السنة الدراسية 2015/2016:

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻷرض
 / Iماذا سأستفيد من دراسة علوم الحياة واألرض؟
يھدف تدريس ھذه المادة بالسلك اإلعدادي إلى تزويد المتعلم )ة( بقدر وافر من القدرات والمعارف والمھارات
حول جسمه )ھا( وبيئته )ھا( وتنمية قدرته )ھا( على المالحظة والتحليل والتفكير العلمي .وعلى ھذا األساس
فھي تأھل المتعلم)ة( لالندماج في بيئته )ھا( والمساھمة في تطويرھا والمحافظة عليھا .ومن أھداف تدريس
المادة كذلك بالسنة الثانية إعدادي :
 التعرف على الظواھر الجيولوجية الباطنية. التعرف على عملية التوالد عند الكائنات الحية وطريقة انتقال الصفات الوراثية عند اإلنسان. /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من:
• فرضين) (2كتابيين محروسين في كل أسدس بنسبة 75%.
• األنشطة الصفية والمنزلية بنسبة .25%
 (2حساب معدل المراقبة المستمرة ): (m
)معدل الفروض الكتابية+(3Xمعدل األنشطة الصفية= m
4

مؤسسة العراي لل بية والتعليم
املجزوءة ٔ :الاو ى

الظواهر الجيولوجية الباطنية

المجال

السنة الدراسية 2015/2014 :

ماج ) : (Syllabusعلوم الحياة ؤالارض

مضامين الوحدة

القدرات و المھارات المستھدفة

التقويم التشخيصي

استرداد و استعمال المعارف.

نظرية تكتونية الصفائح:
البرھنة على زحزحة القاراتمفھوم الصفيحةالصخرية.مصدر الطاقة المسؤولة عن حركيةالصفائح

 تمثيل الظواھر الجيولوجية والبيولوجية بنماذج وظيفية مبسطة.
 -التواصل الشفھي و الكتابي.

العالقة بين نظرية تكتونية الصفائح و
الظواھر الجيولوجية الباطنية:
 بعض الطرق المعتمدة فيدراسة الزالزل
 أھمية الموجات الزلزالية فيمعرفة البنية الداخلية للكرة
األرضية
 العالقة بين الزالزل وتكتونيةالصفائح:
• مصدر الزالزل على
مستوى الذروة.
• مصدر الزالزل على
مستوى الحافة النشيطة.
 دينامية االندفاعات البركانية.)البراكين االنسكابية
/البراكين االنفجارية(
عالقة البركانية بتكتونية الصفائح.

 الوعي بنسبية الثقافة العلمية. البحث عن المعلومات من مصادرمختلفة.
 بناء المفاھيم بواسطة التجريد و التعميمو النقل الديداكتيكي.
 استعمال النھج العلمي. -موضعة الظواھر في الزمان و المكان.

التقويم التكويني +الدعم

-

•

تشكل السالسل الجبلية

 7.30ساعات )5حصص(

 3ساعات )2حصتان(
 3ساعات )2حصتان(
 3ساعات )  2حصتان(

تقويم إجمالي :فرض كتابي +تصحيح
استثمار النتائج و دعم
تقويم خارجي +استثمار النتائج

 6ساعات
)4حصص(

1.5ساعة )1حصة(

تشكل الصخور الصھارية
التشوھات التكتونية :
• االنكسارية
• المرنة

الغالف الزمني

 3ساعات )  2حصتان(

تقويم إجمالي :فرض كتابي +تصحيح
•

املستوى  :الثانية إعدادي

مرحلة أولى من تقويم المھارات

 1.5ساعة )1حصة(
 1.5ساعة )1حصة(
 1.5ساعة  1.5 +ساعة
)2حصص(

