الفصل الدراسً األول للعام الدراسً 8103/8102

المبحث :العلوم

اسم الوحدة :النمو والوراثة

الصف :الخامس

الفترة الزمنٌة :من 8102//3/8 :إلى 8102/3/01

تم التحمٌل من مولع األوائل

النتاجات العامة











توضح مفهوم النمو.
تستتتنتأ ن ممتتدار النمتتو ٌختلتتف متتن شتتخص
آلخر من نفس العمر.
تالحظ تغٌر اصفات المظهرٌة والسلوكٌة لدى
الفرد فً مرحلة الطفولة.
تفرق بٌن األسنان اللبنٌة واألسنان الدائمة.
ّ
تذكر عدد األسنان فً عمار مختلفة.
تستمصً مظاهر التغٌر فً مرحلة المراهمتة
اشباب والشٌخوخة.
تشكل مفهوما ً للوراثة.
تعطً مثلة على صفات وراثٌة.
تفسر بعض الظواهر الوراثٌة لدى األفراد.
تستمصتتتتً بعتتتتض الصتتتتفات الوراثٌتتتتة عنتتتتد
اإلنسان.

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمة :فاتن جوارنة
Form # QF71-1-47 rev. a

عدد الصفحات:

عدد الحصص:

المواد والتجهٌزات
(مصادر التعلم)






استراتٌجٌات التدرٌس

 التدرٌس المباشر.
الكتاب المدرسً
 التعلم فً مجموعات.
السبورة
 التعلم المبنً على
البطالات الخاطفة
النشاطات.
األلالم الملونة
متتتتتواد و دوات متتتتتن  حل المشكالت
واالستمصاء.
البٌئة

التموٌم
االستراتٌجٌات
 المالحظة.
 تموٌم معتمد على
األداء.
 الورلة والملم.
التواصل.

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

األدوات
 سلم التمدٌر.
 اختبارات لصٌرة.
سئلة و جوبة

التارٌخ :
التارٌخ :

الفصل الدراسً األول للعام الدراسً 8103/8102

المبحث :العلوم

اسم الوحدة :الحركة والموة

الصف :الخامس

عدد الصفحات:

عدد الحصص:

الفترة الزمنٌة :من 8102//3/02 :إلى 8102/3/01
النتاجات العامة
















تحدد مولع جسم بانسبة لجسم آخر.
تجتتتري نشتتتاطا ً لتحدٌتتتد المولتتتع فتتتً رفتتتة
الصف.
توضح الممصود بمفهوم الحركة.
توضتتتح الممصتتتود بالستتترعة وتتتتذكر وحتتتدة
لٌاسها.
تربط السرعة بالمسافة والزمن.
تطبك لانون السترعة فتً حتل مستائل عددٌتة
بسٌطة.
تبٌن ثر الموة فً حركة الجسم الساكن.
تبٌن ثر الموة فً حركة الجسم.
تذكر ن لكل لوة رد فعل.
تتحمك عملٌا ً ن لكل فعل رد فعل.
تذكر لوة االحتكان وفوائدها ومضارها.
تجري نشاطا ً ٌوضح ثر لوة االحتكان.
تذكر الموة المغناطٌسٌة .
تذكر الموة الكهروسكونٌة.
تعرف لانون الجاذبٌة.

المواد والتجهٌزات
(مصادر التعلم)
 الكتاب المدرسً
 السبورة
 األدوات الهندسٌة
 بعض المواد من
البٌئة

استراتٌجٌات التدرٌس
 التدرٌس المباشر.
 التعلم فً مجموعات.
 التعلم المبنً على
النشاطات.
 حل المشكالت
واالستمصاء.

التموٌم
االستراتٌجٌات
 المالحظة.
 تموٌم معتمد على
األداء.
 الورلة والملم.
 التواصل.

األدوات
 سلم التمدٌر.
 اختبارات لصٌرة.
 سئلة و جوبة.

تم التحميل من موقع األوائل

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمة :فاتن جوارنة
Form # QF71-1-47 rev. a

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
التارٌخ :

الفصل الدراسً األول للعام الدراسً 8103/8102

المبحث :العلوم
الصف :الخامس

عدد الصفحات:

اسم الوحدة:المادة

عدد الحصص:

الفترة الزمنٌة :من 8102//01/08 :إلى 8102/01/82
النتاجات العامة
 توضح دالالت مفهوم الوزن.
 تمٌس وزن الجسم بدلة.
 تمٌز بٌن وحدة لٌاس الكتلة والوزن.
 تستنتأ العاللة بٌن الكتلة والوزن.
 تستتتتنتأ العاللتتتة بتتتٌن التتتوزن والكتلتتتة علتتتى
سطح كل من الممر واألرض.
 تفسر نمص الوزن وثبات الكتلة على ستطح
الممر.
 توضح دالالت معنى الكثافة.
 توظتتتتتف مفهتتتتتوم الكثافتتتتتة تفستتتتتٌر الطفتتتتتو
واالنغمار.
 تستتتخلص مفهتتوم المحلتتول والمخلتتوط ٌتتر
المتجانس وتعطً مثلة علٌها.
 تصتتتتتتنف المختتتتتتالٌط إلتتتتتتى المخلتتتتتتوط ٌتتتتتتر
المتجانس والمحلول.
 تتعرف نواع السبائن واستخداماتها.
تطبك عملٌا ً طرائك فصل المخلوط ٌر
المتجانس.

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمة :فاتن جوارنة
Form # QF71-1-47 rev. a







المواد والتجهٌزات
(مصادر التعلم)
الكتاب المدرسً
السبورة
دوات من المختبر
البطالات الخاطفة
مواد من البٌئة

استراتٌجٌات التدرٌس
 التدرٌس المباشر.
 التعلم فً مجموعات.
 التعلم المبنً على
النشاطات.
 حل المشكالت
واالستمصاء.

التموٌم
االستراتٌجٌات
 المالحظة.
 تموٌم معتمد على
األداء.
 الورلة والملم.
 التواصل.

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

األدوات
 سلم التمدٌر.
 اختبارات لصٌرة.
 سئلة و جوبة.

التارٌخ :
التارٌخ :

الفصل الدراسً األول للعام الدراسً 8103/8102

المبحث :العلوم

اسم الوحدة:المادة النمٌة :شكالها وتغٌراتها

الصف :الخامس

عدد الصفحات:

عدد الحصص:

الفترة الزمنٌة :من 8102//01/81 :إلى 8102/00/2
النتاجات العامة












تتعرف بعض العناصر.

تتعرف بعض رموز العناصر واستخداماتها

تتعرف المركب وكٌفٌة تكونه.
تستتتتنتأ ن عتتتدد امركبتتتات كبتتتر متتتن عتتتدد 
العناصر.

تستتتتنتأ ن خصتتتائص المركتتتب تختلتتتف عتتتن
خصائص العناصر المكونة له.
تستمصتتً التغٌتتر الطبٌعتتً (الفٌزٌتتائً) التتذي
ٌحدث على المادة وتعطً مثلة علٌه.
تصنف التغٌر إلى الكٌمٌائً و ٌر الكٌمٌائً.
تذكر مثلة مختلفة على التغٌر الكٌمٌائً.
تمارن بٌن التغٌر الفٌزٌائً والكٌمٌائً.
تستمصتتتتً همٌتتتتة كتتتتل متتتتن الرمتتتتل والملتتتتح
والنفط وتحدد ماكن توافرها فً األردن.

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمة :فاتن جوارنة
Form # QF71-1-47 rev. a

المواد والتجهٌزات
(مصادر التعلم)
الكتب المدرسً
السبورة
دوات من المختبر
البطالات الخاطفة
مواد من البٌئة

استراتٌجٌات التدرٌس
 التدرٌس المباشر.
 التعلم فً مجموعات.
 التعلم المبنً على
النشاطات.
 حل المشكالت
واالستمصاء.

التموٌم
االستراتٌجٌات
 المالحظة.
 تموٌم معتمد على
األداء.
 الورلة والملم.
 التواصل.

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

األدوات
 سلم التمدٌر.
 اختبارات لصٌرة.
 سئلة و جوبة.

التارٌخ :
التارٌخ :

الفصل الدراسً األول للعام الدراسً 8103/8102

المبحث :العلوم

اسم الوحدة :الطالة من حولنا

الصف :الخامس

عدد الصفحات:

عدد الحصص:

الفترة الزمنٌة :من 8102//00/3 :إلى نهاٌة الفصل الدراسً األول
النتاجات العامة
 توضح المفهوم بالطالة وتعدد شكالها.
 توضتتتح المفهتتتوم بالطالتتتة الحركٌتتتة وطالتتتة
الوضع وتعطً مثلة على جسام تمتلكها.
 توضح تحوالت الطالتة فتً األجستام الستالطة
والصاعدة.
 تستمصً تحوالت الطالة فً البٌئة.
 تعدد مصادر الطالة الكهربائٌة والحركٌة.
تسهم بنشر الوعً بترشٌد استهالن الطالة.

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمة :فاتن جوارنة
Form # QF71-1-47 rev. a

المواد والتجهٌزات
(مصادر التعلم)





الكتاب المدرسً.
السبورة
صور ونماذج
و وراق عمل.
رسومات
توضٌحٌة لبعض
شكال الطالة

استراتٌجٌات التدرٌس
 التدرٌس المباشر.
 التعلم فً مجموعات.
 التعلم المبنً على
النشاطات.
 حل المشكالت
واالستمصاء.

التموٌم
االستراتٌجٌات
 المالحظة.
 تموٌم معتمد على
األداء.
 الورلة والملم.
 التواصل.

مدٌرة المدرسة /االسم و التولٌع :
المشرف التربوي /االسم و التولٌع :

األدوات
 سلم التمدٌر.
 اختبارات لصٌرة.
 سئلة و جوبة.

التارٌخ :
التارٌخ :

