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 :   -المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس العلوم التربوٌة :الكلٌة 

  معلم صف :القسم 

الفٌزٌاء وعلوم االرض : عنوان المقرر
 0501452واسالٌب تدرٌسها 

 

  

 :وصف المساق
ٌركز هذا المساق على إكساب الطلبة المعرفة العلمٌة الالزمة لتعلٌم الصفوف فً المرحلة األساسٌة وتشمل 

المادة والقوة، والحركة وقوانٌن نٌوتن، اآلالت البسٌطة، الشغل والطاقة المٌكانٌكٌة، : الموضوعات التالٌة
كما ٌتعرض المساق لدراسة المجموعة الشمسٌة . الكهرباء الساكنة والمتحركة، الضوء، المغناطٌسٌة،الصوت

كما ٌتطرق إلى أنواع الصخور . والكرة األرضٌة وغالفها الجوي واألرصاد الجوٌة والفلك وأهمٌتها فً الحٌاة
كما تهدف المادة إلى إكساب الطلبة الطرق التدرٌسٌة . والقوى المؤثرة علٌها، االحافٌر، الزالزل والبراكٌن

منحنى البنائٌة فً التدرٌس، تغٌٌر المفاهٌم، المشارٌع العلمٌة المختبرات الجافة والرطبة ودمج )الالزمة
 .  (التكنلوجٌا بالتعلٌم واالنترنٌت

 :أهداف المساق
 :ٌهدف هذا المساق إلى مساعدة الطلبة على

 .التمٌز بٌن الكمٌات المتجهة وغٌر المتجهة.1
 . ٌحسب محصلة القوى المستوٌة المتالقٌة بطرٌقة تحلٌل القوى. 2
 . ٌطبق قوانٌن نٌوتن فً الحركة. 3
 .ٌطبق قانون أوم وتوصٌل المقاومات على التوالً. 4
 .ٌرسم المجال المغناطٌسً للمغانط المختلفة. 5
 . ٌستنتج الوحدات التً تقاس بها الكمٌة الفٌزٌائٌة. 6
 . ٌفسر تحوٌل المادة من حالة إلى أخرى. 7
 . ٌجد عملٌا البعد البؤري لعدسة محدبة وأخرى مقعرة. 8
 .ٌمٌز بٌن الصورة الخٌالٌة والصورة الحقٌقٌة فً المراٌا والعدسات. 9

 . ٌلم بقوانٌن االنعكاسواالنكسار وٌطبقها. 10
 .ٌتعرف على طبٌعة الغالف الجوي. 11

 .ٌوضح المقصود بالرصد الجوي. 12     
 .ٌمٌز بٌن الكوكب والنجم.13      

 .ٌتعرف على أنواع الكواكب. 14
 ٌطبق استراتٌجٌات التدرٌس. 15

 االستقصاء 

 االستكشاف 

 الخرائط المفاهٌمٌة 

 استراتٌجٌات التعلٌم فً ضوء النظرٌةالبنائٌة. 
 

 :مخرجات التعلم

 .ٌمٌز بٌن الكمٌات المتجهة وغٌر المتجهة. 1
 .ٌطبق قوانٌن نٌوتن فً الحركة. 2
 .ٌوصل المقاومات على التوالً والتوازي. 3
 .ٌستخدم األجهزة لقٌاس شدة التٌار وفرق الجهد. 4
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 .ٌحدد مواصفات الصور فً المراٌا بطرٌق الرسم. 5
 .ٌمٌز بٌن الكواكب والنجوم. 6
 .ٌمارس استراتٌجٌات التدرٌس ذات العالقة بالتعلم. 7
 

 : هٌكل المقرر

 

طرق 
 التعلٌم

الساعة  نتاجات التعلم المواضٌع اجراءات التعلم
 المعتمدة

 االسبوع

 اعتخذاو سعى انذٔائش - 

 اعتخذاو يختجش انفيضيبء -

 غشيمخ انؼشض انؼًهي -

 ٌرسم الداره الكهربائٌة- انذاسح انكٓشثبئيخ
 ٌحدد أجزاء الداره- 
ٌمٌز بٌن االجزاء ووظٌفة كل - 

 جزء

 
3 

 
1 

 غشيمخ انذٕاس ٔانًُبلشخ - 

 تكهيف انطهجخ ثذم اعئهخ -

اعتخذاو انًختجش الثجبد لبٌَٕ  -

 أٔو

تٕصيم 

انًمبٔيبد 

 ٔلبٌَٕ أو

 حساب المقاومة المكافئة -

 التوصٌل على التوالً -

 التوصٌل على التوازي -

 التمٌٌز بٌن المقاومات -

 
3 

 
2 

 انذٕاس ٔانًُبلشخ - 

 اعتخذاو اعهٕة دم انًشكهخ -

دم اعئهخ ػهٗ لٕاَيٍ انذشكخ  -

 ٔيؼبدالتٓب

قوانٌن نٌوتٌن 
 فً الحركة

ٌشتق الطالب قانون نٌوتٌن  -
 االول

ٌتعرف على القانون الثانً  -
 والثالث

 ٌطبق قوانٌن نٌوتٌن -

 
3 

 3 

غشح اعئهخ دٕل ػاللخ انمٕح  - 

 ٔاالصادخ

اٌ يًيض ثيٍ انعشة انتمبغؼي  -

 انًُفصم

 

ٌتعرف على عناصر الشغل  - الشغل
 بالطاقة

 ٌتعرف على وحدات الشغل -

 ٌحل امثلةه على الشغل -

 
3 

 4 

حل اسئلة على طاقة الوضع  - 
 .وطاقة الحركة

توضٌح معنى الطاقة  -
 .المٌكانٌكٌة

توضٌح العالقة بٌن الشغل  -
 .والقدرة

 

ٌتعرف على عالقة الشغل  - الطاقة والقدرة
 بالطاقة 

 ٌتعرف على طاقة الحركة -

 ٌتعرف على طاقة الوضع -

 ٌتعرف على الطاقة المٌكانٌكٌة

 
3 

 

5 

دٕاس ٔيُبلشخ دٕل غجيؼخ  - 

 .انعٕء

اجشاء تجبسة دٕل اَؼكبط  -

 .انعٕء

 .اكتشبف لٕاَيٍ االَؼكبط -

 

الضوء وقوانٌن 
 االنعكاس

 ٌحدد مصادر الضوء  -

ٌحدد مواصفات االشعة  -
 الضوئٌة

 ٌشتق قانونً انعكاس الضوء -

 
3 

 
6 

اعتمصبء صفبد انصٕس في  - 

 .انًشايب انًغتٕيخ

تؼجيش ػٍ صفبد االخيهّ  -

 .ثبنشعى

تٕظيف تجبسة ػهًيّ نًؼشفخ  -

 .خصبئص انعٕء

 

تكون الصور فً 
 المراٌا المستوٌه

ٌمٌز بٌن االجسام المصقولة  -
 والخشنة

ٌمٌز بٌن الشعاع الساقط  -
 والمنعكس والعمود المقام 

ٌمثل تكون الصور فً المراٌا  -
 المستوٌة

 
3 

 

7 

تٕظخ ثبنؼشض انؼًهي  - 

 .االَؼكبط في انًشايب انكشٔيخ

اعتمصبء صفبد انصٕس  -

تكون الصور فً 
 المراٌا الكروٌة

ٌمٌز بٌن انواع المراٌا  -
 الكروٌة 

 ٌحدد عناصر المراٌا بالرسم -

 
3 

 

8 



 

        ZU/QP07F003                                 01:         اإلصدار                         2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

 .ثطشيمخ انشعى

اكتشبف ثؼط انتطجيمبد  -

 .انؼًهيخ نهًشايب انكشٔيّ

ٌستعٌن بلرسم مسار االشعة  -
 الساقطة و المنعكس

ٌحدد مواصفات الصور  -
 المعكوسة
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طرق 
 التعلٌم

الساعة  نتاجات التعلم المواضٌع اجراءات التعلم
 المعتمدة

 االسبوع

 .انتجشثخ ٔ انشعى - 

 .دم اعئهخ دٕل اَكغبس انعٕء -

 اَكغبس انعٕء .اػطبء ٔاجت ثيتي -

انتؼشيف ػهٗ عشػخ انعٕء في  -

 .االٔعبغ انًختهفخ

 .اشتمبق لبٌَٕ اَكغبس انعٕء -

 .دغبة انضأيخ انذشجخ -

 

 
3 

 9 

انؼشض انؼًهي ػهٗ  - 

 .انًجًٕػبد

 .انتجشثخ في انًختجش -

انتؼجيش ػٍ تكٕيٍ انصٕس  -

 .ثبنشعى

 .دم ثؼط االعئهخ -

 

انؼذعبد انًذذثخ 

 ٔانًمؼشح

 .انتؼشف ػهٗ إَاع انؼذعبد  -

 االعتمصبء ػًهيبً صفبد االخيهّ -

 .تطجيك انمبٌَٕ انؼبو نهؼذعبد -

 
 
 

 

 
3 

 

10 

ٔصف دبالد انًبء انثالثخ  - 

 .ٔتذٕل كم دبنخ انٗ االخشٖ

 .اعهٕة انذٕاس ٔانًُبلشخ -

 .االكتشبف ٔاالعتمصبء -

 

دورة المٌاه فً 
 الطبٌعة

 .يصف دٔسح انًبء في انطجيؼخ -

 .يصف خصبئص انخضاٌ انجٕفي -

 تمييى انٕظغ انًبئي في األسدٌ -

 

 
3 

 11 

اعتخذاو ٔعبئم االيعبح  - 

 .انًُبعجخ

تكهيف انطهجخ ثكتبثخ تمبسيش  -

 .دٕل انًجًٕػخ انشًغيّ

جًغ يؼهٕيبد دٕل انشٓت  -

 .ٔانُيبصن

 

مكمونات النظام 
 الشمسً

 .يصف انُظبو انشًغي ٔيكَٕبتّ -

يصف يذاس االسض دٕل انشًظ  -

ٔتفغيش انظٕاْش انُبتجخ ػٍ ْزِ 

 .انذشكخ

 

 
3 

 

12 

ػشض ٔعبئم ايعبح  - 

 .انكتشَٔيّ

تكهيف انطهجخ ثكتبثخ تمشيش دٕل  -

 .الكٕاكت انًجًٕػخ انشًغيّ

ػًم يجًٕػبد الػذاد أساق  -

ػًم ٔػشظٓب دٕل انكٕاكت 

 .ٔااللًبس

 

الدورٌه فً النظام 
 الشمسً

 .اٌ يؼذد اغٕاس انمًش دٕل االسض -

انتؼشف ػهٗ انكٕاكت انذاخهيخ  -

 .ٔانخبسجيخ ٔخصبئص كم يُٓب

 

 

 
3 

 

13 

انتشكيض ػهٗ غشيمخ انتؼهى  - 

 .ٔنيظ انتؼهيى

اٌ يكٌٕ انطبنت ْٕ يذٕس  -

 .انؼًهيخ انتؼهيًيّ

 انذٕاس  -

اسالٌب تدرٌس 
 الفٌزٌاء

 .غشيمخ دم انًشكهّ -

 .االعتمصبء ٔاالكتشبف -

 .انخشائػ انًفبًْيخ -

 . ٔانًذبظشِ–انذٕاس ٔانًُبلشخ  -

 

 
3 

 14 

  

 .انتشكيض ػهٗ دٔس انطبنت -

اعتخذاو غشيمخ انؼصف  -

 .انزُْي

 .اعهٕة دم انًشكهخ -

 .غشيمخ انًذبظشِ -

 

اسالٌب تدرٌس 
 علوم االرض

 .انٕعبئم/انؼشض انؼًهي -

 .جًغ انًؼهٕيبد يٍ انًكتجخ -

 انًجًٕػبد انتؼبَٔيّ -

 .انطشق االعتمشائيخ ٔاالعتُتبجيخ -

 

 
3 

 

15 
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 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئٌس

 

 
 

 المقررات المساندة 

 
 
 
 

 :طرق التعلٌم 
 

 الطرق العالمة  التارٌخ 
  

         20      % 
 

 االختبار االول
 

  
          20% 

 
 االختبار الثانً

 

  
         10        % 

 

 
المشاركة +كتابة بحث 
 والحضور

 

  
           50% 

 
 االختبار النهائً

 

  
          100% 

 
      المجموع

 

 

اعتخذاو غشيمخ انؼصف  - 

 .انزُْي

 .انًُظى انًتمذو -

 .انذٕاس ٔانًُبلشّ -

اػذاد ًَبرج يٍ االختيبساد  -

 .انًختهفّ

استراتٌجٌة 
 التقوٌم

انتًيض ثيٍ انميبط ٔانتميى  -

 .ٔانتمٕيى

 .يجبالد االْذاف -

إَاع اعئهخ االيتذبَبد  -

 .ٔخصبئص كم يُٓب

 
3 

 
16 


