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   املووو  :   املصائد النفطية  .                    -"1ورقة عمل "

 ." Marzano رزانواروبرت م: توظيف إستراتيجية  اهلدف 

    المختلفةة مهارات التفكير  يقيس   نموذج :  اقترح روبرت مارزانو، باحث تعليمي 

داخة  الرةرف  الطالب ستوى التفكير لدى م تحسين  لمساعدة في والتي تهدف إلى ا

  .الصفية 

 : جماعي . اإلجراء " األداء "                      دقائق . 5:  الوقت املقرتح

 .  Organizing بين مجموعتين أوجه الشبه واالختالفمهارة تحديد  :  مستوى مهارة التفكري

 -مؤشرات األداء :

 إنتاج  نشاط  تدريبي  في مجا  المحبس النفطي . -

 بين بعض المفاهيم والمصطلحات النفطية . مقارنة  إجراء -

 تقديم ترذية راجعة حو  ما قدمت المجموعة .  -

 المجموعات التالية .، حدد أوجه الشبه واالختالف بين : بالتعاون مع أفراد مجموعتك 1 النشاط

 أو المصدر  صخور الرطاء صخور الخزان وجه المقارنة

   وجه االختالف

   وجه الشبه  

 محبس تركيبي محبس ترسيبي ارنةوجه المق

   الشبهوجه 

    االختالفوجه 

صنف الصخور التي أمامك إلى مجموعتين وفق أوجه : بالتعاون مع أفراد مجموعتك ، 2 النشاط

 .االختالف بينهما  لتكوين صخور خزان وصخور غطاء 

 

 



   ة  .املووو  :   املصائد النفطي                          -"2ورقة عمل "

 ." Marzano رزانواروبرت م: توظيف إستراتيجية  اهلدف 

    المختلفةة مهارات التفكير  يقيس   نموذج :  اقترح روبرت مارزانو، باحث تعليمي 

داخة  الرةرف  الطالب ستوى التفكير لدى م تحسين  لمساعدة في والتي تهدف إلى ا

  .الصفية 

 : جماعي . اإلجراء " األداء "                      دقائق . 5:  حالوقت املقرت

 . Evaluation  مهارة إصدار حكم :  مستوى مهارة التفكري

 -مؤشرات األداء :

 إنتاج  نشاط  تدريبي  في مجا  المحبس النفطي . -

 .  إصدار حكم على إمكانية تواجد النفط في  احد المحابس النفطية  -

 جعة حو  ما قدمت المجموعة . تقديم ترذية را -

أي المواقع التالية تعتبر األق  احتماال : بالتعاون مع أفراد مجموعتك ،  1النشاط

 لتكوين محبس نفطي .
 

 

: باإلشارة إلى المقطع المقاب   وضح لماذا البئر ال ينتج 2النشاط 

نفط؟ 

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

ما اسم أكثر طبقة يمكن أن نحفر بها للحصو  على النفط  ،  -
 وضح سبب اختيارك  لها ؟

 
 



 . املووو  :   املصائد النفطية    -"3ورقة عمل "

 ." Marzano رزانواروبرت متوظيف إستراتيجية :  اهلدف 

    المختلفةة مهارات التفكير  يقيس   نموذج :  اقترح روبرت مارزانو، باحث تعليمي 

داخة  الرةرف  الطالب ستوى التفكير لدى م تحسين  لمساعدة في والتي تهدف إلى ا

  .الصفية 

 دقائق . 5:  الوقت املقرتح

 : جماعي . اإلجراء " األداء "

 Knowing & Analyzingمهارة المعرفة والتحلي     :  مستوى مهارة التفكري

 -مؤشرات األداء :  

 مناقشة المجموعات بإستراتيجية  مارزانو في التدريس . -

 المحبس النفطي .إنتاج  نشاط  تدريبي  في مجا    -

صخور  –صخور خزان  –غاز  –ماء رسم محبس نفطي وتحديد أجزاؤه ."  -

 صخور غطاء "  . -مصدر

 تقديم ترذية راجعة حو  ما قدمت المجموعة .  -

: بالتعاون مع أفراد مجموعتك ارسم محبس نفطي وحدد عليه أجزاؤه  النشاط

 الرئيسة .

 

 

 

 

 

 

 

 



 املووو  :   املصائد النفطية  .   -"4ورقة عمل "

 ." Marzano رزانواروبرت متوظيف إستراتيجية :  اهلدف 

    المختلفةة مهارات التفكير  يقيس   نموذج :  اقترح روبرت مارزانو، باحث تعليمي 

داخة  الرةرف  الطالب ستوى التفكير لدى م تحسين  لمساعدة في والتي تهدف إلى ا

  .الصفية 

 دقائق . 5:  الوقت املقرتح

 : جماعي . اإلجراء " األداء "

     Think – Pair – Shareشارك     –أقرن  –مهارة فكر   : مستوى مهارة التفكري

 -مؤشرات األداء :

 مناقشة المجموعات بإستراتيجية  مارزانو في التدريس . -

 المحبس النفطي .إنتاج  نشاط  تدريبي  في مجا    -

 طرح قضية للمناقشة في مجا  المحبس النفطي  . -

 ا قدمت المجموعة . تقديم ترذية راجعة حو  م -

 :  خبراتك معهم وتباد    هم: بالتعاون مع أفراد مجموعتك شارك النشاط

في بعض تراكيب الصخور  جتاريةعدم توفر النفط بكميات "  

 بالرغم من   لدولة اإلمارات العربية املتحدةسطحية  تحت  

 .  خزانصخور صخور غطاء وعلى  التراكيباحتواء تلك 

 

 

 


