
 

  4102 – 4102العام الدراسي   -العاشر الصف  –مشاريع اجليولوجيا 

 املشروع األول 

 "  مثل برج الشيخ خليفه أو غريه بالدولة " ربج  جمسم هندسي لبناء  اسم المشروع
 .  بناء االبراج هندسة  - هدف المشروع

 . الرقي والنهوض بالوطن  -

    "الصق"ستكر –لوح بوالسترين مقوى   – glue –علب بالستيكية  أو ورقية   )  أدوات المشروع

 شروع الثاني  امل

     لقمر اصطناعيجمسم صناعة  اسم المشروع
 .    صناعة مجسم لقمر اصطناعي  - هدف المشروع

 .    األقمار االصطناعية اكتشاف أهمية  -

 (     ملصقات  –  قصدير تغليف  –  حامل معدني –متنوعة أواني معدنية )  أدوات المشروع

     الثالثاملشروع 
اسم  

 المشروع
  جيولوجية   رحلة

 . للجبال أو للبحر القيام برحلة ميدانية  جيولوجية  هدف المشروع

 –   البحر  أو احافير من الجبال –صخور  -تربة –رمال   -كاميرا  ) أدوات المشروع

glue –  الخ ...   أقالم – استكر –  صندوق خشبي لحفظ العينات) 

     الرابع املشروع 

   بسيط   صناعة تلسكوب فلكي  المشروع اسم
 .    ( تلسكوب جالليلو) صناعة تلسكوب منزلي بسيط  - هدف المشروع

  . مراقبة ومشاهدة السماء  -

يجب أن يكون إحداها أكبر من ( سنتيمتر 3الثانية  -سنتيمتر  5.2قطر األولى ) عدستان محدبتان  -  أدوات المشروع
 .مسطرة، وشريط مقياس   - مقص – شريط الصق   - فاف المناشف الورقيةأنبوب كرتوني كل   - األخرى

 



 :خطوات إنشاء مشروع الجيولوجيا 
 الزمن المتوقع  مرحلة المشروع الفصل الدراسي

 تسليم خطة عمل  املشروع  األول

 ( متوفرة على املوقع التايل)  
   eobassam.wordpress.com/http://g 

30-10-2014 

 2014-03-1 تنفيذ املشروع وكتابة التقرير  الثاني

 عرض المشروع   الثالث
presentation )  ) 

 باستخدام برنامج البوربوينت

((ppt)) Power point 
Microsoft 

16-4-2014 

  كرة ف -فهرس احملتويات  –عنوان املشروع : )  المشروع تتضمنعمل خطة
مل املشروع ودور كل عضو فريق ع -أهداف ومؤشرات جناح املشروع   -املشروع 
جيولوجية قصرية عن موضوع معلومات  -التكلفة التقديرية للمشروع -بالفريق 
 ( .توصيات املشروع  -ية و االنرتنت املصادر العلم -- املشروع

  فالش مموري  :تسلم خطة عمل المشروع علىFlash Memory  
 . املشروع يف الفصل الدراسي الثاين والثالث  خطوات وتنفيذ اجناز  لألج

  تحفظ خطة المشروع في ملف الطالب داخل قاعة الجيولوجيا. 

  الموافق الخميس أخر موعد لتسلم خطة المشروع هو يوم  
30-10-2014 . 

 

http://geobassam.wordpress.com/

