
 
 
 
 

 جذاذة تربوية   
 

 تشكل المناظر الجيولوجية                                                          

 
 :المكتسبات القبلية 
 –المعادن الطبيعية –صخور نافعة  –نقل نواتج الحت  –إنجراف التربة  –عوامل الحت  –التضاريس –صخور غير متماسكة  –صخور متماسكة 

 .الخريطة الجغرافية  –الجهات االربعة 
 

 : 1األهداف التربوية 
 . التوجيهات الرسميةأهداف 
 الجيولوجية المناظر تشكل كيفية ابراز -

 .الجيولوجية المناظر تشكل في ( والكيميائي الميكانيكي ) الحت دور تحديد -
 .الحت عن الناتجة العناصر نقل في والرياح المياه دور إبراز -
 .والتصخر الترسب وف ظر على التعرف -
 .الرسوبية للصخور مبسط تصنيف وضع -

 :  1الكفاية المستهدفة
 .على وصف تحديد دور مختلف عوامل الحت في تشكل المناظر الجيولوجية في نهاية الفصل يكون التلميذ قادر 

 : 1الوضعية الديداكتيكية 
و صخور مطبقة فما هي العوامل  أثناء الخرجة الجيولوجية الحظنا عدة مناظر جيولوجية مثل السيول و الجرف الشاطئي و تآكل الصخور الكلسية

 المسؤولة عن تشكل هذه المناظر الجيولوجية ؟ 
 

 تصميم الموضوع 
 مهيد إشكالي 

 . أثناء الخرجة الجيولوجية الحظنا عدة مناظر جيولوجية مثل السيول و الجرف الشاطئي و تآكل الصخور الكلسية و صخور مطبقة 
 ساؤالت 
 ؟عن تشكل السيول  فماهي العوامل المسؤلة -

 ؟فماهي العوامل المسؤلة عن تشكل و تراجع االجراف الشاطئية  -

 ؟ فماهي العوامل المسؤلة عن تشكل المناظر الكارستية  -

 ؟كيف تتكون الطبقات الصخرية الرسوبية   -

 كيف نصنف الصخور الرسوبية  -
 كيف تتشكل المناظر الجيولوجية  -1

 السيول  - أ

 اإلجراف الشاطئية  - ب

 تطوان                                     : النيابة 
 أحمد الراشدي تطوان                  :المؤسسة 

 صالح بركاني                               :اإلستاذ 
 علوم الحياة واألرض                                   :  المادة

                       ساعة  11: المدة الزمنية 

 11/31/1312  : التاريخ        

 السنة األولى ثانوي إعدادي :المستوى       
 الظواهر الجيولوجية الخارجية   :الثانية الوحدة      

 الجيولوجيةالمناظر :  الفصل األول      
  الفصل   :مكان اإلنجاز       



 الكارستية المناظر  - ت

 .تفسخ الكتل الكرانيتية  - ث

 .تعريف الحت الميكانيكي و الكيميائي - ج

 .ما هومصير نواتج الح ؟  -1

 النقل بواسطة الرياح-أ
 النقل بواسطة الماء  -ب

 ؟الترسب والتصخر  -1

 ؟ ما هي أوساط الترسب - أ

 ؟ الترسب النهري - ب

  ؟ الترسب البحري - ت

 الترسب في الالغون  - ث

 

  عوامل التصخر  -4

 األوحال  تصخر - أ

 تصخر الرمال  - ب

 خالصة  - ت

 .تصنيف الصخور الرسوبية  -5

 .حسب مكواناتها  - أ

 .حسب خصائصها - ب

 .حسب أصلها - ت

 
 :سيرورة التعلمات 

 . التحضر للخرجة الجيولوجية   
القدرات  األهداف التعلمية 

 المستهدفة 
 الوسائل التعلمية  نشاط المتعلم  نشاط األستاذ 

في لميذ كيف تتشكل السيول تيصف ال
 .الصخور الطينية

 المالحظة 
 المقارنة
 التحليل 

إستدراج التالميذ إلى تحليل 
تجارب تكشف عن خصائص 

وتحليل  . الصخور الطينية 
 1المورد الرقمى

ينجز تجارب تكشف عن 
خاصية الصالبة و الهشاشة 

في  والتماسك و النفاذية
ويالحظ . الصخور الطينية 

المورد الرقمي ليستنتج 
تأثير التساقطات المائية 

 .على الصخور الهشة 

 عينان طينية
 ماء

 1مورد رقمي
 2مورد رقمي

يصف التلميذ كيف نهار ويتراجع لجرف 
 الصخري الشاطئي

و  المالحظة 
 التحليل 

عرض مورد رقمي و إستدراج 
تأثير قوة  الالميذ الى إكتشاف

األمواج على األجراف 
 الشاطئية 

يشاهد المورد الرقمي و 
 .يستنتج 

 3مورد رقمي

لميذ كيف تتآكل الصخور في تيصف ال
 المناطق الصحراوية 

 المالحظة
 التحليل 

 اإلسنتاج 

يستنتج دور الرياح في  عرض المورد الرقمي
تآكل الصخور في المناطق 

 الصحراوية 

 مورد رقمي

 المقارنة يعرف التلميذ الحت الميكانيكي
 التجريد و
 التعميم 

التالميذ الى عريف  إستدراج
 الحت الميكانيكي

يعرف التلميذ الحت 
 الميكانيكي

 المكتسبات السابقة 

يصف التلميذ كيف تتشكل المناظر الكلسية 
 الكارستية

إستدراج التالميذ الى تحليل  
تجارب تكشف على تأثير 

إنجاز تجارب أثير محاليل 
حمضية على العينات 

عينات  كلسية 
 أنابيب  اإلختبار 

https://ia600205.us.archive.org/32/items/BassinDeReception/bassin%20de%20reception.swf
https://ia601306.us.archive.org/29/items/erosion-mecanique/erosion-mecanique.swf
https://ia600206.us.archive.org/29/items/falaise-cotiere/falaise-cotiere.swf
https://ia601509.us.archive.org/33/items/erosion-eplienne/erosion-eplienne.swf
https://ia601509.us.archive.org/33/items/erosion-eplienne/erosion-eplienne.swf


األحماض على الصخور 
 الكلسية

 الكلسية 
 .تحليل المورد الرقمي 

يستنتج أثير حمضية الماء 
 .على الصخور الكلسية 

محاليل حمض 
 الكلوردريك 
 4مورد رقمي 
 5مورد رقمي

 المالحظة  يصف التلميذ كيف تتفسخ الكتل الكرانيتية
 التحليل 

 اإلستنتاج

إستدراج التالميذ الى وصف 
 .منظر كرانيتي متفسخ 

 .عرض مورد رقمي 
 

يستنج التلميذ تأثير الماء 
على فتت و تفسخ الكتل 

 الكرانيتية

عينات كرانيتية 
 سليمة 

عينات كرانيتية 
 متفسخة

 رملة كرانيتية 
 مكبرات زوجية 

 6مورد رقمي 
 المقارنة  يعرف التلميذ الحت الكيميائي 

 التجريد
 التعميم

إستدراج التالميذ الى إعطاء 
 .تعريف للحت الكيميائي

 المكتسبات السابقة يعرف اللميذ الحت الكيميائي

 المالحظة .نواتج الحت يكتشف التلميذ أنواع 
 التحليل 

التالميذ الى مالحظة  إستدراج
صور تظهر نواتج الحت في 

 النهر

يذكر نواتج الحت حسب 
 قدها

 7مورد رقمي

يسنتج التلميذ دور المياه الجارية في نقل 
 نواج الحت

 المالحظة 
 التحليل

 اإلستنتاج

مالحظة الموارد الرقمية و  عرض موارد رقمية 
يستنج دور الماء في نقل 

 .نواج الحت 

 8مورد رقمي
 9مورد رقمي

يستنتج التلميذ دور الرياح في نقل نواتج 
 الحت 

 المالحظة 
 المقارنة 

 مورد رقمي  

بواسطة يقارن التلميذ بين الرمال المنقولة 
 المياه والرمال المنقولة بواسطة الرياح

 المالحظة 
 المقارنة

إستدراج التالميذ الى مقارنة 
 حبيبات الرمل 

يقارن شكل و مظهر 
حبيبات الرمل و يفسر هذا 

 .اإلختالف 

عينات رملية 
شاطئية نهرية  

 الواحات
 مكبرات زوجية 

 11مورد رقمي
المالحظة  يكتشف التلميذ أوساط الترسب 

 والمقارنة 
 التعميم

استدراج التالميذ الى جرد 
 اوساك الترسب 

يكتشف التلميذ مختلف 
 أوساط الرسب 

 11مورد رقمي

يستنتج التلميذ عوامل وظروف الترسب 
 .النهري 

 المالحظة 
 التحليل

 اإلستنتاج

يستدرج التالميذ الى اكتشاف 
الرواسب النهرية و ظروف 

 .الترسب النهري

 يكتشف الرواسب النهرية 
 و ظروف الترسب النهري

 

 مخبار
 ماء

عناصر حتاتية 
 مختلفة القد محراك

 12مورد رقمي
والرواسب و  يكتشف التلميذ مختلف المناطق

 البحرية  ظروف الترسب البحري
 المالحظة 

 التحليل
إستدراج الالميذ الى إكتشاف 
مختلف المناطق الرواسب و 

 ظروف الرسب البحري

يكتشف التلميذ مخلف 
المناطق والرواسب وظروف 

 .الرسب البحري 

 11مورد رقمي

يستنتج التلميذ رواسب و ظروف الترسب في 
 .الالغون

 المالحظة 
 التحليل 

 االستنتاج

إنجاز تجربة تبخير ماء البحر 
 .عرض المورد الرقمى 

يكشف اللميذ مفهوم 
الالغون و الراواسب و 
ظروف الترسب في الالغون 

. 

 ماء البحر
 مخبار

 13مورد رقمي
 14مورد رقمي

https://ia600203.us.archive.org/8/items/karste2222/karste2222.swf
https://ia600209.us.archive.org/34/items/stalactite-stalagmitr/stalactite-stalagmitr.swf
https://ia600200.us.archive.org/3/items/alteration-granite_201602/alteration-granite.swf
https://ia600506.us.archive.org/21/items/elements-detritiques/elements-detritiques.swf
https://ia600504.us.archive.org/15/items/trasport_20150425_2209/trasport.swf
https://ia600203.us.archive.org/9/items/tansport-sedimentation/tansport-sedimentation.swf
https://ia601509.us.archive.org/33/items/erosion-eplienne/erosion-eplienne.swf
https://ia601509.us.archive.org/33/items/erosion-eplienne/erosion-eplienne.swf
https://ia600504.us.archive.org/6/items/aspectsable/aspectsable.swf
https://ia601505.us.archive.org/15/items/sedimentation-marine/sedimentation-marine.swf
https://ia800305.us.archive.org/14/items/granoclassement_201504/granoclassement.swf
https://ia601505.us.archive.org/15/items/sedimentation-marine/sedimentation-marine.swf
https://ia600501.us.archive.org/18/items/evaporites/evaporites.swf
https://ia600300.us.archive.org/30/items/evaporation_201504/evaporation.swf


األوحال . يستنتج التلميذ عوامل تماسك
 .الطينية 

 التحليل
 اإلستنتاج

إستدراج التالميذ الى تحليل 
مبيان غير الضغط و الحرارة 

 حسب العمق

يسنتج التلميذ ظاهرة 
 .التماسك

 15مورد رقمي

 المالحظة  .الرمال ةتيستنتج التلميذ عوامل سمن
 التحليل

 اإلستنتاج

أستدراج التالميذ الى إسنتاج 
 مفهوم السمنتة

يحلل المورد الرقمي و 
 يستنتج مفهوم السمنة 

 16مورد رقمي

يكتشف التلميذ بعض معايير تصنيف 
 .الصخور الرسوبية

 التصنيف
 التركيب

 

إستدراج التالميذ الى أكتشاف 
أحد معيير تصنيف الصخور 

 رسوبية ال

يصنف التلميذ بعض 
الصخور الروبية حسب 

 .أصلها 

 17مورد رقمي

 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://ia601503.us.archive.org/30/items/compaction/compaction.swf
http://www.cjoint.com/doc/16_06/FFBn4lzoBQt_cimentation2-2016.swf
https://ia601500.us.archive.org/17/items/classification-roches-sedimentaires/classification-roches-sedimentaires.swf

