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علم األرض
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بالطريقة البنائية
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األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه،
ويسعى إلى تحقيق اآلتي:













المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة  ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف  ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية
واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس
بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من
قبل جميع الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة
وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج  ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
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األهداف العامة لمادة علم األرض
أول ا -:مساعدة المتعلمين على تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوسههم وترسهي
إيجابية نحو اإلسالم وقيمه :
من خالل دراستهم آثار وبقايا المخلوقات الحية ومها أودع هللا فيهها مهن خصهاص

اإليمها

بهاه فهي قلهوبهم  ،وتنميهة اتجاههات

دالهة علهى عظهيم قدرتهه وبهال حكمتهه ،

وتنمية ميل الطالب إلى البحث عن آيات هللا في نفسه وفي ساصر األحياء  ،وتمكهين النتمهاء الحهي ألمهة اإلسهالم  ،ودعهم
العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلهى الكهو

واإلنسها

والحيهاة فهي الهدنيا واآلخهرة  ،وتزويهد بالمفهاهيم

األساسية التي تجعله معتزاا باإلسالم قادراا على الدعوة إليه والدفاع عنه  ،وأ
فعل اإلنسا

هللا خلق الكو

موزونهاا وأي خلهل فيهه مهن

يؤدي إلى عواقب وخيمه .

ثانياا  -:مساعدة المتعلمين على كسب الحقاصق والمفاهيم العلمية والمصطلحات العلمية التالية بطريقة وظيفية
 -1تنمية قدرات الطالب في التفكير الناقد وحل المشكالت وصنع القرار
 -2أ

يتخذ الطالب أسلوب المنهج والتفكير العلميين في التفكير والمالحظة والتحليل والتفسير والتطبيق والتقويم

 -3التأكيد علي بناء المعارف والمفاهيم العلمية المتصلة بحياة الطالب
 -4تنمية إحساس الطالب بمشكالت المجتمع الثقافية والجتماعية والقتصادية وإعداد لإلسهام في حلها
 -5بيا

النسجام التام بين العلم والدين في شريعة اإلسالم

 -6تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلميين وتقوية القدرة علي المشاهدة والتأمل
 -7فهم البيئة بأنواعها المختلفة وتوسيع آفاق الطالب بالتعرف علي ثروات بالدهم ومواردها الخام
 -8مالحظة ودراسة الظواهر الطبيعية المحيطة بنا ثم محاولة تفسيرها وفهمها وتطبيقها عمليا علي ما نشاهد حولنا
-9

تقدير عظمة الخالق سبحانه وتعالي مهن خهالل دراسهة آياتهه الطبيعيهة فهي األرض والكهو

لالستفادة منها وتسخيرها لرفع كيا

اإلسالم وإعزاز أمته

ومعرفهة أسهرار الخلهق
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ثالثاا  - :مساعدة المتعلمين على كسب التجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية :
مثل  :الموضوعية وسعة األفق وعدم التعصب األعمى وحب الستطالع والتهروي فهي إصهدار األحكهام والتواضهع العلمهي ،
واألمانههة العلميههة واحتههرام العمههل اليههدوي وآراء اآلخههرين  ،وإكسههابهم عههادات حسههنة فههي العمههل ( نظههام  .دقههة  .عنايههة )
والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية ،
وتعلم بعض الهوايات المفيدة ( مثل جمع عينات صخرية وكيفية حفظها ) ،وتنمية العمل الجماعي (مثل الهرحالت والزيهارات
العلمية ) والقتناع بأهمية علم األرض في معرفة أسرار الحياة وتفسير الظواهر الكونية
رابعاا  -:مساعدة المتعلمين على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل :
التمييز وإتباع الطريقة العلمية في التفكير والبحث والستقصاء وتنمية قهدراتهم البتكاريهة  ،والتطبيهق  ،ومههارة الفحه
مثل فح

(

بعض الحافير ) .

خامساا  - :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات علمية عملية مناسبة مثل :
تنمية المهارة اليدوية البسيطة والمركبة من استخدام المجهر بصورة صحيحة  ،وإعهداد بعهض الشهراص

المجهريهة  ،وعمهل

تحضيرات مجهرية  ،وإصالح بعض األجهزة العلمية  ،أي مهارة التعامهل مهع األجههزة والعينهات التهي تلهزم إلجهراء التجهارب ،
ومهارة الرسم الدقيق  ،وإعداد بعض الوساصل التعليمية (مثل المصورات والمجسمات ) الخاصة بعلم األرض .
سادساا  - :مساعدة المتعلمين على كسب الهتمامات والميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية :
تنمية الشعور بالمشكالت وإثارة التساؤلت حولها ومحاولة تفسيرها ينمي الميول نحو هذ األشياء وبالتالي جعل الطالهب
شريكاا في عملية التعلم والتعليم
ومن هذ الهتمامات والميول العلمية  :الهتمهام بتصهنيف وتجميهع العينهات ومعرفهة طهرق حفه

آثهار المخلوقهات الحيهة ،

والقهراءة العلميههة الموجهههة واسههتخدام األجههزة واألدوات والمههواد فههي إشههباع الهوايههات وتنميهة حههب األحيههاء النافعههة فههي
نفوسهم والميل إلى رعايتها وشغل أوقات الفراغ وحسن اختيار المهنة وفق ما تسم

به قدراتهم .

سابعاا - :مساعدة المتعلمين في تعرف المنجزات العلمية للعلماء المسلمين والعرب  ،واحترام العمل وتقدير والتمثل به
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وذلك عن طريق تعريف المتعلمين بمنجزات العلماء المسلمين والعهرب والقهراءة عمها قهدموا ويقهدمو

مهن أعمهال  ،ليكهو

دافعاا لهم للتمثل بهم ،ومن هؤلء العلماء  ،وابن الصوري  ،والرازي  ،وأبو المنصور الخازني ،والغساني في تصنيف النبات ،
وابن سينا.
ثامناا  - :مساعدة المتعلمين على تذوق العلم ( علم األرض ) وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية :
وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمتعلمين لتنمية التهذوق العلمهي وأوجهه التقهدير العلميهة لهديهم بصهورة وظيفيهة بمعنهى
غرس اإليما

بالعلم وبقيمته في حل المشهكالت التهي تواجهه اإلنسها

والهدور الهذي يقهوم بهه العلمهاء فهي سهبيل ذلهك ،

ويدركوا أهمية األجهزة واألدوات في تقدم تطوير علم األرض وتقدير جهود العلماء والجهود التي تبذلها الدولة من أجل رفهع
مستوى المعيشة لألفراد  ،وتعريفهم بالجهود والتضحيات التي قدمها علماء األحياء ويقدمونها لتوفير الستنارة ورفها بنهي
اإلنسا

،

تاسعا  -:مساعدة المتعلمين على كسب قدر مناسب من مهارات التصال والتعلم الذاتي المستمر :
وذلههك بتنميههة مهههارات التصههال عههن طريههق التحههدث مههع اآلخههرين ليكههو

قههادراا علههى إدراك مشههاعر اآلخههرين وحاجههاتهم

واهتماماتهم  ،وإتاحة الفرصة للمتعلمين للتعلم من بعضهم الهبعض عهن طريهق المجمعهات التعليميهة  ،والعمهل الميهداني
والرحالت العلمية  ،وتنمية مهارات التعلم
الذاتي باستخدام األجهزة العلميهة كالحاسهوب وشهبكات المعلومهات فهي دراسهة علهم األرض  ،وقهراءة الهدوريات العلميهة
والمجالت العلمية  ،وإجراء التجارب  ،ومشاهدة األفالم العلمية ، ،وما يستجد من أوعية ومصادر للمعلومات  ،وقهراءات حهرة
لكتب تنمي الثقافة العلمية وأخبار وموضوعات علمية في الجراصد والمجالت .
عاشراا  -:مساعدة المتعلمين على كسب عادات إيجابية في التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة :
وذلك بالستخدام األمثل لها عن طريق :
تعريف المتعلمين باألحياء النافعة في البيئة وخاص ا
ة بيئة المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها .
تعريف المتعلمين بأهمية الغطاء النباتي كمصدر غذاء وطاقة .
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توزيع منهج مادة (علم األرض)
األسبوع

التاريخ
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( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الفصل األول ( المعادن )

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

تابع الفصل األول ( المعادن )

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الفصل الثالث( الصخور الرسوبية والتحولة )

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

تابع الفصل الثالث( الصخور الرسوبية والتحولة )

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

الفصل الرابع ( المياه الجوفية )

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الفصل الخامس ( الصفائح األرضية )

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

الفصل السادس ( البراكين )
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الفصل السابع ( الزالزل )

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الفصل الثامن ( لألحافير والسجل الصخري )

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

تابع الفصل الثامن ( لألحافير والسجل الصخري )
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الفصل الثاني ( الصخور النارية )
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات
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مسرد تحضير مادة علم األرض
اليوم

التاري

األحد

14 / /هه

الثنين

14 / /هه

الثالثاء

14 / /هه

األربعاء

14 / /هه

الخميس

14 / /هه

معلمة المادة

..............

الصف

الحصة

المشرفة التربوية

..............

عنوا

الدرس

التوقيع

قاصدة المدرسة

..............
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الدرس
الفكرة الرئيسية

تشكل الصخور الرسوبية
تصنف الصخور الرسوبية بناءا على طريقة تشكيلها

المفردات

(الرسوبيات -التصخر -السمنتة -التطبق)

الصفحات

األهداف

اليوم
التاريخ
-1يتبع تشكل الصخور الرسوبية
-2يوضح عملية عملية التصخر.

اإلجراءات أو
التجربة البديلة

الحصة  -الفصل
تجربة استهاللية

التدريس
التدريس
الرسوبيات  :هي قطع صغيرة من
الصخر انتقلت وترسبت بفعل المياه
والرياح والجليديات والجاذبية.
خطوات تكون الضخور الرسوبية:

-1

التجوية .

-2

التعرية

-3

الترسيب.

الواجب :

المسار اإلختياري

التدريب
التدريب

تجربة -:
نموذج لتطبيق الرسوبيات
 كيف تتشكل الطبقات في الصخورالرسوبية؟

عدد خطوات تكون الضخور الرسوبية ؟

استراتيجية التدريس

فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات +
التدريس التبادلي  +القبعات الست +
المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر،
زواج ،شارك  +البطاقات المروحية +
الرؤوس المرقمة & أخرى

ما الذي حدث هنا ؟

التقويم
التقويم

 -1صف كيف تنتج
الرسوبيات عن التجوية
والتعرية ؟
 -2ارسم مخططا ً  .اعمل
مخططا لتوضيح لماذا
تستقر الرسوبيات في
الطبقات ؟
 -3وضح كيف يتشكل
التطبق المتدرج
باستخدام الرسم ؟
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األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير

وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
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+

الكتاب االلكتروني
+

سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

المسار اإلختياري

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /علم األرض

المسار اإلختياري

)من  48ساعة الى  72ساعة (

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

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /علم األرض

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
----------------------------------------------

المسار اإلختياري

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /علم األرض

بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185

المسار اإلختياري

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /علم األرض

---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان

المسار اإلختياري

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /علم األرض

المسار اإلختياري

SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /علم األرض

0558396004
0558396119
0505107025

المسار اإلختياري

