المبحث  :علوم االرض والبيئة

تحليل محتوى

الصف  :اول علمي

عنوان الوحدة  :المواد االرضية الصلبة

المواضيع والمفردات
 -المعادن

الفصل الدراسي االول

الحقائق

المفاهيم

 صنفت المعادن بناء على االيون السالبفي الصيغة الكيميائية

 المادة المتبلورة البلورة المعدن البريق االنفصام المكسر الصخر الممال الحرارياالرضي
 النسيج سلسلة تفاعل بوين عملية التبلور الجزئي الصخور الرسوبية عملية التصخر التحول الصخور المتحولة -التربة

 درجة الحرارة تزداد بمتوسط (  01س) لكل (  ) 0كم عمقا
 تشكل الصخور الرسوبية غطاء رقيقايغلف حوالي (  )% 57من سطح االرض
 -الصخور

 تمثل الصخور المتحولة نسبة قليلة منحجم مكونات صخور القشرة االرضية

اعداد االستاذ  :محمد العقيلي

الصفحات  :من  01الى94
التعميمات

 توجد جميعالمعادن في حالة
متبلورة

المهارات

 التعاون في العملالجماعي

القيم واالتجاهات

 االيمان باهللعزوجل والتمعن في
مظاهر قدرته

 المالحظة يزيد عدد معادنالقشرة االرضية على  -الفهم واالستيعاب
 9االالف معدن
 ربط المفاهيمببعضها
 المحتوى المعدنيللصخر الناري يحدد
 تصميم جداوللونه
مقارنة
 تمتاز الصخورالرسوبية باحتوائها  -جمع بيانات عن
المعادن والصخور
على مجموعة من
المهمة في حياتنا من
المعالم التي تميزها
عن الصخور النارية شبكة االنترنت
وعرضها على
والمتحولة
زمالئهم

 حب العلم تقدير عمل علماءالجيولوجيا
 الحث على التعاونوالعمل الجماعي

المبحث  :علوم االرض والبيئة
الصف  :اول علمي
المواضيع والمفردات

 -الغالف الجوي

تحليل محتوى

الحقائق

 يتكون الغالف الجوي من اربعطبقات رئيسية
 يتكون الهواء من خليط منالغازات

 -الماء في الغالف الجوي

 يستخدم الفرق بين درجةالحرارة ودرجة الندى كمؤشر
للرطوبة النسبية
 يبرد الهواء ذاتيا بمتوسط ( 01س  /كم اذا كان جافا
وبمعدل (  ) 8 -7س  /كم اذا
كان رطبا

اعداد االستاذ  :محمد العقيلي

الفصل الدراسي االول

عنوان الوحدة  :االرصاد الجوية
المفاهيم

 الغالف الجوي تلوث الهواء الهطل الحمضي التبخر حوض التبخر الطاقة الكامنة للتبخر الرطوبة المطلقة ضغط البخار االشباع الرطوبة النسبية التكاثف -التبريد

التعميمات

 تسمى طبقةالتروبوسفير الطبقة
المناخية

الصفحات  :من  75الى 57
القيم واالتجاهات
المهارات

 التعاون في العملالجماعي

 االيمان باهللعزوجل والتمعن في
مظاهر قدرته

 المالحظة يسمى الهواء جافااذا كانت رطوبته
النسبية أقل من (
)%011
 يتكون الندى عندتكاثف بخار الماء
الزائد عن اشباع
الهواء

 حب -الفهم واالستيعاب

العلم

 ربط المفاهيمببعضها

 تقدير عمل خبراءالغالف الجوي

 تصميم جداولمقارنة

 الحث على التعاونوالعمل الجماعي

 -كتابة مقالة

المبحث  :علوم االرض والبيئة

تحليل محتوى

الصف  :اول علمي
المواضيع والمفردات

 -المياه السطحية والجوفية

 -الموارد المائية في االردن

اعداد االستاذ  :محمد العقيلي

الفصل الدراسي االول

عنوان الوحدة  :المياه
الحقائق

المفاهيم

 تغطي المياه حوالي (  - ) % 50الدورة المائية الهطلمن سطح الكرة االرضية
 الحوض المائيالسطحي
 تتوزع المياه تحت سطح الموازنة المائيةاالرض في الجزء العلوي من
 المياه الجوفيةالقشرة االرضية
 الخزانات الجوفية المسامات تتراوح كميات االمطار في تكوين وادي السيراالردن بين اقل من (  )011مم
 النفاذيةسنويا في المناطق الصحراوية
 منسوب المياه الجوفيةواكثر من  711مم سنويا في
– الضخ االمن
المرتفعات الشمالية الغربية
 الحصاد المائيالمياه العادمة المعالجة -المياه الرمادية

الصفحات  :من  58الى 011
التعميمات

 كلما قلت شدةالهطل وزاد زمن
الهطل زاد معدل
االرتشاح

المهارات

 التعاون في العملالجماعي

القيم واالتجاهات

 االيمان باهللعزوجل والتمعن في
مظاهر قدرته

 المالحظة -حب العلم

 الصخور الومليةوالصخور البازلتية
كثيرة التشققات
 االردن هي الدولةالثالثة االفقر في
العالم في موارد
المياه

 الفهم واالستيعاب ربط المفاهيمببعضها
 تصميم جداولمقارنة
 -كتابة بحث علمي

 تعد المياه الجوفيةالمصدر الرئيس
لمياه الشرب في
االردن

 تقدير عمل خبراءالمياه
 الحث على التعاونوالعمل الجماعي

