
  


لل�بية
والتعليم

لل�بية
والتعليممؤسسة
العرا�ي
 2015/2016: السنة
الدراسية
                                                                                                                                مؤسسة
العرا�ي

ثانوي إعدادي األوىل  

 

 

 

   I  /علوم الحيات وا�رض؟  ماذا سأستفيد من دراسة  

قدر وافر من القدرات والمعارف والمھارات حول ب) ة(بالسلك ا�عدادي إلى تزويد المتعلميھدف تدريس ھذه المادة 

وعلى ھذا ا0ساس فھي تأھل .على الم.حظة والتحليل والتفكير العلمي) ھا(وتنمية قدرته) ھا(وبيئته) ھا(جسمه

ھداف تدريس المادة كذلك بالسنة ومن أ.والمساھمة في تطويرھا والمحافظة عليھا) ھا(ل.ندماج في بيئته) ة(المتعلم

  :ا0ولى إعدادي 

 .اكتساب المبادئ والتقنيات ا0ولية الخاصة باكتشاف وسط طبيعي  -

 .جمع المبيانات البيئية، صياغة بعض المشك.ت: اكتساب بعض التقنيات المبدئية ا0ولية -

 .استثمار البيانات المجمعة -

 .التعرف على الظواھر الجيولوجية الخارجية -

 

II /كيف سيتم تقييمي في المادة ؟  

  :التي تتكون من عن طريق المراقبة المستمرة) 1

 .%75ن في كل أسدس بنسبة ين محروسيكتابي) 2(نيفرض •

 .%25ا0نشطة الصفية والمنزلية بنسبة  •

   : )m(حساب معدل المراقبة المستمرة ) 2

 = mيةمعدل ا0نشطة الصف)+X3معدل الفروض الكتابية(

4 

   

  علوم الحياة واألرض :منهاج 



  إعدادي(%و+ى(: ا�ستوى            و%رض الحياة علوم : (Syllabus) م��اج    الثانية : ا�جزوءة   

 

 المجال
الع$قات بين :مضامين الوحدة

الكائنات الحية و تفاعلھا مع 
 الوسط

الغ$ف الزمني وعدد  القدرات و المھارات المستھدفة
 الحصص

  

الـــــــظـــــواھــــــــــر  
 

الجــيــولوجــيــة
  

الــخــــــارجــيــــــــــــــة
  

  )ةحص1(س1.5  استرداد و استعمال المعارف  التقويم التشخيصي  
  

  )حصة1(س 1.5
  

تنظيم :الم.حظة العلمية - -  تحضير الخرجة الجيولوجية 
  وتصنيف و تركيب

التصور القبلي و النظري لمبادئ -  إنجاز الخرجة و استثمار نتائجھا 
  التجربة

  استعمال النھج العلمي -
البحث عن المعلومات من مصادر -

  مختلفة
  
اCستعمال السليم و الصحيح -

  لDدوات المخبرية
  

 ----------------------  
  اتخاد مواقف مسؤولة تجاه البيئة -
احترام الحياة و اCھتمام بالذات في -

  مجال الصحة

  
  )حصص2(س3

  )حصص3(س4.5
 

  )حصص3(س4.5
  

  )حصة 1(س  1.5
  )حصص2(س3
  )حصص2(س3

 -------------------------  
  

  )حصص3(س4.5
  )حصة1(س  1.5
  )حصص3(س4.5

-الحث(استنتاج مفھوم الدورة الرسوبية  
  )التصخر-الترسب-النقل

 نحو مفھوم الزمن الجيولوجي

  المستحاثات و اCستحاثة
  السلم اCستراتيغرافي

  الدعم + التقويم التكويني 

  تصنيف مبسط للصخور الرسوبية 

  )حصص3(س 4.5  التواصل الشفھي و الكتابي  -  تصحيح+فرض كتابي :تقويمإجمالي

  :  الموارد المائية
تذكير بأشكال –مفھوم الحوض المائي 

  )تواجد الماء في الطبيعة 

  )حصص 2( س 3  

  تذكير بدورة الماء
  ا0خطار المھددة للموارد المائية 

  )حصة1(س1.5
  

  )حصص2(س3  التواصل الشفھي و الكتابي -  اCجراءات الوقائية و الع.جية 
  


