
 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء 
 خطة الفصل الدراسً االول لمبحث الفٌزٌاء للصف التاسع  االساسً

 طبٌعة العلم  : عنوان الوحـــــــــــدة
 

 :                         الفترة الزمنٌة                                                                                                                                            ( 40 ـ 10)         رلم الصفحات

 (1/9/2017)حصص                                                                                                                                             من  (10):                                 عدد الحصص

 (7/10/2017)                                                                                                                                                                            الى

 المواد والتحضٌرات  النتاجات العامة للوحدة
 (مصادر التعلٌم)

استراتٌجٌات 
 التدرٌس

 التموٌـــم
 االستراتجٌات             االدوات 

 التأمل الذاتً للوحدة األنشطة المرافمة

تمٌز بٌن أمثلة متنوعة على أنماط المعرفة - 
 .العلمٌة 

وتستخدمها فً , ـ تمٌز عملٌات العلم 
 .الحصول على المعرفة 

 
 ـ تبٌن أهمٌة علم الفٌزٌاء فً الحٌاة الٌومٌة 

ـ تذكر المجاالت التً ٌبحث فٌها علم 
 الفٌزٌاء 

 
ـ تذكر أمثلة على كمٌات فٌزٌائٌة ووحدات 

 .لٌاسها  
 

 ـ تذكر عناصر عملٌة المٌاس مع أمثلة علٌها 
 

 .ـ توضح الممصود بدلة المٌاس 
 

وبعض ,ـ تتعرف الى النظام العالمً للوحدات
 .أنظمة وحدات المٌاس األخرى  

ـ توضح وحدات النظام العالمً الخاصة 
, الكتلة , الزمن  , بمٌاس كل من الطول 
 . ووحدات اخرى 

 
وساعة , المسطرة  )ـ تستخدم بدلة كال من 

فً لٌاس  (والمٌزان الحساس , الولف 
 . الكمٌات األساسٌة المناسبة 

 

 

 

 الكتاب المدرسً 
 دلٌل المعلم
 
 
 

 السبورة والطباشٌر
 
 

 الورق المموى
 
 

 مختبر المدرسة
 
 
 
 

 الالم التلوٌن
 
 

 
 

 
 
 

 

 التدرٌس المباشر
 
 
 

التدرٌس المباشر 
 والعمل الجماعً

 
 

االستمصاء 
 والعمل الجماعً 

 
 

التعلم من خالل 
 النشاط
 

 حل المشكالت 
 
 
 

 

   سلم تمدٌر
 التواصل                     

 
                              لائمة شطب 

 
 اختبار لصٌر              سلم تمدٌر
                                  لفظً 

 للم وورلة
 
 

 المعتمد على االداء       اختبارات 
                                 لصٌرة

 
 المالحظة

 
 
 
 

                             سؤال وجواب
 
 
 

                  

  (1 ـ 1 )نشــــاط 
ص   ً( 19)  
 
 
 

  ( 4 ـ 1 )نشــــــاط 
  ( 21 )ص 
 
 
  (3 ـ 1)نشـــاط 
  ( 32 )ص 
 
 
 
 

 نشـــاط تصمٌم 
 ( 36)هٌدرو مٌتر ص
 

 كتابة تمارٌر 
 
 
 

 

 اشعر بالرضا عن
..........................
..........................
.......................... 

 
 
 
 
 

 التحدٌات
..........................
..........................
.......................... 

 
 
 
 
 

 ممترحات للتحسن
..........................
..........................
.......................... 

:   تولٌع المشرف:                             تولٌع المشرف الممٌم:                          تولٌع المدٌرة:          اعداد المعلم 



 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء 
 خطة الفصل الدراسً االول لمبحث الفٌزٌاء للصف التاسع  االساسً

 المٌكانٌكا  :عنوان الوحـــــــــدة
 

 :                         الفترة الزمنٌة                                                                                                                                               ( 131 ـ 44 ) ت رلم الصفحا

 (8/10/2017)حصة                                                                                                                                            من  (23):  عدد الحصص

 (25/12/2017)                                                                                                                                                                               الى

 المواد والتحضٌرات  النتاجات العامة للوحدة
 (مصادر التعلٌم)

استراتٌجٌات 
 التدرٌس

 التموٌـــم
 االستراتٌجٌات           االدوات

 التأمل الذاتً للوحدة األنشطة المرافمة

 
, واالزاحة , ـ توضح الممصود بالمولع 

 .والسرعة
ـ تصف حركة جسم فً خط مستمٌم بسرعة 

 .وتعبر عنها رٌاضٌا , ثابتة 
ـ تمثل بٌانٌا العاللات بٌن المفاهٌم المختلفة 

 .للسرعة اثابتة 
ـ تصف حركة جسم فً خط مستمٌم بسرعة 

 .متغٌرة بانتظام وتعبر عنها رٌاضٌا  
ـ تمثل بٌانٌا العاللات بٌن المفاهٌم المختلفة 

 .للسرعة المتغٌرة بانتظام 
 ـ تحل مسائل حسابٌة باستخدام لانون 

 .التسارع 
ـ تتستنج مفهوم المانون األول  والثانً لنٌوتن 
 .وتطبك المانون الثانً فً حل مسائل رٌاضٌة 
ـ تمٌز بٌن طالة الوضع المرونٌة وطالة 

 الوضع الناشئة عن الجاذبٌة
تطبك العاللات الخاصة بالطالة المٌكانٌكٌة فً 

 .حل مسائل رٌاضٌة
تستمصً عملٌا العوامل المؤثرة فً ممدار 

 .طالة الوضع وطالة الحركة 
 

 

 الكتاب المدرسً 
 دلٌل المعلم
 
 
 

 السبورة والطباشٌر
 
 

 اللوحات الكرتونٌة 
 
 

 مختبر المدرسة
 

 
 الالم التلوٌن
 

 مواد من البٌئ
 

 الشفافٌات
 
 

 األدوات الهندسٌة 

 التدرٌس المباشر
 
 
 

التدرٌس المباشر 
 والعمل الجماعً

 
 

 االستمصاء 
 

التعلم من خالل 
 النشاط 

 
 
 
 

 حل المشكالت 

   سلم تمدٌر
 التواصل                      لفظً 

 
                                لائمة شطب 

 
 اختبار لصٌر              سلم تمدٌر

 للم وورلة
 
 

 المعتمد على االداء       اختبار لصٌر 
 
 

 المالحظة              سؤال وجواب
 
 
 

 التواصل                  سلم تمدٌر

  (90)نشــاط ص 
 
 
 (2 ـ4 )نشـاط 
  (114 )ص 

 
 
 
 
  ( 3 ـ4نشــاط 
  (117)ص 

 
 كختابة تمارٌر

 اشعر بالرضا عن
..........................
..........................
.......................... 

 
 
 
 
 

 التحدٌات
..........................
..........................
.......................... 

 
 
 
 
 

 ممترحات للتحسن
..........................
..........................
.......................... 

 :  تولٌع المشرف:                                                   تولٌع المشرف الممٌم:                          تولٌع المدٌرة



 
 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 خطة الفصل الدراسً االول لمبحث الكٌمٌاء للصف التاسع االساسً
 نشـــــاط الفلزات :  عنوان الوحـــــــــــدة
 

 :                         الفترة الزمنٌة                                                                                                                                               ( 74 ـ 46)  رلم الصفحات

 (26/10/2017)حصة                                                                                                                                             من 15:  عدد الحصص

 (25/12/2017)                                                                                                                                                                               الى

 المواد والتحضٌرات  النتاجات العامة للوحدة
 (مصادر التعلٌم)

استراتٌجٌات 
 التدرٌس

 التموٌـــم
 االستراتٌجٌات          االدوات

 التأمل الذاتً للوحدة األنشطة المرافمة

: توضح الممصود بالمفاهٌم اآلتٌة -  
 ,تفاعل الثٌرماٌت , تفاعالت االحالل 

 . سلسلة النشاط الكٌمٌائً 
 

ـ تجري بصورة آمنة تفاعالت لبعض 
الفلزات مع كل من الماء واألكسجٌن وحمض 
الهٌدركلورٌن وتمثلها بمعادالت كٌمٌائٌة 

 . بسٌطة 
 

ـ ترتب بعض الفلزات الشائعة فً سلسلة 
 .بناء على نشاطها الكٌمٌائً 

 
ـ تتنبا بمدرة الفلزات على أن تحل محل 
بعضها بعضا فً مركباتها اعتمادا على 

 .سلسلة النشاط 
 
 

ـ تمدر أهمٌة تفاعالت االحالل وتطبٌماتها فً 
 .الحٌاة 
 

 

 الكتاب المدرسً 
 

 دلٌل المعلم
 
 

 لوحات جدارٌة
 
 

 مجالت وصور
 
 

 مكتبة  المدرسة
 
 

 مختبر المدرسة
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 التدرٌس المباشر
 
 
 

التدرٌس المباشر 
 والعمل الجماعً

 
 

 حل المشكالت 
 

 االستمصاء 
 والعمل الجماعً 

 
 
 

التعلم المائم على 
 النشاط

   سلم تمدٌر
 التواصل                      

  
 

                              ورلة وللم
 

 اختبار لصٌر              سؤال لصٌر
                                  

 
 المعتمد على االداء       سلم تمدٌر  
                               لفظً 

 
 

 المالحظة
                            اختبار لصٌر 

 
 
 
 
 
 
 

                           

  ( 1 ـ 2 )نشاط 
 
  (3 ـ2 )نشاط 
 
  (4 ـ 2 )نشاط  
 

  (5 ـ 2 )نشاط 
 
 
  (6 ـ 2 )نشاط 
 

  (7 ـ 2 )نشاط 

 

 اشعر بالرضا عن
..........................
..........................
.......................... 

 
 
 
 
 

 التحدٌات
..........................
..........................
.......................... 

 
 
 
 
 

 ممترحات للتحسن
..........................
..........................
.......................... 

:   تولٌع المشرف:                                                   تولٌع المشرف الممٌم:                          تولٌع المدٌرة:         اعداد المعلم 



 
 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 خطة الفصل الدراسً االول لمبحث الكٌمٌاء للصف التاسع االساسً
 الماء فً حٌاتنا :عنوان الوحدة
 

 :                         الفترة الزمنٌة                                                                                                                                               (43 ـ 8)  رلم الصفحات

 (1/9/2017)حصة                                                                                                                                             من 15:  عدد الحصص

 (25/10/2017)                                                                                                                                                                            الى

 المواد والتحضٌرات  النتاجات العامة للوحدة
 (مصادر التعلٌم)

استراتٌجٌات 
 التدرٌس

 التموٌـــم
 االستراتٌجٌات          االدوات

 التأمل الذاتً للوحدة األنشطة المرافمة

الماء : ـ توضح كل من المفاهٌم االتٌة 
, التبخٌر , الذائبٌة , المحلول  ,النمً
 .التبلور

ـ تمٌز صفات كل من الماء النمً والماء غٌر 
 .النمً والماء الصالح للشرب 

ـ توضح المواصفات المٌاسٌة األردنٌة لمٌاه 
 .الشرب 

ـ تتعرف االجراءات العملٌة فً معالجة الماء 
 .لٌصبح صالحا للشرب 

ـ تبٌن العوامل المؤثرة فً ذائبٌة كل من 
المواد الصلبة والغازات فً الماء عند 

 .درجات حرارة محتلفة 
ـ تفسر بعض الظواهر المرتبطة بتغٌر ذائبٌة 

 .الغازات فً الماء 
ـ تمثل بٌانٌا العاللة بٌن ذائبٌة المواد 

فً الماء ودرجة  (والغازٌة , الصلبة )
 .الحرارةوتستخرج ذائبٌة بعض المواد

ـ تكتب معادالت أٌونٌة موزونة تمثل تفكن 
 .بعض األمالح فً الماء 

ـ تكتب معادالت تمثل تفاعالت كٌمٌائٌة 
 .بسٌطة تجري فً الماء 

ـ تطبك عملٌا طرائك فصل المواد الصلبة 
 .الذائبة فً الماء 

ـ تمدر أهمٌة الماء بوصفه وسطا تجري فٌه 
 .التفاعالت الكٌمٌائٌة 

 الكتاب المدرسً 
 

 دلٌل المعلم
 
 
 
 
 

 محتبر المدرسة
 
 

 مكتبة  المدرسة
 
 

 اللوحات الجدارٌة
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 التدرٌس المباشر
 
 
 

التعلم من خالل 
 النشاط
 
 
 االستمصاء 

 
 

 حل المشكالت
 
 
 

 العمل الجماعً

   سلم تمدٌر
 التواصل                      لفظً 

 
                              لائمة شطب 

 
 اختبار لصٌر              

 للم وورلة
 
 

 المعتمد على االداء       سلم تمدٌر 
 
 

 المالحظة              سؤال وجواب
                                                                          

 
 
 
 

 التواصل                  اختبار لصٌر

  (1 ـ1 )نشـاط 
 
  ( 3 ـ1 )نشاط 
 
  ( 5 ـ 1 )نشاط 
 

  ( 6 ـ 1 )نشاط 
 
  (7 ـ 1 )نشاط 
 
  (9 ـ 1 )نشاط 
 

  ( 10 ـ 1 )نشاط 
 
  (11 ـ1 )نشاط 
  
  ( 12 ـ 1 )نشاط 
 

  (13 ـ 1 )نشاط 
 

  (14 ـ 1 )نشاط 

 اشعر بالرضا عن
..........................
..........................
.......................... 

 
 
 
 
 

 التحدٌات
..........................
..........................
.......................... 

 
 
 
 

 
 ممترحات للتحسن

..........................

..........................

.......................... 

 :  تولٌع المشرف:                     تولٌع المشرف الممٌم:                          تولٌع المدٌر:         إعداد المعلم 



 
 


