
  الثالثالفصل الدراسي  –علمي   11الصف  -    بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا 

 إحدى مدارس الغد  – مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني

 دقيقة . 55زمن احلصة :                         م 3112 - 1-11األحد                       املوافق                 :        الثالث األسبوع 

 . األثار البيئة النامجة عن النفط               النفط يف االمارات وموضوع الدرس : 

 األهداف : يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادرا على :

الطرائق الكيميائية  –الطرائق الميكانيكية لمكافحة التلوث النفطي   – حوادث التنقيب عن النفط  – التلوث النفطي     تذكر معنى  -

 .       لمكافحة التلوث النفطي 

 ذكر أماكن تواجد النفط باإلمارات      -

 .  تحديد مصادر التلوث النفطي  -

 .     تقارن بين طرق مكافحة التلوث النفطي  -

 املصطلحات واملفاهيم :

الطرائق الكيميائية لمكافحة  –الطرائق الميكانيكية لمكافحة التلوث النفطي   –حوادث التنقيب عن النفط   –لوث النفطي  الت                 

 التلوث النفطي     .   

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 . .               ار عبر البحاالخطار الناجمة عن حوادث التنقيب عن النفط أو نقله عن  بسؤال الطالب  العصف الذهني    -

  معالجة التلوث النفطي .حول طرائق   الحوار والمناقشة  -

 تواجد النفط باإلمارات .  بأماكن .     باألثار البيئية النفطية : التفكير الناقد  -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

عرض فيديو من اليوتوب عن حركة الناقالت النفطية في  –صور رقمية آلليات نقل النفط   –  

 سوب وداتا شو . جهاز حا  -البحار      

   التقويم :

 . .            مكافحة التلوث النفطي  أجنز مقارنة بني  طرائق  -

 حدد أماكن تواجد النفط باإلمارات . .  حدد ابرز االثار الضارة للتلوث النفطي  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .   االثار الناجمة عن التلوث النفطي بيان أهمية دراسة   -

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_spill      . الرجوع إلى الموقع التالي لزيادة المعرفة 

أنجز  .   مقارنة بين طرق مكافحة التلوث النفطي ستعانة بالشبكة العنكبوتية أنجز طرح واجب منزلي :باال -

 خريطة طبوغرافية تحدد أماكن النفط في اإلمارات    

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_spill
http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_spill


 الفصل الدراسي الثالث  –علمي   11 الصف -    بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا 

 إحدى مدارس الغد  – مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني

 دقيقة . 55زمن احلصة :       م                   3112 - 1-31األحد                       املوافق                 الرابع        : األسبوع 

 .   ية وتوزيعها وأنواع اخلزانات اجلوفية مصادر املياه اجلوفموضوع الدرس : 

 األهداف : يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادرا على :

المنطقة  –منطقة ماء التربة  –نطاق التهوية  –مياه الصهير  -الماء المقرون   –الماء الجوي  –المياه الجوفية    :تذكر معنى   -

 الخزانات الحرة .  –الخزانات المقيدة  –الخزانات الجاثمة  -طاق التشبع  ن –المنطقة الشعرية  –الوسطى 

 .   المياه الجوفية تحديد مصادر  -

 .يوضح آلية توزيع المياه الجوفية  في نطاق القشرة األرضية  -

 يقارن بين أنواع خزانات المياه الجوفية .  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 –المنطقة الشعرية  –المنطقة الوسطى  –منطقة ماء التربة  –نطاق التهوية  –مياه الصهير  -الماء المقرون   –الماء الجوي  –المياه الجوفية 

  الخزانات الحرة . –الخزانات المقيدة  –الخزانات الجاثمة  -نطاق التشبع  

 ات واألنشطة واألساليب :املهار

 . .                فية في الفراغات والمسامات األرضية آلية تكون المياه الجوعن  بسؤال الطالب  العصف الذهني    -

 .  توزيع المياه الجوفية في نطاقي التهوية و التشبع حول   الحوار والمناقشة  -

 المقارنة بين أنواع خزانات المياه الجوفية . -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

ورق كرتون مقوى لرسم أنواع  - صور لمصادر المياه الجوفية  من خالل شبكة اليوتوب  –  

 جهاز حاسوب وداتا شو .   - الخزانات الجوفية 

   التقويم :

 . .             أنواع خزانات املياه اجلوفية أجنز مقارنة بني   -

 .   وضح التوزيع العمودي للمياه اجلوفية مستعينًا بالرسم  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .    المياه الجوفية كمصدر اقتصادي هام للدولة   بيان أهمية دراسة -

http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater  . الرجوع إلى الموقع التالي لزيادة المعرفة 

 .     الخزانات الجوفية  أنواعستعانة بالشبكة العنكبوتية أنجز مقارنة بين طرح واجب منزلي :باال -

http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater
http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater


 الفصل الدراسي الثالث  –علمي   11الصف  -    ملادة اجليولوجيا بطاقة خطة التحضري اليومي 

 إحدى مدارس الغد  – مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني

 دقيقة . 55زمن احلصة :       م                   3112 - 5-5األحد                   املوافق                 السادس        : األسبوع 

 .   وختزين املياه اجلوفية التقسيم الكيميائي للمياه اجلوفية   رس : موضوع الد

 األهداف : يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادرا على :

    النفاذية . –المسامية  -مياه شديدة الملوحة   –مياه مالحة  –مياه قليلة ملوحة –مياه عذبة تذكر معنى      -

 .ثرة على النفاذية والمسامية تحدد العوامل المؤ -

 .      تربط عالقات بين عومل المسامية وعوامل النفاذية  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 النفاذية .    –المسامية  -مياه شديدة الملوحة   –مياه مالحة  –مياه قليلة ملوحة –مياه عذبة                  

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 . .               في وحدة النفط  عن المسامية والنفاذية التي درسها سابقا بسؤال الطالب  يالعصف الذهن    -

 .  حول التقسيمات الكيميائية للمياه الجوفية حسب كمية االمالح الذائبة   الحوار والمناقشة  -

 الحوار والمناقشة حول عوامل المسامية والنفاذية . -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 ب وداتا شو جهاز حاسو  -كاركاتيرية تصف صور متنوعة لعوامل المسامية والنفاذية صور  –  

   التقويم :

 . .             التقسيمات الكيميائية للمياه اجلوفية وفق كمية االمالح الذائبة أجنز مقارنة بني   -

 .   العوامل املؤثرة على نفاذية و مسامية اخلزانات  اجلوفية حدد  -

 سات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :اللم

 .    التقسيمات الكيميائية للمياه الجوفية بيان أهمية دراسة   -

http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater  . الرجوع إلى الموقع التالي لزيادة المعرفة 

العوامل المؤثرة على نفاذية ومسامية ستعانة بالشبكة العنكبوتية أنجز مقارنة بين طرح واجب منزلي :باال -

 .     الخزانات الجوفية 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater
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 الفصل الدراسي الثالث  –علمي   11الصف  -    بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا 

 إحدى مدارس الغد  – مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني

 دقيقة . 55زمن احلصة :                     م3112-5-32وحتى م     3112 - 5-13األحد                   املوافق                 ابع        : الساألسبوع 

 .   وتلوثها وموارد املياه يف االمارات   حركة املياه اجلوفية موضوع الدرس : 

 ا على :األهداف : يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادر

   الصخور المتحولة . –الصخور الجيرية  –الصخور النارية  -الرواسب الفتاتية  - –: الميل الهيدروليكي تذكر معنى      -

 .   تجيد حساب الميل الهيدروليكي  -

 .      موارد المياه الجوفية في دولة اإلمارات  تقارن بين  -

 ية .تذكر اآلثار البيئية التي تتعرض لها المياه الجوف -

 املصطلحات واملفاهيم :

 الصخور المتحولة –الصخور الجيرية  –الصخور النارية  -الرواسب الفتاتية  - –الميل الهيدروليكي                  

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 . .                العوامل المؤثرة على حركة المياه الجوفية عن  بسؤال الطالب  العصف الذهني    -

 حول طرائق معالجة التلوث النفطي .   الحوار والمناقشة  -

 .      التي تتعرض لها المياه الجوفية التفكير الناقد باألثار البيئية  -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .   -  ملوثات بيئية تتعرض لها مصادر المياه الجوفية صور رقمية  –  

   التقويم :

 . .             امليل اهليدروليكي .................... أحسب -

خزانات  الصخور  –وضح كيف تتوزع املياه اجلوفية لدولة االمارات حسب اخلزانات اجلوفية التالية    :" خزانات  الرواسب الفتاتية  -

 خزانات الصخور  النارية واملتحولة " . -اجلريية  

 . تتعرض هلا املياه اجلوفية حدد ابرز امللوثات البيئية اليت  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 بيان أهمية دراسة  االثار الناجمة عن التلوث النفطي   .  -

http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater  معرفة .الرجوع إلى الموقع التالي لزيادة ال 

 .     أهم ملوثات الخزانات الجوفية في دولة اإلماراتستعانة بالشبكة العنكبوتية أنجز طرح واجب منزلي :باال -

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater
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