توزيع منهج مادة ( علم األرض ) للصف ( الثالث الثانوي فصلي  -علمي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )
األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

األسبو
ع

األمواج الزلزالية وبنية األرض
األسبوع

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

معلم املادة

0443/5/7هـ 0443/5/00ه األسبوع 0443/5/04هـ 0443/5/01هـ

األسبوع

ـ

تابع األمواج الزلزالية وبنية

تابع األمواج الزلزالية وبنية

األرض

األرض

قياس الزالزل وتحديد أماكنها

أ....................................... /

األسبوع

0443/6/5هـ 0443/6/9هـ

األسبوع

0443/6/01هـ 0443/6/06هـ

0443/5/10هـ

0443/5/15ه
ـ

األسبوع

0443/6/09هـ

0443/6/10ه
ـ

توزيع منهج مادة ( علم األرض ) للصف ( الثالث الثانوي فصلي  -علمي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )
تابع قياس الزالزل وتحديد

تابع قياس الزالزل وتحديد أماكنها
األسبوع

0443/6/16هـ

0443/6/03هـ

األسبوع

تابع الزالزل والمجتمع
األسبوع

0443/7/14هـ

0443/7/11هـ

األسبوع

0443/7/03هـ 0443/7/04هـ

األسبوع

0443/7/07هـ

تابع السجل الصخري

0443/1/1هـ 0443/1/6هـ

األسبوع

تابع التاريخ الجيولوجي

مالحظات

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

0443/7/0هـ 0443/7/7هـ

األسبوع

السجل الصخري

التاريخ الجيولوجي

األسبو
ع

الزالزل والمجتمع

أماكنها

تابع الزالزل والمجتمع

0443/1/9هـ

0443/1/00هـ

0443/7/10ه
ـ

تابع السجل الصخري
األسبوع

0443/1/06هـ

0443/1/13ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

تابع التاريخ الجيولوجي

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ

معلم المادة:

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

أ.......................................................................... /

أ............................................................... ........./

أ............................................................................./

الفكرة العامة
الفكرة الرئيسية
االهداف
دورة التعلم

عنوان الدرس

عنوان الوحدة

األمواج الزلزاليةوبنية األرض

الزالزل

عدد الحصص

الزالزل هزات أرضية طبيعية ،ينتج بعضها بفعل الحركة على طول الصدوع في القشرة األرضية
يمكن استعمال األمواج الزلزالية في تصور بنية األرض الداخلية

المفردات الرئيسية

األمواج الزلزالية  -األمواج األولية -األمواج الثانوية

* أقارن بين أنواع األمواج الزلزالية الثالثة
العناوين الرئيسة
الفكرة العامة

نشاطات التعليم والتعلم

الفكرة الرئيسة
النشاطات التمهيدية
الربط بواقع الحياة
األمواج الزلزالية
أنواع األمواج الزلزالية

التدريس

األمواج األولية
األمواج الثانوية

األمواج االسطحية

التقويم

تقويم 1 -3

مصادر التعلم

التقويم

 أسأل الطالب ماذا تمثل الصورة المبينة في الصفحة 8 -أطلب من الطالب أن يقرؤوا الفكرة العامة ص 8

التركيز

الحصة

الشعبة

التاريخ

 -أطلب من الطالب أن يقرؤوا الفكرة الرئيسية ص 01

كتاب الطالب
أوراق ملونة
أقالم ملونة

إجراء التجربة االستهاللية ص 9
ما سبب حدوث الزلزال ؟
 أسأل الطالب ما عالقة الدرس بواقع الحياةأطلب من بعض الطالب أن يكتبوا فقرة تبين كيف يرتبط الدرس بحياتهم وأشجع األفكار
والرسومات اإلبداعية وقراءة ما كتب أمام الصف
 أبين للطالب من خالل الشرح والحوار األمواجالزلزالية انظر الكتاب ص 01
من خالل الشرح والحوار يبين المعلم للطالب أنواعاألمواج الزلزالية
من خالل الشرح والحوار وعرض الشكل  0-3يبينالطالب المراد باألمواج األولية
أتناول مع الطالب الشكل  0-3وأبين اتجاه حركةاألمواج الثانوية

عروض بور
بوينت
كتاب الطالب

حد الفكرة
العامة
والرئيسية
للدرس

أذركر أنواع
األمواج الزلزالية؟
أبين الفرق بين

دليل المعلم
األشكال والصور
والرسومات

األمواج ( األولية –
الثانوية –
السطحية )؟

من خالل مناقشة الشكل ص (  ) 0-3يتوصل الطالببمساعدتي إلى اتجاه حركة األمواج االسطحية
أطلب قراءة الخالصة ص 31

الكتاب

تقويم ص 31

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة

حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————

حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير

0554466161

