
 الفصل الدراسي األول  – الصف العاشر -    بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا 

 إحدى مدارس الغد  – مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني

 دقيقة . 55زمن احلصة :                                      م  4102- 9-8          املوافق                        األحد                                    : األسبوع األول  

 موضوع الدرس : اجليولوجيا وفروعها

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

 . استنتاج  تعريف علم الجيولوجيا -

 معرفة فروع علم الجيولوجيا المختلفة .  -

 إدراك عظمة الخالق في الكون .  -

 صطلحات واملفاهيم :امل

علم  –علم وصف الطبقات  –الجيولوجيا التاريخية  –الجيولوجيا التركيبية  –الجيولوجيا الطبيعية  –الجيولوجيا الكونية  –الجيولوجيا 

 الصخر . –الرواسب البحرية  –جيولوجيا البحار  – االحافير

 واألساليب :املهارات واألنشطة 

 .والنماذج البلورية  المتوفرة  و االحافير عن  مجموعة من عينات  الصخور  بسؤال الطالب العصف الذهني    -

 واألهمية التاريخية لها  ( مناقشة الطالب في كيفية تكون كل نوع ؟ االحافير التركيز على مجموعة  من النماذج ) مثال و  المقارنة -

 .اعل الطالب عن طريق اإلجابة تفو واسترجاع الطالب لفروع الجيولوجيا المختلفة  المناقشة والحوار -

عالقة الجيولوجيا بحياتهم اليومية ... من حيث الطعام والشراب ومظاهر المدنية الحديثة  استنتاج الطالب  و البحث والتحري -

  في كل هذا . التطبيقية  وأثر علم الجيولوجيا

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -صور  -رأحافي -نماذج بلورية -معادن -عينات صخور  -

 التقويم :

 –الجيولوجيا التاريخية  –الجيولوجيا التركيبية  –الجيولوجيا الطبيعية  –الجيولوجيا الكونية  –الجيولوجيا ما املقصود بكل من  :  -

 الصخر . –الرواسب البحرية  –جيولوجيا البحار  –علم االحافير  –علم وصف الطبقات 

 لعلمي : فرع جيولوجيا خيتص بدراسة  تاريخ الصخور ويعتمد على بقايا الكائنات احلية .............اذكر املصطلح ا -

 واألنشطة ا لالصفية :  اإلبداعيةاللمسات 

 واالسترشاد بآيات قرآنية  لتوضيح أهمية دراستها .عبر الزمن محاكاة قصة تاريخ الجيولوجيا  -

- http://www.isgs.uiuc.edu/earthsci/es_links.htm    الموقع التالي لزيادة المعرفة  إلىالرجوع. 

 طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية أنجز  مقارنة بين فروع الجيولوجيا التي تم دراستها .  -

http://www.isgs.uiuc.edu/earthsci/es_links.htm
http://www.isgs.uiuc.edu/earthsci/es_links.htm


 الفصل الدراسي األول  –الصف العاشر  -يا     بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوج 

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55ن احلصة : زم                                                   م 4102-9-05األحد                       املوافق                     الثاني    :                   األسبوع 

 اهلندسية واجلنائية  موضوع الدرس : اجليولوجيا

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

 .الجيولوجيا الهندسية والجيولوجيا الجنائية استنتاج  تعريف  -

 .  معرفة أهمية دراسة الجيولوجيا الهندسية  -

 الجنائية في الحياة العملية  . بيان أهمية الجيولوجيا  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 – استنزاف الخزانات األرضية  – االنهيارات األرضية  – المنشآت المدنية  – األنفاق  – المهندس الجيولوجي  –الهندسية  الجيولوجيا 

 . دليل الجريمة  – الجيولوجيا الجنائية  – المسح الجيوفيزيائي   –علم االحافير 

 هارات واألنشطة واألساليب :امل

 . أهمية إقامة المنشآت الضخمة في دولة األمارات العربية المتحدة بسؤال الطالب عن   العصف الذهني    -

 إنشاء المنشآت الخاصة والعامة .   عن المشكالت واألخطار التي تواجهالمناقشة والحوار  -

 و تفاعل الطالب عن طريق اإلجابة . سات الجيولوجية الهندسية األغراض التي تجري من اجلها الدراواسترجاع المحاكاة  -

 وعالقتها بحل واكتشاف أدلة الجريمة في المجتمعات ....  أهمية دراسة الجيولوجيا الجنائية  و استنتاج الطالب  البحث والتحري -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 وب وداتا شو . جهاز حاس -  صور منشآت خاصة وعامة في دولة اإلمارات  -

 التقويم :

 الجنائية .الجيولوجيا  –الهندسية  الجيولوجيا ما املقصود بكل من  :  -

 المسح الجيوفيزيائي . ما طرق -

  أغراض الدراسات الجيولوجية الهندسية . عدد بعض -

 .  وقتا وجهدا كبيرافي التربة والرواسب الصخرية  يستغرق البحث عن دليل الجريمة المدفون علل :  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .  البناء والتعمير منذ قيام االتحاد وخاصة في مجال  تطور دولة اإلمارات محاكاة قصة  -

- http://www.eos.ubc.ca/academic/careers/geolengineering.html  الرجوع إلى الموقع التالي لزيادة المعرفة.. 

- s? http://books.google.com.sa/book   . لزيادة المعرفة عن الجيولوجيا الجنائية 

 وجيا الجنائية في حياتنا اليومية .حدد أهمية الجيولطرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

http://www.eos.ubc.ca/academic/careers/geolengineering.html
http://www.eos.ubc.ca/academic/careers/geolengineering.html
http://books.google.com.sa/books?%20CdTJKJI9vNjAe4zaWODQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBEQ6AEwAQ#v=onepage&q=what%20is%20forensic%20geosciences&f=false
http://books.google.com.sa/books?%20CdTJKJI9vNjAe4zaWODQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBEQ6AEwAQ#v=onepage&q=what%20is%20forensic%20geosciences&f=false


 الفصل الدراسي األول  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –بنني مدرسة الرمس للتعليم الثانوي لل

 دقيقة . 55زمن احلصة :                                    م 4102- 9-44األحد                       املوافق                     :                       الثالثاألسبوع 

 البيئية واجليوكيمياء وصحة البيئة   موضوع الدرس : اجليولوجيا

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

 . البيئية والجيوكيمياء الجيولوجيا استنتاج  تعريف  -

  توضيح أهم المشكالت التي تواجه األغلفة الصخرية والمائية والجوية والحيوية . -

 .   ربط الظواهر المتعلقة بالجيوكيمياء بصحة البيئة  -

 يا بالعلوم الطبيعية األخرى .تفسير عالقة الجيولوج -

 املصطلحات واملفاهيم :

مرض  – معدن االباتيت  – صحة البيئة  – الجيوكيمياء  – األغلفة الصخرية والجوية والمائية والحيوية   –البيئية  الجيولوجيا 

 . تسمم النبات    – المطر الحمضي –الفلوروزس  

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 .  المشكالت البيئية التي تؤثر على االغلفة الحيوية والصخرية والجوية والمائية  بسؤال الطالب عن   هنيالعصف الذ    -

 .  عالقة الجيوكيمياء بصحة البيئة عن المناقشة والحوار  -

 . وتبادل األفكار حول عالقة الجيولوجيا بالعلوم األخرى المحاكاة  -

 .  الطالب وعالقتها بالجيوكيمياء  ببيئة المتربطة  األمراضعن  البحث والتحري -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

صور توضح تضخم الغدة الدرقية ولبعض األمراض المتعلقة بصحة  –مشكالت بيئية تواجه العالم صور  -

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -   اإلنسان المرتبطة بالبيئة 

 التقويم :

 . الجيوكيمياء  – البيئية الجيولوجيا  ما املقصود بكل من  :  -

 . النفايات بأشكالها المختلفة في البيئة وضح كيف يتم التخلص من  -

 .  األمراض المتعلقة بصحة البيئة  عدد بعض -

 .  عالقة الجيولوجيا بالعلوم األخرى :  بني  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .   ة بصحة البيئة المشكالت البيئية المتعلقتحاكي  األمثلةطرح مجموعة من  -

- http://www.ronstoessell.org/environmental_geochemistry.htm  .. الرجوع إلى الموقع التالي لزيادة المعرفة 

 . المشكالت البيئية التي تواجهنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة  صمم جدول بأهمطرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

 

http://www.ronstoessell.org/environmental_geochemistry.htm
http://www.ronstoessell.org/environmental_geochemistry.htm


 الفصل الدراسي األول  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                                     م 4102- 01-6حد                       املوافق           األ          :                       الرابع األسبوع 

 االستشعار عن بعد   موضوع الدرس : 

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

 .االستشعار عن بعد  تعريف  أن يستنتج  -

 مكونات االستشعار عن بعد    يذكر أن  -

 األقمار االصطناعية حسب نوع المدار الذي تسلكه    يقسم أن  -

 املصطلحات واملفاهيم :

أقمار منخفضة  –أقمار قطبية  –أقمار مستقرة  –المركبات الفضائية  –وسائل تحليل المعلومات  –أجهزة الرصد  –االستشعار عن بعد 

 . المدار .   

 واألنشطة واألساليب : املهارات

 . من برامج علمية وأفالم عن الكون هإثارة خيال الطالب عن معلوماتهم في الفلك وما يشاهدونمن خالل  العصف الذهني    -

 التفريق بين  أنواع األقمار االصطناعية حسب نوع المدار الذي تسلكه األقمار . إدارة حوار في  و المناقشة  -

 .  وأغراض االستشعار عن بعد   عن مميزات البحث والتحري -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -  صور لمركبات فضائية  – جوية لسطح األرض ومعالمها  صور  -

 التقويم :

 .  االستشعار عن بعد  –  أجهزة الرصد الفضائي ما املقصود بكل من  :  -

 .  قمار القطبية واألقمار منخفضة المدار األقمار المستقرة واألمن  عمل كل  مبدأ وضح  -

 .   مميزات االستشعار عن بعد  عدد بعض -

 . دور مختبر االستشعار عن بعد في جامعة اإلمارات بالعين في  الرصد الفضائي لسطح دولة اإلمارات العربية المتحدة بني  :  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .    دور االستشعار عن بعد في حياتنا اليومية حاكي طرح مجموعة من األمثلة ت -

- http://members.tripod.com/ayahweijaz/homepage.htm لزيادة المعرفة .. ةقع التالياالرجوع إلى المو 

- http://pds.jpl.nasa.gov/planets/              http://members.tripod.com/ayahweijaz/homepage.htm          

 .  ألقمار االصطناعية يوضح مقارنة بين أنواع اصمم جدول طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

 

 

http://members.tripod.com/ayahweijaz/homepage.htm
http://members.tripod.com/ayahweijaz/homepage.htm
http://pds.jpl.nasa.gov/planets/
http://pds.jpl.nasa.gov/planets/
http://members.tripod.com/ayahweijaz/homepage.htm


 الفصل الدراسي األول  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                              م 4102- 01-47األحد                       املوافق                     :                       اخلامساألسبوع 

 الكون    موضوع الدرس : 

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

 .الكون  تعريف  أن يستنتج  -

 نظرية االنفجار العظيم .    يستنتج أن  -

 ن .آلية نشأة العناصر في الكو   يفسر أن  -

 . مراحل  بنود والدة النجم  يبين أن  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 -مجرة  درب التبانة –المجرة النشطة  –النجم  –المجرة  –اإللكترون  –النيترون  –البروتون  –العنصر  –االنفجار العظيم   –الكون 

 . المنفردة الكونية .    –السدم  –البالزما  -مجرة شبة  

 واألساليب : املهارات واألنشطة

 . الكون وكيفية نشأته إثارة خيال الطالب عن معلوماتهم في من خالل  العصف الذهني    -

 .  عن خصائص العناصر في بداية نشأة الكون    البحث والتحري -

 التفكير الناقد في مراحل نشأة المجرة و والدة النجم .  -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -  صور لبعض المجرات والنجوم   – نية   ملونة للمنفردة الكوصور  -

 التقويم :

 .  المجرة   –  الكون  ما املقصود بكل من  :  -

 .   مبدأ نظرية االنفجار العظيم وضح  -

 .    مراحل والدة النجوم يف اجملرات عدد  -

 .  دور العلم في اكتشاف نظرية االنفجار العظيم بني  :  -

 بداعية  واألنشطة ا لالصفية :اللمسات اإل

 .     اآليات القرآنية  تدعم وتحاكي نظرية االنفجار العظيم طرح مجموعة من  -

- http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory لزيادة المعرفة ةقع التالياالرجوع إلى المو .. 

    يفسر نظرية االنفجار العظيم .طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

 

 

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


 الفصل الدراسي األول  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                      م 4102- 00-2األحد                       املوافق                        :                    السادساألسبوع 

     الفرضية السدميية موضوع الدرس : 

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

 نص الفرضية السديمية أن يستنتج  -

 . تكون النظام الشمسي مراحل    ن يبيأن  -

 .أن يعدد أدلة االنفجار العظيم  -

 .أن يفسر نظرية دوبلر  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 .  طيف النجوم  – ظاهرة دبلر  – مدار الجرم السماوي  – القرص المفلطح  –  الشمس األولية  – الفرضية السديمية 

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 .ألفكار حول الفرضية السديمية وعالقتها بتكون النظام الشمسي استمطار ا    -

 .     عن األدلة المؤيدة لنشأة الكون  البحث والتحري -

 .  نشأة الفرضية السديمية التفكير الناقد في مراحل  -

 حول ظاهرة دوبلر وعالقتها بألوان النجوم . المناقشة والحوار -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -    ألوان النجوم صور لبعض  –    تفسر الفرضية السديمية ة ملونصور  -

 التقويم :

 نص الفرضية السدميية ما  -

 .     نشأة النظام الشمسي وفق الفرضية السدميية .مراحل عدد  -

 عدد األدلة اليت تؤيد نظرية االنفجار العظيم . -

 :اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية 

 .      التوقعات المستقبلية المصاحبة للفرضية السديمية طرح مجموعة من  -

- http://en.wikipedia.org/wiki/Nebular_hypothesis لزيادة المعرفة .. ةقع التالياالرجوع إلى المو 

  .   يفسر مراحل المجموعة الشمسية وفق الفرضية السديمية لشبكة العنكبوتية طرح واجب منزلي :باالستعانة با -

 

 

 

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


 الفصل الدراسي األول  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                          م 4102- 00-07األحد                       املوافق                     السابع     :                   األسبوع 

 النظام الشمسي      موضوع الدرس : 

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

 مكونات النظام الشمسي .  يذكرأن  -

 . ين الحركة التقدمية والتراجعية  لحركة الكواكب يميز  بأن  -

 .أن يقارن بين الكواكب الداخلية والخارجية   -

 .أن يفسر خروج كوكب بلوتو من المجموعتين الداخلية والخارجية   -

 .أن يذكر معنى كل من :  األقمار والكويكبات و الشهب والنيازك و المذنبات  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 الشهب والنيازك    . –المذنب   –الكويكب   –القمر   –نجم   ال –الكوكب  

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 استمطار األفكار حول  مكونات  النظام الشمسي .    -

 .  عن مكونات النظام الشمسي      البحث والتحري -

 التفكير الناقد في خروج كوكب بلوتو من الكواكب الخارجية والداخلية   .  -

 حول الشهب والنيازك  والكويكبات واألقمار  . قشة والحوارالمنا -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -     مجسم المجموعة الشمسية  –     لمكونات النظام الشمسي ملونة صور  -

 التقويم :

  احلركة الرتاجعية . –احلركة التقدمية  –املذنب  –القمر  –والنيازك  الشهب  –الكويكب –الكوكب  –النجم  –معنى ما  -

 .    .  قارن بني الكواكب الداخلية و اخلارجية من حيث الكثافة واحلجم واملكونات و عددها  -

 . ارسم جمموعة النظام الشمسي  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .سي الكتشاف النظام الشمطرح مجموعة من التوقعات المستقبلية المصاحبة  -

- http://en.wikipedia.org/wiki/Nebular_hypothesis لزيادة المعرفة .. ةقع التالياالرجوع إلى المو 

   يقارن بين خصائص المجموعة الشمسية .طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

 

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

