
  الثانيالفصل الدراسي  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                                                           م 4112- 1-5األحد                       املوافق                     األول      :                   األسبوع 

 الشمس       موضوع الدرس : 

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

 تذكر معنى الشمس .  -

 . يعدد خصائص الشمس  -

 . يميز  بين طبقات  الشمس   -

 .يفسر مصدر طاقة الشمس      -

 املصطلحات واملفاهيم :

 هالة الشمس     . –الكورونا  –الكلف الشمسي   –منطقة الحمل   –المنطقة المشعة   –اللب    –الشمس  

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 استمطار األفكار حول  الشمس والنظام الشمسي   .    -

 .  عن خصائص الشمس      البحث والتحري -

 أخر وصول الضوء من لب الشمس إلى سطح الشمس    . التفكير الناقد في سبب ت -

 حول مصدر طاقة الشمس   . المناقشة والحوار -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -  صورة توضح مصدر طاقة الشمس      –مجسم  للشمس  -

 التقويم :

 هالة الشمس –الكورونا  –الكلف الشمسي   –ل  منطقة الحم –المنطقة المشعة   –اللب    –الشمس  معنى :  ما  -

 .    قارن بني أجزاء الشمس   .  -

 ارسم مقطع للشمس توضح مكوناتها وطبقاتها . -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .طرح مجموعة من التوقعات المستقبلية المصاحبة للتغيرات المناخية في العالم والتي لها عالقة بالشمس   -

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

 . استرشد ببعض المعجزات القرآنية التي تحاكي خلق الشمس وخصائصها  .  طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

 

 

 



  الثانيصل الدراسي الف –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                       م 4112-1-14األحد                       املوافق                     الثاني       :                   األسبوع 

 األرض        موضوع الدرس : 

 هداف : يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادرا على :األ

 تذكر الطرق الجيولوجية لدراسة طبقات  األرض    .  -

 . يعدد خصائص األرض ككوكب يمكن العيش عليه   -

 . يميز  بين طبقات  األرض    -

 يفسر سبب بقاء طبقة اللب الداخلي بحالة صلبة .   -

 املصطلحات واملفاهيم :

 القشرة المحيطية      . –القشرة القارية  –الليثوسفير   –االسثينوسفير    –الوشاح    –اللب الخارجي    –اللب الداخلي    –رض  األ

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 استمطار األفكار حول  خصائص األرض ككوكب  للعيش عليه    .    -

 .  عن طبقات األرض       البحث والتحري -

 الناقد في تصلب اللب الداخلي بالرغم من ارتفاع الضغط عليه     .  التفكير -

 حول دور األمواج الزلزالية في دراسة األرض وطبقاتها    . المناقشة والحوار -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -  صور بيانية  لألمواج الزلزالية        –مجسم لألرض  -

 التقويم :

القشرة  –القشرة القارية  –الليثوسفير   –االسثينوسفير    –الوشاح    –اللب الخارجي    –اللب الداخلي    –األرض  عنى مما  -

 .المحيطية      

 .    قارن بني األمواج الزلزالية    .  -

 ارسم مقطع لألرض  توضح طبقاتها    . -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .التوقعات المستقبلية المصاحبة للتغيرات المناخية والمؤثرة على الكرة األرضية   طرح مجموعة من  -

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

 لتي تحاكي خلق الشمس وخصائصها  .  . استرشد ببعض المعجزات القرآنية اطرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

 

 



  الثانيالفصل الدراسي  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                                 4112-1-11افق           األحد                       املو          الثالث       :                   األسبوع 

        احلقل املغناطيسي األرضي موضوع الدرس : 

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

 . ة الشفق القطبي ظاهر –أحزمة األرض المشعة  - : الحقل المغناطيسي األرضي تذكر معنى  -

 .  كيف يتولد المجال المغناطيسي األرضي  يفسر  -

 .   يحدد خصائص أحزمة فان ألن  -

 .   من أين تأتي الجسيمات المشحونة في الفضاء يفسر    -

 .يفسر ظاهرة الشفق القطبي  -

  .يحدد أهمية المجال المغناطيسي  -

 املصطلحات واملفاهيم :

    ظاهرة الشفق القطبي .  –  الجسيمات المشحونة في الفضاء  –   ألن أحزمة فان  –  الحقل المغناطيسي 

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 .   المغناطيسية األرضية استمطار األفكار حول      -

 .       أحزمة فان ألن  و ظاهرة الشفق القطبي عن  البحث والتحري -

 .     ء مصدر الجسيمات المشحونة في الفضاالتفكير الناقد في  -

 ر حول أهمية الحقل المغناطيسي .المناقشة والحوا -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  - صورة ألحزمة فان ألن  –مغانط اصطناعية  -

 التقويم :

 طبيظاهرة الشفق الق –الجسيمات المشحونة في الفضاء    –أحزمة فان ألن     –الحقل المغناطيسي   معنى :  ما  -

 .    .    كيف حتدث ظاهرة الشفق القطيب  -

 .مقطعا يوضح أحزمة فان ألن ارسم  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .  المصاحبة الختراق المركبات الفضائية ألحزمة فان ألن  طرح مجموعة من التوقعات  -

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

 .    . حدد أهمية الحقل المغناطيسي طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

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


  الثانيالدراسي الفصل  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                               4112-1-42األحد                       املوافق                     :                          الرابع األسبوع 

 ء         استكشاف الفضاموضوع الدرس : 

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

 المكوك الفضائي  .  –المجسات الفضائية  –القمر االصطناعي  –السبكتروسكوب  –تلسكوب الراديو   -التلسكوب الفضائي    –تذكر معنى : التلسكوب العيني  -

 . يذكر أهداف استكشاف الفضاء .    -

 . مميزات األجهزة الفضائية  المستخدمة لكشف الفضاء     يحدد -

 .يكتشف خصائص الكواكب والقمر  في النظام الشمسي          -

 .يتنبأ بمستقبل الفضاء   -

  .يقدر عظمة الخالق في الكون  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 المكوك الفضائي  .  –المجسات الفضائية  –القمر االصطناعي  –السبكتروسكوب  –تلسكوب الراديو    -التلسكوب الفضائي    -

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 استمطار األفكار حول  الرحالت الفضائية وأهميتها     .    -

 .  كواكب المجموعة الشمسية        البحث والتحري -

 الفضائية      .  التفكير الناقد في معالجة البيانات والمسوحات الفضائية من مختلفة األجهزة -

 ر حول مستقبل االستكشاف الفضائي  .المناقشة والحوا -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -االنترنت    –صور ملونة للكواكب والقمر  –مجسم المجموعة الشمسية   -

 التقويم :

 المكوك الفضائي  .  –المجسات الفضائية  –القمر االصطناعي  –السبكتروسكوب  –فضائي التلسكوب ال –تلسكوب الراديو   -التلسكوب الفضائي   ما معنى :   -

 .    تنبأ  مبستقبل الفضاء وفق منظورك  العلمي     .  -

 القمر  . –ما خصائص : كزكب املريخ  -

 التلسكوب الفضائي  –ما هي خصائص : السبكرتوسكوب  -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .    الفضائية  للرحالت   مجموعة من التوقعات  المصاحبة طرح  -

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

 .   ية للفضاء تنبأ بمستقبل الرحالت االستكشاف. طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية  -

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


  الثانيالدراسي الفصل  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد  –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

   

 دقيقة . 55زمن احلصة :                            4112-4-1األحد                       املوافق                     :                           اخلامس األسبوع 

          امليكانيكية  التجوية موضوع الدرس : 

 ء من الدرس أن يكون قادرا على :األهداف : يتوقع من الطالب بعد االنتها

 .  الصواعق  –إزالة الحمل  –تجمد الماء  –  تبدد الكتل  -   التعرية –التجوية تذكر معنى :  -

 .     كل نوع من أنواع التجوية الطبيعية   تاثيريذكر  -

 .أهم المظاهر للتجوية الطبيعية يكتشف    -

  .يقدر عظمة الخالق في الكون  -

 يم :املصطلحات واملفاه

 .   الصواعق –إزالة الحمل  –تجمد الماء  –تبدد الكتل    -التعرية    –التجوية           

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 .     العمليات الخارجية التي تؤثر على سطح األرض استمطار األفكار حول      -

 .         تأثير التجوية على سطح األرض  البحث والتحري -

 .       التنبؤ  بتأثير عوامل التجوية الطبيعية على الصخور لناقد في التفكير ا -

 .  حول مظاهر التجوية الطبيعية ر المناقشة والحوا -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -االنترنت    – صخر البازلت والحجر الجيري  –  عرض فيديو من اليوتوب  -

 التقويم :

 .     تبدد الكتل  –التعرية  –التجوية ما معنى :   -

 .    وفق منظورك  العلمي     . مبستقبل تأثري  عمليات التجوية الطبيعية على سطح األرض   تنبأ   -

 .قارن بني أنواع  عوامل التجوية الطبيعية من حيث تأثريها على سطح األرض وأهم مظاهرها الناجتة   -

 فية :اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالص

 .     لتأثير عوامل التجوية الطبيعية على سطح األرض   طرح مجموعة من التوقعات  المصاحبة  -

- http://pds.jpl.nasa.gov/planets/   لزيادة المعرفة .. ةقع التالياالرجوع إلى المو 

 .      تأثير عوامل التجوية على سطح رأس الخيمة . تنبأ بمستقبل العنكبوتية  طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة -

 

 

http://pds.jpl.nasa.gov/planets/
http://pds.jpl.nasa.gov/planets/


  الثانيالدراسي الفصل  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                                4112-4-12األحد                       املوافق                     السادس         :                   األسبوع 

 التجوية  الكيميائية           موضوع الدرس : 

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

 . التكربن  – التأكسد  –   االماهة  -   تحلل المياه  – الكيميائية  التجويةتذكر معنى :  -

 .      الكيميائية كل نوع من أنواع التجوية   تأثيريذكر  -

 . الكيميائية اهر للتجوية يكتشف أهم المظ   -

  .يقدر عظمة الخالق في الكون  -

 املصطلحات واملفاهيم :

 . التكربن – التأكسد  –   االماهة -   تحلل الماء – الكيميائية  التجوية          

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 .  استمطار األفكار حول  العمليات الخارجية التي تؤثر على سطح األرض        -

 .  على سطح األرض        الكيميائية  تأثير التجوية  البحث والتحري -

 على الصخور       .  الكيميائية التفكير الناقد في التنبؤ  بتأثير عوامل التجوية  -

 .   الكيميائيةر حول مظاهر التجوية المناقشة والحوا -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

جهاز حاسوب وداتا  -االنترنت    –الحجر الجيري   -الهيدروكلوريك  حمض –عرض فيديو من اليوتوب    -

 شو . 

 التقويم :

 التكربن   –التأكسد   –  االماهة   -   تحلل المياه  – الكيميائية التجويةما معنى :   -

 .    على سطح األرض   وفق منظورك  العلمي     .  الكيميائية تنبأ  مبستقبل تأثري  عمليات التجوية  -

 من حيث تأثريها على سطح األرض وأهم مظاهرها الناجتة . الكيميائية قارن بني أنواع  عوامل التجوية   -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .     على سطح األرض  الكيميائية لتأثير عوامل التجوية   طرح مجموعة من التوقعات  المصاحبة  -

- http://pds.jpl.nasa.gov/planets/   لزيادة المعرفة .. ةقع التالياالرجوع إلى المو 

 رأس الخيمة      جبال على الكيميائية  . تنبأ بمستقبل تأثير عوامل التجوية طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية 

 

http://pds.jpl.nasa.gov/planets/
http://pds.jpl.nasa.gov/planets/


  الثانيالدراسي الفصل  –الصف العاشر  -بطاقة خطة التحضري اليومي ملادة اجليولوجيا     

 إحدى مدارس الغد –مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

 

 دقيقة . 55زمن احلصة :                                 4112-3-4األحد                       املوافق                                السابع          :        األسبوع 

 املظاهر اجليولوجية الناجتة عن التجوية            موضوع الدرس : 

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

 المواد الغروية     . –التربة الطفلية  -التربة   –حقول الجالميد  –ركام السفوح  –التجوية الكروية  تذكر معنى :  -

 يكتشف أهم المظاهر الجيولوجية الناتجة عن التجوية  . -

  .يقدر عظمة الخالق في الكون  -

 املصطلحات واملفاهيم :

  المواد الغروية      –التربة الطفلية  -التربة   –حقول الجالميد  – ركام السفوح –التجوية الكروية           

 املهارات واألنشطة واألساليب :

 استمطار األفكار حول  المظاهر واألشكال التي يمكن مشاهدتها على سطح األرض       .    -

 .         تأثير عوامل  التجوية   على سطح األرض  وتشكل المظاهر الجيولوجية  البحث والتحري -

 التفكير الناقد في التنبؤ  بتأثير عوامل التجوية   على الصخور       .  -

 ر حول مظاهر التجوية  التي يمكن مشاهدتها على سطح األرض    .المناقشة والحوا -

 املواد  التعليمية املستخدمة :

الحجر  -يدروكلوريك حمض اله –عرض فيديو من اليوتوب    -صور لمظاهر جيولوجية  ناتجة عن التجوية  -

 جهاز حاسوب وداتا شو .  -االنترنت    –الجيري  

 التقويم :

  المواد الغروية      –التربة الطفلية  -التربة   –حقول الجالميد  –ركام السفوح  –التجوية الكروية ما معنى :  -

 .    .    على سطح األرض   وفق منظورك  العلمي     تنبأ  مبستقبل تأثري  عمليات التجوية  -

 من حيث تأثريها على سطح األرض وأهم مظاهرها الناجتة .   قارن بني أنواع  عوامل التجوية   -

 اللمسات اإلبداعية  واألنشطة ا لالصفية :

 .     على سطح األرض    لتأثير عوامل التجوية   طرح مجموعة من التوقعات  المصاحبة  -

- http://pds.jpl.nasa.gov/planets/   لزيادة المعرفة .. ةقع التالياالرجوع إلى المو 

     .  الكيميائية على جبال  رأس الخيمة الميكانيكية و . تنبأ بمستقبل تأثير عوامل التجوية  طرح واجب منزلي :باالستعانة بالشبكة العنكبوتية 

 

 

http://pds.jpl.nasa.gov/planets/
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