
23       درس البحار واحمليطات -اسرتاتيجية تنوع عرض أ وراق العمل 
th
 May 2012 

 حصة دراس ية 

 أ ساليب عرض   تنوع

  (( اجليولوجيا ((أ وراق العمل 

  البحار واحمليطات  درسيف 

  العارش الصف : 

 بقمل مدرس اجليولوجيا

  جازي أ .بسام محمد 

 مدرسة الرمس للتعلمي الثانوي 

23  ال ربعاء
th
 May 2012 

 

 

 

 



23       درس البحار واحمليطات -اسرتاتيجية تنوع عرض أ وراق العمل 
th
 May 2012 

 موضوع ادلرس : البحار واحمليطات 

 دقائق  01الزمن :       خيصية(  نوع الورقة تش 1ورقة ) 

 (   الشعبة  : )                                امس الطالب :                       رمق الطالب :        

عن ال س ئةل  التالية بوضع ، عىل لك طالب أ ن جييب  بشلك فردي ينفذ النشاط  ( 1 ) النشاططريقة تنفيذ 

 .  دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة 

 

 : يكون بشكل   فإن سطح تضاريسها يف العامل مياه البحار والمحيطات إذا جفت -0

 أ.  سهول منبسطة    ب. سالسل جبلية شاهقة   ج. وديان ضيقة وعميقة  د. مجيع العبارات صحيحة  

 

 ؟ الرثوات البرتولية واملعدنيةتكرث هبا  واحمليطات  تتوقع  أ ي مناطق البحار  -2

 حصيح ا بني الشواطئ واالعماق  د. ال شيء مما ذكر أ.  مناطق الشواطئ    ب. مناطق االعماق   ج. املناطق الواقعة م

 

 للبحار واحمليطات عىل : العمل اجليولويجيعمتد  -3

 أ.  حركة املد واجلزر     ب. صخور شاطئ البحار   ج. كمية الفتات احملمول  د. مجيع االجابات صحيحة .

 

تضاريس الشواطئ تواء لتعرج وال المسؤولة كون تأي من العوامل اجليولوجية التالية ميكن أن  -4
 على طول شواطئ منطقة خورفكان  ؟ البحرية 

 أ. قوة األمواج  على الشاطئ                         ب. اختالف نوع صخور الشاطئ      
 ج. ذوبان كيميائي لصخور الشاطئ                  د. أ + ب 

 بالقرب من البحار  ؟لرملية الشواطئ ا لتكونللمراحل اليت أمامك  الترتيب الصحيحما هو  -5

 حنت الشواطئ باألمواج       ، تآكل الشواطئ، ترسيبهانقل الرمال و . ب   نقل الرمال وترسيبها ،حنت الشواطئ  باألمواج،  تآكل الشواطئ أ.
 تآكل الشواطئ،  رسيبهانقل الرمال وت، حنت الشواطئ باألمواج. د  وترسيبها  الرمالنقل ، حنت الشواطئ  باألمواج ،تآكل الشواطئج. 

 

 انهتت الورقة التشخيصية

 فردي
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 موضوع ادلرس : البحار واحمليطات 

 دقائق   05الزمن :  (( عالجية  -تعلميية  ))  (  نوع الورقة2ورقة )

 (   الشعبة  : )                امس الطالب :                       رمق الطالب :        

  (( قصة راشد و البحر)) تقرأ كل مجموعة   ثم ،بشكل مجموعات ثنائية  الطالب يقسم  ( 2 ) النشاط تنفيذ طريقة 
                                        : التي تليهاعن األسئلة   وتجيب بهدوء  فيما بينها تتحاور ثم ،  بصمت التالية

راشد و البحر قصة  

يفكر ويرسل رسائل وأخذ  ،بالقرب من شاطئ البحر ،  صالة الفجربعد تأدية راشد  جلسيف أحد األيام ،  
                                                                                      بني راشد و البحر :، إليك احلوار الذي دار إىل البحر  خفية
                                                                                                         ؟ بقوة  تموجتملاذا :  راشد
                                                                               . طاقة موجي بالصخور افرغ هذا واجيب ،  :  البحر
                                                                                                        ؟ مقاومة موجك: هل تستطيع الصخور  راشد
                                                                          !!! .املقاومة ومنها ال يستطيع يستطيع  مامنها  ، ال ختف :  البحر
                                                                                                              : كيف ذلك ؟ راشد
فهي حتاول أن الصلبة أما ل بسرعة ، تتآكفهي  أمواجيال تستطيع اعرتاض الصخور الطرية أن   ، أعلم : البحر

     طويلة .زمنية تقاوم قويت لفرتات 
 : بعد اسرتاحة أمواجك ، ماذا ميكن أن حيدث ؟ راشد
أن تشاهد حنيت على الشواطئ كالكهوف الشاطئية و االنفاق  حىت ميكنكحىت يف اسرتاحيت ، : أنا نشيط  البحر

                                               .بيبات الرمال واحلصى ورشقت اها الصخور حل يالتقاطوالفجوات والشقوق الصخرية اليت كونتها نتيجة الشاطئية 
                                                                                              ؟وتعرت صخورك ا لو جفت مياهك : ماذ راشد
                                                                                 لن يكون سطحي كما يتوقعه الكثريين . ألنههذا ما ال أرجوه ، :  البحر
                                                                                                                مل أفهم !!!  ؟: كيف  راشد
                                                                        باجلبال الشاهقة واالودية الضيقة والعميقة . مليء: سطحي  البحر
                                                                    ، كيف هي شكلها ؟ أخربين عن تضاريسكطيب ،   ( سبحان اهلل ):  راشد

  قصة راشد والبحر
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شديد م ، ومنها املنحدر القاري 022ه مناطق عدة ، منها الرف القاري وعمق املاء ب: تضاريسي مكونة  البحر
  قاع حميطي املظلم العميق .منها ، ومنها املرتفع القاري املنبسط ، و االحندار 

                                                                                                               الرف القاري ؟نطقة : ماذا يسكن مب راشد  
                                                                                                           : املرجان والثروات الطبيعية . البحر
                                                                               ؟ كماذا بالنسبة للفتات الصخري الذي تأكله أمواجاخربين اآلن ،  : راشد
 اجليولوجية                                        للسياحة  تصبح مناطق الشواطئ الرملية حىت  البين به ،بالقرب مين استطعت محله أرسبه إذا : البحر

  .شؤون  وله يف خلقه   ( سبحان اهلل)يا  :  راشد  
 الساعة السادسة صباحا   الخفي انتهى الحوارو 

 الاس ئةل

 : كيف تعمل حركة مياه البحار واحمليطات عىل تآ لك الشواطئ ؟  ال ولالسؤال  

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

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

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

مواج عالقة ب   : الثاينالسؤال   كيف تفرس ذكل ؟ ؟  جزيرة أ بو موىس احملتةلشواطئ نحت خصور لل 

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

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

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

 .كن أ ن تشاهدها عىل الشواطئ : أ عط بعض الامثةل  عىل الظواهر اجليولوجية اليت مي الثالثالسؤال 

0....................... . ..............................2........................................... .......... 

 

 ( العالجية –التعلميية ) نهتت الورقة ا
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 موضوع ادلرس : البحار واحمليطات 

ثرائية ((      الزمن  –تعزيزية  ))  (  نوع الورقة3ورقة )  دقائق  05 : اإ

 (   الشعبة  : )                                امس الطالب :                       رمق الطالب :        

ىل مجموعات متجانسة  ( 3 ) النشاططريقة تنفيذ  ما مع أ فراد مجموعتك ، وبعد  ابلتعاون   ، يقسم الطالب اإ

 التالية  : اجب عن ال س ئةل  ال وراق العمل السابقة  ، تناولته  مت 

 جسل توقعًا توحض به سبب تواجد الرثوات الطبيعية اكلنفط مثاًل يف منطقة الرف القاري ؟ : ال ولالسؤال 

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

 ؟: ما أ مه أ ماكن ضعف خصور الشاطئ  الثاينالسؤال 

0.      ...............................................2.................................................   . 

  املائةل حنو اليابسة أ م املائةل حنو البحار ؟ وملاذا ؟ : أ ي اوضاع طبقات الصخور أ كرث مقاومة  الثالثالسؤال 

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

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

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

 : ماذا حيدث للفتات الصخري اذلي نقلته ال مواج  للشواطئ  ؟  الرابعالسؤال 

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

 

ذا اكن اجلواب ابلبحار واحمليطات ؟  وال ودية  ملاذا تصب مياه الاهنار:   حمددة واخرياً  هل لهذا السؤال أ جابه اإ

ذا اكن  نعم جابتك ،  واإ جابتك  . لوحض اإ  وحض اإ

 

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

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

 والإثرائية انهتت الورقة التعزيزية 

 جريان


