النتاجات الخاصة-1:وضح المفاهيم والمصطلحان الواردة في الدرس -2
يتعرف على حقوق المرأة في اإلسالم -3 .يحلل بعض مواد الدستور
األردني المتعلق بحقوق المرأة -4.يستخلص بعض قرارات لمؤتمرات
العالمية المتعلقة بحقوق المرأة -5 .يثمن دور المرأة األردنية في مجال
التنمية -6يقدر دور األعالم في إبراز حقوق المرأة وواجباتها
المفاهيم والمصطلحات  /السالمة العامة :

حقوق المرأة  ،الميراث

الزمن المتوقع :حصة صفية

الوحدة األولى /األسرة
الدرس الرابع /حقوق المرأة األردنية
وواجباتها

مراعاة الفروق الفردية :
إثراء  :عمل مطوية بألوان مختلفة مبينا ً فيها حقوق المرأة في اإلسالم.
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عالج :رتب الحقوق التي ضمنها الدستور األردني للمواطن ص(
األولوية بالنسبة لك مبرراً أجابتك

استراتيجيات التدريس  ،إدارة الصف إستراتيجية:العمل الجماعي (التعليم
التعاوني )

* التمهيد

* يعرض المعلم عنوان ونتاجات الدرس على السبورة
* تهيئة الطلبة للتعلم من خالل ربط التعلم السابق بالتعلم الالحق
وطرح أسئلة تفكيرية مثل :
 -1هل تؤيد عمل المرأة خارج النزل ؟ لماذا؟
 -2هل تمنح صوتك المرأة رشحت نفسها لخوض االنتخابات
البرلمانية ؟ لماذا؟
 -3هل ترى إن التعليم مهم للمرأة كما هو مهم الرجل ؟ فسر ذلك .
* بعد إثارة دافعية الطلبة نحو التعلم الجديد تتبع الخطوات
اآلتية :
 تقسيم الطلبة إلى ثالث مجموعات ،ويطرح على كل مجموعةموضوع للمناقشة من خالل أوراق عمل ويطلب من الطلبة اإلجابة
عن األسئلة الواردة فيها؛ انظر ملحق أوراق العمل  ،ورقة عمل
( هذا الدرس في ملحق أوراق العمل).
معلومات إضافية  :المرأة والدفاع عن الوطن
األم مدرسة إذا اعتدها أعددت شعبا طيب األعراق ،األم في البيت تبني
األسس واألركان وتربي األجيال فان صلحت صلح األجيال وهي األساس
في بناء األسرة وترابطها فهي ترع القيم والفضائل واألخالق في سبيل
هللا والوطن لدى األطفال لذا عندما يتعرض الوطن ألي اعتداء ال بد إن
تقف المرأة والرجل جنبا إلى جنب لرد األعداء.
المالحق  :إجابات األسئلة ملحق ()1:4

الصفحة ( الصفحات )
من كتاب الطالب
( بشكل مصغر )

استراتيجيات التقويم وأدواته :إستراتيجية التقويم القائم على األداء – أداة التقويم سلم
التقدير
ممتاز
جيد
مقبول جيد
األداء
الرقم
جدا
-1
أفسر المفاهيم والمصطلحات
-2
-3
-4
-5
-6

إجابات األسئلة الواردة في المحتوى،أخطاء شائعة:
إجابات أسئلة النص ص (  ) 36واجبات المرأة األردنية
 واجبات المرأةأ -اتجاه الزوج بالطاعة ب-اتجاه األوالد
بالحمل والرضاعة والرعاية ج -المشاركة في الجمعيات
النسائية والهيئات االجتماعية  -المشاركة في الحكم
والدفاع عن الوطن
 صنف الواجبات حسب المجاالت الثالث الواردة فيالنص
 -1األسرة  -طاعة الزوج ،الحمل،الرعاية  ،الرضاعة
 مجال المجتمع -المشاركة في الجمعيات النسائيةوالهيئات االجتماعية
 اتجاه األمة والوطن المشاركة في الحكم والدفاع عنالوطن .

) حسب

اعد حقوق المرأة التي ضمنها اإلسالم لها
احلل مواد الدستور األردني المتعلقة
بحقوق المرأة
اقدر أهمية األعالم في إبراز حقوق المرأة
استخلص بعض قررات المؤتمرات
العالمية المتعلقة بحقوق المرأة
أثمن دور المرأة في التنمية

التقدير .األفقي والرأسي :
التكامل

األفقي – مع الكتاب نفسه الدرس السابق
الرأسي التربية الوطنية والمدنية عاشر –الوحدة الثالثة – الدرس الرابع
الحقوق األساسية للمرأة والطفل
المادة المحو سبة :

مصادر التعلم  :زيدان عبد الفتاح قعدان ،المرأة في ظل الشريعة اإلسالمية
،ط،2دار الفكر للنشر والتوزيع عمان 1991م.
 -البرامج الثقافية التي تخص المرأة في التلفزيون

انظر الملحق الخاص بأوراق عمل الدرس الرابع  /الوحدة األولى ،أوراق عمل درس (حقوق المرأة وواجباتها )

