
  الثالثالفصل الدراسي  – علمي  21الصف  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55احلصة :  زمن                        م 1122-1-21األحد                       املوافق                         :    األول األسبوع 

         املطلق قياس الزمن موضوع الدرس : 

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

 .    يذكر طرق قياس الزمن  -

 .           يقارن بين طرق قياس الزمن  -

 .   يذكر الطرق اإلشعاعية  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 .      . الطرائق اإلشعاعية  –الرقائق الحولية  –التقدير بالرواسب  –التقدير الشجري 

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 .  كيفية قياس الزمن الجيولوجي بنوعيه النسبي والمطلق استمطار أفكار الطالب حول  -

 .    طرق قياس الزمن المطلق عن  البحث والتحري -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -     صور رقمية للرقائق الحولية  –شب متحجرة عينة خ -

 التقويم :

       .  -العنصر المشع  -الطرائق اإلشعاعية –الرقائق الحولية  –التقدير بالرواسب  –التقدير الشجري   ما املقصود بكل من  :  -

 ..قارن بني طرق قياس الزمن اجليولوجي  -

 ألنشطة ا لالصفية :اللمسات اإلبداعية  وا

 طرق  قياس الزمن الجيولوجي .  وبيان أهمية دراسة محاكاة  -

- http://www.asa3.org/ASA/resources/wiens.html       قياس الزمن المطلق   لزيادة المعرفة عن     . 

 . .   .   طرق قياس الزمن الجيولوجي  جدول تقارن به  بين أنواع  اعمل بالشبكة العنكبوتية  نةطرح واجب منزلي :باالستعا -
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  الثالثالفصل الدراسي  – علمي  21الصف  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :              م 1122-1-12األحد             املوافق                                           الثاني      :األسبوع 

 الطرق اإلشعاعية           موضوع الدرس : 

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

 العمر المطلق      . يذكر أنواع الطرق اإلشعاعية لقياس -

 .  الطرق اإلشعاعية لقياس العمر المطلق      يقارن بين   -

 .    عيوب الطرق اإلشعاعية لقياس العمر المطلق يذكر  -

 املصطلحات واملفاهيم :

ق الطر -العنصر المستقر –نظير العنصر المشع  –العنصر المشع  –عمر النصف  –أشعة جاما  –جسيمات بيتا  –جسيمات الفا 

 .       . عمر الصخرة  –اإلشعاعية 

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 .   المطلق  استمطار أفكار الطالب حول كيفية قياس الزمن الجيولوجي  -

 .     الطرق اإلشعاعية لقياس الزمن المطلق  عن  البحث والتحري -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو  -      ورق رسم بياني  –آلة حاسبة  –خشب متحجر  –عينات صخور  -

 التقويم :

 –نظير العنصر المشع  –العنصر المشع  –عمر النصف  –أشعة جاما  –جسيمات بيتا  –الفا التقدير   ما املقصود بكل من  :  -

 .        العنصر المستقر 

 قارن بني  الطرق اإلشعاعية لقياس الزمن املطلق . -

 .. طرق اإلشعاعية يف قياس الزمن املطلق ما عيوب استخدام ال -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

  الطرق اإلشعاعية لقياس الزمن الجيولوجي . وبيان أهمية دراسة  محاكاة  -

- http://www.asa3.org/ASA/resources/wiens.html       الطرق اإلشعاعية لزيادة المعرفة عن     . 

الزمن  الطرق اإلشعاعية لقياس نة بالشبكة العنكبوتية اعمل  جدول تقارن به  بين أنواع  طرح واجب منزلي :باالستعا -

 . الجيولوجي
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  الثالثالفصل الدراسي  – علمي  21الصف  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –ة الرمس للتعليم الثانوي للبنني مدرس

 دقيقة . 55زمن احلصة :                   م 1122-5-5األحد                       املوافق              :                 الثالثاألسبوع 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                 م 1122-5-21         األحد                       املوافق       :               الرابع األسبوع 

 قياس الزمن  النسيب         موضوع الدرس : 

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

 يذكر مبادئ قياس العمر النسبي      . -

 يقارن بين مبادئ قياس العمر النسبي . -

 ر جيولوجي حول قطاع جيولوجي لمنطقة ما     .يجيد كتابة تقري -

 املصطلحات واملفاهيم :

المضاهاة  –المضاهاة الصخرية  –المضاهاة  –مبدأ التتابع األحفوري  –قانون المكتنفات  –مبدأ القاطع والمقطوع  –مبدأ تعاقب الطبقات 

 عدم التوافق  .       . –التتابع االستراتجرافي  –المعدنية 

 واألنشطة واألساليب : املهارات

 .استمطار أفكار الطالب حول كيفية قياس الزمن الجيولوجي  النسبي مقارنة بالعمر المطلق     -

 .عن طرق قياس الزمن  النسبي       البحث والتحري -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -قطاعات جيولوجية متنوعة        -

 التقويم :

 –المضاهاة  –مبدأ التتابع األحفوري  –قانون المكتنفات  –مبدأ القاطع والمقطوع  –تعاقب الطبقات   صود بكل من  : ما املق -

 .        -عدم التوافق   –التتابع االستراتجرافي  –المضاهاة المعدنية  –المضاهاة الصخرية 

 .النسبي . قارن بني طرق قياس الزمن اجليولوجي  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 وبيان أهمية دراسة  طرق  قياس الزمن الجيولوجي النسبي في حياتنا اليومية  . محاكاة  -

- http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_dating     زمن النسبي      . قياس ال لزيادة المعرفة عن 

 .     النسبي  طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية اعمل  جدول تقارن به  بين أنواع  طرق قياس الزمن الجيولوجي  -
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  الثالثالفصل الدراسي  – علمي  21الصف  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

    دقيقة . 55زمن احلصة :     م          1122-5-12         األحد             املوافق          :                           اخلامساألسبوع 

    دقيقة . 55زمن احلصة :     م          1122-2-1         األحد             املوافق          السادس      :                     األسبوع 

  حقب احلياه احلديثة – حقب احلياه املتوسطة –حقب احلياه القدميةالعمود اجليولوجي"  موضوع الدرس : 

           " 

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

  –دهر الالحياه  –العهد  –العصر  –الحقب  –الدهر  –يذكر معنى : العمود الجيولوجييذكر معنى :  -

 .   -عصور وعهود حقب الحياه الحديثة   –عصور حقب الحياه المتوسطة  –ياه القديمة عصور حقب الح -

 .  "       النباتية والحيوانية  احافيره –صخوره  -" من حيث أحداثه   الحديثة  – المتوسطة  – القديمة الحياه "  حقبيقارن بين   -

 املصطلحات واملفاهيم :

     .عصور وعهود حقب الحياه الحديثة   –ب الحياه المتوسطة عصور حق –عصور حقب الحياه القديمة 

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 .     سلسلة تدرج االحداث التاريخية و الحياه النباتية والحيوانية عبر احقاب دهر الحياه الظاهرة استمطار أفكار الطالب حول  -

 ." .       الحديثة  – المتوسطة  – القديمة ه ظاهرة  " دهور الحياحقب عن / حول   والمناقشة   البحث والتحري -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو     -  خريطة العالم  –عينات احافير نباتية وحيوانية  -

 التقويم :

االحداث  -انواع االحافير   " . الحديثة حقب الحياه  –حقب الحياه المتوسطة –حقب الحياه القديمة ظاهرة  " الدهور الحياه حقب قارن بني   -

 انواع الصخور " . –التاريخية 

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 وبيان أهمية دراسة   سلم الزمن الجيولوجي  . محاكاة  -

- ogic_time_scalehttp://en.wikipedia.org/wiki/Geol   .      لزيادة المعرفة عن  سلم الزمن الجيولوجي 

احقاب دهر الحياه الظاهرة " القديمة والمتوسطة نة بالشبكة العنكبوتية اعمل جدوالً  تقارن به  بين طرح واجب منزلي :باالستعا -

 والحديثة " . 
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