كيف تذاكر الجيولوجيا
للصف الثالث الثانوي العام؟
عزيزي طالب الصف الثالث الثانوي من املهم أن تتعلم كيف تستفيد من بنك املعرفة املرصي (Egyptian Knowledge
 )Bankبداية من تعرف مخرجات التعلم التي تسعى إىل تحقيقها ،واختيار مصادر التعلم املتاحة ،وكيفية التعامل معها ،وانتها ًء
مبرحلة تقييم نفسك ،والسطور التالية تساعدك يف هذا املجال.
 ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.egمــن خــال كل مــن:
اســم املســتخدم وكلمــة الــر  ،وهــو مــا ســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك الشــخيص
باملوقــع.
 مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https://lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم الصــف ثــم
تخــر (الجيولوجيــا والعلــوم البيئيــة للصــف الثالــث الثانــوي ) ثــم املتابعــة عــى الرابــط التــايل :
https://lms.ekb.eg/courses/34c172a5-c567-4e89-b590-0fbd1d612f2a
 حدد الباب الذي تريد تعلمه من مقرر الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي وليكن (الباب الثالث الصخور )
 حدد املوضوع الذي تستهدف تعلمه وليكن ( الصخور).
 تعــرف نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع (علـ ًـا بأنــه تــم وضــع نواتــج التعلــم لــكل موضوعــات املقــرر لهــذا العــام يف جــدول
خــاص مرفــق) وســوف تجــد أن نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع مــا يــي أن تكــون قــاد ًرا عــى أن:
 يوضح كيفية حدوث دورة الصخور ىف الطبيعة.
 يحدد األقسام الرئيسة للصخور.
 يفرس تغري الصخور من نوع إىل آخر خالل دورة الصخور.
 مييز بني عمليات التحجر والتحول والتبلور.
 يرشح ظروف تكوين الصخور النارية.
 يحدد مكان تكوين الصخور النارية من دراسة نسيجه .
 يوضح العالقة بني التربيد والتبلور.
 يحلل األشكال البيانية الخاصة بالرتكيب املعدين للصخور النارية .
 مييز بني األنواع املختلفة للصخور النارية من حيث الرتكيب املعدىن.
 يقارن بني الصخور الجوفية والصخور الربكانية والصخور املتداخلة.
 مييز بني أشكال الصخور النارية التحت سطحية.
 يوضح كيفية تكوين الصخور الرسوبية.
 مييز بني األنواع املختلفة للصخور الرسوبية مع ذكر أمثلة لكل نوع.
 يفرس تكون الصخور املتحولة .
 مييز بني األنواع املختلفة للصخور املتحولة.
 يوضح مفهوم الربكان وأجزائه.
 يرشح تأثريات الرباكني عىل القرشة األرضية .
 مييز بني أشكال الصخور النارية السطحية الربكانية .
 مييز بني الربيشيا الربكانية واملقذوفات الربكانية.
 يحلل صور لعينات صخرية مختلفة.
 يوضح دور العلامء يف مجال الجيولوجيا .
 حدد املوضوع الفرعي الذي تريد تعلمه وليكن الصخور ودورتها ىف الطبيعة
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 اسأل نفسك  :ما الذي أتوقع تعلمه عن دورة الصخور يف الطبيعة.
 حدد ناتج التعلم الخاص بالجزء املراد استذكاره :يوضح كيفية حدوث دورة الصخور ىف الطبيعة.
 لتحقيــق هــذا الناتــج عليــك بالقـراءة الرسيعــة للجــزء املـراد اســتذكاره مــن الكتــاب املــدريس املوجــود يف صــورة ملــف PDF
مــن خــال املصــادر املتاحــة لتحقيــق ناتــج التعلــم :
 استخدم بنك املعرفة
 رشكة  York Pressعىل الرابط التايل:

https://lms.ekb.eg/repository/resource/815b6dda-1466-4e27-8b1e-7801945b8dbd/ar
ميكنك األن وبعد قراءة املوضوع كتابة األفكار الرئيسة للجزء موضع االستذكار:
yyمفهوم الصخر.
yyالتمييز بني الصخور النارية والرسوبية واملتحولة.
 yyالخصائص العامة للصخور النارية.
yyالخصائص العامة للصخور الرسوبية.
yyالخصائص العامة للصخور املتحولة.
yyدورة الصخور يف الطبيعة.
مناذج من األسئلة التي ميكنك طرحها عىل نفسك:
 أي من العوامل اآلتية التي تسبب تحول الصخور الرسوبية إىل نارية؟
yyالتعرية.
yyالحرارة والضغط.
 yyاالنصهار ثم التربيد.
yyالتجوية.
وميكنك تقييم نفسك من خالل الرجوع إىل الرابط التايل عىل يورك برس:
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4692bbaf-898e-4b9e-8ec6-9d219819e5b2/ar
حيــث يوجــد مجموعــة مــن األســئلة مرتبطــة باملوضــوع تخــر االجابــة التــي تراهــا صحيحــة أو دون االجابــة املناســبة ثــم اضغــط
إرســال اإلجابــة وســوف يصلــك الــرد باإلجابــة الصحيحــة يف كل حالــة وبهــذا ميكنــك تقييــم تعلمــك يف هــذا املوضــوع.
 انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر ؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
 دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة؛ لتستفيد منها عنام تعود للمراجعة
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