتتتتتون المتتتتتتتتتتتتتتتتاراا

__________

المدرسي.

7 –3

3 –5

 -3تستتتخدل الصتتور والختترا ئ وال متتامال فتتي مال هتتة الهتتواصر  -4صور.

7 –1

والت ميمتتتتاا  -1دليل الم لل.

 -1تستتتتتولم الممتتتتاصيل والمصتتتتئل اا وال متتتتا

 -2ال تام المدرسي.

الواردة في الو دة.

 -2تت تتتتترف للتتتتتى الغتتتتتالف الصتتتتتخري وم و اتتتتتت الصتتتتتخور  -3األئلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
والتربة).

3

والم يئاا.
 -2تصتتتمل مئويتتتتة تبتتتتين

الوحدة

__________

وال القاا الجغرافية وتمسيرصا.

فيهتتتتا ال القتتتتة بتتتتين تتتتو

 -الت دياا:

 -4تت مل مسؤولية قراراتها المردية والجمالية.

الصخور والتربة.

__________

 -5ت شئ ملماا وقوالد بيا اا باستخدال الت ولوجيتا ليتتم ن متن

 -3تابتتتتتتة تمريتتتتتتر لتتتتتتن

__________

اتخام المراراا الم اسبة.

اآلثتتتتتار البي يتتتتتة المترتبتتتتتة

 -6تت رف للى مش الا التربة وتمترح لوال لها.

للى تدصور التربة.

 -7تجمتتتتع الم لومتتتتاا المت لمتتتتة بمشتتتت لة جغرافيتتتتة ئبي يتتتتة أو

 -4تابتتتتتتة تمريتتتتتتر لتتتتتتن

بشتترية) وت همهتتا وت للهتتا هتتمن م ت هع الب تتق ال لمتتي وتمتتترح

المشتتتت الا التتتتتي ت تتتتا ي

خئة إجرا ية مستخدم الئرق الجغرافية الم اسبة.

م ها التربة في األردن.

 -8تمتتتدر لهمتتتة الختتتال فتتتي خلتتت ال تتترة األرهتتتية للتتتى شتتت ل

__________

 ممتر اا الت سين:__________
__________
__________

ئبماا.
معلومات عامة عن الطلبة
إعداد المعلمة  /المعلمات

 -1أمل ولدللي
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-2

-3

مديرة المدرسة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
المبحث :الجغرافيا.
الصف  /المستوى :التاسع األساسي.

المفردات
 -شأة ال رة األرهية.

عنوان الوحدة :الغالف الصخري.

المفاهيم والمصطلحات
 -با جايا.

 -ئبمتتتتتتتتتتتتتاا ال تتتتتتتتتتتتترة  -هريتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتما

الحقائق واألفكار والتعميمات
 " -هريتتة الصتتما

الصفحات27 - 6 :

القيم واالتجاهات

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

واألشكال التوضيحية

المناقشة

الت تو يتتة" صتتي أ تتد ال هريتتاا  -تمتتدر لهمتتة الختتال فتتي  -متتتن الشتتتت ل  )1-1إلتتتتى  -إ شتتتتتا ملمتتتتتاا وقوالتتتتتد

التتتتي فستتترا شتتتو المتتتاراا والم يئتتتاا هريتتتة خل ت ال تترة األرهتتية للتتى الش ل .)9-1
الت تو ية .وتمسل صتم ال هريتة األرإ إلتى ش ل ئبماا وصما .

بيا تتتتتتتتتتتتتتتاا باستتتتتتتتتتتتتتتتخدال

األرهية.

الت تو ية.

الصما

 -التربة.

 -ال ر ة التبالدية.

صتتما

 -ال ر ة التماربية.

الخارجيتتتة والجتتتل ال لتتتوي متتتن الوشتتتاح الستتتتار)

 -تجمع الم لوماا المت لمة

 -ال ر ة الصدلية.

فوق ئبمة م صهرة والتتي

بمشتت لة جغرافيتتتة ئبي يتتتة

تستتمى بالصتتما

يق تئمو صم الصما

الت تو يتتة وتشتتمل المشتترة

الت ولوجيتتتتتا ليتتتتتتم ن متتتتتن
اتخام المراراا الم اسبة.

 -المشرة األرهية.

تشتت ل ئبمتتة الوشتتاح ويتغيتتر جتتل صتتم الصتتتما

أو بشتتتتتتتتتتترية) وت همهتتتتتتتتتتتا

 -الوشاح الستار).

وم ا هتتا متتع التتلمن وتت تترد بصتتورة دا متتة للتتى

وت للها همن م هع الب ق

 -ال واة اللم).

ال تتتدود الماصتتتلة بي هتتتا تيجتتتة قتتتو شتتتد وهتتتغئ

ال لمتتتتتي وتمتتتتتترح خئتتتتتتة

 -الصخور ال ارية.

وا ت اد.

إجرا يتتة مستتتخدم الئتترق

 -الصخور الرسوبية.

 -تستتتمى الصتتتخور الم صتتتهرة فتتتي بتتتائن االرإ

الجغرافية الم اسبة.

 -الصخور المت ولة.

ماجمتتا ول تتدما تختترال التتى ستتئ االرإ يئلتت

 -استخدال اإل تر تا وجمتع

 -التربة.

لليها اسل الفا.

م لومتتتتاا تتتتول مهتتتتاصر

 -مادة األصل.

 -التربتة صتتي الئبمتتة الستئ ية المم تتة متتن صتتخور

تدصور التربة.

 -التربة ال اهجة.

المشرة األرهية والتتي ت تتوي للتى ال ا تاا ال يتة

 -تدصور التربة.

و واتع المواد المت للة وتت تون متن ئبمتاا مختلمتة
فتتتي شتتت لها وئبي تتتة تر يبهتتتا وخواصتتتها ال يميا يتتتة
وال يوية وصي الوسئ ال يوي ل مو ال باتاا.
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الخطة الفصليـــة
الصف  /المستوى :التاسع األساسي.
المبحث :الجغرافيا.

الفصل الدراسي األول لعام 2016 / 2015

عنوان الوحدة :الغالف الما ي.

النتـــــاجــــات

الصفحات58 - 28 :
المواد والتجهيزات

استراتيجيات

(مصادر التعلم )

عدد الحصص7 :

الفترة الزمنية :من شهر تشرين الثا ي إلى هاية المصل

التقويــــم

أنشطة مرافقة

التأمل الذاتي حول

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

5 –1

3 –1

3

 -1لمل لو ة تبتين دورة  -أش ر بالرها لن:

الواردة في الو دة.

 -2ال تام المدرسي.

3 –5

3 –4

2

الما في الئبي ة.

__________

 -2تت رف للى الغالف الما ي المياة الجوفية والسئ ية).

 -3خريئة ال الل.

3 –1

1 –2

 -2لتترإ فيتتديو يوه ت

__________

 -3تت رف للى مش لة مص الميا م ليا ولربيا.

 -4خريئة األردن.

7 –3

3 –5

 -4ت دد مواقع الخلا اا الما ية الجوفية في األردن.

 -5األئلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

7 –1

والت ميمتتتتاا  -1دليل الم لل.

 -1تستتتتتولم الممتتتتاصيل والمصتتتتئل اا وال متتتتا

 -5ت شئ ملماا وقوالد بيا تاا باستتخدال ال استوم لتتتم ن متن المدرسي.
اتخام المراراا الم اسبة.

3

يميتتة تتتدوق التستتتو امي
والمد والجلر.

__________

 -3لمل م شتوراا ت تق  -الت دياا:
للى وقف الهدر الما ي.

 -6تتمن مهاراا التماوإ وال وار.

__________
__________

 -7توهتتتف م هجيتتتة الب تتتق ال لمتتتي فتتتي جمتتتع الم لومتتتاا ألي

__________

مش لة جغرافية وت همها وت للها وتمترح خئة إجرا ية لها.

 -ممتر اا الت سين:

 -8تمدر أصمية الم افهة للى الميا من الهدر والتلوق.
 -9تمدر لهمة الخال ف

الوحدة

__________

ت وين الغالف الما ي.

__________
__________
معلومات عامة عن الطلبة
إعداد المعلمة  /المعلمات

 -1أمل ولدللي
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-2

-3

مديرة المدرسة /االسم والتوقيع_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

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

التاريخ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

تحليل المحتـــوى
المبحث :الجغرافيا.
الصف  /المستوى :التاسع األساسي.

المفردات

 م و تتتتتتتتتاا الغتتتتتتتتتالف  -الم يئاا.الما ي.

 -الب يراا.

 ر تتتتتة ميتتتتتا الب تتتتتار  -الب ار الممتو ة.والم يئاا.

 -الميا الجوفية.

 الوهتتتتع المتتتتتا ي فتتتتتي  -الميا السئ ية.ال الل.

 -األمواال.

 الوهتتتتع المتتتتتا ي فتتتتتي  -التسو امي.الوئن ال ربي.

 -التياراا الب رية.

 الوهتتتتع المتتتتتا ي فتتتتتي  -ال جل الما ي.األردن.

عنوان الوحدة :الغالف الما ي.

المفاهيم والمصطلحات

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

 الدورة الما ية صي التي ت افه للى التوالن ف ميتة  -تمتتدر لهمتتة الختتال ف تول ن يختلف التوليع الجغرافي لم ائ التساقئ.

 -تمتتتدر أصميتتتة دورة المتتتا

 -ت مل التيتاراا للتى التتأثير للتى درجتة ال ترارة

في الئبي ة.

وت همها وت للها وتمتترح

فالتيتتاراا الداف تتتة ترفتتتع درجتتة ال تتترارة والتيتتتاراا  -تمتتتتدر أصميتتتتة الم افهتتتتة
للتتتتتى الميتتتتتا متتتتتن الهتتتتتدر

الباردة ت مل للى خمإ درجة ال رارة.

 ت شأ هاصرة المد والجلر فتي الب تار و الم يئتاا والتلوق.بم تتتتل قتتتتوة الجامبيتتتتة ل تتتتل متتتتن الشتتتتم

و الممتتتتر

للمستتئ اا الما يتتة ويتتتوالى تتدوق المتتد والجتتلر
الة المتد ثتل ي ستر فتي التة الجتلر ي تدق المتد

 -الميا غير التمليدية.

م اقتتا والثا يتتة ل تتدما ي تتون بتتدرا وفتتي ال تتالتين

 -مصتتتتتتتتتتادر الما يتتتتتتتتتتتة ت ون الشم

والممر واألرإ للى استمامة وا دة.

 ت متن أصميتة مشتترو جتر ميتا الديستتي فتي تتتوفيرمياا بيرة متن الميتا للمتدن ماا ال ثافتة الست ا ية
ال الية.
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 متتتن الشتتتت ل  )1-2إلتتتتى  -توهتتتف م هجيتتتة الب تتتتقألي مشتتتتتتتت لة جغرافيتتتتتتتتة

 -الما إ الما ي.

 -اللرالة غير المميدة.

واألشكال التوضيحية

المناقشة

الميتتتا المتبختتترة ت تتتادل تمريبتتتا الميتتتا التتتتي تستتتمئ

ال الي مرتين في الشهر األولتى ل تدما ي تون الممتر

السئ ية.

الرسومات والصور

األنشطة واألسئلة وقضايا

ت وين الغالف الما ي.

 المتتتتتتتتتتتوارد الما يتتتتتتتتتتتة مرتين في اليتول إم يرتمتع المتا باتجتا الشتائئ فتيالمتجددة.

الصفحات58 - 28 :

الش ل .)19-2

ال لمي في جمع الم لومتاا

خئة إجرا ية لها.
 لتتتتترإ فيتتتتتديو يوهتتتتتيميتتتتة تتتتدوق التستتتتو امي
والمد والجلر.
 لمتتتتل م شتتتتوراا ت تتتتقللى وقف الهدر الما ي.

