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 : االتعليمات الرسمية -
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 المكتسبات القبلية -

تصنيف الكائنات -تكيف الكائنات الحية مع وسطها الطبيعي -مكونات الوسط الطبيعي -األجزاء الرئيسية للنباتات-تصنيف الحيوانات الفقرية

 الترسب  –النقل  –الحت  .الحية
 

 : المقطع األول 
 
 :من المقطع األول  الكفاية المستهدفة-

من خالل مالحظة عينات من المستحاثات و مناوالت لتحضير  و ظروف اإلستحاثة  يكون التلميذ قادرا على تعريف المستحاثات و وصف آلية  
  .قوالب من الجبس لكائنات حية في القسم

 
 :الديداكتيكية للمقطع األول  الوضعية-

: تسمى  هذه اآلثار  ي الصخور الرسوبيةف حية ثار لكائناتبصمات وآطبقات رسوبية تحتوي على وجية الحظنا أثناء الخرجة الجيول
 .بواسطتها يتم تأريخ الطبقات الرسوبية و تحديد و سط ترسبه   مستحاثات

 المستحاثات؟ فماهي-
 تتم اإلستحاثة ؟ وكيف-
 تحاثات ؟سالم الجيولوجيةهمية األما هي  -

 
 : تصميم فقرات المقطع األول -

 الزمن و التأريخ الجيولوجي                                                    
 :مقدمة -
I  -   ؟ تعريف المستحاثات و اإلستحاثة 
 ماهي المستحاثات ؟  -  1
 ؟ اإلستحاثة ف تتم يك -   2
 
 
 
 



 تعريف المستحاثات و اإلستحاثة  :سيرورة تعلمات المقطع األول  -
 

 موارد رقمية الوسائل التعليمية أنشطة التلميذ أنشطة االستاذ القدرات المستهدفة األهداف التعلمية

بناء المفاهيم بواسطة  المستحاثات التلميذ يعرف
 التجريد و التعميم والنقل

عرض عينات من 
المستحاثات على 

مالحظة   التالميذ
 مورد رقمي 

العينات و يالحظ 
يالحظ المورد الرقمي 

ثم يعرف مفهوم  
 المستحاثة

عينات من 
 المستحاثات 
 مورد رقمي

 مورد رقمي
 

 مورد رقمي
 

 د رقميمور 

يحضر قوالب داخلية 
وخارجية من الجبس 

لكائنات  و عظام لقواقع
 . حية لنمذجة اإلستحاثة

تقديم العمل و االنتاجات 
 بدقة وعناية

لتمثيل الظواهر  النمذجة 
 العلمية

يساعد التالميذ على 
تحضير قولب داخلية 

لقواقع و  وخارجية 
عظام الحيوانات و 

 أوراق األشجار

 جبس  ينجز المناوالت
 زيت
 قواقع
 عظام 

 أوراق األشجار

 

يصف آلية وظروف 
 .اإلستحاثةتشكل 

موضعة الظواهر 
في الزمان و الجيولوجية 

 المكان
بتاء المفاهيم بواسطة 

 التجريد

على تحضير يساعد 
قوالب لقواقع 
الحيوانات من 

التالميذ على الجبس 
مالحظة وتحليل 

 مورد رقمي 

مالحظة مورد رقمي 
يلخص مراحل تشكل 
ستسطاح مستحاثة   وا 

 مورد  رقمي مورد رقمي 

 
 :المقطع الثاني 

 
 ماهي أهمية المستحاثات ؟    :الكفاية المستهدفة من المقطع الثاني -

و بعض  الطبقات الرسوبية من خالل محتواها اإلستحاثي  ترسب  طوس و  زمن تحديد  قراءة السلم اإلستراتيغرافي و  يكون التلميذ قادرا على
 . مبادئ علم الطبقات

 :الوضعية الديداكتيكية للمقطع الثاني -
 .و قنافذ البحر مستحاثات تسمى األمونيتات  على تحتوي  متراكبة  رسوبية اتء الخرجة الجيولوجية إكتشفنا طبقأثنا
 ، الطبقات الرسوبية يسمى علم الطبقات و ِيرخ االذي يدرس  لعلماإن  

 فما هي مبادئ علم الطبقات           
 هي األهمية الجيولوجية لهذه المستحاثات ؟ فما  -        

 كيف يتم تأريخ الطبقات الصخرية ؟-         
 
 : تصميم فقرات المقطع الثاني -

II –   ؟؟ لمستحاثات ما هي األهمية الجيولوجية ل 
 ؟مبادئ علم الطبقات   -1

 مبدأ التراكب      
 مبدأ اإلستمرارية       
 مبدأ التماثل المستحاثي       
 . التحيين  مبدا      

 ماهي أنواع المستحاثات ؟ -2

 المستحاثات الطبقاتية الجيدة  -

http://adf.ly/1GVvrp
http://adf.ly/1GVvrp
http://adf.ly/1GMz6h
http://adf.ly/1GMz6h
http://adf.ly/1GJK0N
http://adf.ly/1WXGxn
http://adf.ly/1WXGxn


 .المستحاثات السحنية  -
 السلم اإلستراتيغرافي   - 3         
         

 همية الجيولوجية للمستحاثات ؟ ما هي األ  : سيرورة تعلمات المقطع الثاني -
 

 موارد رقمية الوسائل التعليمية أنشطة التلميذ االستاذأنشطة  القدرات المستهدفة األهداف التعلمية 

يكتشف التلميذ 
 مضمون مبدأ التراكب

موضعة الظواهر 
في الجيولوجية 
   الزمانالمكان و 

مساعدة التالميذ 
المقطع  على تحليل 

الجيولوجي للرواسب 
المالحظة أثناء 

 الخرجة الجيولوجية

 طبقاتحلل و يرتب الي
حسب أقدميتها ويعلل 

هذا الترتيب حسب 
 مضمون مبدأ التراكب

خطاطة لمقطع 
 جيولوجي

أعمدة إستراتيغرافية 
 محلية

 

يكتشف التلميذ مبدا 
 اإلستمرارية

موضعة الظواهر  
 العلمية في المكان

مساعدة التالميذ 
على مقارنة مقطعين 
جيولوجين متماثلي 

السحنة في منطقتين 
 متباعدتين

يحلل و يقارن ثم يرتب 
الطبقات حسب 

أقدميتها ليكتشف 
مضمون مبدأ 

 .اإلستمرارية

مقطعين جيولوجيين 
متماثلي السحنة في 
  .منطقتين متباعدتين

 

يكتشف التلميذ مبدأ 
  الحالية

موضعة الظواهر 
 العلمية في الزمن

مساعدة التالميذ 
 تنتاجإس  على 

مضمون مبدأ 
 .الحالية

 يستنتج مضمون
 .مفهوم الحالية

  

يكتشف التلميذ 
مميزات المستحاثات  

 الطبقاتية

مساعدة التالميذ  لتنظيم والتصنيف
جدول  لتحليل 

يلخص مميزات 
كمستحاثة  النوتيل  

 . طبقاتية و دورها

حلل الجدول و يستنتج 
مميزات المستحاثات 

الطبقاتية مثل 
و يستنج . األمونيت 

دورها في تأريخ  
 .الرواسب

يلخص خاصيات جدول 
 . األمونيت

 

يكتشف التلميذ 
مميزات المستحاثات 

 السحنية

مساعدة التلميذ على  التنظيم والتصنيف
تحليل جدول يلخص 

مستحاثات  مميزات 
 .قنافذ البحر

يحلل الجدول و 
يستنتج خاصيات 

المستحاثات السحنية 
و دورها في تحديد 

 .وسط الترسب

جدول يلخص مميزات 
 .قنافذ البحر

 

يكتشف التلميذ 
عتاصر السلم 
 اإلستراتيغرافي

موضعة الظواهر *
الزمان  العلمية في 

 والمكان
قياس الظواهر *

 .العلمية
التنظيم والتصنيف *

 و الترتيب

مساعدة التالميذ 
على إكتشاف 

مستحاثات طبقاتية 
جيدة أخرى و ترتيبها 

حسب أقدمتها 
 .النسبية

التلميذ زمن  يرتب 
المستحاثات عيش هذه 

الطبقاتية ليستنتج 
مفهوم السلم 
 .اإلستراتيغرافي

خطاطة للسلم 
 .اإلستراتيغرافي

 مورد رقمي

يحدد التلميذ زمن و 
وسط ترسب الطبقات 
الرسوبية المالحظة 

موضعة الظواهر *
العلمية في الزمان و 

 .المكان

مساعدة التلميذ على 
تحديد زمن و مكان 

ترسب الرواسب 

يطبق التلميذ المبادئ 
و المعلومات المكتسبة 
حول المستحاثات و 

  مقطع جيولوجي

http://adf.ly/1HJvEm
http://adf.ly/1HJvEm


أثناء الخرجة 
 الجيولوجية

الربط المنطقي *
للمعلومات بهدف 

 .التأريخ

المالحظة أثناء  
 الخرجة الجيولوجية

مبادئ علم الطبقات 
لتأريخ و تحديد وسط 

الترسب لطبقات 
مالحظة أثناء الخرجة 

 الجيولوجية
ينجز التلميذ بحثا حول 

حياة وإنقراض 

 الديناصورات

البحث عن 
المعلومات من 
 مصادر متنوعة

مطالبة التالميذ 
 بإنجاز البحث

  مصادر متنوعة جاز البحثإن

 
 الدورة الرسوبية   : وضعية الديداكتيكية للمقطع الثالثال

هذا التواجد يفسره الجيولوجيون بظاهرة التجاوز و .صخرية قارية  التبحرية في تشك حية نا مستحاثات لكائناتأثناء الخرجة الجيولوجية إكتشف
 اللتان تشكالن دورة رسوبية . ع البحري التراج

 ؟فما معنى التجاوز البحري -
 ؟ما معنى التراجع البحري -
 ؟ ما هي مراحل الدورة الرسوبية  -

 

 الدورة الرسوبية :  ثالثةتصميم فقرات المقطع ال-
I  -   ؟تعريف  تعريف الدورة الرسوبية 

 التجاوز البحري؟   - 1        
 ؟التراجع البحري - 2         

 
 الدورة الرسوبية :  الثالث المقطع  سيرورة تعلمات -
 

 موارد رقمية الوسائل التعليمية أنشطة التلميذ أنشطة االستاذ القدرات المستهدفة األهداف التعلمية

يعرف التلميذ مفهوم 
 التجاوز البحري

بناء المفاهيم بواسطة 
 التجريد و التعميم والنقل

التالميذ إلى  إستدراج
تعريف مفهوم 
 التجاوز البحري

يحلل خرائط مواقع 
البحار القديمة و 
يستنتج مفهوم 
 التجاوز البحري

 مقاطع جيولوجية
خرائط جيولوجية 

 قديمة

 

يعرف التلميذ مفهوم .
 التراجع البحري

بناء المفاهيم بواسطة 
 التجريد و التعميم والنقل

التالميذ الى  إستدراج
تعريف مفهوم 
 التراجع البحري

يستنتج التلميذ 
مفهوم التراجع 

 البحري

مقاطع و أعمدة 
 طبقاتية 

 

يعرف التلميذ الدورة 
 الرسوبية 

بناء المفاهيم بواسطة 
 التجريد و التعميم والنقل

إستدراج التالميذ الى 
تعريف الدورة 

 الرسوبية 

يستنتج التلميذ 
مفهوم الدورة 

 الرسوبية 

  

 
  
 

 
             

 


