تم التحميل من موقع األوائل

الخطة الفصلٌة
وزارة التربٌة والتعلٌم
المبحث :تارٌخ األردن
الصفحات62 - 8 :
الرقم
-1
-5
-3
-4
-5

الصف/المستوى:الثانً ثانوي
عدد الحصص) ( :

النتاجـــات

 -يسئئتصع الحمئئاثك صالمفئئاليم صالمصئئط حات  -الكتا

الصاردة في الصحدة.
 يتعئر الحضئئارات المديمئ التئئي نشئئأت فئئياألردن.
 يتتبئئئئا حضئئئئارات العصئئئئصر الحجريئئئئ فئئئئياألردن .
 يصضح مظالر الحضارات المديم التيلامت ع ارض األردن.
يحدد ع

خريط األردن المناطك األثري

صالتاريخي .
-6

يتتبا دصر الهاشميين في تأسيس إمارة شرق
األردن .

-7

يبين جهصد الم ن عبد هللا األصل في تحميك
االستم ل الصطني .

-8

يمدر دصر الهاشميين في بنا الدصل األردني
صتطصرلا .

-9

المواد
التجهٌزات
(مصادر التعلم)

يحافظ ع

المدرسي.
 السبصرةصالطباشير.

المدرسة ...............................
عنوان الوحدة :االردن عبر العصور
الفصل الدراسً :األول
الفترة الزمنٌة من 6102 / 9 /0 :إلى6102 / / :
التقوٌم

استراتٌجٌات
التدرٌس
االستراتٌجٌات

األدوات

 التئئئئئئئئئدريس  -التمئئئئئئئئئئئئئئئصيم -لاثم الرصد.المعتمئئئد ع ئئئ
المباشر.
 س م التمدير.األدا .
 العمئئئل فئئئي الم ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئم  -سئئجل صص ئمجمصعات.
سير التع م.
صالصرل .

 أصراق عمل. الصصرخريط االردن
السياسي

 الم حظ . التفكيئئئئئئئئئئئئئرالنالد.
 مراجعئئئئئئئئئئئئالذات.

 شبك االنترنت. -شعار المم ك

 -التصاصل.

أنشطة مرافقة
 أسئئئئئئث تحئئئئئئع ئئئئئئ
الطئئئئئئ
التفكير.

التأمل الذاتً حول
الوحدة
 -اشعر بالرضا عن:

تح يل النصئص
التاريخي الصاردة
 التحديات:في الصحدة

 إجئئئئئئئئئئئئئئئئئئئرااالختبئئئئئئئئئئئئارات  -االجابئئئئئ عئئئئئن
55
الطصي ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ االسث
صالمصئئئئئئئئئئئئئئئيرة
لرصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد
 ممترحات التحسين:الع مئئئئئئئئئئئئئئئئئات
صالتأكئئئئئئئد مئئئئئئئن
تحمك النتاجات.

األردني الهاشمي
-

اآلثار األردني في صطن .

معلومات عن الطلبة:

إعداد المعلم /المعلمة

تم التحميل من موقع األوائل

وزارة التربٌة والتعلٌم
المبحث :تارٌخ األردن
الصفحات22 - 86 :
الرقم
-1
-5
-3

الصف/المستوى:الثانً ثانوي
عدد الحصص) ( :

النتاجـــات

الفصل الدراسً :األول

المواد
التجهٌزات
(مصادر التعلم)

 -يسئئتصع الحمئئاثك صالمفئئاليم صالمصئئط حات  -الكتا

الصاردة في الصحدة.
 يتتبئئا التطئئصررات السياسئئي فئئي االردن فئئي المدرسي.عهد الم صن الهشميين .
 السبصرة يتعئئئئئر التعئئئئئدي ت التئئئئئي اجريئئئئئت ع ئئئئئصالطباشير.
الدستصر االردني .

المدرسة ...............................
عنوان الوحدة :االنجازات السٌاسٌة للملوك الهاشمٌٌن فً االردن
الفترة الزمنٌة من 6102 / / :إلى6102 / / :
التقوٌم

استراتٌجٌات
التدرٌس
االستراتٌجٌات

األدوات

 التئئئئئئئئئدريس  -التمئئئئئئئئئئئئئئئصيم -لاثم الرصد.المعتمئئئد ع ئئئ
المباشر.
 س م التمدير.األدا .
 العمئئئل فئئئي الم ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئم  -سئئجل صص ئمجمصعات
سير التع م.
صالصرل .

 -أصراق عمل.

-4

 يبين دصر االردن في الدفاع عن المضيالف سطيني

 -صصر الم صن

-5

يمارن بين مشاريا الصحدة العربي في المرن

الهاشميين

العشرين .

خريط االردن

 اسئئئتراتيجي5- ES

 -الم حظ .

 التفكيئئئئئئئئئئئئئر  -مراجعئئئئئئئئئئئئالذات.
النالد.

السياسي

-6

يستنتج الحماثك صاالفكار من االشكال
صالنصص التاريخي .

 -شبك االنترنت.

-7

يكتس المهارات الصاردة في الصحدة .

 -الدستصر االردني

-8

يمدر دصر الم صن الهاشميين في تعزيز مكان
االردن الدصلي .

-9

يتمثل الميم صاالتجالات الصاردة في الصحدة .

 -التصاصل.

 إجئئئئئئئئئئئئئئئئئئئرااالختبئئئئئئئئئئئئارات
الطصي ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
صالمصئئئئئئئئئئئئئئئيرة
لرصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد
الع مئئئئئئئئئئئئئئئئئات
صالتأكئئئئئئئد مئئئئئئئن
تحمك النتاجات.
 االسئئئئئئئئئئئئئئئئئثصاالجصب

أنشطة مرافقة
 أسئئئئئئث تحئئئئئئع ئئئئئئ
الطئئئئئئ
التفكير.

التأمل الذاتً حول
الوحدة
 -اشعر بالرضا عن:

تح يل النصئص
التاريخي الصاردة
 التحديات:في الصحدة
 االجابئئئئئ عئئئئئناالسئئئث الئئئصاردة
فئئي الئئدرس صفئئي
نهاي الصحدة
 ممترحات التحسين:55

تم التحميل من موقع األوائل

الخطة الفصلٌة
وزارة التربٌة والتعلٌم
المبحث :تارٌخ األردن
الصفحات80 - 28 :
الرقم
-1
-5
-3

الصف/المستوى:الثانً ثانوي
عدد الحصص) ( :

النتاجـــات

المواد
التجهٌزات
(مصادر التعلم)

 -يسئئتصع الحمئئاثك صالمفئئاليم صالمصئئط حات  -الكتا

الصاردة في الصحدة.
 يبئئئين الئئئدصر االردنئئئئي فئئئي دعئئئم المماصمئئئئ المدرسي.الف سطيني .
 السبصرة يتتبئئا مراحئئل االعمئئار الهاشئئمي ل ممدسئئاتصالطباشير.
الديني في ف سطين .

التقوٌم

استراتٌجٌات
التدرٌس
االستراتٌجٌات

األدوات

 التئئئئئئئئئدريس  -التمئئئئئئئئئئئئئئئصيم -لاثم الرصد.المعتمئئئد ع ئئئ
المباشر.
 س م التمدير.األدا .
 العمئئئل فئئئي الم ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئم  -سئئجل صص ئمجمصعات
سير التع م.
صالصرل .

 -أصراق عمل.

-4

 يعتز بدصر الجيش العربي االردني صشهداثهفي الدفاع عن ف سطين .

-5

يثمن االنتصار التاريخي ل جيش العربي
االردني في معرك الكرام  1968م

-6

يمدر دصر الم صن الهاشميين في رعاي

خريط االردن

-7

الممدسات الديني في ف سطين صالدفاع عنها .

صف سطين السياسي

-8

يتمثل الميم صاالتجالات الصاردة في الصحدة .

خريط الصطن

.

الفصل الدراسً :األول

المدرسة ...............................
عنوان الوحدة :االردن والقضٌة الفلسطٌنٌة
الفترة الزمنٌة من 6102 / / :إلى6102 / / :

صصر االماكن

 التفكيئئئئئئئئئئئئئر  -الم حظ .النالد

الممدس في
ف سطين

العربي السياسي

 .اسئئئئتراتيجي
5- ES

 مراجعئئئئئئئئئئئئالذات.

 -التصاصل.

 إجئئئئئئئئئئئئئئئئئئئرااالختبئئئئئئئئئئئئارات
الطصي ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
صالمصئئئئئئئئئئئئئئئيرة
لرصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد
الع مئئئئئئئئئئئئئئئئئات
صالتأكئئئئئئئد مئئئئئئئن
تحمك النتاجات.

أنشطة مرافقة
 أسئئئئئئث تحئئئئئئع ئئئئئئ
الطئئئئئئ
التفكير.

التأمل الذاتً حول
الوحدة
 -اشعر بالرضا عن:

تح يل النصئص
التاريخي الصاردة
 التحديات:في الصحدة
 االجابئئئئئ عئئئئئناالسئئئث الئئئصاردة
اثنئئئئئئئا الئئئئئئئدرس
صفئئئئئئئئئي نهايئئئئئئئئئ
 - 81ممترحات التحسين:
الصحدة

 االسئئئئئئئئئئئئئئئئئثصاالجصب

 -شبك االنترنت.

إعداد المعلم /المعلمة

معلومات عن الطلبة:
الخطة الفصلٌة

تم التحميل من موقع األوائل

وزارة التربٌة والتعلٌم
المبحث :تارٌخ األردن
الصفحات98 - 88 :
معلومات عن الطلبة:
الرقم
-1
-5
-3
-4

الصف/المستوى:الثانً ثانوي
عدد الحصص) ( :

النتاجـــات

 -يسئئتصع الحمئئاثك صالمفئئاليم صالمصئئط حات  -الكتا

الصاردة في الصحدة.
 يسئئئتخ مبئئئادط الصسئئئطي صالتسئئئامح فئئئي المدرسي.رسال عمان .
 السبصرة يصضئئئح صئئئصر التطئئئر صاخطئئئار ع ئئئصالطباشير.
المجتما االنساني .
 -يستنتج اثر التطر

ع

المجتمعات .

-5

يتعر

-6

يثمن دصر رسال عمان في نشر مفاليم

مفهصم رسال عمان صالدافها صمبادثها.

الصسطي صاالعتدال .
-7
-8

المواد
التجهٌزات
(مصادر التعلم)

الفصل الدراسً :األول

التقوٌم

استراتٌجٌات
التدرٌس
االستراتٌجٌات

األدوات

 التئئئئئئئئئدريس  -التمئئئئئئئئئئئئئئئصيم -لاثم الرصد.المعتمئئئد ع ئئئ
المباشر .
 س م التمدير.األدا .
 العمئئئل فئئئي الم ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئم  -سئئجل صص ئمجمصعات
سير التع م.
صالصرل .

 أصراق عمل. -شبك االنترنت.

 التفكيئئئئئئئئئئئئئر  -الم حظ .النالد
 حئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل  -مراجعئئئئئئئئئئئئالذات.
المشك ت

يثمن دصر رسال عمان في مصاجه التطر
في المجتمعات .
ينبذ الغ ص صالتطر بأنصاعه كاف صيعي اثارة
الس بي في المجتما .

المدرسة ...............................
عنوان الوحدة :رسالة عمان
الفترة الزمنٌة من 6102 / / :إلى6102 / / :
إعداد المعلم /المعلمة

 -التصاصل.

 إجئئئئئئئئئئئئئئئئئئئرااالختبئئئئئئئئئئئئارات
الطصي ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
صالمصئئئئئئئئئئئئئئئيرة
لرصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد
الع مئئئئئئئئئئئئئئئئئات
صالتأكئئئئئئئد مئئئئئئئن
تحمك النتاجات.

أنشطة مرافقة
 أسئئئئئئث تحئئئئئئع ئئئئئئ
الطئئئئئئ
التفكير.

التأمل الذاتً حول
الوحدة
 -اشعر بالرضا عن:

تح يل النصئص
التاريخي الصاردة
 التحديات:في الصحدة
 االجابئئئئئ عئئئئئناالسئئئث الئئئصاردة
اثنئئئئئئئا الئئئئئئئدرس
صفئئئئئئئئئي نهايئئئئئئئئئ
 - 98ممترحات التحسين:
الصحدة

 االسئئئئئئئئئئئئئئئئئثصاالجصب

.

توقٌع مدٌر المدرسة:

توقٌع المشرف التربوي:

