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اسم المادة  2مفاىيم عممية واساليب  تدريسيا .1 

 2. رقم المادة 0802314

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة   ساعات 3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية   ساعات 3
 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

اسم البرنامج  بكالوريوس معمم الصف .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2015/2016الفصل الدراسي االول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015-2016
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

منّسق المادة .16

 ال يوجد.رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي

 مدرسو المادة.17

 االسم رقم المكتب الساعات المكتبية رقم الهاتف البريد االلكتروني

adnan_doulat@yahoo.com 0772414400 
ح ث 13.30- 12:30

 خ
311 

عدنان سالم فالح 

 الدوالت
 

 

 وصف المادة.18

 حاالت المادة الثالث، الغميان،  ، ،الحراره، النظرية الذرية،الذرات و الجزيئات ،:تتناول ىذه الماده المفاىيم الكيميائييوالفيزيائيو االتية 
 ،   والكثافة والذائبية والمحاليل و تحوالتها تحت تأثير الضغط والحرارة، التغير الفيزيائي والكيميائي، التكاثف والتبخراالنصيار

السرعة ،التسارع ،االحتكاك ، قوانين القوة،الجاذبية، الحركة، الكتمة،الوزن، ، المخاليط، العناصر، المركبات، ، ، االنتشار، ، االحتراق
استخدام . ، المغناطيسية، الصوت، المقاومة والتيار فرق الجهد،،  المواد الموصمة والعازلة لمكهرباء،، الضوء،  حفظ الطاقةالحركة ،

معالجة المفاىيم البديمة بالكشف عنيا ودحضيا بالمحاورة والنقاش والتجربة، استخدام التعبير .ابراز طبيعة العمم،:االستراتيجيات المالئمة
.والتشبيو المناسب،واساليب تدريس العموم القائمة عمى االكتشاف واالستقصاء والمختبر العادي والجاف  

 

mailto:adnan_doulat@yahoo.com
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األهداف - أ
 المعرفة والفيم- أ
 العموم واستقراء العالقات التي ب في كتوالفيزيائية المباديء األساسية الكيميائيةالمفاىيم و التعرف عمى- 1

. تربطيا لتطوير خارطة مفاىيمية كبرى مشابية لمخبير
.   تطوير مفيوم العالقة بين المادة والطاقة في عدد من التطبيقات-2
 التدرب عمى تقويم المعرفة القبمية لمطالب والتعرف عمى لغتيم المستخدمة في التعبير عن أفكارىم -3

 . والتي تحدد مدى استعداداتيموالفيزياء بخصوص مفاىيم الكيمياء
 ر مجتمع عممي صفي محمي لمتدرب عمى كيفية مناقشة األفكار العممية بخصوص موضوع الكيمياءتطوي-4

.     وتقبميا أو دحضياوالفيزياء
 . التدرب عمى تخطيط استراتيجيات التعمم والتي تتالءم مع الخطوط العريضة ليا في فمسفة العموم - 5

 :نتاجات التعمم 
 يتوقع من الطالب بعد االنتياء من ىذا المساق أن يتعرف عمى المعارف والميارات اآلتية: 

 .تعريف الطمبة بماىية العمم وأىدافو وخصائصو وأنواع المعرفة العممية-  1
 .تنمية معرفة وفيم الطمبة لممفاىيم والمبادئ والنظريات والقضايا الكيميائية والفيزيائية-  2

، الصوت، التغير الكيميائي والفيزيائي، الكيربائية، المغناطيسية، النظرية الذرية، نظرية الحركة الجزيئية): مثل
 .(قوانين الحركة

 . تعريف الطمبة باالستراتيجيات والطرق التدريسية المناسبة لتدريس المفاىيم الكيميائية والفيزيائية-  3
تعريف الطمبة بالتطبيقات العممية والتقنية لممعرفة الكيميائية والفيزيائية كالطالء الكيربائي والمولدات -  4

 .(الكيربائية والمقذوفات 

  االستقراء، التنبؤ ، التصنيف، القياس، المالحظة: (الميارات العقمية  ) ميارات التفكير العممي ،
 (.....،وفرض الفروض ، وتفسير البيانات، والتجريب، االستدالل، االستنباط

 

 :(المعرفة والفهم)المهارات األكاديمية األساسية : أوالًال 
  المبادئ األساسية في عمم الحياة والبيئة واستقراء العالقات التي تربطيا لتطوير الخارطة المفاىيميةاستيعاب- 1
التدرب عمى تقويم المعرفة القبمية لمطالب والتعرف عمى لغتيم المستخدمة في التعبير عن أفكارىم - 2

 .بخصوص المفاىيم البيو لوجية والكون
تطوير مجتمع عممي صفي محمي لمتدرب عمى كيفية مناقشة األفكار العممية بخصوص موضوع عمم الحياة - 3

 .وتقبميا أو دحضيا

 :المهارات التحميمية واإلدراكية : ثانياًال 

 .التدرب عمى تخطيط استراتيجيات التعمم والتي تتالءم  مع الخطوط العريضة ليا في فمسفة العموم- 
 
 
 
1 



 مركز االعتماد وضمان الجودةمخطط المادة الدراسيةالجامعة األردنية

 

3 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 
نتاجات التعمم  المدرس االسبوع المحتوى

 المتحققة
 المراجع اساليب التقييم

 الحرارة
 
 

  عدنان الدوالت. د األول

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

ا
 الثاني لحرارة

 الحوار والمناقشة  
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

حاالت 
 المادة الثالث

ا
لتبخر 

والغميان   
ا
لتكاثف 

واالنصيا
 ر

 

   الثالث

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

، االنتشار، الذائبية
 المحمول الحقيقي

 الرابع

 الحوار والمناقشة  
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

المخاليط 
طرق ،الحرارية

توصيل الحرارة في 
 المواد المختمفة

 الخامس

 الحوار والمناقشة  
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

  الحوار والمناقشة   السادسمعامل التوصيل 
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الطاقة ، الحراري
 الحرارية

المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الضغط تاثير 
الحرارة عمى 

تاثير ، الضغط
كثافة اليواء عمى 

 الضغط

   السابع

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

قوانين الغازات،  
 

   الثامن

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

، التغير الكيميائي
، المخاليط
، المركبات
، العنمصر

 االحتراق
 

   التاسع

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

قوانين ، الجاذبية
   العاشر ،نيوتن في الحركة

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

، التسارع ، السرعة
   الحادي عشر االحتكاك،االزاحة

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

 الطاقة ،القوى
 والشغل

   الثاني عشر

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

  الحوار والمناقشة   الثالث عشرالمواد الموصمة 
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فرق الجيد ، والعازلة
 التيار، المقاوة،

المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الضوء، انعكاسو 

   الرابع عشر ،،وانكساره

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

المغناطيسية،المواد 

المعتمة 

 والشفافة،الصوت
 الخامس عشر

 

  

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 

والمشاركات 
 الطالبية

 

 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 العروض التقديمية -1
 المشاركات الطالبية -2

 ورشة عمل -3

 يستخدم االكتشاف واالستقصاء والدورة التعميمية -4

 يعتمد عمى استخدام التشبيو المناسب لمتقريب ألذىان الطالب المفاىيم الشمولية المجردة -5

 .استخدام المختبر العادي والجاف -6

 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفةمن خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 %30اختبار منتصف الفصل                                                              -1
 %30الواجبات والمشاركة الطالبية والتفاعل الصفي                                      -2
 %    40اإلختبار النيائي                                                                     -3

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 والغيابسياسة الحضور- أ
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الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالخدماتالمتوفرة- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 اللوح التفاعلي, السبورة البيضاء 

 

 المراجع.25

 
 

  يطمب من كل طالب الحصول " مفاىيم عممية وأساليب تدريسيا" مخطوط في المكتبة بعنوان: الكتاب
   (صفا الكيالني.د)عميو 

 دوسية تغطي المفاىيم العممية المقررة 

 اساليب تدريس العموم،دارالشروق،عمان،االردن.(2004)زيتون،عايش 

  عمان. دار المسيرة. تعميم العموم لمجميع. (2005)خطايبة، عبداهلل 

 وزارة التربية والتعميم االردنية كتب العموم. 

 
Marvin N.Tolman& Garry R.Hardy(1999),DISCOVERING ELEMENTARY SCIENCE,SecondEdition,Bring 
Young University.Chapter(15). 

 
 

  
 

 :نسخة إلى
 رئيسالقسم

 مساعد العميد لضمان الجودة
 ممفالمادة


