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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين

الزمالء والزميالت معلمي ومعلمات الجيولوجيا للصف الحادي عشر العلمي:

     يسرنا أن نضيف لكم وعاًء جديًدا من أوعية الجيولوجيا للحادي عشر العلمي وهو 
وإجاباتها،  )ابحث(  أنشطة  يتضمن  أن  اللجنة  ارتأت  حيث  واألنشطة.  التمارين  كتاب 
أنشطة )جّرب( وإجاباتها إضافة إلى الفكرة الرئيسة للمشروع وبعض التوجيهات الخاصة 

بتنفيذها، كما يتضمن إجابات مراجعة األقسام وأسئلة تقويم الفصل.

الجيولوجية في بداية هذا       كما حرصنا أن نقدم إجراءات األمن والسالمة والرحلة 
الكتاب.

     إنكم على وعي تام بأهمية التجريب في مواد العلوم وفي الجيولوجيا بشكل خاص، 
ونود أن تظهروا اهتماًما كبيًرا في متابعة المتعلمين أثناء تنفيذ األنشطة )ابحث وجّرب( 
وأثناء تنفيذ المشاريع العلمية، وحثهم على توظيف مهارات البحث والتقصي من خالل 
توجيههم نحو توظيف عمليات العلم المختلفة: المالحظة، االستدالل، التصنيف، وضع 
الحياة  في  العلمية  للمادة  التطبيقي  الجانب  إبراز  منكم  نود  كما  التجريب،  الفروض... 

العملية للمتعلمين.

شاكرين لكم حسن أدائكم وحرصكم على النمو والتطّور.

واهلل الموفق

                                                                            المعّدون



4

الفهرس            الوحدة األولى

األمن والسالمة في اخملتبرات العلمّية
الرحلة اجليولوجّية

منوذج إلعداد رحلة جيولوجّية

الفصل األّول: املعادن
مخطط الفصل األول

القسم -1 )املعادن والبنية البّلورّية(

مراجعة القسم 1 )املعادن والبنية البّلورّية(

مراجعة القسم 2 )تصنيف املعادن(

املشروع

أسئلة التقومي للفصل األول

الفصل الثاني: البّلورات
مخطط الفصل الثاني

أنشطة القسم 1 )التماثل البّلوري( 

مراجعة القسم 1 )التماثل البّلوري(

أنشطة القسم 2 )أسس تقسيم البّلورات - الفصائل البّلورّية( 

مراجعة القسم 2 )الفصائل البّلورّية(

املشروع

أسئلة التقومي للفصل الثاني

الفصل الثالث: التعدين
مخطط الفصل الثالث

مراجعة القسم 1 )التعدين - طرائق نشأة اخلامات(

املعدنّية  اخلامات   - اخلامات  تركيز   - استخراج  أنشطة القسم 2  )طرائق 

باإلمارات(

مراجعة القسم 2

املشروع

أسئلة التقومي للفصل الثالث

7

9

12

13

15

16

18

20

22

24

34

36

37

39

40

49

50

52

58

60

61

63

65

68

70



5

الفهرس            الوحدة الثانية

الفصل الرابع: النفط
مخطط الفصل الرابع

املصائد   - النفط  هجرة   - النفط  نشأة   - أنشطة القسم -1  )النفط 

النفطّية(

املصائد   - النفط  هجرة   - النفط  نشأة   - مراجعة القسم -1  )النفط 

النفطّية(

أنشطة القسم -2  )طرائق االستخراج - طرائق حفر اآلبار - اإلنتاج والتخزين 

والنقل(

مراجعة القسم -2  )طرائق االستخراج - طرائق حفر اآلبار - اإلنتاج والتخزين 

والنقل(

عن  الناجتة  البيئية  اآلثار   - اإلم��ارات  دولة  في  مراجعة القسم -3  )النفط 

استخراج النفط ونقله وتكريره(

املشروع

أسئلة التقومي للفصل الرابع

الفصُل اخلامُس: املياه اجلوفّية
مخطط الفصل اخلامس

أنشطة القسم -1  )مصادر املياه اجلوفّية وتوزيعها في القشرة األرضّية - أنواع 

اخلّزانات وطرائق االستكشاف - تغيرات اخملزون املائي(

مراجعة القسم -1  )مصادر املياه اجلوفّية وتوزيعها في القشرة األرضّية - أنواع 

اخلّزانات وطرائق االستكشاف - تغيرات اخملزون املائي(

 - اجلوفي  املاء  وحركة  التخزين   - الكيميائي  أنشطة القسم -2  )التقسيم 

موارد املياه اجلوفّية في اإلمارات - تلوث املياه اجلوفية(

 - اجلوفي  املاء  وحركة  التخزين   - الكيميائي  مراجعة القسم -2  )التقسيم 

موارد املياه اجلوفّية في اإلمارات - تلوث املياه اجلوفية(

املشروع

أسئلة التقومي للفصل اخلامس

75

77

78

90

94

97

99

100

102

109

111

112

116

118

123

126

128



6



7

األمن والسالمة في المختبرات العلمية

والبد من تذكير الزمالء والزميالت بأهم إجراءات األمن والسالمة التي ينبغي أن يكون المتعلمون على وعي بها، ومنها:

الدراسة العملية والتجّربة والمالحظة لها أهمية كبيرة في تنمية مدارك الطالب وقدرتهم اإلبداعية ودرجة استيعابهم للمعلومات 

فالتجارب العملية تساعد على زيادة الفهم لطبيعة العلم، والمختبر المدرسي موقع للتعليم تمارس فيه أعمال مبدئية أساسية تتسم 

بالبساطة واإلثارة والمتعة، كما أنها تهدف إلى تنمية اتجاهات سلوكية صحيحة، ويعمل فيه تالميذ كثيرو العدد قليلو الخبرة، 

يدفع بعضهم حب االستطالع والرغبة في االستكشاف إلى تصرفات قد تضر بالمكان وبالعاملين فيه.

ونظًرا ألن االنطباع الذي يبنيه الطالب عن المختبر المدرسي سيبقى أثره كبيرًا خالل حياته العملية بعد مرحلة الدراسة فإنه من 

الواجب علينا أن تؤخذ األمور المتعلقة بتنفيذ شروط السالمة عند اإلنشاء والتجهيز وأثناء العمل بالمختبر المدرسي بعين االعتبار 

والتي نوجزها فيما يلي:

تعليمات السالمة باخملتبر:

يجب مراعاة نظافة المختبر واألدوات المستخدمة به. 1 .

يجب عدم إلقاء المواد الكيميائية في األحواض أو البالوعات إال بعد تخفيفها، وال يجوز نهائيا إلقاء قطع أو قشور الصوديوم  2 .

في األحواض.

يجب أن تكون األرضيات وكذلك أسطح الطاوالت من مواد مقاومة للحريق والمواد الكيميائية وسهلة التنظيف. 3 .

يجب غسل األواني التي بها بقايا مواّد سريعة االشتعال بعد انتهاء العمل بها. 4 .

يجب عدم تخزين المواد الكيميائية أو عينات المـواّد المراد حفظها داخل المختبر إال بأقل قدر ممكن ولحاجة العمل  5 .

فقط.

يجب عدم حفظ السوائل السريعة التبخر إال في الثالجات ويجب االنتباه عند تغطية زجاجات المواد الكيميائية. 6 .

والتراب  الرمال  استخدام  أن  واعلم  لحمايتها،  آخـر  سبيل  يوجد  ال  التي  العبوات  تحت  بالرمل  مملوء  إناء  وضع  يجب  7 .

المتصاص األحماض المنسكبة على األرض من الوسائل اآلمنة من وجهة نظر السالمة.

عند تسخين مواد سريعة االشتعال يجب استخدام حمام مائي. 8 .

ال تحاول أن تدخل بقوة أنبوبة في سدادة فلين أو مطاط، بلل الزجاج بالماء أو الزيت أواًل ألن ذلك يسهل إلى حّد كبير  9 .

هذه العملية.
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يجب تداول المواد الخطرة حسب األسس العلمية، وكمثال عند تخفيف حمض الكبريتيك فإن الحمض يضاف للماء وال  10 .

يضاف الماء إليه.

الفوسفور  المختبر، ومراعاة حفظ  الفعلي لمسؤول  الخطرة كالفوسفور إال تحت اإلشراف  المواد  يجب عدم استخدام  11 .

األبيض واألصفر تحت سطح الماء لمنع اشتعالها تلقائًيا حيث إنها تشتعل بمجرد تعرضها للهواء.

يجب أن يكون بكل مختبر أكثر من مخرج ويفضل أن تكون األبواب من النوع المفصلي التي تفتح للداخل والخارج. 12 .

يجب أن يتأكد محّضر المختبر من فصل الكهرباء وإغالق الغاز والماء عند انتهاء العمل بالمختبر يوميًّا ما لم يكن هناك  13 .

أجهزة تلزمها الكهرباء باستمرار مثل الثالجات أو أجهزة تكييف الهواء لظروف معينة.

يجب على محّضر المختبر إجراء الفحص الدورّي على توصيالت الغاز والمياه والمجاري والكهرباء للتأكد من سالمتها  14 .

واإلبالغ عن أي خلل بها فور اكتشافه.

واإلضاءة  المناسبة  التهوية  توفير  من  التأكد  المختبر  محّضر  على  يجب  15 .

المناسبة بالمختبر.

التأكد من توفير واستخدام مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالمختبرات  16 .

العلميّة، ويجب ارتداء المعطف الخاص بالمختبر من قبل المعلم والطلبة 

والمعلمين  الطالب  والتزام  الفضفاضة  المالبس  ارتداء  باًتا  منًعا  ويمنع 

بين  وإصابات  حوادث  وقوع  لتجنب  بالمختبرات   السالمة  بتعليمات 

الطالب.

يجب إعداد تعليمات وإرشادات األمن والسالمة التي تعلق على جدران  17 .

المختبر مثل عدم التدخين أو تناول المأكوالت أو ترك الشعر بالنسبة للطالبات غير ملفوف ومغطى أو لبس مالبس فضفاضة 

أو ارتداء مالبس غير مناسبة وغيرها من التعليمات التي تدّل على كيفية التصرف عند الطوارئ والتي تتعلق بطبيعة العمل 

بالمختبر.

يجب تجهيز المختبرات بوسائل المكافحة األولية للحريق )طفايات حريق وجرادل الرمل الجاف( واالحتفاظ بها بمكان  18 .

ظاهر بالمختبر وإجراء الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة والتأكد من صالحيتها الستخدامها في حاالت الطوارئ.

وذلك  للطوارئ  بدش  الكيمياء  مختبرات  وتجهيز  األولية  اإلسعافات  ومستلزمات  األولية  لإلسعافات  توفير خزانة  ينبغي  19 .

لسرعة القيام بعملية اإلسعاف األولي في حالة حدوث إصابات ألحد المتواجدين بالمختبر.

يوصى بتوفير وسيلة اتصال باإلدارة وجهاز إنذار لتنبيه المتواجدين بالمختبر في حالة حدوث حريق على أن يتم توصيلها  20 .

بصفة  عملها  لضمان  األجهزة  لهذه  دورية  إجراء صيانة  ويراعى  الحارس  بغرفة  الموجودة  الرئيسية  الحريق  إنذار  بلوحة 

مستمرة.
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الرحلة الجيولوجية

الرحالت الجيولوجية جزء أساسي ومكمل لتدريس مناهج الجيولوجيا لما لها من تأثير على قدرة الطالب على فهم واستيعاب 

الجيولوجيا واكتساب العديد من المهارات الحقلية.

األهداف التعليمية من الرحالت اجليولوجية: 

يكون الطالب قادًرا على التعرف في الحقل على األنواع المختلفة للصخور. 1 .

يكون الطالب قادًرا على تمييز التراكيب الجيولوجية وتعرفها.  2 .

تعرف أحجار البناء في الحقل. 3 .

التنبؤ بإمكانية حدوث كوارث جيولوجية مثل االنهيارات األرضية وتلوث المياه الجوفية. 4 .

تعرف الظروف البيئية الجيولوجية المختلفة. 5 .

التنبؤ بوجود ثروات معدنية.  6 .

يعد الطالب مجموعة من الصور للمظاهر الجيولوجية المختلفة.  7 .

يرسم الطالب مجموعة من المخططات توّضح قطاعات جيولوجية.  8 .

اكتساب الطالب الخبرات الضرورية للعمل في الحقل. 9 .

يتعود الطالب على الدقة في وصف المظاهر الجيولوجية وتسجيل تلك المالحظات.  10 .

تدريب الطالب على العمل التعاوني. 11 .

األدوات الالزمة للرحلة اجليولوجية: 

مطرقة جيولوجية ألخذ العينات. 1 .

بوصلة جيولوجية لتحديد االتجاهات وقياس ميل الطبقات. 2 .

دفتر مذكرات لتسجيل المالحظات ذو غالف سميك وأقالم تلوين. 3 .

عدسة عينية. 4 .

أزميل لتكسير الصخور. 5 .

نصل سكين. 6 .
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حقيبة جمع عينات.  7 .

أكياس صغيرة لحفظ العينات التي يتم جمعها.  8 .

منظار لمشاهدة الصخور والتكوينات الجيولوجية البعيدة.  9 .

آلة تصوير اللتقاط الصور للمعالم الجيولوجية المختلفة.  10 .

آلة تصوير فيديو رقمية.  11 .

خرائط بأنواعها المختلفة لتحديد مواقع التكوينات الجيولوجية.  12 .

صور جوية. 13 .

خوذة رأس.  14 .

شريط متري للقياس.  15 .

اإلعداد للرحلة اجليولوجية مير من خالل ثالث مراحل 

أواًل: مرحلة التخطيط. 

ثانًيا: مرحلة جمع العينات ورسم الخرائط والمالحظات.

ثالًثا: مرحلة إعداد التقارير.

وتتضح أهمية الرحالت الجيولوجية كمشاريع يقوم بها الطالب تحت إشراف المعلمين من خالل مرحلة التخطيط ويستطيع 

الطالب تعرف الكثير من البيانات الحقلية ولذلك يجب اختيار الهدف من الرحلة بعناية والتخطيط الجيد قبل البدء.

بعض التوصيات ملرحلة التخطيط 

مراجعة الرحالت السابقة للموقع. 1 .

تجميع الخرائط والتقارير عن الموقع.  2 .

يقوم المعلم بزيارة الموقع منفردا قبل الرحلة.  3 .

تجميع مجموعة من الصور الجوية في حالة توافرها. 4 .

دفتر مذكرات احلقل  

إن البيانات التي يتم تسجيلها في دفتر الحقل تختلف من شخص إلى آخر ويجب أن تكون دقيقة جًدا وهي أساًسا ترتكز على: 

الصخور والمعادن 1 .

التراكيب الجيولوجية خاصة التي تميز الموقع وتحّدد العمر النسبي للصخور.  2 .

األحافير.  3 .
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وعند دراسة أحد المكاشف الصخرية يتم تسجيل البيانات التالية: 

اسم الوحدة الصخرية )التكوين الصخري(. 1 .

تحديد الموقع.  2 .

قياس السمك.  3 .

تعرف التراكيب الجيولوجية.  4 .

نوع الصخور والمعادن.  5 .

التراكيب الصخرية.  6 .

األحافير:  7 .

أ – التوزيع.   

ب – شكل وحالة األحافير.   

وصف الصخور:  8 .

أ – اللون.   

ب – حجم الحبيبات.   

ج – درجة التصنيف.   

د – شكل الحبيبات.   

هـ - نوع المادة الالحمة.   

و – المسامية.  

 

جمع عينات الصخور واملعادن:

يتم أخذ عينات من المكاشف الصخرية غالًبا من غير األسطح المجواة وبعد تعرفها توضع في أكياس حفظ العينات ويتم ترقيمها 

ثم كتابة بعض التعليقات وتسجيلها في دفتر المالحظات. 

جمع األحافير: 

يتم جمع األحافير لثالثة أهداف: 

تحديد العمر الجيولوجي للطبقات الصخرية وتتابعها.  1 .

إجراء المضاهاة بين الوحدات الصخرية.  2 .

تعرف البيئة الترسيبية للصخور. 3 .

ويفضل االستعانة بمخططات وصور لألحافير قبل بدء الرحلة لسهولة تعرف األنواع التي يتم جمعها. 
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نموذج إلعداد رحلة جيولوجية

أ. المنطقة المطلوب دراستها، مثال: جبل حفيت 

ب. العنوان: دراسة الصخور الرسوبية ومحتواها المعدني واألحفوري.

ج. األهداف: 

قياس سمك الطبقات.  1 .

تعرف المظاهر الطبوغرافية المميزة.  2 .

تصوير آثار عوامل التجوية والتعرية على الصخور الجيرية.  3 .

جمع عينات من الصخور والمعادن. 4 .

جمع عينات من األحافير.  5 .

د. مرحلة ما قبل الرحلة: 

محاضرة للطالب تقدم بعض المعلومات عن الموقع.  1 .

إجراءات األمن والسالمة في الموقع. 2 .

التصرف السليم في حالة حدوث ظرف طارئ.  3 .

هـ. تقسيم الطالب إلى مجموعات )2-3 طالب لكل مجموعة(. 

و. تخطيط مراحل الرحلة. 

ز. تقييم ما بعد الرحلة. 
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الَوْحَدُة األولى

الفصُل األّوُل: المعادُن
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1-1  التكويُن الكيميائيُّ للقشرِة األرضيِة.
تعريُف المعدِن. � 

1-2 البنيُة البّلوريُة للمعادِن.
الترتيُب الفراغيُّ للذراِت أو األيوناِت. � 

طريقُة رصِّ الذّراِت أو األيوناِت. � 
أو  الذّراِت  بين  الكيميائيِّ  الربِط   � قوى 

األيوناِت.

1-3 تصنيُف املعادِن.
طرائُق تصنيِف المعادِن. � 

التصنيُف الكيميائيُّ للمعادِن. � 
المعادُن السيليكاتيُة. � 

المعادُن الالسيليكاتيُة. � 

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الفصِل أَْن:
للقشرِة  الكيميائيَّ  التكويَن  يتعرَف  � 

األرضيِة.
يتعرَف مفهوَم المعدِن. � 

يستقصَي البنيَة البلّوريَة للمعادِن. � 
يقارَن بين طرائِق تصنيِف المعادِن. � 

يكتسَب مهاراِت عقليُة وعمليًة من خالِل  � 

تنفيِذ أنشطٍة متنوعٍة.

نواتُج التعّلِم

يعرُف مفهوَم الموارِد المعدنيِة. � 
للقشرِة  الكيميائيَّ  التكويَن  يتعرُف  � 

األرضيِة.
يستقصي مفهوَم المعدِن. � 

يميُز بيَن المعادِن بالطرائِق الفيزيائيِة. � 
يستقصي تأثيَر البناِء البلّوريِّ للمعادِن على  � 

. شكلِه الخارجيِّ
الكيميائيِّ  ــِط  ــرب ال قـــوِى  بــيــَن  ــارَن  ــق ي � 

بالمعادِن.
يتعرُف على أهمَّ طرائِق تصنيِف المعادِن. � 

األوجــِه  رباعياِت  ترتيِب  أثــَر  يستقصي  � 
الــمــعــادِن  تصنيِف  على  السيليكاتيِة 

السيليكاتيِة.
ــادِن  ــع ــم ــيــن مــجــمــوعــاِت ال ـــقـــارُن ب ي � 

السيليكاتيِة.
ـــمـــعـــادِن  ـــعـــرُف مـــجـــمـــوعـــاِت ال ـــت ي � 

الالسيليكاتيَة.

مؤشراُت األداِء
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مخطط الفصل األول
عدد احلصصاألنشطة املرافقةاملوضوعات

1-1  التكوين الكيميائي للقشرة األرضّية.
       تعريف املعدن.

ابحث بنفسك )1-1(
الشكل اخلارجي للمعدن إنعكاس لبنائه 

البّلوري.
1

1-2 البنية البّلورّية للمعادن.
       *  الترتيب الفراغي للذّرات أو األيونات باملعدن.

       *  طريقة رّص الذّرات أو األيونات باملعدن.
1-3  قوى الربط الكيميائي بني الذّرات أو األيونات باملعدن.

جّرب )2-1(
على  الكيميائية  الروابط  نوع  تأثير 

قابليتها للتوصيل الكهربائي والذوبان.
2

1-4 تصنيف املعادن:
       * طرق تصنيف املعادن.

       * التصنيف الكيميائي للمعادن.
         - املعادن السيليكاتية. 

         - املعادن الالسيليكاتية.

---------1

املشروع العلمي:
        *  التصنيف الكيميائي للمعادن.

----------

----------اجليولوجيا واجملتمع: الرمال السوداء.

----------أسئلة التقومي

4اجملموع



16

الفصل األول )القسم 1(
)المعادن والبنية البّلورية(

 ابحث بنفسك  )1 – 1(

الهدف من النشاط:

االستدالل على أن  الشكل الخارجي للمعدن هو انعكاس حقيقي لبنائه البلّوري.

تأمل الصور أو األشكال التالية ثم أجب عما يلي:

    

               )أ(                                       )ب(                                     )ج(

اقترح أسماء لألشكال الهندسية الواردة في الصور. )أ( ثالثّي. )ب( سداسّي  )ج( مكعب.. 1   

برأيك لماذا تختلف هذه المعادن في أشكالها الخارجية؟ بسبب اختالف البنية البلّورية للمعادن.. 2

لبنائه  انعكاس حقيقي  للمعدن هو  الخارجي  الشكل  للمعدن؟ . 3 الحقيقي  البلّوري  والبناء  الخارجي  الشكل  بين  العالقة  ما 

البلّوري.

تغير البنية البلّورية للمعدن يؤدي إلى تغير الشكل الخارجي لبلّورة المعدن. ماذا تستدل من ذلك؟ . 4
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 جّرب )1 – 2(

الهدف من النشاط:

االستدالل على تأثير نوع الروابط الكيميائية بالمعادن على قابليتها للذوبان والتوصيل الكهربائي.

األدوات والمواد المستخدمة: 

عينات لمعادن الهاليت، الكوبريت، النحاس، الميكا، كؤوس زجاجية، ماء مقطر، مقياس الموصلية الكهربائية )أو دائرة كهربائية( 

وساق زجاجيّة.

الخطوات:

خذ أربعة كؤوس زجاجية سعة 500mL، ضع في كل واحدة منها حوالي 300mL. 1 ماًء مقطًرا ثم ضع عينة واحدة في كل 

كأس.

حّرك العينات في الماء باستخدام ساق زجاجية، ماذا تالحظ؟ بعضها يذوب والبعض اليذوب. 2

الهاليت أّي العينات لها قابلية للذوبان في الماء؟ 	 

أيونية مانوع الرابطة الكيميائية في العينة؟ 	 

مستخدًما مقياس الموصلية الكهربائية أو دائرة كهربائية: 3 .

النحاس والهاليت أّي العينات لها قابلية للتوصيل الكهربائي؟ 	 

النحاس: فلزية، الهاليت: أيونية، الكوبريت والميكا: تساهمية مانوع الرابطة الكيميائية في كل عينة؟ 	 

. 4 ما االستدالل الذي تتوصل إليه مما سبق؟ 

	 النحاس يمتلك رابطة فلزية ألنه اليذوب وموصل للكهرباء.

	 الهاليت يمتلك رابطة أيونية ألنه يذوب وموصل للكهرباء.

	 الكوبريت والميكا يمتلكان رابطة تساهمية حيث إن كاًل منهما اليذوب وغير موصل للكهرباء.

رتّب النتائج في الجدول على النحو التالي: 5 .

نوع الرابطة الكيميائيةالتوصيل الكهربائيالقابلية للذوباناملعدن

فلزيةموصلاليذوبالنحاس

أيونيةموصليذوبالهاليت

تساهميةغير موصلاليذوبالكوبريت

تساهميةغيرموصلاليذوبامليكا



18

      مراجعة القسم 1 )المعادن والبنية البّلورية(

ما أهم الموارد التي تهتم بها الجيولوجيا االقتصادية؟  1 .

	 الموارد الصخرية، المعدنية، النفطية والمياه الجوفية.

ما العنصر األكثر انتشاًرا في القشرة األرضية؟ 2 .

	 عنصر األكسجين

ما أهم الخواص الفيزيائية التي تساعد على تحديد هوية المعدن؟ 3 .

	 اللون، المخدش، االنفصام، الصالدة والبريق.

ما الفرق بين معدني المسكوفيت والبيوتيت؟ 4 .

وجه الشبه: كالهما من معادن الميكا ولهم مستويات تشقق صفائحية.	 

وجه االختالف: يتميز المسكوفيت بلونه الفاتح والبيوتيت بلونه الداكن.	 

كيف تعتمد على حواسك في تعرف المعادن التالية: التلك – الفوسفات – الهاليت؟ 5 .

التلك: ملمسه صابوني.	 

الفوسفات: ذو رائحة كبريتية مميزة.	 

الهاليت: طعمه مالح.	 

فّسر: يعتبر الثلج معدًنا من الناحية الجيولوجية. 6 .

	 ألنه مادة صلبة تكونت طبيعيًّا من أصل غير عضوي وله ترتيب ذرّي داخلّي منتظم.

فّسر: تختلف المعادن في خواصها الفيزيائية والكيميائية. 7 .

	 بسبب اختالفهما في التركيب الكيميائي والبنية البلّورية.

حّدد أوجه الشبه واالختالف بين طريقة رّص ذرات الكربون في كلٍّ من معدني الماس والجرافيت. 8 .

وجه الشبه: في كل منهما تترتّب الذّرات بشكل منتظم فى األبعاد الثالثة.	 

في الماس تتراّص ذرات الكربون في شكل مكعبي وتكون متقاربة، أما في الجرافيت فتتراص ذرات  أوجه االختالف:  	 

الكربون في شكل سداسي وتكون متباعدة.

ماذا ينتج عن إحالل بعض األيونات محل بعضها البعض في بعض المعادن؟ 9 .

	 تكّون معدٍن جديٍد.

ما العامل المؤثر في طريقة رّص األيونات )عدد التناسق( في المعادن؟ 10 .

	 النسبة بين أنصاف أقطار األيونات المكونة للمعدن.



19

اذكر بعض األمثلة على األزواج األيونية التي قد تحل محل بعضها البعض في المعادن، مع ذكر السبب. 11 .

	 السيليكون مع األلومنيوم، الصوديوم مع الكالسيوم، الحديد مع المغنسيوم والذهب مع الفضة ويعود ذلك إلى اختالف 

أحجام هذه األيونات عن بعضها بحوالي %10.

بالنسبة إلى  أيونات الكلور  أيونات الكلور، عدد تناسق  إلى  بالنسبة  أيون الصوديوم  الهاليت، حّدد عدد تناسق  بلّورة  في  12 .

أيونات الصوديوم. 

	 الصوديوم عدد تناسقه سداسي بالنسبة للكلور، الكلور عدد تناسقه سداسي أيًضا بالنسبة للصوديوم. 

عّدد أهم الصفات الفيزيائية في المعادن التي تمتلك رابطة أيونية. 13 .

	 الصالدة المتوسطة، الوزن النوعي المتوسط، درجة انصهار عالية ورديئة التوصيل للحرارة والكهرباء.

وّضح كيفية تكون الرابطة األيونية في معدن الهاليت. 14 .

الكلور  ذرة  وتكتسب  موجب  أيون  إلى  وتتحول  الخارجي  المستوى  في  الموجود  اإللكترون  الصوديوم  ذرة  	 تفقد 

اإللكترون المفقود وتتحول إلى أيون سالب ويحدث التجاذب بين األيونات بواسطة قوى الجذب الكهروستاتيكي.

فّسر: يسهل فصل معدن الميكا إلى صفائح بينما الصفائح في حد ذاتها متماسكة. 15 .

	 يسهل فصل معدن الميكا إلى صفائح بسبب ارتّباط أيونات البوتاسيوم الموجودة بين الصفائح ببعضها بقوى فان ديرفال 

الضعيفة، بينما الصفائح متماسكة لوجود رابطة تساهمية قوية داخل الصفائح.
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مراجعة القسم 2 )تصنيف المعادن(  

ما أهم طرائق تصنيف المعادن؟ 1 .

	 التصنيف الكيميائي.

	 التصنيف البلّوري الكيميائي.

	 التصنيف االقتصادي الكيميائي.

ما األساس الذي اعتمد عليه العالم األمريكي J-Dana. 2 في عمل التصنيف الكيميائي للمعادن؟

	 نوع الشق الحمضي بالمعدن.

فّسر: تشابه بعض المعادن في أشكالها البلّورية بالرغم من أن تركيبها الكيميائي مختلف. 3 .

	 بسبب التشابه في التركيب الذرّي البلّورّي لهم.

اذكر المجموعات المعدنية حسب التصنيف الكيميائي للمعادن. 4 .

	 المعادن السيليكاتية.

	 المعادن الالسيليكاتية.



21



22

اسم املشروع: التصنيف الكيميائي للمعادن. 

فكرة املشروع:

القيام بمسح ميدانى فى بعض المناطق فى الدولة  بهدف جمع عينات معدنية وتصنيفها.

الهدف من املشروع:

تنمية روح العمل الجماعي. 1 .

تنمية مهارات البحث العلمي عند الطالب. 2 .

تنمية مهارات العلم من خالل تنمية قدرة الطالب على المالحظة والتصنيف. 3 .

يتعّرف المعادن السيليكاتية والالسيليكاتية. 4 .

يصنّف عينات المعادن الى سيليكاتية والسيليكاتية. 5 .

يراعى قواعد األمن والسالمة أثناء المسح الميداني.. 6

التوقعات:

أن يصبح الطالب قادرًا على أن يميز بين المعادن السيليكاتية والالسيليكاتية. 1 .

أن يكتسب المتعلمون مهارة البحث واالستقصاء والتصنيف.  . 2

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:

مطرقة جيولوجية – حقيبة لحمل العينات – عدسة مكبرة..... إلى أخره.

اإلجراءات )خطوات العمل(:

القيام برحلة جيولوجية لعمل المسح الميداني. 1 .

جمع عينات معدنية مختلفة من عدة أماكن. 2 .

عنونة العينات تبعًا لمكان جمعها. 3 .

املشروع:
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تصنيف العينات المعدنية الى معادن سيليكاتية والسيليكاتية.. 4 

النتائج والتوصيات:

السيليكاتيةسيليكاتيةاملوقعاسم العينةم

1

2

3

4

5

6

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

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

..............................................................................................................................................................................................
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أواًل: اكتب بأسلوبك الخاص التعريف المناسب لكل من المفاهيم اآلتية:

1. المورد المعدني.
هو مواد متبلرة وغير متبلرة ذات قيمة اقتصادية، تكونت على سطح األرض أو بداخلها بطرائق جيولوجية ويمكن استخالصها 

من قبل اإلنسان.

2. الوحدة البنائية.
أصغر جزء من البلّورة وله نفس صفات البلّورة الكبيرة.

3. عدد التناسق.
هو عدد األيونات التي تحيط بأيون مركزي واحد في الوحدة البنائية بالمعدن.

4. رباعي األوجه السيليكاتي.
SiO ( ويعتبر حجر األساس في تكّون المعادن السيليكاتية.

4
يتكون من ذرة سيليكون محاطة بأربع ذرات أكسجين )

5. الرابطة التساهمية.
تنتج من اشتراك إلكترون أو أكثر بين ذرتي عنصر واحد أو عنصرين مختلفين الكتمال عدد اإلكترونات في المدار األخير في 

كل منهما ليكّون جزيًئا.

6. قوى فان ديرفال.
هي قوى جذب ضعيفة متبقية على األسطح الخارجية لجزيئات متعادلة من المعدن.

ثانًيا: اكتب المصطلح العلمي المناسب الذي تدّل عليه كل من العبارات التالية:

) مادة متجانسة تكونت طبيعيًّا ولها نظام ذرّي داخلّي منتظم. )المعدن. 1

) مادة متبلرة ذات شكل هندسي منتظم ومحّددة بأسطح مستوية. )البلّورة. 2

أسئلة التقومي للفصل األول
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) ترتيب ذرات أو أيونات المعدن بشكل منتظم ومتكرر في األبعاد الثالثة. )التركيب الشبكي البلّوري. 3

) أحد أنواع قوى الربط الكيميائي بالمعادن وتنتج عن قوى الجذب الكهروستاتيكي بين أيوناته. )الرابطة األيونية. 4

) ترتيب ثالث أو أربع أو ست من رباعيات األوجه السيليكاتية على شكل دائري بالمعدن. )سيليكات حلقية. 5

ثالًثا: اقترح تفسيًرا علمًيا لما يأتي:

معدن سفاليريت رديء التوصيل للكهرباء. 1 .

	 بسبب عدم تأيّنه.

. 2 تتميز معادن الروابط التساهمية بدرجة كبيرة من االستقرار.

	 بسبب قوة الرابطة التساهميّة.

. 3 سهولة فصل معدن الميكا إلى صفائح.

	 بسبب ارتّباط أيونات البوتاسيوم الموجودة بين الصفائح بقوى فان ديرفال الضعيفة.

. 4 اليمكن االعتماد على خاصية فيزيائية واحدة لتحديد هوية المعدن.

	 ألن هناك معادن عديدة تتشابه في الخواص الفيزيائية.

. 5 اختالف البنية البلّورية للمعادن.

	 بسبب اختالف المعادن في الترتيب الفراغي للذرات وطريقة رّصها وقوى الربط الكيميائي بين ذراته أو أيوناته.

. 6 اختالف الخواص الفيزيائية للماس والجرافيت بالرغم من التشابه في التركيب الكيميائي. 

الكربون في شكل سداسي  تتراّص ذرات  الجرافيت  الكربون في كلٍّ منهما، ففي  	 بسبب اختالف طريقة رّص ذرات 

وتكون متباعدة أما في الماس فتتراص ذرات الكربون في شكل مكعب وتكون متقاربة.

رابًعا: ما األسس التي اعتمد عليها العلماء في الحاالت التالية:

التصنيف الكيميائي للمعادن؟ 1 .

	 الخواص الكيميائية للمعدن المعتمدة على نوع الشق الحمضي.

. 2 التصنيف البلّوري الكيميائي للمعادن؟

	 التركيب الكيميائي واألشكال البلّورية للمعادن.

. 3 التصنيف االقتصادي الكيميائي للمعادن؟

	 القيمة االقتصادية للعناصر األساسية المكونة للمعدن.
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خامًسا: صنف المواد التالية إلى معدن أو غير معدن: الماس – الحديد – الفحم الحجري – السكر – األوليفين.

المواد المعدنية: الماس – األوليفين.

المواد غير المعدنية: الحديد – الفحم الحجري – السكر.

سادًسا: أمعن النظر في البيانات الواردة بالجدول التالي والذي يوّضح توزيع العناصر بالقشرة األرضية، ثم أجب عما يلي:

ما العنصران األكثر انتشاًرا بالقشرة األرضية؟ 1 .

	 االكسجين.

	 السيليكون. 

ما المجموعة الناتجة من اتحاد هذين العنصرين؟ 2 .

	 مجموعة السيليكات.

حّدد العنصرين المكونين لرباعي األوجه السيليكاتي. 3 .

	 األكسجين.

	 السيليكون.

ما المجموعة المعدنية التي يعد رباعي األوجه السيليكاتي حجر األساس في تكوينها؟ 4 .

	 مجموعة المعادن السيليكاتية.

حّدد عدد التناسق أليون األكسجين في رباعي األوجه السيليكاتي.       5 .

	  رباعي.

ماذا تمثل النسبة المتبقية من المجموع الكلي للعناصر الموّضحة بالجدول؟ 6 .

	 باقي العناصر المكونة للقشرة األرضية.

العنصر
النسبةاملئوية 

بالوزن

46.60أكسجني

27.72سيليكون

8.13الومنيوم

5.00حديد

3.63كالسيوم

2.83صوديوم

2.59بوتاسيوم

2.09مغنيسيوم

0.44تيتانيوم

0.14هيدروجني

99.17اجملموع
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سابًعا: لديك المصطلحات والمفاهيم اآلتية:

سيليكات   - السيليكاتية  المعادن   - الكربونات   - األكاسيد   - الالسيليكاتية  المعادن   - منفردة  سليكات 

سلسالية - سيليكات هيكلية - الفوسفات - الهاليت - سيليكات حلقية - الكبريتات - الهيدروكسيدات 

- سيليكات صفائحية - عناصر نقية - سالسل أحادية - الكبريتيدات. 

كّون خارطة مفاهيمية تعكس فهمك للعالقات بين هذه المفاهيم:

                                               

املعادن السيليكاتية

سيليكات منفردة

سيليكات مزودجة

سيليكات حلقية

سيليكات سلسالية

سيليكات صفائحية

سيليكات هيكلية

التصنيُف الكيميائيُّ للمعادِن

املعادن الالسيليكاتية

عناصر نقية

األكاسيد

الكبريتات

الهيدروكسيدات

الفوسفات

الكربونات

الكبريتيدات

الهاليدات

سالسُل أحاديُة

سالسُل مزدوجٌة

مسكوفيت

ماالكيُت

سيدريُت

جبٌس

هاليُت
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ثامًنا:  حسب دراستك للتصنيف الكيميائي للمعادن، صنّف المعادن التالية بوضع عالمة )P( في المكان المناسب: 

املعادن الالسيليكاتيةاملعادن السيليكاتيةاملعدن
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Pكوارتز

Pليمونيت

Pجبس

Pميليليت

Pهيماتيت

Pأوليفني

Pذهب

Pبيريل

Pبيوتيت

Pأباتيت

Pأوجيت

Pبيريت

Pهاليت

Pهورنبلند

Pكالسيت
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تاسًعا: حّدد أوجه الشبه واالختالف بين الرابطة التساهمية والفلزية بالمعادن حسب ما هو محّدد بالجدول التالي:

الرابطة الفلزيةالرابطة التساهميةوجه املقارنة

ف
تال

خ
اال

ه 
ج

أو

طريقة التكوين
1. تنتج من اشتراك إلكترون أو أكثر بين 

ذرات العناصر المكونة للمعدن. 

2. ينتج عنها جزيئات. 

1. تنتج من فقد إلكترونات بالمستوى 

الخارجي للذرات المكونة للمعدن.

2. ينتج عنها أيونات.

انخفاض درجة انصهارهاارتفاع درجة انصهارهادرجة االنصهار

جيدة التوصيل للكهرباءرديئة التوصيل للكهرباءالتوصيل الكهربائي

أقل صالدةأعلى صالدةصالدة معادنها

قابلية معادنها للطرق 
قابلة للطرق والسحبغير قابلة للطرق والسحبوالسحب

الذهب - البالتين - النحاسالماس - السفاليريتمثال معدني

كالهما روابط كيميائية قوية ومؤثرات في الخواص الكيميائية والفيزيائية للمعادن.وجه الشبه

 

عاشًرا: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

أحد المعادن التالية يمتلك مستويات تشقق صفائحية: 1 .

* الهاليت * التلك   * المسكوفيت  *الكوارتز   

تتراّص ذرات الكربون في الجرافيت على شكل: 2 .

* ثالثّي * سداسيّ  * رباعّي   *مكعبّي    

يتميز أحد المعادن السيليكاتية التالية بترتيب رباعيات األوجه السيليكاتية على شكل صفائح: 3 .

* األوجيت * الهورنبلند  * األرثوكليز  *الكاولينيت   

( محدًثا فوراًنا: 4 .HCl( أحد المعادن التالية يتفاعل مع حمض

* الكالسيت * الهاليت  * األباتيت  *األوليفين   
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* بصفتك خبيًرا في طريقة رّص الذّرات أو األيونات بالبنية البلّورية للمعادن، أّي الرسوم البيانية التالية يوّضح العالقة الصحيحة 

بين عدد التناسق والنسبة بين نصف قطر الكاتيون واألنيون مقاًسا باألنجستروم بالمعدن:

                                                                  

المعدنية  المجموعات  األرضية وجدول  بالقشرة  األكثر شيوعًا  العناصر  توزيع  يوّضح  الذي  التالي  البياني  التمثيل  استخدم   *

لإلجابة عن السؤال التالي:

التركيب الكيميائيمثال معدنياجملموعة املعدنية

KAlSiفلسبار بوتاسيسيليكات
3
O

8

Feهيماتيتأكاسيد
2
O

3

CaCOكالسيتكربونات
3

CaSOجبسكبريتات
4
.2H

2
O

FeSبيريتكبريتيدات
2
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الن

النسبة المئوية للعناصر بالقشرة
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أيُّ المجموعات المعدنية التالية األكثر شيوًعا في القشرة األرضية:

	 األكاسيد؟

	 السيليكات؟

	 الكبريتات؟

	 الكربونات؟

	 الكبريتيدات؟

الحادي عشر: ماذا يترتّب على حدوث كل مما يلي:

اختالف النسبة بين نصف قطر الكاتيون واألنيون من معدن آلخر؟ 1 .

	 اختالف طريقة الرّص أو بمعنى آخر تغير في عدد التناسق.

إحالل الكاتيون محل الفراغ بين ثالث أنيونات بالمعدن؟ 2 .

	 يصبح عدد التناسق ثالثيًّا.

تشارك أربعة ذرات أكسجين مع رباعيات األوجه السيليكاتية في األبعاد الثالثة بالمعدن؟ 3 .

	 تكون معادن السيليكات الهيكلية.

الثاني عشر: ضع دائرة حول الكلمة غير المنسجمة مع ذكر السبب:

* كوراندوم * كوارتز  * بيوتيت  * مسكوفيت   1 .

         الكلمة: كوراندوم، السبب: ألنه من المعادن الالسيليكاتية أما الباقي فهي معادن سيليكاتية.

* كوراندوم * أوجيت  * بيريل   * أوليفين   2 .

        الكلمة: كوراندوم، السبب: ألنه من المعادن الالسيليكاتية أما الباقي فهي معادن سيليكاتية.

* باريت  * أنهيدريت  * جبس   * جالينا   3 .

       الكلمة: جالينا، السبب: ألنه من معادن الكبريتيدات أما الباقي فهي من معادن الكبريتات.

* هيماتيت * فضة   * ذهب   * نحاس   4 .

       الكلمة: هيماتيت، السبب: ألنه من معادن األكاسيد أما الباقي فهي معادن عناصر نقية.
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الثالث عشر: بصفتك خبيًرا في علم المعادن حّدد العوامل المؤثرة في كل مما يلي:

البنية البلّورية للمعادن. 1 .

	 الترتيب الفراغي للذرات أو األيونات بالمعدن.

	 طريقة رّص الذّرات أو األيونات بالمعدن.  

	 قوى الربط الكيميائي بين الذّرات أو األيونات بالمعدن.

حجم الوحدة البنائية بالتركيب الشبكي البلّوري. 2 .

	 البعد بين الذّرات أو األيونات المكونة للمعدن.

شكل الوحدة البنائية بالتركيب الشبكي البلّوري. 3 .

	 اتجاه صفوف الذّرات أو األيونات المكونة للمعدن.  

	 قيم الزوايا المحصورة بين صفوف الذّرات أو األيونات المكونة للمعدن. 

طريقة رّص ذرات أو أيونات المعدن. 4 .

	 النسبة بين حجم األيونات أو الذّرات المكونه للمعدن.

	 مقدار الشحنة الكهربائية أليونات المعدن.

تكافؤ أيونات المعدن.	 
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الَوْحَدُة األولى

الَفْصُل الثَّاني: الَْبّلوراُت
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. 2-1 التماثُل البلّوريُّ
مستوى التماثِل. � 

مركُز التماثِل. � 
محوُر التماثِل. � 

2-2 المحاوُر البلّوريُة.

2-3 الفصائُل البلّوريُة.
فصيلُة المكعِب. � 
فصيلُة الرباعّي. � 

فصيلُة المعيني القائِم. � 
فصيلُة أحاديِّ الميِل. � 
فصيلُة ثالثيِّ الميِل. � 

فصيلُة السداسّي. � 
فصيلُة الثالثّي. � 

المحتوى

يتوقُع من املتعلِم في نهايِة الفصِل أَْن:
يتعرَف عناصَر التماثِل البلّورّي. � 

يستقصَي عناصَر التماثِل البلّوري. � 
يتعرَف أسَس تصنيِف الفصائِل البلّوريِة. � 

يقارَن بين الفصائِل البلّورية للمعادن. � 
من  العلمي  البحث  مهارات  يكتسب  � 
خالل تنفيذ مشروع إنتاج نماذج للفصائل 

البلّوريِة.

نواتُج التعّلِم

في  البلّوريِّ  التماثِل  على  االعتماَد  يفّسُر  � 
فصائَل  إلى  المعادِن  بلّوراِت  تصنيِف 

مختلفٍة.
يستقصي عناصَر التماثِل البلّورّي. � 
يقارُن بيَن أنواِع محاوِر التماثِل. � 

البلّوريِة  المحاوِر  بيَن  العالقَة  يوّضُح  � 
والزوايا المحوريِة.

يستقصي أسَس تصنيِف البلّوراِت المعدنيِة  � 
إلى فصائَل سبٍع.

يستدلُّ على خصائِص الفصائِل البلّوريِة. � 
للفصائِل  التماثِل  قانوِن  صيَغ  يستنتُج  � 

البلّوريِة المختلفِة.
يميُز أوجَه الشبِه واالختالِف بيَن الفصائِل  � 

البلّوريِة السبِع.
يصنُف بعَض المعادِن حسَب الفصيلِة التي  � 

يتبلُر فيها.

مؤشراُت األداِء
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مخطط الفصل الثاني
عدد احلصصاألنشطة املرافقةاملوضوعات

2-1 التماثل البّلوري.
       *  مستوى التماثل.

       * مركز التماثل.
       * محور التماثل.

جّرب )1-2(
1استقصاء عناصر التماثل البّلوري.

2-2 احملاور البّلورية والزوايا احملورية.
2-3 الفصائل البّلورية.
       * فصيلة املكعب.

ابحث بنفسك )2-2(
إلى  املعدنية  البّلورات  تقسيم  اسس 

فصائل بّلورية.
جّرب )3-2(

فصيلة  خصائص  على  االس��ت��دالل 
املكعب.

جّرب )4-2(
البّلوري  التماثل  قانون  على  االستدالل 

للمكعب.

1

       * فصيلة الرباعي.

جّرب )5-2(
فصيلة  خصائص  على  االس��ت��دالل 

الرباعي.
جّرب )6-2(

البّلوري  التماثل  قانون  على  االستدالل 
للرباعي.

1

       * فصيلة املعيني القائم.

جّرب )7-2(
االستدالل على خصائص فصيلة املعيني 

القائم.
جّرب )8-2(

البّلوري  التماثل  قانون  على  االستدالل 
للمعيني القائم.

1

       * فصيلة أحادي امليل.       * فصيلة ثالثي امليل.
1       * فصيلة السداسي.        * فصيلة الثالثي.

املشروع العلمي:
        *  إنتاج مناذج بّلورية للنظم كاملة التماثل 

للفصائل البّلورية اخملتلفة.
----------

----------اجليولوجيا واجملتمع: األحجار الكرمية.

----------أسئلة التقومي

5اجملموع
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أنشطة القسم 1 )التماثل البّلوري(
 جّرب )2 – 1(

الهدف من النشاط:

يستقصي عناصر التماثل البلّوري.

األدوات والمواد المستخدمة: 

ثالثة نماذج بلّورية من البولي ستارين لمكعب طول ضلعه 6cm – دبوس أو مسمار طوله 6cm – مسطرة مترية – مرأة مستوية 

– أداة للقطع )سلك حراري أو مشرط(.                     

الخطوات:

املرحلة األولى:
تأمل نموذج المكعب منفرًدا. 1 .

اقطع النموذج إلى نصفين متساويين ومتشابهين. 2 .

ماذا تالحظ؟  ينتج نصفان متشابهان على جانبي مستوى التقسيم.. 3

ماذا تتوقع لو وضعت أحد النصفين أمام المرآة المستوية؟ تكّون صورة لهذا النصف بالمرآة.. 4

هل صورة المرآة تماثل النصف اآلخر؟ نعم. 5

ماذا يطلق على مستوى التقسيم؟ مستوى التماثل. 6

عبارة عن مستوى يقسم البلّورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين بشرط أن يكون أحد النصفين صورة  عّرف هذا المستوى:  . 7

مرآة لآلخر. 

املرحلة الثانية:
.) 1 .6cm اختر الوجه العلوي لنموذج المكعب )طول ضلعه

حّدد نقطة في منتصف الوجه العلوي وذلك برسم قطرين على هذا الوجه بالمسطرة.  2 .

اغرس دبوًسا بعمق 3cm. 3 في النقطة المحّددة على الوجه العلوي.

اقطع النموذج إلى نصفين مكان مستوى التماثل األفقي لينتج نصفين متماثلين أحدهما علوي واآلخر سفلي. 4 .

دقق النظر في السطح الناتج عن القطع في النصف العلوي. 5 .

هل ترى رأس الدبوس؟ نعم. 6 

هل تقع النقطة التي تمثل رأس الدبوس في مركز البلّورة؟ نعم. 7
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ماذا تسمي هذه النقطة؟ مركز التماثل. 8

مركز التماثل هو نقطة وهمية متوسطة في البلّورة تتميز بأن أّي وجهين أو حرفين أو زاويتين  اقترح تعريًفا مناسبًا لهذه النقطة:  . 9

مجسمتين يتناظران عبرها.

املرحلة الثالثة:
( وذلك برسم قطرين بالمسطرة  1 .6cm حّدد نقطة مركزية في كال الوجهين العلوي والسفلي لنموذج المكعب )طول ضلعه

على كال الوجهين.

اغرس دبوسًا يصل بين النقطتين. 2 .

هل يمر الدبوس بمركز التماثل؟ نعم. 3

اقترح اسًما للخط المار مكان الدبوس. محور. 4

هل يمكن أن تدور البلّورة حول هذا المحور دورة كاملة؟ نعم. 5

هل تكرر البلّورة وضعها في الفراغ بظهور أحد األوجه عدة مرات عند الدوران حول المحور دورة كاملة؟ نعم. 6

هو الخط المستقيم الوهمي المار بمركز البلّورة والذي إذا أديرت حوله البلّورة دورة  اقترح تعريًفا مناسبًا لهذا المحور:  . 7

كاملة بدون إزاحة فإنها تكرر نفس الوضع في الفراغ عدًدا من المرات بحيث ال يمكن 

التمييز بين وضعها األصلي وأي من األوضاع الجديدة.
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مراجعة القسم 1 )التماثل البّلوري(  

عّدد عناصر التماثل البلّوري. 1 .

	 مستوى التماثل – مركز التماثل – محور التماثل.

قارن بين بلّورتي معدن الجبس واألكسينيت من حيث توفر عناصر التماثل. 2 .

معدن  بلّورة  تحتوي  بينما  المحور(   – المركز   – )المستوى  الثالثة  التماثل  عناصر  على  الجبس  معدن  بلّورة  	 تحتوي 

األكسينيت على مركز التماثل فقط. 

وّضح المقصود بكل من:  3 .

            أ – الحرف البلّوري:

                 هو جزء من البلّورة ناتج عن التقاء وجهين بلّوريين متجاورين.

           ب – الزاوية المجسمة:

                  هي الزاوية الناتجة من التقاء أكثر من وجهين في البلّورة.

عالم تتوقف درجة تماثل محور التماثل البلّوري؟ 4 .

عدد المرات التي تكرر فيها البلّورة وضعها في الدورة الكاملة أي كل 360	  درجة.
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أنشطة القسم 2 )أسس تقسيم البّلورات - الفصائل البّلورية(

 ابحث بنفسك )2-2(

حتديد أسس تقسيم البّلورات املعدنية إلى فصائل بّلورية.
الهدف من النشاط:

يحّدد األسس التي يعتمد عليها في تقسيم البلّورات إلى سبع فصائل بلّورية.

تأمل الفصائل البلّورية في الشكل المرفق، ثم اقترح أسًسا تّم االعتماد عليها في تقسيم البلّورات إلى هذه الفصائل.

	 أعداد المحاور البلّورية.

	 أطوال المحاور البلّورية.

	 قيم الزوايا المحورية.
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 جّرب )2 – 3(

الهدف من النشاط:

االستدالل على خصائص فصيلة المكعب.

األدوات والمواد المستخدمة: 

نموذج لبلّورة المكعب – مسطرة مترية.

الخطوات:

( على النموذج البلّوري للمكعب. 1 .a, b, c( حّدد المحاور البلّورية

( بالمسطرة ثم سّجل النتائج في الجدول التالي: 2 .a, b, c( قس أطوال المحاور البلّورية

طول احملور البّلوري
)a(

طول احملور البّلوري
)b(

طول احملور البّلوري
)c(

6cm6cm6cm

 * مالحظة: تتوقف أطوال هذه المحاور على حجم نموذج بلّورة المكعب التي تعمل عليها.

التحليل:

ما عدد المحاور البلّورية لفصيلة المكعب؟ . 1 ثالثة

ما العالقة بين أطوال المحاور البلّورية )a, b, c(؟ متساوية. 2

3 .α=β=γ=90° ؟)γ, β, α( ماذا تتوقع أن تكون قيم الزوايا المحورية

االستنتاج:

خصائص فصيلة المكعب هي:

حتوي على ثالث محاور بلّورية. ت	 

•	a = b = c 
•	α=β=γ=90°
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 جّرب )2 –4(

الهدف من النشاط:

االستدالل على قانون التماثل للنظام الكامل للمكعب )نظام معدن الجالينا(.

األدوات والمواد المستخدمة: 

نموذج لبلّورة المكعب )نظام معدن الجالينا(.

الخطوات:

( على التوالي. 1 .a, b, c( امسك البلّورة من المحاور البلّورية

أدر البلّورة حول نفسها في الحاالت الثالث لتعرف نوع محور التماثل المنطبق على المحاور البلّورية الثالثة. 2 .

سّجل النتائج في الجدول التالي: 3 .

نوع محور التماثل املنطبق 
)a(على احملور البّلوري

نوع محور التماثل املنطبق 
)b(على احملور البّلوري

نوع محور التماثل املنطبق 
)c(على احملور البّلوري

عدد محاور التماثل املنطبقة 
على احملاور البّلورية.

ثالثةرباعيرباعيرباعي

ماذا تستنتج؟ وجود ثالثة محاور تماثل رباعية تنطبق على المحاور البلّورية الثالثة.

لتعرف نوع محور  البلّورة دورة كاملة  أدر  ثم  لها  المقابلة  المجسمة  المجسمة والزاوية  الزوايا  البلّورة من أحد  امسك  4 .

التماثل.

سّجل النتائج في الجدول التالي: 5 .

عدد محاور التماثل املمتدة مابني الزوايا اجملسمة.نوع محور التماثل املمتد مابني الزوايا اجملسمة.

أربعةثالثي

ماذا تستنتج؟ وجود أربعة محاور تماثل ثالثية تمتد بين الزوايا المجسمة المتقابلة.

نوع محور  لتعرف  كاملة  دورة  البلّورة  أدر  ثم  المقابل  الحرف  منتصف  إلى  بلّوري  منتصف حرف  من  البلّورة  امسك  6 .

التماثل.
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سّجل النتائج في الجدول التالي:  7 .

عدد محاور التماثل املمتدة مابني منتصف األحرف البّلوريةنوع محور التماثل املمتد مابني منتصف األحرف البّلورية

ستة  محاورثنائي

ماذا تستنتج؟ وجود ستة محاور للتماثل ثنائية تمتد مابين منتصف األحرف البلّورية المتقابلة.

التحليل:

(؟ 1 .a, b, c( كم عدد مستويات التماثل المنطبقة على المحاور البلّورية

ثالثة مستويات	 

كم عدد مستويات التماثل الممتدة بين األحرف البلّورية المتقابلة؟. 2

أربعة مستويات	 

كم عدد مستويات التماثل الممتدة بين الزوايا المجسمة المتقابلة؟ 3 .

اثنان	 

هل تحتوي البلّورة على مركز تماثل؟ 4 .

نعم	 

كم العدد اإلجمالي لمحاور التماثل بالنظام كامل التماثل بفصيلة المكعب )نظام معدن الجالينا(؟. 5

	 ثالثة عشر محوًرا للتماثل

االستنتاج:

عبّر عن عناصر التماثل البلّوري بفصيلة المكعب )نظام معدن الجالينا( على هيئة قانون تماثل في مربع النص التالي:

 3/م  6  4/م    ن
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 جّرب )2 – 5(

الهدف من النشاط:

االستدالل على خصائص فصيلة الرباعي.

األدوات والمواد المستخدمة: 

نموذج لبلّورة الرباعي – مسطرة مترية.

الخطوات:

( على النموذج البلّوري للرباعي. 1 .a, b, c( حّدد المحاور البلّورية

( بالمسطرة ثم سّجل النتائج في الجدول التالي:  2 .a, b, c( قس أطوال المحاور البلّورية

طول احملور البّلوري
)a(

طول احملور البّلوري
)b(

طول احملور البّلوري
)c(

6cm6cm9cm

مالحظة: تتوقف أطوال هذه المحاور على حجم نموذج بلّورة الرباعي التي تعمل عليها.

التحليل:

ما عدد المحاور البلّورية لفصيلة الرباعي؟  ثالثة. 1

2 .a = b ≠ c ؟)a, b, c( ما العالقة بين أطوال المحاور البلّورية

  3 .α=β=γ=90° ؟)γ, β, α( ماذا تتوقع أن تكون قيم الزوايا المحورية

االستنتاج:

خصائص فصيلة الرباعي هي:

	 تحتوي على ثالث محاور بلّورية.

•	a = b ≠ c 
•	α=β=γ=90°
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 جّرب )2 – 6(

الهدف من النشاط:

االستدالل على قانون التماثل للنظام الكامل للرباعي 

)نظام معدن الزيركون- نظام الهرم المزدوج الرباعي الثنائي(.

األدوات والمواد المستخدمة: 

  نموذج لبلّورة الرباعي )نظام معدن الزيركون- نظام الهرم المزدوج الرباعي الثنائي(.

الخطوات:

.) 1 .c( امسك البلّورة من المحور البلّوري

( للتعرف على نوع محور التماثل المنطبق عليه. 2 .c( أدر البلّورة حول المحور البلّوري

سّجل النتائج في الجدول التالي: 3 .

)c(نوع محور التماثل املنطبق على احملور البّلوري

رباعي

.)c( ماذا تستنتج؟ وجود محور تماثل رباعي ينطبق على المحور البلّوري

( على التوالي. 4 .a, b( امسك البلّورة من المحاور البلّورية

.) 5 .a, b( أدر البلّورة حول نفسها في الحالتين لتعرف نوع محور التماثل المنطبق على المحاور البلّورية

سّجل النتائج في الجدول التالي: 6 .

نوع محور التماثل املنطبق على احملور البّلوري 
)a(

نوع محور التماثل املنطبق على احملور البّلوري 
)b(

ثنائيثنائي

.)a, b( ماذا تستنتج؟ وجود اثنين من محاور التماثل الثنائية األفقية تنطبق على المحاور البلّورية

 ) 7 .a, b( امسك البلّورة من زاوية مجسمة إلى الزاوية المجسمة المقابلة لها بطريقة تتوسط المسافة بين المحورين البلّوريين

ثم أدر البلّورة دورة كاملة.
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سّجل النتائج في الجدول التالي: 8 .

نوع محاور التماثل التى تتوسط املسافة مابني 
.)a, b( احملورين البّلوريني

عدد محاور التماثل التي تتوسط املسافة  مابني 
.)a, b( احملورين البّلوريني

اثنانثنائية

.)a, b( ماذا تستنتج؟ وجود اثنين من محاور التماثل الثنائية األفقية تتوسط المسافة بين المحاور البلّورية

التحليل:

كم عدد محاور التماثل المنطبقة على المحور البلّوري )c(؟ محور واحد. 1

ما نوع هذا المحور؟ رباعي. 2

كم عدد محاور التماثل المنطبقة على المحاور البلّورية )a, b(؟ اثنان. 3

ما نوع هذه المحاور؟ ثنائية. 4

كم عدد محاور التماثل المتوسطة مابين المحاور البلّورية )a, b(؟ اثنان. 5

ما نوع هذه المحاور؟ ثنائية. 6

كم العدد اإلجمالى لمحاور التماثل الثنائية بالنظام كامل التماثل لفصيلة الرباعي؟ أربعة. 7 

كم عدد مستويات التماثل األفقية والعمودية على محور التماثل الرباعي؟ مستوى واحد فقط. 8

كم عدد مستويات التماثل الرأسية؟ أربعة مستويات. 9

هل تنطبق هذه المستويات على محاور التماثل الثنائية؟ نعم. 10

كم العدد اإلجمالي لمستويات التماثل بالنظام كامل التماثل لفصيلة الرباعي؟ خمسة مستويات للتماثل. 11

هل تحتوي البلّورة على مركز تماثل؟ نعم. 12

االستنتاج:

عبّر عن عناصر التماثل البلّوري بفصيلة الرباعي )نظام معدن الزيركون( على هيئة قانون تماثل في مربع النص التالي:

1/م  4/م    ن
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 جّرب )2 – 7(

الهدف من النشاط:

االستدالل على خصائص فصيلة المعيني القائم.

األدوات والمواد المستخدمة: 

نموذج لبلّورة المعيني القائم )نظام الهرم المزدوج المعيني القائم( – مسطرة مترية.

الخطوات:

( على النموذج البلّوري للمعيني القائم. 1 .a, b, c( حّدد المحاور البلّورية

( بالمسطرة ثم سّجل النتائج في الجدول التالي: 2 .a, b, c( قس أطوال المحاور البلّورية

طول احملور البّلوري
)a(

طول احملور البّلوري
)b(

طول احملور البّلوري
)c(

4cm6cm9cm

 مالحظة: تتوقف أطوال هذه المحاور على حجم نموذج بلّورة المعيني القائم التي تعمل عليها.

التحليل:

ما عدد المحاور البلّورية لفصيلة المعيني القائم؟ ثالث. 1

2 .a ≠ b ≠ c ؟)a, b, c( ما العالقة بين أطوال المحاور البلّورية

3 .α=β=γ=90° ؟)γ, β, α( ماذا تتوقع أن تكون قيم الزوايا المحورية

االستنتاج:

خصائص فصيلة المعيني القائم هي:

	 تحتوي على ثالثة محاور بلّورية.

•	 a ≠ b ≠ c 
•	α=β=γ=90°
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 جّرب )2 – 8(

الهدف من النشاط:
االستدالل على قانون التماثل للنظام الكامل لفصيلة المعيني القائم 

)نظام معدن الباريت – نظام الهرم المزدوج المعيني القائم(.

األدوات والمواد المستخدمة: 
نموذج لبلّورة المعيني القائم )نظام معدن الباريت – نظام الهرم المزدوج المعيني القائم( 

الخطوات:
( على التوالي. 1 .a, b, c(  امسك البلّورة من المحاور البلّورية

أدر البلّورة حول نفسها في الحاالت الثالث لتعرف نوع محور التماثل المنطبق على المحاور البلّورية الثالثة. 2 .

سّجل النتائج في الجدول التالي: 3 .

نوع محور التماثل املنطبق 
)a( على احملور البّلوري

نوع محور التماثل املنطبق 
)b( على احملور البّلوري

نوع محور التماثل املنطبق 
)c( على احملور البّلوري

عدد محاور التماثل املنطبقة 
على احملاور البّلورية.

ثالثة محاورثنائيثنائيثنائي

ماذا تستنتج؟ وجود ثالثة محاور تماثل ثنائية تأخذ اتجاهات المحاور البلّورية الثالثة.

التحليل:
كم عدد مستويات التماثل المنطبقة على المحاور البلّورية )a, b, c(؟ ثالثة مستويات. 1

هل هذه المستويات متعامدة وتأخذ اتجاهات المحاور البلّورية؟ نعم. 2

هل تحتوي البلّورة على مركز تماثل؟ نعم. 3

محاور  ثالثة  الباريت(؟ . 4 معدن  )نظام  القائم  المعيني  بفصيلة  التماثل  كامل  بالنظام  التماثل  لمحاور  اإلجمالي  العدد  كم 

تماثل 

ما نوعها؟ ثنائية. 5

االستنتاج: 
	 وجود ثالثة محاور تماثل ثنائية تأخذ اتجاهات المحاور البلّورية الثالثة.

	 أما مستويات التماثل فعددها كذلك ثالثة مستويات متعامدة في اتجاهات المحاور البلّورية، كما يحتوى هذا النظام على 

مركز تماثل.

عبّر عن عناصر التماثل البلّوري بفصيلة المعيني القائم )نظام معدن الباريت( على هيئة قانون تماثل في مربع النص التالي:

3/م     ن
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_________________      ن

1/م    6/م     ن

1/م     ن

مراجعة القسم 2 )الفصائل البّلورية(

اكتب قانون التماثل في النظام كامل التماثل في الفصائل التالية: السداسي – أحادي الميل – ثالثي الميل. 1 .

السداسي:

أحادي الميل:

ثالثي الميل:

وّضح بالرسم مع كتابة البيانات العالقة بين المحاور البلّورية والزوايا المحورية. 2 .
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اسم املشروع: انتاج مناذج بّلورية لالنظمة كاملة التماثل للفصائل البّلورية السبع

فكرة املشروع:

انتاج نماذج بلّورية لالنظمة كاملة التماثل للفصائل البلّورية السبع والتي تضم: المكعب، هرم مزدوج رباعي ثنائي، هرم مزدوج 

معيني قائم، النظام المنشوري لفصيلة احادي الميل، ثالثي الميل )نظام معدن االكسينيت(، هرم مزدوج سداسي ثنائي، سكالين 

ثالثي ثنائي.

الهدف من املشروع:

تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالب. 1 .

استقصاء خصائص الفصائل البلّورية المختلفة. 2 .

تنمية قدرة الطالب على بناء قوانين التماثل من خالل التعرف على عناصر التماثل لكل مجسم بلّوري. 3 .

التوقعات:

أن يمتلك المتعلمون قدرة على انتاج النماذج البلّورية والتمييز بينها. 1 .

أن يكتسب المتعلمون مهارة البحث واالستقصاء والتصنيف.. 2

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:

ورق مقوى  أو قطع خشبية – مشرط – مواد الصقة.... إلى أخره.

اإلجراءات )خطوات العمل(:

. 1 قص األوجه البلّورية حسب ماهو موضح فى االشكال البلّورية كاملة التماثل للفصائل البلّورية السبع.

لصق األوجه البلّورية بعد تجميعها لتكوين األشكال البلّورية المطلوبة. 2 .

تسمية األشكال البلّورية التي تم انتاجها.. 3

املشروع:
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النتائج والتوصيات:

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

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

..............................................................................................................................................................................................
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أواًل: اكتب بأسلوبك الخاص التعريف المناسب لكل من المفاهيم اآلتية:

1. التماثل البّلوري.
هو الترتيب المنظم ألوجه البلّورة حول محور ماّر بمركزها. 

2. مستوى التماثل.
هو المستوى الذي يقسم البلّورة إلى نصفين متساويين ومتشابهين، بشرط أن يكون أحد النصفين صورة مرآة لآلخر.

3. محور التماثل.
هو الخط المستقيم الوهمي المار بمركز البلّورة والذي إذا أديرت حوله البلّورة دورة كاملة من دّون إزاحة فإنها تكرر نفس 

الوضع في الفراغ عددا من المرات.

ثانًيا: اكتب المصطلح العلمي المناسب الذي تدّل عليه كل من العبارات التالية:

نقطة وهمية متوسطة في البلّورة يتناظر عبرها وجهان أو حرفان متقابالن. )مركز التماثل(. 1

تماثل  محور  2 .(  .)120°( الفراغ كل  في  فتكرر وضعها  البلّورة دورة كاملة  البلّورة وتدور حوله  بمركز  يمر  خط وهمي 

ثالثي(

3 .)b محور بلّوري يمتد من اليمين إلى اليسار في البلّورة. )المحور البلّوري

ثالًثا: اقترح تفسيًرا علميًّا لما يأتي:

يعتمد على درجة التماثل البلّوري في تصنيف بلّورات المعادن إلى فصائل.  1 .

	 ألن درجة التماثل البلّوري تختلف من معدن إلى آخر، ولكنها ثابتة في المعدن الواحد.

. 2 تعدد أنواع محاور التماثل البلّوري.

	 بسبب اختالف عدد المرات التي تكرر فيها البلّورة وضعها في الفراغ عندما تدار حول المحور، ويعتمد ذلك على طريقة 

مسك البلّورة عند إجراء عملية الدوران 

أسئلة التقومي للفصل الثاني
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. 3 تسمية فصيلة أحادي الميل بهذا االسم.

.)  	a( لوجود محور بلّوري واحد فقط مائاًل في اتجاه الناظر وهو المحور البلّوري

. 4 يعتبر بعض العلماء فصيلة الثالثي قسًما من أقسام فصيلة السداسي.

	 بسبب تشابه الفصيلتين في جميع عناصر التماثل حيث يمتاز كلٌّ منهما بأربعة محاور بلّورية، ثالثة منها متساوية في 

.c والرابع رأسًيا ويرمز له بالرمز )a ،b ،d(  المستوى األفقي ويرمز لها بالرمز

تسمية فصيلة الميول الثالثة بهذا االسم. 5 .

	 ألن المحاور البلّورية الثالثة الموجودة بها جميًعا مائلة.

رابًعا: ما األسس التي اعتمد عليها العلماء في الحاالت التالية:

تحديد وضع األوجه البلّورية في الفراغ؟ 1 .

	 أعداد المحاور البلّورية وقيم الزوايا المحصورة بينها.

. 2 تقسيم البلّورات المعدنية إلى سبع فصائل؟

	 أعداد المحاور البلّورية، أطوال المحاور البلّورية وقيم الزوايا المحورية.

. 3 بناء قانون التماثل البلّوري باألنظمة البلّورية المختلفة؟

	 عناصر التماثل البلّوري )أعداد محاور التماثل وأنواعها، وأعداد مستويات التماثل ومركز التماثل(.

خامًسا: صنف المعادن التالية إلى الفصيلة التي تتبلر فيها:

المعيني القائم � الباريت:  

أحادي الميل � الجبس:  

المكعب � الجالينا:  

ثالثي الميل � األكسينيت: 

الرباعي � الزيركون: 

       

سادًسا: اقترح اسًما علميًّا لكل من األشكال البّلورية التالية، مع تحديد الفصيلة التي تنتمي إليها:

  االسم: سكالين ثالثي ثنائي 

  الفصيلة البلّورية: الثالثي

  االسم: هرم مزدوج سداسي ثنائي

  الفصيلة البلّورية: السداسي
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سابًعا: حّدد أوجه الشبه واالختالف بين كل مما يلي، حسب ماهو محّدد بالجدول التالي: 

فصيلة السداسيفصيلة الثالثيوجه املقارنة

ف
تال

خ
اال

ه 
ج

 أو
 

نوع محور التماثل
c املنطبق على احملور البّلوري

محور متاثل سداسيمحور متاثل ثالثي

1/م    6/م     ن3    1/م     نقانون التماثل للنظام الكامل

به
ش

 ال
جه

 أو
 

في كل منهما أربعة محاور بّلوريةأعداد احملاور البّلورية

a = b = d ≠ cأطوال احملاور البّلورية

α=β=90°قيم الزوايا احملورية

γ=120°

فصيلة ثالثي امليلفصيلة أحادي امليلوجه املقارنة

ه 
ج

 أو
ف

تال
خ

α=γ=90°≠β>90°α≠β≠γ≠90°قيم الزوايا احملوريةاال

_________________      ن1/م     نقانون التماثل للنظام الكامل

به
ش

 ال
جه

كالهما به ثالثة محاور بّلورية غير متساويةأعداد احملاور البّلورية أو

a ≠ b ≠ cأطوال احملاور البّلورية

فصيلة املعيني القائمفصيلة الرباعيفصيلة املكعبوجه املقارنة

ف
تال

خ
اال

ه 
ج

 أو
قانون التماثل   

3/م     ن1/م  4/م    ن 3/م  6  4/م    نللنظام الكامل

أطوال احملاور 
a = b = ca = b ≠ ca ≠ b ≠ cالبّلورية

به
ش

 ال
جه

 أو
أعداد احملاور   

البّلورية
3

α=β=γ=90°قيم الزوايا احملورية



55

ثامًنا: ارسم محاور التماثل الثالثية على بّلورة المكعب التالية:

تاسًعا: لديك المصطلحات والمفاهيم اآلتية:

1/م   4/م    ن - المعيني القائم - السداسي -  أربعة محاور بلّورية – المكعب - ثالثة محاور بلّورية - أحادي 

_________________      ن   
الميل - الثالثي - 

كّون خارطة مفاهيمية تعكس فهمك للعالقات بين هذه المفاهيم:

                                        

 

 

ثالثة محاور بّلورية

املعيني القائم

الرباعّي

املكعب

أحادي امليل

امليول الثالثة

الفصائل البّلورية

أربعة محاور بّلورية

السداسي

الثالثي

باريت

جالينا

جبس

1/م    6/م     ن

3    1/م     ن 1/م   4/م    ن

_________________      ن
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عاشًرا: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

( منفرجة: 1 .β( فصيلة بلّورية تتميز بأن زاوية

* السداسي * الرباعي   * أحادي الميل   * ثالثي الميل    

أحد المعادن التالية يمتلك عنصًرا واحًدا من عناصر التماثل: 2 .

* األكسينيت * الجالينا   * الجبس   * الزيركون    

فصيلة بلّورية تتميز بثالثة محاور بلّورية مختلفة األطوال ومتعامدة: 3 .

* الرباعي * أحادي الميل   * السداسي   * المعيني القائم    

؟: 1/م    6/م     ن. 4 أيٍّ من األشكال البلّورية التالية ينطبق عليها قانون التماثل 
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الَوْحَدُة األولى

الَفْصُل الثَّالث: الّتعدي�ُن
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3-1 جيوكيمياُء العناصرِ.

3-2 نشأُة اخلاماِت املعدنيِة.

3-3 طرائُق استخراِج اخلاماِت.

3-4 تركيُز اخلاماِت املعدنيِة.

3-5 اخلاماُت املعدنيُة في دولِة اإلماراِت.

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الفصِل أَْن:
يتعرُف العوامَل الجيوكيميائيَة المؤثرَة في توزيِع  � 

العناصِر.
المعدنيِة  الخاماِت  نشأِة  طرائَق  يوّضُح  � 

وأنواِعها.
السطحيِة  الخاماِت  استخراِج  طرائَق  يستقصي  � 

وتحَت السطحيِة.
يتعرُف طرائَق تركيِز الخاماِت المعدنيِة. � 

اإلماراِت  دولِة  في  المعدنيَة  الخاماِت  يتعرُف  � 
العربيِة المتحدِة.

نواتُج التعّلِم

يعرُف مفهوَم الجيولوجيا االقتصاديِة، التعديَن،  � 
الخاَم والتحجيَر.

في  المؤثرَة  الجيوكيميائيَة  العوامَل  يستقصي  � 
توزيِع العناصِر.

المعدنيِة  الخاماِت  نشأِة  طرائَق  يوّضُح  � 
وأنواِعها.

يوّضُح أثَر معرفِة مكوناِت الصهيِر )طيارٌة أم غيُر  � 
طيارٍة( على نشأِة الخاماِت المعدنيِة.

يتعرُف المراحل المختلفَة لتصلِب الصهيِر وفًقا  � 
لترتيِب حدوثها.

يصنُف المحاليَل المائيَة الحارَة إلى أنواِعها. � 
المعدنيِة  الخاماِت  نشأِة  طرائَق  يستقصي  � 

الرسوبيِة.
والتحوِل  التماسي  التحوِل  خاماِت  بيَن  يميُز  � 

اإلقليمي.
السطحيِة  الخاماِت  استخراِج  طرائَق  يذكُر  � 

وتحَت السطحيِة.
يوّضُح طرائَق تركيِز الخاماِت. � 

يقارن بيَن الخاماِت المعدنيَة في دولِة اإلماراِت  � 
العربيِة المتحدِة.

مؤشراُت األداِء
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مخطط الفصل الثالث
عدد احلصصاألنشطة املرافقةاملوضوعات

1---------3-1 جيوكيمياء العناصر.

2---------3-2 نشأة اخلامات املعدنّية.

3-3 طرائق استخراج اخلامات.
3-4 تركيز اخلامات املعدنّية.

جّرب )1-3(
طرائق تركيز اخلامات املعدنّية.

1

1---------3-5 اخلامات املعدنّية في دولة اإلمارات.

املشروع العلمي:
        *  استقصاء واستخراج اخلامات السطحية بالبيئة 

احمليطة مبنطقتك.
----------

----------اجليولوجيا واجملتمع: صناعة السيراميك.

----------أسئلة التقومي

5اجملموع
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الفصل الثالث )القسم 1(
)التعدين – طرق نشأة الخامات(

مراجعة القسم 1
عدد أهم أفرع علم الجيولوجيا االقتصادية. 1 .

	 جيولوجيا التعدين.

	 جيولوجيا المياه الجوفية.

	 جيولوجيا النفط.

	 جيولوجيا الفحم.

	 جيولوجيا الخامات المشعة.

اذكر العوامل المؤثرة على المصدر أو الصهير المكون للخامات. 2 .

	 نوعية العناصر في المصدر.

	 درجة تركيز العناصر في المصدر.

	 الظروف الفيزيائية والكيميائية للمصدر.

	 البيئة المحيطة بالمصدر.

	 التركيب الكيميائي للصخور المحيطة بالمصدر.

ما أثر نسبة عنصر الحديد في المصدر على تكون معدني الهورنبلند و الهيماتيت؟ 3 .

	 إذا تواجد عنصر الحديد بنسبة ضئيلة في المصدر يتكون الهورنبلند، أما إذا تواجد عنصر الحديد بنسبة عالية في المصدر 

فيتكون الهيماتيت.

ماذا ينتج عن التركيز العالي لعنصر الحديد في المصدر؟ 4 .

	 تكوين أحد خامات الحديد مثل الماجنيتيت أو الهيماتيت.

ما المقصود بمعامل تركيز الخام المعدني؟ 5 .

	 هو نسبة تركيز العنصر في الخام إلى معّدل تركيزه في القشرة األرضيّة.

ما أقسام الرواسب المعدنية من المحاليل المائية الحارة؟ 6 .

	 رواسب عالية الحرارة.

	 رواسب متوسطة الحرارة.

	 رواسب منخفضة الحرارة.
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تعد مرحلة المحاليل المائية الحارة آخر مراحل تصلد الصهير، في رأيك ما العوامل التي تؤثر على أولوية ترسيب الخامات  7 .

المعدنية في تلك المرحلة؟

	 مدى قابلية المعادن للذوبان.

	 درجة حرارة المحلول.

	 الضغط الواقع على المحلول أثناء الترسيب.

على ماذا يدل كل مما يلي: 8 .

ترسب معادن الكاسيتريت والجارنت على أعماق كبيرة من سطح األرض؟ � 

	 إنها ترسبت من محاليل عالية الحرارة ومرتفعة الضغط حيث تتوفر هذه الشروط عند األعماق الكبيرة.

ترسب معادن السينابار، الكالسيت و الكوارتز بالقرب من سطح األرض؟ � 

	 إنها ترسبت من محاليل منخفضة الحرارة والضغط حيث تتوفر هذه الشروط بالقرب من سطح األرض.

رتّب المعادن التالية تبًعا لترسيبها نتيجة بخر السائل المذيب: الماجنيزيت – الهاليت – الكالسيت – الجبس. 9 .

	 الكالسيت – الماجنيزيت – الجبس – الهاليت.
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الفصل الثالث )القسم 2(
)طرائق االستخراج ـ تركيز الخامات ـ الخامات المعدنية باإلمارات(

أنشطة القسم 2
 جّرب بنفسك )3 – 1(

طرائق تركيز اخلامات املعدنية.
الهدف من النشاط:

يوظف عدة طرائق لزيادة تركيز الخامات.   

المواد الالزمة:

المعادن اآلتية )الماجنيتيت – الهاليت – الكوارتز( - مغناطيس قوي – كأس زجاجيّة – مصدر حراري – ساق زجاجية – 

مطرقة – هاون – ماء مقطر – قمع – ورق ترشيح.                   

خطوات العمل:                                                                                                       

اطحن قطًعا مناسبة من المعادن الثالثة في هاون.                                                           1 .

انثر الخليط الناتج على لوح زجاجي أو خشبي.                                                             2 .

قّرب المغناطيس القوي من الخليط الناتج عن طحن المعادن الثالثة. 3 .

ينجذب معدن الماجنيتيت إلى المغناطيس ماذا تالحظ؟  �

تستخدم طريقة الفصل المغناطيسي لتركيز معادن الخامات الحديدية ماذا تستنتج؟  �

ضع باقي الخليط في كأس زجاجية ثم أضف إليه كمية مناسبة من الماء المقطر. 4 .

حّرك الخليط جيدًا بساق زجاجية. 5 .

رّشح الخليط السابق.  6 .

ماذا تالحظ؟ ذوبان معدن الهاليت وعدم ذوبان معدن الكوارتز �

ماذا تستنتج؟ بعض الخامات المعدنية تذوب في الماء وبعضها اليذوب به �

سخن المحلول الناتج عن الترشيح حتى تبخيره  7 .

ماذا تالحظ؟ تكّون مادة صلبة بيضاء على قاع الكأس الزجاجية �

ماذا تستنتج؟ تستخدم طريقة الذوبان لفصل الخامات القابلة للذوبان عن الخامات غير القابلة  للذوبان �
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ما الطرائق التي استخدمت لفصل الخامات الثالثة؟ دّون النتائج في الجدول التالي:   8 .

طريقة الفصل اخلام

الفصل املغناطيسي

طريقة الذوبان ثم التبخير للسائل املذيب

طريقة الذوبان ثم الترشيح

املاجنيتيت

الهاليت

الكوارتز
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مراجعة القسم 2
ما العوامل التي يعتمد عليها في استخراج المعادن من الرواسب السطحية المفككة؟ 1 .

	 كمية المعادن الموجودة بالرواسب.

	 امتداد وعمق المواد المعدنية.

	 سمك األرض التي تغطي الرواسب، طبيعة الطبقات التي يقع عليها الراسب.

	 الموقع الطوبوغرافي.

ما األساس العلمي الذي يعتمد عليه العلماء في فصل المعادن الثقيلة من الرواسب النهرية بامرار تيار مائي سريع ومتدفق؟ 2 .

	 زيادة الوزن النوعي للمعادن القيّمة عن مكونات الرواسب النهرية حيث يحمل التيار المائي الرواسب النهرية تارًكا وراءه 

المعادن القيّمة.

حّدد االستراتيجية المتبعة في استخراج الخامات تحت السطحية التالية:  3 .

   )أ( استخراج عروق الخامات:

	 حفر أنفاق إلى مدخل الخام.

مستودعات  إلى  المتكسر  الخام  وينقل  الخام  ينسف  ثم  الخام  إلى  أفقية  مستويات  في  الممرات  من  مجموعة  	 حفر 

التخزين. 

   )ب( استخراج الخامات تحت السطحية المتواجدة على هيئة كتل كبيرة غير منتظمة الشكل.

	 شّق ممّر رئيسي تحت قاع جسم الخام نفسه ويتفرع منه عدد من الفتحات العمودية لتكون ممرات ثم يستخرج الخام 

بطريقة االنهيار وذلك بإزالة الجزء السفلي من الخام فينهار الجزء العلوي منه.

وّضح كيفية فصل الذهب من خاماته بطريقة الملغمة. 4 .

	 يطحن الخام ثم يمرر على ألواح فلزية مغطاة بالزئبق )ألواح الملغمة(، حيث يأخذ الزئبق الذهب مكوًنا الملغم الذي يمرر 

على أنابيب ساخنة تعمل على طرد الزئبق وينفصل الذهب.

عّدد أهم خامات النحاس المؤكسدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ما بين مسافي والفجيرة. 5 .

	 المالكيت

	 األزوريت

اكتب استخداًما واحًدا فقط لكل مما يلي: 6 .

الملح الصخري: صناعة الصودا الكاوية، صناعة الصابون وحفظ  األسماك.	 

الباريت: تحضير الطين المستخدم في تبريد آالت حفر آبار النفط.	 

الصوف الصخري: مواد عازلة للحرارة والبرودة.	 
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التلك: صناعة منتجات البيتومين.	 

اكتب المصطلح العلمي المناسب الدال على كل مما يأتي: 7 .

خليط من البريدوتيت، البازلت، الجابرو المتحلل والسدود القاطعة من الصخور القاعدية الصفائحية. )األوفيوليت(	 

	 أحد الخامات الفلزية في دولة اإلمارات العربية المتحدة يتواجد على هيئة حبيبات مبعثرة وعدسات في صخور السربينتين. 

)خام الكروميت(

السربنتين.   لصخور  مصاحبة  عروق  هيئة  على  يتواجد  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الالفلزية  الخامات  	 أحد 

)التلك(

نواتج ليفية لصخور قاعدية بركانية وجوفية. )الصوف الصخري(	 

فّسر: انتشار صناعة األسمنت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 8 .

	 بسبب توفر الخامات الالزمة لتصنيع األسمنت بأراضي دولة اإلمارات العربية المتحدة مثل الجبس والحجر الجيري.
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اسم املشروع: استقصاء واستخراج اخلامات السطحية في البيئة احمليطة مبنطقتك.

فكرة املشروع:

جمع عينات من خامات فلزية والفلزية من بيئة دولة االمارات العربية المتحدة ومن ثم تصنيفها.

الهدف من املشروع:

تنمية مهارة البحث واالستقصاء لدى المتعلمين.  1 .

التعرف على أهم الخامات في الدولة.  2 .

تنمية مهارة التصنيف لدى المتعلمين.  3 .

التوقعات:

أن يكتسب المتعلمون مهارة البحث واالستقصاء والتصنيف.  . 1

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:

يمكن االستفادة من بند )الرحلة الجيولوجية( الواردة في كتاب التمارين واالنشطة، لتحديد المواد واألداوت الالزمة لتنفيذ 

المشروع.

اإلجراءات )خطوات العمل(:

القيام برحلة جيولوجية باشراف معلم الجيولوجيا الى أماكن تواجد الخامات الفلزية والالفلزية داخل الدولة.  1 .

تجميع بعض الخامات  الفلزية والالفلزية.  2 .

تصنيف الخامات الى فلزية والفلزية.. 3

املشروع:
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النتائج والتوصيات:

قد تختلف من متعلم الى اخر.
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أواًل: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: 

1. أحد اآلكاسيد اآلتية حمضي التأثير:
ب- أكسيد الصوديوم أ- ثاني أكسيد السيليكون  

د- أكسيد الكالسيوم ج- أكسيد البوتاسيوم  

2. من المكونات الطيارة المكونة للصهير: 
ب- الحديد   أ- البوتاسيوم   

د- الفلور ج- األلمنيوم   

3. تستخدم إحدى الطرائق اآلتية في تركيز الخامات المعدنية الحديدية: 
ب- التعويم أ- الملغمة   

د- الذوبان ج- الفصل المغناطيس  

4. من الخامات الفلزية في دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
ب- الملح الصخري  أ- الكروميت   

د- الجبس ج- التلك   

5. من الرواسب منخفضة الحرارة: 
ب- السينابار   أ- التوباز   

د- الباريت  ج- الجارنت   

أسئلة التقومي للفصل الثالث
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ثانًيا: حّدد أوجه الشبه واالختالف بين كل مما يأتي:

اخلامات الالحقةاخلامات املعاصرة1

خامات تنشأ من تصلب الصهير أثناء املراحل اخملتلفة لتصلب الصهيروجه التشابه

أوجه االختالف
تتكون أثناء نشأة املعادن املكونة 

للصخور النارية
تتكون بعد تكون الصخور النارية

استخراج اخلاماتالتحجير2

كالهما من طرائق استخراج اخلاماتوجه التشابه

أوجه االختالف
استخراج اخلامات سطحيًّا وعلى 

حالتها
استخراج اخلامات من حتت سطح األرض

مكونات غير طيارةمكونات طيارة3

كالهما يكون الصهير الصخريوجه التشابه

أوجه االختالف

مكوناته: ثاني أكسيد السيليكون 
وأكاسيد )األلومنيوم، احلديد، 

املغنيسيوم، الكالسيوم، الصوديوم 
والبوتاسيوم(

مكوناته: الفلور، الكلور، البورون، بخار املاء، ثاني 
أكسيد الكربون

خامات التحول اإلقليميخامات التحول التماسي4

كالهما من خامات الصخور املتحولةوجه التشابه

عامل التحول هو احلرارة والضغط الشديدانعامل التحول هو احلرارة الشديدة أوجه االختالف

ثالًثا: اختر الكلمة غير المنسجمة علميًّا ثم برر ذلك: 

جيولوجيا النفط – جيولوجيا المياه الجوفية – الجيوكيمياء – جيولوجيا الفحم.  1 .

الكلمة: الجيوكيمياء،  السبب: ألنها أحد فروع علم الجيولوجيا، بينما الباقي من أفرع الجيولوجيا االقتصادية.  

الماجنيتيت – الكالكوبيريت – األلمنيت – الكروميت.  2 .

الكلمة: الكالكوبيريت،  السبب: ألنه من معادن الكبريتيدات، بينما الباقي من معادن االكاسيد.   

الزمرد – التورمالين – االباتيت – الكبريت.  3 .

الكلمة: الكبريت، السبب: ألنه ليس من معادن األحجار الكريمة، بينما الباقي من األحجار الكريمة.  

الكاستيريت – الروتيل – البروكيت - األناتاز. 4 .

الكلمة: الكاسيتريت، السبب: ألنه ليس من معادن التيتانيوم، بينما الباقي من معادن التيتانيوم.  
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سفاليريت – باريت – كالكوبيريت – جارنت.  5 .

الكلمة: جارنت، السبب: ألنه من معادن الرواسب عالية الحرارة، بينما الباقي من معادن الرواسب متوسطة الحرارة.  

طريقة التعويم – طريقة الملغمة – طريقة األعمدة والغرف – طريقة الذوبان. 6 .

من  الباقي  بينما  األرض،  تحت سطح  الخامات  استخراج  طرائق  من  الكلمة: طريقة األعمدة والغرف، السبب:  ألنها   

طرائق تركيز الخامات.

المعادن المشعة – التلك – خام الكروميت – خامات النحاس. 7 .

الكلمة: التلك، السبب: ألنه من الخامات الالفلزية، بينما الباقي من الخامات الفلزية.

رابًعا: اكتب المصطلح العلمي الذي تدّل عليه العبارات التالية:

(: جسم أو تكوين جيولوجي يتركز فيه معدن أو أكثر بنسبة تجعل له قيمة اقتصادية.  )الخام المعدني. 1

(: العمليات االنفصالية لمعادن السيليكات أثناء تصلب الصهير.  )التبلّور النوعي أو التبلّور التجزيئي. 2

(: الشوائب المعدنية المصاحبة للخامات المعدنية.  )المعادن الغثة. 3

خامًسا: اقترح تفسيرًا علميًا لكل مما يأتي:

يرتّبط عمل مهندس التعدين بوجود الجيولوجي.  1 .

	 يستلزم استخراج الخامات تعاون كل من مهندس التعدين والجيولوجي، حيث يقوم مهندس التعدين باستخراج الرواسب 

المعدنية وخاماتها من األرض، ولكن يسبق ذلك عمل الجيولوجي والذي يقوم بتحديد المكان الصحيح للحفر لضمان 

عدم سقوط الكهوف أو الركام الصخري، معرفة التتابع الصخري والتركيب الجيولوجي لموقع الحفر.

وجود معدن الكاستيريت مصحوًبا بمعدن الفلوريت.  2 .

	 ألن معدن الكاسيتريت ينتج من تفاعل الفلور مع القصدير مكونا فلوريد القصدير، وهي مادة طيارة في الصهير حيث 

تتفاعل مع الماء في درجات حرارة منخفضة مكونة معدن الكاسيتريت وحمض فلورودريك الذي يتفاعل مع الصخور 

الجيرية المجاورة مكوًنا معدن الفلوريت.

المعادن التالية مرتّبة وفقًا لتتابع ترسيبها على النحو التالي: كالسيت، ماجنيزيت، جبس، هاليت.  3 .

	 يتوقف هذا الترتيب على درجة ذوبان العناصر المكونة للمحاليل، حيث تترسب العناصر األقل ذوباًنا أواًل.

تستخدم طريقة الفصل المغناطيسي لفصل معدن الماجنيتيت عن الشوائب المصاحبة له.  4 .

	 لوجود قابلية التمغنط للمعادن الحديدية ومنها معدن الماجنيتيت.
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سادًسا: اكتب بأسلوبك الخاص التعريف المناسب والصحيح لكل من المفاهيم اآلتية: 

الجيولوجيا االقتصادية. 1 .

القيمة االقتصادية من حيث أشكالها  المعدنية ذات  الخامات  الجيولوجيا، والذي يهتم بدراسة  	 هي إحدى فروع علم 

وامتدادها وتراكيبها ومكوناتها المعدنية وطريقة تكوينها وكميتها وأصلها وإمكانية استثمارها.

التعدين. 2 .

	 هو عملية الحصول على المعادن ومواد أخرى من األرض وتشمل هذه المواد مركبات الفلزات والالفلزات والمواد غير 

المعدنية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

األوفيوليت. 3 .

هو خليط من البريدوتايت،البازلت،جابرو متحلل وسدود قاطعة من صخور قاعدية صفائحية.	 

الصوف الصخري.   4 .

	 عبارة عن نواتج ليفية لصخور قاعدية بركانية وجوفية، ويستخدم كمواد عازلة للحرارة أو البرودة.

سابعًا: لديك المفاهيم والمصطلحات اآلتية:

القويم/رواسب  اقليمى/الصهير  تحول  الحرارة/خامات  منخفضة  محاليل  النارية/رواسب  الصخور  تماسية/خامات  خامات 

الفرز/رواسب محاليل متوسطة الحرارة/المرحلة البيجماتيتية/خامات الصخور الرسوبية/المرحلة الغازية/مرحلة المحاليل المائية 

الحارة/بخر السائل المذيب/رواسب محاليل عالية الحرارة/بخر الغاز المساعد على اإلذابة/خامات التحول.

كّون خارطة مفاهمية تعكس فهمك للعالقات بين هذه المفاهيم.

أنواع اخلامات

رواسب منخفضة احلرارةرواسب متوسطة احلرارةرواسب عالية احلرارة

خامات الصخور املتحولةخامات الصخور الرسوبيةخامات الصخور النارية
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ثامًنا: تقييم أداء:

مستخدمًا المراجع أو الشبكة العالمية )االنترنت( اكتب تقريًرا علميًّا عن صناعة الزجاج وصناعة األسمنت في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. 
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الَوْحَدُة الّثانيُة

الفصُل الّرابُع: النفُط
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4-1 النّفُط.
4-2 كيف نشَأ النّفُط؟

4-3 هجرُة النّفِط.
المصاِئد  وأنواِع  النّفِط  تجّمِع  4-4  شروُط 

النّفطيِّة.
4-5 طرائُق استخراِج النّفِط.

4-6 طرائُق حفِر اآلباِر النفطيِّة.
4-7 اإلنتاُج والتخزيُن والنّقُل.
4-8 النّفُط في دولِة اإلماراِت.

4-9  اآلثاُر البيئيُّة الناتجُة عن استخراِج ونقِل 
وتكريِر النّفِط.

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الفصِل أَْن:
عوامَل  ويذكَر  النفط  مفهوَم  يتعّرَف  � 

هجرِته.
وأنواَع  النّفِط  تجمِع  شروَط  يستقصَي  � 

المصاِئد النفطيِّة.
يوضَح طرائِقَ استخراِج النّفِط. � 

اآلثاِر  من  للتقليِل  مختلفًة  حلواًل  يقترُح  � 
البيئيِّة الناجمِة عن استخراِج النّفِط ونقلِه 

وتكريرِه.

نواتُج التعّلِم

النّفِط- التاليِة:  للمفاهيِم  تعريًفا  يعطي  � 
النّفِط البارافينّي-النّفِط األسفلتّي-الهجرِة 

األوليِة-الهجرِة الثانويِة-النفاذيِّة..إلخ.
يستقصي خواصَّ النّفِط. � 

للنظريِّة  الــمــؤيــدَة  الــشــواهــَد  يــتــعــّرُف  � 
العضويِّة.

يفّسُر أسباَب هجرِة النّفِط. � 
يذكُر شروَط تجّمِع النّفِط. � 

يتعّرُف أنواَع المصائِد النفطيِّة. � 
يقارُن بيَن أنواِع المصائِد النفطيِّة. � 

يتعّرُف طرائِقَ استخراِج النّفِط. � 

يقارُن بيَن أنواِع اآلباِر النفطيِّة. � 
يذكُر طرائَق حفِر اآلباِر النفطيِّة. � 

يتعّرُف إنتاَج ونقَل وتخزيَن النّفِط. � 
يستقصي طرائَق استخالِص النّفِط. � 
يتعّرُف النّفَط في دولِة اإلماراِت. � 

النفطيِّة في دولِة  الحقوِل  أهمِّ  بيَن  يقارُن  � 
اإلماراِت )حقل باب-حقل أمِّ الّشيف-

حقل فاتح(.
عن  الناتجَة  البيئيَّة  اآلثـــاَر  يستكشُف  � 

استخراِج ونقِل وتكريِر النّفِط. 

مؤشراُت األداِء
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مخطط الفصل الرابع
عدد احلصصاألنشطة املرافقةاملوضوعات

جّرب )4-1(:)4-1( النفط.
خواص النفط الثقيل والنفط الخفيف.

1

ابحث بنفسك )4-2(:)4-2( كيف نشأ النفط.
المادة  تراكم  أو  لتجمع  المالئمة  الظروف 

العضوية.

1

)4-3( هجرة النفط.

جّرب )3-4(:
أثر تضاغط الرواسب على هجرة النفط.

جّرب )4-4(:
أثر الحركات األرضية على هجرة النفط.

جّرب )5-4(:
أثر ضغط الغاز على هجرة النفط.

2

2---------)4-4( شروط جتمع النفط وأنواع املصائد النفطية.

1---------)4-5( طرائق استخراج النفط.

)4-6( طرائق حفر اآلبار.
)4-7( إنتاج ونقل وتخزين النفط.

---------1

)4-8( النفط في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وتكرير  ونقل  استخراج  عن  الناجتة  البيئية  )4-9(  اآلثار 

النفط.
---------1

---------املشروع العلمي: )تصميم مناذج ملصائد نفطية متنوعة(

---------اجليولوجيا واجملتمع: )النفط الرملي(

---------أسئلة التقومي

9اجملموع
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الفصل الرابع )القسم 1(
)الِنفط – نشأة النفط – هجرة الِنفط – المصائد الِنفطية(

 جّرب )4 – 1(

الهدف من النشاط:

يستقصي خواصَّ الِنفط الثقيل والِنفط الخفيف.

األدوات والمواد المستخدمة: 

عيّنة نفط خام خفيف – عيّنة نفط خام ثقيل – عدد )2( هيدروميتر يقيس كثافة من )0.7-1( - عدد)2( سّحاحة – عدد )2( 

حامل سّحاحة – عدد)3( مخبار مدّرج – ميزان زنبركي- كؤوس زجاجيّة بأحجام مختلفة – أنابيب اختبار – ساعة إيقاف 

– ماء مقّطر.

الخطوات:

المرحلة األولى: اللون والرائحة.                             
أنبوبي اختباٍر، ثم افحْص رائحَة ولوَن كل عيّنٍة  الثقيِل في  الخاِم  الخاِم الخفيِف والِنفِط  الِنفط  	 ضْع عيناٍت مناسبًة مَن 

منهما. 

	 سّجْل مالحظاِتَك في الجدوِل أدناه.

المرحلة الثانية: الكثافة والوزن النوعي.                                          
 : أواًلً

	 ِقْس كثافَة كل من عينتْي النفِط باستخداِم الهيدروميتر، وذلك بوضِع كميٍة مناسبٍة مَن العينتيِن في مخباِرين مدّرجيِن.

	 سّجِل النتائَج في الجدوِل أدناه.

ثانًيا:

( مْن كلٍّ مِن النفِط الثقيِل، النفِط الخفيِف والماِء المقّطِر، ثمُّ ضِع العيّناِت الثالِث   	50mL( ِقْس باستخداِم المخباِر المدّرِج

في ثالِث كؤوٍس متماثلٍة معلومُة الوزِن.

	 ِزْن كالًّ من العيّناِت الثالِث باستخداِم الميزاِن الزنبركي.

	 سّجْل قراءاِتَك في الجدوِل أدناه.

 

إجراءات األمن والسالمة:
	 إبعاد عيّنات النفط عن مصادراللهب.

	 ارتداء القّفازات بهدف حماية الجلد من المواد النفطيّة.
	 ارتداء كّمامة أثناء فحص رائحة النفط.
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التحليل والمناقشة:
: أواًلً

	 أيُّهما أكبُر كثافًة؛ النفُط الثقيُل أم النفُط الخفيُف؟ بّرْر إجابتك.

	 الِنفُط الثقيُل، بسبِب قلِة نسبِة البارافيناِت وزيادِة نسبِة القارِّ به.

ثانًيا:

	 احسْب مقداَر الوزِن النوعيِّ لكلٍّ مْن عيّنتْي النفِط، ُمستخدًما العالقَة التاليَة: 

الوزن النوعي =
وزن 50mL من النفط

وزن  50mL من املاء املقطر

وبالتالي: الوزن النوعي للنفط الثقيل = تختلف اإلجابة تبًعا للعينة  

                   الوزن النوعي للنفط الخفيف = تختلف اإلجابة تبًعا للعينة

	 أيُّهما أكبُر وزًنا نوعيًّا؛ الِنفُط الثقيُل أم الِنفُط الخفيُف؟ بّرُر إجابتََك.   

الِنفُط الثقيُل، بسبِب قلِة نسبِة البارافيناِت وزيادِة نسبِة القارِّ فيه.	 

المرحلة الثالثة: اللزوجة والسيولة
اللزوجة: للمقارنِة بيَن لزوجتْي كلٍّ ِمَن الِنفِط الثقيِل والنفِط الخفيِف ُقْم بمايلي:

	 ثبِّْت سّحاحتيِن متماثلتيِن على حاملْي سّحاحٍة.

	 َضْع كمياٍت متساويًة ِمَن العينتيِن في كلٍّ مَن السحاحتيِن.

ِل الزمَن في الجدوِل أدناه. 	 مستخدمًا ساعة اإليقاِف، ِقْس زمَن انسياِب كميِة كلٍّ ِمَن الِنفِط الثقيِل والنفِط الخفيِف، سجِّ

التحليل والمناقشة:
	 أيُّهما أكبُر في زمن االنسياِب؛ الِنفُط الثقيُل أم النفُط الخفيُف؟

	 الِنفُط الثقيُل

	 أيُّهما أكثُر لزوجًة؛ الِنفُط الثقيُل أم الِنفُط الخفيُف؟ بّرْر إجابتََك.

	 الِنفُط الثقيُل بسبِب قلِّة نسبة البارافيناِت وزيادِة نسبِة القارِّ فيه.

بناًء على ماتقّدم: قاِرْن بيَن سيولِة كلٍّ من الِنفِط الثقيِل والِنفِط الخفيِف.

	 الِنفُط الثقيُل أقلُّ سيولًة من الِنفِط الخفيِف.
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نوع 

النفط

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الكثافةالرائحةاللون

اللزوجةالوزن النوعي

السيولة وزن 50mL من 

النفط

وزن 50mL من 

الماء المقطر

مقدار الوزن 

النوعي

زمن انسياب 

النفط
اللزوجة
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لنف
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 ابحْث بنفسَك )4 - 2( 

الهدف من النشاط:

الظروف المالئمة لتجمع أوتراكم المادة العضوية.

	 هْل تزداُد فرصُة حفِظ المادِة العضويَِّة بوفرِتها أو بندرِتها؟

	 بوْفَرِتها

	 ما أثُر وجوِد الكائناِت الحيِّة الدقيقِة في زيادِة فرصِة حفِظ المادِة العضويِّة؟

	 تُقلُّل ِمْن فرصِة حفِظ المادِة العضويِة.

	 كيَف يعمُل انطماُر المادِة العضويَِّة بفعِل الرواسِب في زيادِة فرصِة حفِظ المادِة العضويِة؟

	 وجوُد نشاٍط ترسيبيٍّ مستمرٍّ تنطمُر تحتَُه المادُة العضويُة يعمُل على زيادِة فرصِة حفِظ المادِة العضويِة.

 جّرب )4 – 3(

الهدف من النشاط:

أثر تضاغط الرواسب على هجرة النفط.

األدوات والمواد المستخدمة: 

عينة نفط خام، قطعتا أسفنج ذاتا مسام مختلفة، قطعة خشب، لوح خشبي، قطعة من الطابوق، حوض بالستيكي شفاف كبير.

الخطوات:

خِذ اللوَح الخشبيَّ وثبته في الحوِض البالستيكيَّ الشفاف.  1 .

اغمْس إحدى قطعتْي األسفنِج في عيّنِة الِنفِط حتى تتشّرَب به.  2 .

ضْع قطعَة األسفنِج المتشربِة بالِنفِط على اللوِح الخشبيِّ داخَل الوعاِء البالستيكيِّ الشفاف.  3 .

البالستيكيِّ  الوعاِء  داخَل   ، الخشبيِّ اللوِح  على  المتشربِة  القطعِة  بجواِر  الجافِة  األكبِر  المساِم  ذاَت  األسفنِج  قطعَة  ضْع  4 .

الشفاف. 

ضْع قطعَة الخشِب فوَق قطعِة األسفنِج المتشربِة بالنفط. 5 .

ضْع قطعَة من الطابوق فوَق قطعِة الخشب.  6 .
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	 ماذا تالحظ؟ 

	 خروَج الِنفَط مْن قطعِة األسفنج.

التحليل والمناقشة:
	 ماذا حدَث لقطعِة األسفنِج الجاّفِة؟ 

	 تتشرُب بالِنفِط الذي خرَج ِمْن قطعِة األسفنِج األولى.

؟  	 ماذا تَستدلُّ

	 تضاغَط الرواسِب يؤدى إلى هجرِة النفط.

	 كيَف أثَّر تضاغُط الرواسِب في هجرِة النفط؟

	 تضاغُط الرواسِب يعمُل على تقارِب حبيباِت الصخِر مْن بعِضها فتضغُط على الِنفِط فيهاجُر ِمْن أماكِن الضغِط المرتفِع إلى 

المنخفِض ومَن الصخوِر األقّل نفاذيًّة إلى األعلى نفاذيّة.

 جّرب )4 – 4(

الهدف من النشاط:

أثُر الحركاِت األرضيِّة على هجرِة النفط.

األدوات والمواد المستخدمة: 

أنبوٌب بالستيكي شّفاٌف ومرٌن )مفتوٌح مَن الطرفيِن(، سّدادٌة عدد 2 مناسبٌة لحجم فتحتي األنبوب، ماء، نفط.

الخطوات:

 . َضْع كميًة مَن الماِء )تُكافيُء ثلَث َسعِة األنبوِب( في األنبوِب البالستيكيِّ 1 .

 . َضْع أيًضا كميًة ِمَن الِنفِط )تُكافيُء  ثلِث َسعِة األنبوِب( في األنبوِب البالستيكيِّ 2 .

اغلِق األنبوبَة مَن الطرفين ثمَّ اْجعلها في حالٍة مستويٍة.  3 .

اثِن قطعَة البالستيك بالضغِط بقوٍة على َطرفْي األنبوبِة.  4 .

	 ماذا تالحُظ؟ 

	 حركَة النفِط إلى أعلى.
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التحليل والمناقشة:
	 كيَف تتوزُع المّكوناُت داخَل األنبوبِة؟

	 يتجمُع الغاُز )الهواُء( في القمِة ويليِه إلى أسفل على الترتيِب، النفُط ثّم الماء.

	 ماذا تستَدّل؟

	 تتجمُع الموادُّ األقلُّ كثافًة في األعلى.

	 أيُّ التراكيِب الجيولوجيِة يُشبُه شكَل األنبوبِة بعَد ثنِيها؟

	 الطيُّة المحّدبُة.

	 كيَف تفّسُر أثر الحركات األرضية في هجرة النفط؟

	 حركُة الثّني هذِه ينشُأ عنها قوى ضغٍط على األجزاِء الداخليِة مَن الطيَّة، وقوى شدٍّ على األجزاِء الخارجيِة مْنها، ونتيجًة 

لذلَك يهاجُر الِنفُط مْن أماكِن الضغِط المرتفِع إلى أماكَن جديدٍة ذاِت ضغٍط منخفٍض.

 جّرب )4 – 5(

الهدف من النشاط:

أثُر ضغِط الغاِز في هجرِة النفط.

األدوات والمواد المستخدمة: 

أنبوبٌة زجاجيٌة مفتوحُة الطرفيِن وعلى هيئِة حرِف U ، كميّتاِن متساويتاِن مَن الِنفِط والماِء تشّكالِن ثُلثْي َسعِة األنبوبِة، مضخٌة 

يدويٌة. 

الخطوات:

َضْع كميًة مَن الماِء تكافُئ ثلَث َسعِة األنبوبِة.  1 .

َضْع أيًضا كميًة مَن الِنفِط تكافُئ  ثلَث َسعِة األنبوبِة.  2 .

ثْبِت المضخَة اليدويِة على أحِد الطرفيِن.  3 .

اضغْط على المضخِة اليدويِّة.  4 .

	 ماذا تالحُظ؟

	 ارتفاَع مستوى الِنفِط في الفرِع اآلخر مَن األنبوِب.
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التحليل والمناقشة: 
؟  	 ماذا تستدلُّ

	 ضغَط الغاِز يساعُد على هجرِة الِنفِط. 

	 كيَف تُفّسُر أنَّ للغاِز ضغًطا يؤثُر في هجرِة الِنفِط؟ 

، ويكوُن هذا الغاُز واقًعا تحَت ضغٍط شديٍد مْن أثِر ضغِط الصخِر عليِه، لذا  	 عادًة ما يكوُن الِنفُط مصحوًبا بالغاِز الطبيعيِّ

فإنَّ الغاَز الطبيعيَّ يولد بالتالي ضغًطا شديًدا كرِد فعٍل في جميع االتجاهاِت وبخاصَة على الِنفِط السائِل المصاحِب له في 

مساماِت الصخِر. ونتيجًة لذلَك يهاجُر الِنفُط ِمْن منطقِة الضغِط المرتفِع إلى الصخوِر المجاورِة، حيُث الضغُط المنخفُض 

ليتجّمَع فيها.
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شروُط جتّمِع الِنفِط

أمعِن النظَر في الَشكل الذي أمامَك، ثمَّ أجْب عِن األسئلة التالية:

( غنيٌة بالموادِّ العضويِة؟ هل الطبقُة رقم )1	 

	 نعم

	 هل يُمكُن أْن تُنتَج الِنفَط؟ 

	 نعم

( مصدًرا أساسيًا للنفِط؟  هل تُعدُّ الطبقُة رقم )1	 

	 نعم

ونِة لهذِه الطبقِة. 	 اقترْح اسًما للصخوِر المكِّ

	 الصخوُر المصدريُّة

	 قّدمْ تعريًفا لمفهوِم الصخوِر المصدريِّة.

	 هي صخوٌر تتميُز بكوِنها غنية بالموادِّ العضويِة، وتعدُّ المصدَر األساسيَّ لتّكوِن النفِط. ومْن أمثلِتها الطفُل، الحجُر الطينيُّ 

. والحجُر الجيريُّ

	 ماذا  تتوقُع أن يكوَن اتجاُه حركِة النفِط عندما يخرُج مَن الصخوِر المصدريِّة؟ بّرْر إجابتََك 

	 إلى أعلى، نظرًا النخفاِض وزنِه النوعي

 .) ِصْف مدى مساميِّة ونفاذيِّة الطبقِة رقم )2	 

	 عاليُة المساميّة والنفاذيِّّةِ

	 هْل هَي قادرٌة على تخزيِن النفِط بها؟ 

	 نعم

	 اقترْح اسًما للصخوِر المكّونِة لهذِه الطبقِة؟

	 الصخوُر الخازنُة

	 قّدْم تعريًفا لمفهوِم الصخوِر الخازنِة. 

	 هي صخوٌر ذاُت مساميٍّة تَسمُح بتجّمع النفِط في مساِمها، ويكوُن لها مَن النفاذيِة ما يَسمُح بحركتِه عنَد اإلنتاِج، ومْن 

أشهِر أمثلِة الصخوِر الخازنِة، الحجُر الرمليُّ والحجُر الجيريُّ المساميُّ )المتشقُق(.

ورقة عمل رقم )1(

خازنة
صخور 

طاء
صخور غ

غاز

نفط

ماء

1
2

3

فكرٌة مفيدٌة للتعلِّم 

انخفاُض الوزِن النوعيِّ 
للنفِط يجعلُه يتحرُك 

رأسًيا إلى أعلى بشكٍل 
عام.
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(؟ بّرْر إجابتََك. هْل تتوقُع أْن ينفَذ النفُط مَن الطبقِة رقم )3	 

	 ال لكوِنها طبقًة غيَر منفذٍة

َب النفِط إلى أعلى؟  ( صخوَر غطاٍء تمنُع تسرُّ هل تعدُّ الطبقُة رقم )3	 

	 نعم

	 قّدْم تعريًفا لمفهوِم صخوِر الغطاِء.

	 هَي صخوٌر عديمُة النفاذيِّة )مثُل الطيِن الصفحّي والطفِل والجبِس واالنهيدريِت والحجِر الجيرّي( تعلو الصخوُر الخازنُة 

فتمنُع حركَة الهيدروكربوناِت رأسيًّا إلى أعلى.

	 ما نوُع التركيُب الجيولوجيُّ الممثُل في الشكِل السابِق؟ 

	 طيّة محدبة

	 هل يمنُع هذا التركيُب هروَب النفِط رأسًيا وجانبًيا؟ 

	 نعم

	 ماذا تُطلُق على التركيِب الجيولوجيِّ الذي يتكوُن نتيجَة لوجوِد الشروِط األربعِة السابقِة؟ 

	 مصيدٌة نفطيٌة

	 قّدْم تعريًفا لمفهوِم المصيدِة النفطيِة.

	 عبارٌة عْن تركيٍب جيولوجيٍّ يتكوُن مْن صخوِر خّزان، ذاِت مساميٍّة ونفاذيٍّة وصخوِر غطاٍء غيِر منفذٍة.

	 اطلْب إلى المتعلميَن أْن يقدموا ُخالصًة بالشروِط التي تؤدي إلى تجميِع النفِط في مكاٍن ما.

	 * وجود الصخور المصدرية * الصخور الخازنة * صخوُر الغطاِء *التركيُب الجيولوجيُّ المناسُب لتجّمِع النفِط

- احرْص على أن يتوّصَل المتعلموَن إلى الشروِط األربعِة الواردِة في المحتوى. 
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املصائُِد الترسيبّيُة

كِل الذي أمامَك ثمَّ أجْب عِن األسئلِة التاليِة: أَمعِن النظَر في الشَّ

	 حّدْد أرقاَم الطبقاِت التي تصلح لتجمع النفط.

  	5 ،2

ِع النفِط في كلِّ طبقٍة.  	 حّدْد على الرسِم مكاَن تجمُّ

	 هْل حدَث تغيٌّر جانبيٌّ في مساميِّة ونفاذيِّة الطبقاِت التي يتجمُع 

فيها النفُط؟

	 نعم

ونفاذيِّة  مساميِّة  في  الجانبيِّ  التغيِّر  هذا  سبُب حدوِث  ما  	 برأيَك 

الطبقِة؟ 

	 تغيُّر بيئاِت الترسيِب أو عدُم االنتظاِم في عمليِة الترسيِب

	 اقترْح اسًما لهذا النوِع مَن المصائِد النفطيِّة.

	 مصائُد ترسيبيٌة نتيجَة تغيٍّر جانبيٍّ في الطبقاِت

	 قّدْم تعريًفا لمفهوِم المصائِد الترسيبيِة. 

	 هَي مصائُد تتكوُن بفعِل عمليِة الترسيِب نتيجًة لعدِم االنتظاِم في ترسيِب الطبقاِت، مما يؤدي إلى تغيرٍّ في نوعيِة الصخِر 

ومساميّتِه ونفاذيتِه مما يساعُد على تجّمِع النفِط.

ورقة عمل رقم )2(

حجر طيني حجر جيريحجر رملي أنهيدريتكوجنلوميرات

123

4

5

6
7

نفط

نفط
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املصائُد االستراتيجرافيُة

كِل الذى أمامَك ثم أجْب عِن األسئلِة التاليِة: أمعِن النظَر في الشَّ

	 حدْد رقَم الطبقِة التي تَصلُح لتجّمِع النفِط. 

 	3

	 حدْد على الرسِم مكاَن تجّمِع النفِط في هذِه 

الطبقِة. 

	 كما هَو موّضٌح بالرسِم

	 ما اسُم السطِح الذي تجّمَع اسَفلُه النفُط؟ 

	 سطُح عدِم توافٍق 

	 ما مدى نفاذيِّة الطبقِة التي تعلو هذا السطَح؟ 

	 غير منفذة

	 برأيَك ما سبُب تجّمِع النفِط أسفَل هذا السطِح؟ 

	 أَلَن الطبقَة التي تعلوُه غير منفذٍة، مما يمنُع النفَط ِمَن الهجرِة الرأسيِة إلى أعلى

	 اقترح اسًما لهذا النوِع مَن المصائِد. 

	 المصائُد االستراتيجرافيُة

	 قّدم تعريًفا لمفهوِم المصائِد االستراتيجرافيِة. 

	 هَي مصائُد تتكوُن بفعِل عملياِت الرفِع لتتابٍع من الطبقاِت يحتوي على طبقة أو أكثَر مَن الطبقاِت الخازنِة، ليتعرَض بعَد 

ذلَك لعملياِت التجويِة والتعريِة والبري وترسيِب طبقاٍت تعلوُه مباشرًة تصلُح كطبقِة غطاٍء تكوُن موازيًة للتتابِع األصلّي 

( أو مائلًة عليِه بزاويٍة، ويُسّمى السطُح الفاصُل بسطِح عدِم التوافِق. )السفليِّ

فكرٌة مفيدٌة للتعلِّم 

سطُح عدِم التوافِق عبارٌة 
عْن سطٍح يفصُل بيَن 

مجموعتيِن مَن الطبقاِت 
ويدلُّ على فترٍة مَن 

التجويِة والتعريَِة وتوقِف 
الترسيِب.

ورقة عمل رقم )3(

غاز

نفط
ماء

صخور خازنة

صخور غطاء

عدم توافق

حجر طيني حجر جيريحجر رملي 1
2

3
4

5
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املصائُد املرّكبُة

كِل الذي أمامَك، ثمَّ أجْب عِن األسئلِة التاليِة: أمعِن النظَر في الشَّ

	 حّدْد رقَم الطبقِة التي يتجمُع فيها الِنفُط. 

 	3

	 ما التراكيُب الجيولوجيُة الموجودُة في هذا الشكِل؟

	 طيٌة محدبٌة - صدوٌع 

ِع النفِط؟  	 ما دوُر هذِه التراكيِب في تجمُّ

ِع النفِط في قمتها، أّما الصدوُع  	 الطيُّة المحّدبُة تساعُد على تجمُّ

فتجعُل بعَض الطبقاِت غيَر المنفذِة تقابُل طبقاٍت منفذة مما يساعُد 

على تجّمِع النفِط.

	 هذا النوُع مَن المصائِد يُسّمى مصائَد مركبًة، برأيَك ما سبُب إطالِق هذا االسِم على هذا النوِع مَن المصائِد النفطيِة؟

ِع النفِط.	  بسبِب وجوِد أكثَر مْن تركيٍب جيولوجيٍّ يعمُل على تجمُّ

ورقة عمل رقم )4(

حجر طيني أنهيدريتحجر رملي

1
23
4

5
6
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أسئلة مراجعة القسم 1
)النفط - نشأة النفط - هجرة النفط - املصائد النفطية(

1. ما الفرُق بيَن الِنفِط السائِل والنفِط الغاِز والنفِط الصلِب؟

	 النفُط السائُل في درجاِت الحرارِة العاديِة يعرُف بالزيِت الخاِم، وهو يتمتُع بملمٍس ومظهٍر زيتيٍّ وال يمتزُج بالماِء، بل 

يطفو عليِه لكونِه أقلَّ كثافة ولكنه يذوب في المركباِت العضويِة.

	 أما النفُط في حالتِه الغازيِة فهو ما يُسّمى بالغاِز الطبيعّي والذي يشّكُل الميثاُن أحَد مكوناتِه وهو أبسُط المرّكباِت الغازيِة، 

إذ يتكّوُن مْن ذرِة كربوٍن واحدٍة حولَها أربُع ذّراٍت من الهيدروجين.

	 أما النفُط في الحالِة الُصلبِة فيُسمى الصخّر الزيتّي )الكيروجين(. 

رْت نشأَة النفط. 2. عّدْد أهمَّ الفرضياِت التي فسَّ

، البركانّي، المجماتّي والكربيدّي )الكيميائّي(. 	  أ( فرضياُت األصِل غير العضوّي مثُل فرضيِة األصِل الكونيِّ

: األصُل النباتيُّ – األصل الحيوانّي. 	  ب( فرضياُت األصِل العضويِّ

 

3. ما األدلُة على صحِة فرضيِة األصِل العضويِّ للنفِط؟

النيتروجينيِة في الزيِت الخاِم، إذ توجُد فقط في خاليا الكائناِت الحيِّة من نباٍت  	 أ( وجوُد مادِة البورفريِن والمركباِت 

وحيواٍن.

	 ب( ظاهرُة استقطاِب الضوِء التي يتميُز بها النفُط، في حيِن ال نجُد هذِه الظاهرَة في الموادِّ غيِر العضويِة.

	 ج( تتكّوُن معظُم صخوِر المصدِر للنفِط في بيئاٍت جيولوجيٍة مختلفٍة، مثل الشاطئيِة البحريِة الضحلِة والبحريِة العميقِة، 

أي أنّها تحتوي على بقايا حيواناٍت ونباتاٍت.

	 د( احتواُء النفِط الخاِم على موادِّ عضويٍة ذات أصٍل حيوانّي أو نباتّي.

	 هـ( نظائُر الكربوِن الموجودُة في النفِط الخاِم تُشبُه نظائَر الكربوِن في الموادِّ العضويِة.

4.  اذكْر أهمَّ األدلِة التي تؤيُد هجرَة النفِط.

	 ظهوُر النفِط على سطِح األرِض على هيئِة رشٍح نفطيٍّ دليٌل على أنَّ النفَط قد هاجَر مْن صخوِر المصدِر إلى صخوِر الخّزاِن 

ثم إلى سطِح األرض.

النفِط من صخوٍر أخرى غنيٍة  العضويِة على هجرِة  بالموادِّ  الفقيرِة  الرمليِّ  الحجِر  النفِط دائًما في صخوِر  	 يدلُّ وجوُد 

بالموادِّ العضويِة )صخوِر المصدِر( الممثلِة عادًة بالصخوِر الطينيِة والجيرية.
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	 وجوُد النفِط بكمياٍت قليلٍة أحياًنا في الصخوِر الناريِة يؤكُد حدوَث الهجرِة. 

5. اذكْر آليَة تّحوِل المادِة العضويِة إلى نفٍط.

	 أ( وجوُد األنشطِة البكتيريِة التي تؤدي إلى تحوِل المادِة العضويِّة إلى مادٍة هيدروكربونيٍة ُصلبٍة تُسّمى الكيروجين.

ب( يتحوُل الكيروجيُن على مراحَل خالَل درجاِت حرارٍة من C°70 ـ C°220	   إلى نفٍط سائٍل وإذا زادْت درجُة الحرارِة 

إلى C°315 فإنَّ النفَط يتحوُل إلى غاٍز.

ْر جيولوجًيا ما يلي: 6. فسِّ

أ( تكّوُن بعُض الصخوِر الجيريِة صخوَر خّزاٍن، في حيْن يكّوُن بعُضها صخوَر غطاٍء.

	 ألنّه إذا كانِت الصخوُر الجيريُة مشققًة ومسامية فهي تَصلُح أْن تكوَن صخوَر خزاٍن، أما إذا كانْت غيَر مساميٍة وغيَر 

منفذٍة فهَي صخوُر غطاٍء.

ب( تضاغُط الرواسِب يساعُد على هجرِة النفِط. 

الطبقاِت الصخريِة  فيتّجُه نحَو  النفِط  الرواسِب مْن بعِضها، فتضغُط على  	 ألنُّه بسبِب هذا الضغِط تقترُب حبيباُت هذِه 

المجاورِة ذاِت المساميِّة العاليِة والضغِط المنخفِض.

. ج( النفط البارافيني أسهُل في اإلنتاِج مَن النفِط اإلسفلتيِّ

	 ألنُّه أكثُر سيولًة وذو لزوجٍة منخفضٍة، وهذا يساعُد على سهولِة تدفقِه مْن مساماِت الصخوِر إلى البئِر، وبالتالي فهو أسهُل 

في اإلنتاِج. أما النفُط اإلسفلتيُّ فهو ذو لزوجٍة عاليٍة ويحتوي على شوائَب، وبالتالي يَصعُب تدفُقُه.

7. ما شروُط تجّمِع النفِط؟

	 توافُر الصخوِر المصدريِة. 

	 توافُر الصخوِر الخازنِة.

	 وجوُد صخوِر الغطاء.

. 	 وجوُد تركيٍب جيولوجّي يمنُع النفَط مَن الحركِة في االتجاِه الرأسيِّ إلى أعلى  أو في االتجاه الجانبيِّ

8. ما أنواُع  المصائِد الترسيبيِة؟

. 	 مصائُد العدساِت الرمليِة ـ مصائُد تالشي الطبقاِت ـ المصائُد المرجانيُة ـ المصائُد المرتبطُة بالتغيِّر الجانبيِّ
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؟ 9. ما المصائُد األكثُر شيوًعا في حقوِل النفِط في دوِل الخليِج العربيِّ

	 مصائُد الطيِّة المحدبِة ـ مصائُد الِقباب.

10. وّضْح برسٍم تخطيطيٍّ مصيدَة قبٍّة ملحيٍّة ومصيدَة صدٍع مَع كتابِة البياناِت على الرسِم.

     أ( مصيدُة قبٍّة ملحيٍة                                               ب( مصيدُة صدٍع 

11. اكتِب المصطلَح العلميَّ الذي تدلُّ عليِه كلٌّ مَن العباراِت االتيِة:

(: حركُة الرواسِب النفطيِة مَن الصخوِر المصدريِة إلى الصخوِر الخازنِة. )الهجرُة األوليُّة	 

(: صخوٌر ذاُت مساميٍة تسمُح بتجّمِع النفِط ونفاذيٍّة تسمُح بحركتِه عنَد اإلنتاِج. )الصخوُر الخازنُة أو المكمُن	 

(: تركيٌب جيولوجيٌّ يتكوُن مْن صخوٍر ذاِت مساميٍّة ونفاذيٍة وصخوِر غطاٍء غيِر منفذٍة. )المصيدُة النفطيُة	 

القشرِة  التي تحدُث في  الطبقاِت الصخريِّة بفعِل الحركاِت األرضيِّة  (: مصائُد تتكوُن نتيجًة اللتواِء  الترّكيبيُة	  )المصيدُة 

األرضيِة. 

12. ما أهمُّ استخداماِت البتيومين؟

	 يُستخدُم البتيومين كمادٍة عازلٍة وفي رصِف الطرِق.

13. لماذا ال يتسرُب النفُط إلى أسفل؟

، لذا يهاجُر إلى أعلى دائًما. وألنَّ الموادَّ الهيدروكربونيَة أخفُّ من المياِه المصاحبِة  	 بسبِب انخفاِض كثافتِه ووزنِه النوعيِّ

لها فإنّها ترتفُع دائما إلى أعلى أيًضا.

تداخل ملحي

غاز

نفط
ماء

خازنة
صخور 

صخور غطاء طاء
صخور غ



93

14. ما أوجِه االختالِف بيَن أنواِع الكيروجيِن الثالثِة؟

النوُع الثالُثالنوُع الثانيالنوُع األوُلوجُه االختالِف

املكّوناُت
نسبٌة عاليٌة مَن الهيدروجنِي 

ونسبٌة منخفضٌة مَن األكسجني
نسبٌة عاليٌة مًن 

الهيدروجني
نسبٌة ضئيلٌة مَن الهيدروجنِي 
ونسبٌة عاليٌة مَن األكسجني

أصوٌل نباتيٌة أرضّيٌة عاليُة الرتبِةمْن أصوٍل بحريٍةالطحالُباملادُة العضويُة

األهميُة
أغنى األنواِع التي تنتُج وتكّوُن 

النفَط اخلام
تعدُّ صخر املصدر لكثير 
من التجمعات النفطية

املصدرُ املالئُم لتكّوِن الغازاِت 
الطبيعيِة عنَد أعماٍق كبيرٍة

15. اشرْح باختصاٍر كيفيَة تكّوِن كلٍّ مَن المصائِد التاليِة:

أ( المصائُد التركيبيُة:

	 تكونْت نتيجًة اللتواِء الطبقاِت الصخريِّة أو تصّدِعها بفعِل الحركاِت األرضيِّة التي تَحدُث في القشرِة األرضيِّة.

ب( المصائُد الترسيبيُة:

	 تتكّوِن بفعِل عمليِة الترسيِب نتيجًة لعدِم االنتظاِم في ترسيِب الطبقاِت. 

ج( المصائُد اإلستراتجرافيُة:

ذلَك  بعَد  ليتعرَض  الخازنِة،  الطبقاِت  مَن  أكثَر  أو  طبقٍة  على  يحتوي  الطبقاِت  مَن  لتتابٍع  الرفِع،  عملياِت  بفعِل  	 تتكّوُن 

لعملياِت التجويِة والتعريِة والبري وترسيِب طبقاٍت تعلوُه مباشرًة، تصلُح كطبقِة غطاٍء تكوُن موازيًة للتّتابِع األصلّي أو 

مائلًة عليِه بزاويٍة.

د( المصائُد المركبة:

	 تكونْت مْن أكثَر مْن عنصٍر تركيبّي )صدٌع وطيٌة( واستراتجرافي )سطُح عدِم توافٍق وصدع( أو حتى ليثولوجي )تغيٌّر 

( وهكذا. جانبيٌّ
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الفصل الرابع )القسم 2(
)طرائق االستخراج – طرائق حفر اآلبار – اإلنتاج والتخزين والنقل(

البحث والتنقيب عن النفط

أجْب عِن األسئلِة التاليِة:

ما مراحُل البحِث والتنقيِب عِن النفِط؟  1 .

	 عملياُت المسِح.

	 حفُر اآلبار اإلستكشافيِة.

	 حفُر اآلبار اإلنتاجيِة.

ما دوُر كلِّ مرحلٍة من المراحِل؟  2 .

أ. عملياُت المسِح:

	 تحديِد أماكِن المصائِد النفطيِة.

ب. حفُر اآلباِر اإلستكشافيِة:

	 وجوُد النفِط في الطبقِة المستهدفِة أو في طبقاٍت أخرى.

	 معرفُة العموِد الصخرّي وخواصِه وأنواعِه وتقسيماتِه الجيولوجيِة. 

	 يمكُن االستفادُة بمعلوماِت البئِر بواسطِة مضاهاِتها بمعلوماِت بئٍر قريٍب مَن الموقِع.

	 يعدُّ البئر سجالًّ تاريخيًّا وجيولوجيًّا لمقطِع الصخوِر المحفورِة والمخترقِة بواسطتِه. 

ج. حفُر اآلباِر اإلنتاجيِة:

	  بهدِف إنتاِج النفِط بكمياٍت اقتصاديٍة.

ورقة عمل رقم )5(
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	  قارن بيَن الطرائِق التاليِة تبًعا للمنّظِم البيانيِّ التالي:

مسح سيزمي مسح مغناطيسي مسح جذبي
طريقة املسح

وجه املقارنة

 ارتداد املوجات السيزمية من
 أسطح الطبقات واملكامن

.النفطية
قياس املغناطيسية األرضية قياس اجلاذبية األرضية األساس العلمي

.استكشاف النفط استكشاف النفط استكشاف النفط مجال االستخدام

.اجليوفون جهاز اجلرافيمتر
األجهزة املستخدمة

"إن وجدت"

 توضيح الصورة اخلاصة
 بالتراكيب اجليولوجية حتت

 السطحية والعالقة بني هذه
 التراكيب وإظهار ألسطح
 عدم التوافق والعدسات
 الرملية والقباب امللحية

 والتراكيب املرجانية والعالقات
 االستراتيجرافية بني

.الطبقات

 حتديد الكتل واألجسام
 البركانية املطمورة ومن

 ثم ميكن بواسطتها توجيه
 عمليات االستكشاف والتركيز

 على املناطق الرسوبية ذات
 السمك الكبير، ويستفاد

 منه في حتديد أبعاد أحواض
 الترسيب والتعرف على عمق

.صخور القاعدة

 تكوين فكرة عن شكل
 وامتداد األحواض الرسوبية

 واالجتاهات التركيبية
.ومواضع الصدوع

النتائج التي يقدمها 
املسح
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أجهزة إنتاج وفصل ومعاجلة النفط والغاز الطبيعي

أجْب عِن األسئلِة التاليِة:

	 ممَّ يتكوُن رأُس البئر؟    

	 يضمُّ رأُس البئِر مجموعًة مْن صماماِت األماِن التي تقوُم بغلِق البئِر تلقائًيا في حالِة انخفاِض الضغِط في خطِّ األنابيِب.

	  ما وظيفُة أجهزِة فصِل النفِط والغاِز الطبيعّي؟ 

ُل كلٍّ مَن النفِط والغاِز والماِء عن بعِضهم البعض. 	 فصِّ

	 ممَّ تتكوُن أجهزُة الفصِل؟ 

	 تتكوُن مْن أوعيٍة كبيرِة الحجِم كرويٍة أو اسطوانيِة الشكِل، لكلٍّ منها فتحٌة لدخوِل خليِط النفِط مع الغاِز والماِء وفتحاٌت 

أخرى لخروِج الغاِز والنفِط والماِء بصورٍة منفصلٍة. 

	  كيَف تتمُّ إزالُة الملوحِة مَن النفِط؟  

	 تتمُّ إزالُة الملوحِة مَن النفِط باستخداِم بعِض الموادَّ الكيميائيِة ورفِع درجِة حرارتِه، وقْد تتمُّ هنا عمليُة غسيِل النفِط، وذلَك 

بخلطِه بالماِء العذِب ثمَّ يتُم فصلُهما. 

	  لماذا يتمُّ التخلُّص مَن الموادِّ الكبريتيِة مَن النفِط؟ 

التكريِر  في عمليتْي  يسبُب مشاكَل ومصاعَب  ألنُه  سُعرُه؛  قلَّ  الخاِم  النفِط  في  الكبريتيِة  الموادِّ  نسبُة  زادْت  كلّما  	 ألنُّه 

والتصنيِع.

	  ما هدُف عمليِة تثبيِت النفِط الخام؟ 

	 تهدُف هذه العمليُة إلى إزالِة الغازاِت الخفيفِة مثِل الميثاِن واإليثاِن والبروباِن الذائبِة في النفِط الخاِم واستخداِمها كمادٍة 

أوليٍة في الصناعِة البتروكميائيِة ثّم تأتي بعد ذلَك عمليُة التخزيِن.

	  ما أهمُّ وسائَل نقِل النفِط؟ 

نطاٍق  في  تستخدُم  التي  والشاحناِت  القطاراِت  مثِل  الفاعليِة،  محدودِة  وسائل  إلى  باإلضافِة  والناقالٌت  النفِط  	 أنابيُب 

. محليٍّ

ورقة عمل رقم )6(
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أسئلة مراجعة القسم 2
)طرائق االستخراج – طرائق حفر اآلبار – اإلنتاج والتخزين والنقل(

ْر جيولوجيًّا ما يلي: 1. فسِّ

أ( تحليُل العيّناِت الصخريِة والعيناِت النفطيِة عنَد القياِم بطرِق التنقيِب الجيوكيميائّي عِن النفِط.

	 بهدِف تحديِد الصخوِر المولّدِة للنفِط.

ب( يفضُل حفُر بئريِن أو أكثَر مَن اآلباِر االستكشافيِة في عملياِت استكشاِف النفِط.

ا وكيًفا عِن المكمِن النفطّي. 	 حتّى نتمكَن مَن الحصوِل على معلوماٍت أكثَر وأفضَل كمًّ

2. ما مراحُل البحِث والتنقيِب عِن النفِط؟

	 عملياُت المسِح.

	 حفُر اآلباِر االستكشافيِة.

	 حفُر اآلباِر اإلنتاجيِّة.

3. ما فوائُد سوائِل الحفِر )الطفلُة السائلُة(.

	 تعمُل على تبريِد وتشحيِم المثقِب والحفاِظ على الضغِط في البئِر ومنِع انهياِر جدرانِه.

؟ 4. ما مميزاُت طريقِة الحفِر الدورانيِّ

	 تتميُز بسرعِة الحفِر والوصوِل إلى أعماٍق أكبَر وأخِذ عيناٍت لبيٍّة اسطوانيٍة، إلجراِء التحاليِل الالزمِة عليها.

5. ما الفرُق بيَن  الصهاريِج ذاِت األسقِف العائمِة والصهاريِج ذاِت األسقِف الثابتِة والمستخدمِة في تخزيِن النفِط؟

	 األولى تُستخدُم في تخزيِن النفِط الخفيِف، حيُث يعوُم سقُف الصهريِج على النفِط مانًعا النفَط من التطايِر تحَت درجاِت 

الحرارِة العاليِة. والثانيُة تستخدُم في تخزيِن النفِط الثقيِل.

6. اكتِب بأسلوبَك الّخاِص التعريَف المناسَب لكلٍّ مَن المفاهيِم اآلتيِة:

: أ. االستخالُص األوليُّ

	 عمليٌة تتمُّ مْن خالِلها إزاحُة السوائِل النفطيِة بفعِل قوى دفٍع طبيعيٍة مثِل الدفِع بالغازاِت الذائبِة، دفِع الغطاِء الغازيِّ أو 

الدفِع مَع الماء. 
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ب. اآلباُر اإلنتاجيُة:

	 اآلباُر المنتجُة للنفِط.

ج. رأُس البئِر:

. 	 مجموعٌة مَن الصماماِت التي يُمكُن بواسطِتها التحكمُّ في إنتاِج النفِط والغاِز الطبيعيِّ

ُن: د. االستخالُص المحسَّ

	 مِن طرِق االستخالِص التي تعتمُد على طرٍق كيميائيٍة وأخرى حراريٍة وهَي مكلّفٌة جًدا.

7. ما فوائُد رأِس البئر؟

	 التحّكُم في إنتاِج النفِط والغاِز الطبيعي.

8. اذكْر ثالثَة وسائَل لنقِل النفِط.

	 خطوُط أنابيِب النفِط )البحريِّة ـ البريِّة( ـ الناقالُت النفطيُة ـ الشاحناُت.

9. قارْن بيَن عمليِة تخزيِن النفِط في الحقوِل البريِّة والحقوِل البحريِة؟

	 إذا كانِت الحقوُل البحريُة قريبًة مَن اليابسِة فإنَّ عمليَة التخزيِن البحريَة تتشابُه مع البريِة، والفرُق يكوُن في رؤوِس اآلباِر، 

إذ إّن رؤوَس اآلباِر البحريِة تحتاُج إلى تكنولوجيا متطورٍة حتّى تتمَّ السيطرُة على اإلنتاِج عْن بعٍد.. أما إذا كانِت الحقوُل 

البحريُة بعيدًة عِن الشاطِئ فإنَّ عمليَة التخزيِن قد تتمَّ في صهاريَج بحريٍة مفتوحِة القاِع، حتى يتمَّ ضُخ النفِط المراِد تخزينُُه 

ليحتلَّ الجزَء العلويَّ مَن الصهريِج.

10. اقترْح تعريًفا لمفهوِم آباِر الحقِن.

	 هي آباٌر تستخدُم لحقِن الماِء أو الغاِز أو كليِهما، بهدِف استخراِج النفِط.
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أسئلة مراجعة القسم 3
)النفط في دولة اإلمارات – اآلثار البيئية الناجتة عن استخراج  النفط ونقله وتكريره(

1. اذكْر ثالثَة مصادَر للتلوِث النفطّي.

	 أ( حوادُث تصادِم ناقالِت النفِط وحدوُث تّسرٍب نفطّي.

	 ب( تبّخُر الهيدروكربوناِت النفطيِة مْن صهاريِج النفط والغاِز الطبيعيِّ والمنتجاِت النفطيِة وانتقالُها إلى الجوِّ ثّم سقوُطها 

في البحِر بعَد ذلَك مع مياِه األمطاِر.

	 ج( التدميُر المتعمُد للمنشآِت النفطيِة.

2.   أذكْر طريقتيِن من طرِق مكافحِة التلوِث النفطيِّ )مع شرٍح مبسٍط(.

	 أ( الطريقُة الميكانيكيُة باستخداِم الحواجِز الطافيِة لتسييِج البقعِة النفطيِة ـ استعماُل الموادِّ الماصِة التي تعرقُل حركِة البقعِة 

النفطيِة جزئًيا ـ استعماُل طريقِة الشفِط بواسطِة أجهزٍة خاصٍة ـ استخداُم القاشطاِت ـ استخداُم أجهزِة الحزاِم الناقِل.

	 ب( الطريقُة الكيميائيُة وبها تستعمُل موادُّ كيميائيٌة خاصٌة مْن شأِنها تسهيُل عمليِة التكسيِر أو تحويُل النفِط باستعماِل 

الموادِّ الكيميائيِة إلى مادٍة جالتينيٍة ثّم تجميُعها باستخداِم تياٍر هوائّي، ويتُم التخلُص منها بالحرِق وكذلَك استخداُم موادَّ 

كيميائيٍة تعمُل على حرِق المرّكباِت الهيدروكربونيِة ذاِت اللزوجِة المنخفضِة واستعماُل العوامِل الحفازِة التي تعمُل على 

زيادِة سرعِة أكسدِة المركباِت الهيدروكربونيِة وتحلِلها. 

3. اقترْح تعريًفا لمفهوِم الخريطِة الجيولوجيِة:

الجيولوجيِة  التكويناِت  وطبيعُة  الخريطُة  تمثُِّلها  التي  للمنطقِة  ونِة  المكِّ الصخوِر  توزيُع  عليها  يظهُر  طبوغرافيٌة  	 خريطٌة 

المختلفِة وعالقُة الصخوِر بعِضها ببعٍض وتُرسُم الخريطُة الجيولوجيُة استناًدا إلى خريطٍة أساسيٍة وتضاريسيٍة.

ِة للتلوِث النفطيِّ على الحياِة. 4. عّدْد بعَض اآلثاِر الضارَّ

	 تطايُر الموادِّ الخفيفِة مَن النفِط المتسرِب يؤدي إلى تلّوِث الهواِء، الذي يؤدي إلى ظهوِر أمراٍض خطيرٍة مثِل األمراِض 

التنفسيِة والسرطاِن.

	 وجوُد طبقِة نفٍط فوَق سطِح الماِء تحجُب كالًّ مَن األكسجين وأشعِة الشمِس، مما يؤدي إلى توقِف عملياِت التمثيِل 

الضوئيِّ للنباتاِت البحريِة.

ِمها. 	 وجوُد طبقِة نفٍط فوَق سطِح الماِء تؤدي إلى هالِك األسماِك وتسمُّ
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توافق، مصيدة تغير جانبي في  اسم املشروع:  تصميم مناذج ملصائد نفطية متنوعة )مصيدة طية، مصيدة عدم 
الطبقات(.

فكرة املشروع:

تصميم نماذج لمصائد نفطية والتعرف على نوعية صخور الخزان وصخور الغطاء.

الهدف من املشروع:

تنمية مهارة التصميم والبحث لدى المتعلمين. 1 .

التعرف على أنواع مختلفة من المصائد ونوعية صخور الخزان وصخور الغطاء. 2 .

تنمية مهارة تصنيف المصائد لدى المتعلمين.. 3

التوقعات:

أن يكتسب المتعلمون مهارة البحث والتصميم والتصنيف.

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:

قطع من الخشب واالسفنج – مقصات ومشارط للقطع- ألوان – صمغ الصق-....الخ. 

اإلجراءات )خطوات العمل(:

قص قطع الخشب أو االسفنج على شكل قطع تمثل الطبقات. 1 .

تلوين الطبقات المنفذة والحاملة للنفط وكذلك صخور الغطاء. 2 .

لصق القطع لتمثل المصائد المطلوبة أعاله. 3 .

تصنيف المصائد النفطية.. 4

املشروع:
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النتائج والتوصيات:

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

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

..............................................................................................................................................................................................
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أواًل: اكتب بأسلوبك الخاص التعريف المناسب لكل من المفاهيم اآلتية:

1. النفُط.
المرّكباِت  مَن  قليلًة  كمياٍت  ويحوي  والكربون(  )الهيدروجيُن  المعقدِة  الهيدروكربونيِة  المركباِت  مَن  ثقيٍل  سائٍل  مزيُج  هو 

النيتروجينيِة والكبريتيِة وكذلَك مقاديَر ضئيلًة مَن األمالِح المعدنيِة.

2. الهجرُة األوليُة.
هي حركُة الرواسِب النفطيِة مَن الصخوِر المصدريِة  إلى الصخوِر الخازنِة.

3. النفاذيُّة.
هي قدرُة الصخوِر على السماِح للموائِع، سائلًة كانْت أو غازيًة، بالسرياِن خالَل مساِم الصخِر تحَت فرٍق في الضغِط يؤدي إلى 

التغلِب على مقاومِة الموائِع للسرياِن.

4. المساميُة.
هي النسبُة بيَن حجِم الفراغاِت )حجُم الموائِع في المكمِن( والحجِم الكليِّ للمكمِن.

5. المصيدُة النفطيُة.
عبارٌة عْن تركيٍب جيولوجيٍّ يتكوُن مْن صخوٍر خازنٍة ذاِت مساميٍة ونفاذيٍة وصخوِر غطاٍء غير منفذٍة.

6. المصائُد التركيبيُة.
التصدِع  مثِل  األرضيِة،  القشرِة  في  تحدُث  التي  األرضيِة  الحركاِت  بفعِل  تصّدِعها  أو  الصخريِّة  الطبقاِت  التواِء  نتيجَة  تتكّوُن 

والطياِت أو االثنيِن مًعا لكٍل مَن الطبقاِت الخازنِة والالحمِة )صخوُر الغطاء( على حدٍّ سواء.

7. المصائُد االستراتيجرافيُة.
لعملياِت  ذلَك  بعَد  ليتعرَض  الخازنِة  الطبقاِت  مَن  أكثَر  أو  الطبقاِت يحتوي على طبقٍة  مَن  لتتابٍع  الرفِع  بفعِل عملياِت  تتكوُن 

أسئلة التقومي للفصل الرابع
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التجويِة، التعريِة والبرِي وترسيٍب لطبقاٍت تعلوُه مباشرًة تصلُح كطبقِة غطاٍء.

8. بئُر الحقِن.
هي آباٌر تستخدُم لحقِن الماِء أو الغاِز أو كليِهما بهدِف استخراِج النفِط.

9. البتيومين.
هو عبارة عن مزيج مكثف من سوائَل عضويٍة )هيدروكربونات عطريٌّة متعددُة الحلقاِت( لها لزوجٌة عاليٌة وذاُت لوٍن أسوَد. 

ثانًيا: اقترح تفسيًرا علمًيا لما يأتي:

كلّما زادْت نسبُة الكبريِت في النفِط، قلِت القيمُة االقتصاديُة للنفِط. 1 .

	 ألنَّ زيادَة نسبِة الكبريِت تؤدي إلى صعوبِة عملياِت التكريِر والتصنيِع للنفِط.

هجرُة النفِط مْن صخوِر المصدِر إلى الصخوِر الخازنِة. 2 .

	 بسبِب تعّرِض الرواسِب في الصخوِر المصدريِة للتضاغِط بفعِل الحركاِت األرضيِّة فيهاجُر النفُط مَن الصخوِر المصدريِة 

)األقل نفاذية( إلى الصخوِر الخازنِة )األعلى نفاذية(.

تعدُّ صخوُر الحجِر الرمليِّ والحجِر الجيرّي المتشقِق مْن انسب الصخوِر الخازنِة للنفِط. 3 .

	 ألنّها ذاُت مساميٍّة تسمُح بتجمِع النفِط في مساِمها ويكوُن لها مَن النفاذيِة ما يَسمِح بحركتِه عنَد اإلنتاِج.

للبكتيريا دوٌر هاٌم في تّحوِل البقايا العضويِة إلى نفٍط. 4 .

غاٍز  أو  زيٍت خاٍم  إلى  ثمَّ  وِمْن  )الكيروجين(  ُصلبًة  مادًة هيدروكربونيًة  ُمنتجًة  العضويِة  المواِد  تحلِّل  تعمُل على  	 ألنّها 

طبيعّي.

لعنصِر الكربوِن دوٌر رئيٌس في تأكيِد صحِة فرضيِة األصِل العضوّي للنفِط. 5 .

	 ألنَّ نظائَر الكربوِن الموجودِة في النفِط الخاِم تُشبُه نظائَر الكربوِن في الموادِّ العضويِة.

النفُط في حقِل باب في أبو ظبي يختلُف في تركيبِه الكيميائّي عن النفِط في حقِل فاتِح في دبي.  6 .

	 الختالِف نسِب المركباِت الهيدروكربونيِة )البارافينات واالوليفينات والبنزين العطري(  الشائعِة في تركيِب النفِط، لذا 

ال يُمكُن أْن نحّدَد للنفِط تركيًبا كيميائيًّا معيًنا أو ثابًتا.

المصائُد المرجانيُة مْن أفضِل المصائِد النفطيِة.  7 .

	 الرتفاِع المساميِّة والنفاذيِّة لدْيها.
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ثالًثا: اختِر اإلجابَة الصحيحة لكلٍّ مَن العباراِت اآلتيِة: 

غالبيُة صخوِر الخّزاِن هي صخوٌر: 1 .

*نارية ومتحولة *متحولة    *نارية    *رسوبية   

الفرضيُة األكثُر قبواًل في تفسيِر نشأِة النفِط هي: 2 .

*البركانية *األصل العضوي   *الكربيدية   *الكونية   

تكوُن صخوُر الخزاِن في المصيدِة النفطيِة صخوًرا رسوبيًة: 3 .

*غير مسامية ومنفذة *غير مسامية غير منفذة  *ذات مسامية ومنفذة  *ذات مسامية غير منفذة 

: النفُط عبارٌة عْن موادَّ 4 .

*هيدروجينية *كربونية   *هيدروكربونية   *كربوهيدراتية  

الصخُر الذي يَصلُح أن يكوَن مْن صخوِر الخّزاِن أحياًنا ومْن صخوِر الغطاِء أحياًنا أخرى هو: 5 .

*الطفل *الطيني    *الجيري   *الرملي   

أيٌّ مَن المصائِد التاليِة يمثُل مصيدَة تغير جانبي في الطبقاِت؟ 6 .

يُعدُّ مصيدة الشعاِب المرجانيِة مَن المصائِد: 7 .

*المركبة *عدم التوافق   *الترسيبية   *التركيبية  

حركُة الرواسِب النفطيِة مَن الصخوِر المصدريِة إلى الصخوِر الخازنِة يكوُن خالَل الهجرِة: 8 .

*في مصيدة ذات ضغط مرتفع *في مصيدة متغيرة التركيب  *الثانوية    *األولية   

رابًعا:  اختِر الكلمَة غيَر المنسجمِة علمًيا ثّم برْر إجابتَك:

* مصيدة قبٍّة ملحيٍّة * مصيدة طيٍّة ُمحّدبةٍ  * مصيدة تغيٍّر جانبيّ  * مصيدة تداخٍل بركانيّ  1 .

         الكلمة: مصيدة تَغيٍّر جانبّي، السبب: ألنَّها مَن المصائِد الترسيبيِة والباقي مَن المصائِد التركيبيِة.

* المسُح الزلزاليُّ * المسُح المغناطيسيُّ  * المسُح الجذبيُّ   * المسُح الجيولوجيُّ   2 .

.         الكلمة: المسُح الجيولوجّي، السبب: ألنَّه مِن مراحِل المسِح االستطالعيِّ والباقي مْن ُطرِق المسِح الفيزيائيِّ

* حقُل فاتح * حقُل أم الشيف   * حقُل عصب   * حقُل باب    3 .

       الكلمة: حقُل باب، السبب: ألنَّه مَن الحقوِل البريِّة والباقي مَن الحقوِل البحريِّة.

غاز

نفط

ماء

خازنة
صخور 

طاء
صخور غ

غاز

نفط

ماء
خازنة

صخور 

صخور غطاء طاء
صخور غ شعاب مرجانية

شعاب مرجانية
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خامًسا: ما العالقًة العلميًة بيَن كلٍّ مْن:

تغيِّر مساميِة ونفاذيِة الطبقاِت وتكّوِن المصيدِة النفطيِة؟ 1 .

	 تغيُّر مساميِة ونفاذيِة الطبقاِت جانبًيا يؤدي إلى تكّوِن مصائَد ترسيبيٍة.

جودِة النفِط ونسبِة القاِر فيِه؟ 2 .

	 زيادُة نسبِة القاِر في النفِط تقلُّل مْن جودتِه.

لزوجِة النفِط وسهولِة إنتاجِه؟ 3 .

	 كلّما كاَن النفُط ذا لزوجٍة منخفضٍة )سيولة عالية( كاَن أسهَل في اإلنتاِج لسهولِة تدفقِه مْن مساماِت الصخوِر إلى البئِر.

سادًسا:  ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مما يلي:

تحلُل المواِد العضويِة بفعِل البكتيريا الالهوائيِة؟ 1 .

	 تّكوُن مادٍة هيدروكربونيٍة ُصلبٍة )الكيروجين(.

اختالُف الوزِن النوعيِّ بيَن الماِء والنفِط في مصيدة طيٍة محدبٍة؟ 2 .

	 هجرُة النفِط إلى أعلى حيُث يتجّمُع فوَق الماِء المصاحِب لُه.

ارتفاُع المساميِة والنفاذيِة في المصائِد المرجانيِة؟ 3 .

. 	 احتواؤها على كمياٍت اقتصاديٍة مَن النفِط والغاِز الطبيعيِّ

تأثُر المادِة النفطيِة األمِّ بالضغِط والحرارِة؟ 4 .

	 تحّوُل المادِة النفطيِة األم َّإلى قطراٍت مَن النفِط وفقاعاٍت مَن الغاِز.

في مصيدٍة نفطيٍّة تتكوُن صخوُر الغطاِء مَن الحجِر الرملّي والكونجلوميرات؟ 5 .

	 ترتفُع الهيدروكربوناُت إلى أعلى حتى تَصِل إلى سطِح األرِض، حيُث يتبّخُر الجزُء الخفيُف منها ويلّوُث الهواَء مخلًفا 

البقايا الثقيلَة. 

تبّخُر الهيدروكربوناِت النفطيِة مْن صهاريِج النفِط؟ 6 .

	 تلوُث الهواِء والذي يؤدي إلى ظهوِر أمراٍض خطيرٍة مثِل األمراِض التنفسيِّة والسرطاِن.

وجوُد طبقِة نفٍط فوَق سطِح الماِء؟ 7 .

	 تحجُب كالًّ مَن األكسجين وأشعِة الشمِس، مما يؤدي إلى توّقِف عملياِت التمثيِل الضوئّي للنباتاِت البحريِة.
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سابًعا: اذكر أهم الفروِق بيَن كلٍّ مما يلي:

النفط الثقيلالنفط اخلفيفالسمة أو اخلاصية

أسودمخضراللون

عاليةمنخفضةاللزوجة

قليلةعاليةالسيولة

صعوبة في اإلنتاجسهولة في اإلنتاجاإلنتاج

كثيرةقليلةالشوائب

نسبة عالية من القار أو اإلسفلتنسبة عالية من البارافيناتالتركيب

الصخور اخلازنةالصخور املصدريةالسمة أو اخلاصية

فقيرة باملواد العضويةغنية باملواد العضويةوجود املادة العضوية

احلجر الرملي واحلجر اجليري املسامي )املتشقق(الطفل � احلجر الطيني � احلجر اجليريأهم الصخور املكونة لها

مكان التواجد
توجد أسفل الصخور اخلازنة أو بالقرب 

منها
أسفل صخور الغطاء

مصيدة الطية احملدبةمصيدة الصدعالسمة أو اخلاصية

مكان جتمع النفط
فى مكان تقابل الطبقات غير املنفذة مع 

الطبقات املنفذة احلاملة للنفط
في قمة الطية احملدبة

حقل فاحتحقل بابالسمة أو اخلاصية

في البحر )دبي(في اليابسة )أبو ظبي(املوقع

قبةقبة بيضاويةالتركيب اجليولوجي

صخور جيرية في ثالثة نطاقاتصخور جيريةالصخور املنتجة

العصر الطباشيري األسفلالعمر اجليولوجي
العصر الطباشيري

)األسفل � األوسط واألعلى(

املسح السيزمياملسح املغناطيسيالسمة أو اخلاصية

الفوائد
حتديد أبعاد أحواض الترسيب والتعرف 

على عمق صخور القاعدة

توضح الصورة اخلاصة بالتراكيب اجليولوجية 
التحت سطحية والعالقة بني هذه التراكيب 

وإظهار ألسطح عدم التوافق والعدسات 
الرملية والقباب امللحية والتراكيب املرجانية 

االستخالص الثانوياالستخالص األوليالسمة أواخلاصية

قوى الدفع املستخدمة
الدفع بالغازات

دفع الغطاء الغازي أو الدفع بغاز القبة
الدفع باملاء

إزاحة السوائل النفطية باستخدام مائع آخر 
ماء أو غاز أو كليهما معاً
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ثامًنا: يمثل الشكل )أ( )مصيدة صدعية( والشكل )ب( )مصيدة تداخل ملحي(، أمعن النظر في الشكلين، ثم أجب عما يلي:

)أ(            )ب(      

	 حّدْد مكاَن تجّمِع النفِط في كلٍّ منُهما. بّرْر ذلَك.

	 ألنَّ هذِه الطبقاِت مساميٌة ومنفذٌة وتصلُح كصخوٍر خازنٍة وتعلوها صخوٌر غيُر منفذٍة تصلُح كصخوِر غطاٍء.

 

تاسًعا: لديَك المفاهيُم والمصطلحاُت التاليُة:

المصائد التركيبية ـ مصائد القباب الملحية ـ عدسات رملية ـ مصائد مركبة ـ سطح عدم التوافق ـ مصائد ترسيبية 

ـ مصائد شعاب مرجانية ـ مصائد التغير الجانبي ـ المصائد االستراتجرافية ـ مصيدة تداخل ناري.

	 كّوْن خريطَة مفاهيَم تعكُس فهمَك للَعالقِة بيَن هذه المفاهيِم.

تداخل ملحي

نفط

أنواع املصائد النفطية 

املصائد االستراجترافية مصائد ترسيبية

مصائد
التغير

اجلانبي 

مصائد 
شعاب

مرجانية 

مصائد
القباب

امللحية 

مصائد مركبة 

سطح
عدم

التوافق 

عدسات
رملية 

مصيدة
تداخل
ناري 

املصائد التركيبية 

نفط

أنهيدريت

حجر رملي

حجر جيري

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري

أنهيدريت

حجر رملي

حجر جيري

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري

أنهيدريت

حجر رملي

حجر جيري

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري

أنهيدريت

حجر رملي

حجر جيري

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري
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عاشًرا: ماذا تستدلُّ مْن حدوِث كلٍّ مما يلي:

وجوُد رشٍح نفطيٍّ على سطِح األرِض؟ 1 .

	 يدلُّ على أنَّ النفَط قد هاجَر مْن صخوِر المصدِر إلى صخوِر الخزاِن ثم إلى سطِح األرِض.

التحليل الجيوكيميائي لعينات من التربة ومعرفة نسبة القار فيها؟ 2 .

	  يدلُّ على قرِب أو بعِد المصائِد النفطيِة.

وجوُد النفِط في رواسَب لم يُخّزْن فيها؟ 3 .

	 يدلُّ على هجرِة النفِط.

احتواُء النفِط على البورفرينات؟ 4 .

	 يدلُّ على صحِة فرضيِة األصِل العضويِّ للنفِط.

حادي عشر: اكتب المصطلَح العلميَّ الذي تدلُّ عليِه العباراُت التاليُة:  

(: نوٌع مَن النفِط يتميُز بلونِه المخضرِّ ولزوجتِه المنخفضِة، ويحتوي على نسبٍة مَن البارافينات. )النفُط البارافيني. 1

(: نوٌع مَن النفِط الثقيِل ذا وزٍن نوعيِّ مرتفٍع يتميُز بلونِه األسوِد.  )النفُط األسفلتّي. 2

(: حركُة النفِط داخَل صخوِر الخزاِن. )الهجرُة الثانويُة. 3

(: مصائُد يتجمُع فيها النفُط في المناطِق التي تتصُل عندها الطبقاُت الرسوبيُة بالكتِل  )مصائُد تداخالِت كتِل الصخور النارية. 4

الناريِة.

(: مصائُد تتكوُن مْن أكثَر مْن عنصٍر تركيبيٍّ واستراتجرافي. )المصائُد المركبُة. 5

(: أوُل بئٍر تُحفُر في المكمِن الستخراِج النفِط. )اآلبار االستكشافيُة. 6

ثاني عشر: اكتْب تقريًرا علميًّا حوَل التنقيِب الجيوفيزيائي عِن النفِط.

يجب أن يتناول التقرير العناصر التالية: 
	 دراسة الخصائص الفيزيائية للطبقات األرضية.  

	 تحديد وجود التراكيب الجيولوجية.  
	 تحديد الموقع المرشح للحفر. 

	 المسح الجيوفيزيائي ويشمل :- 
المسح الجذبي. 1 .

المسح المغناطيسي.  2 .
المسح السيزمي. 3 .

معالجة المعلومات. 4 .
تفسير النتائج. 5 .
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الَوْحَدُة الّثانيُة

الفصُل الخامُس: املياُه اجلوفّيُة



110

5-1 مصادُر المياِه الجوفيِّة.

القشرِة  في  الجوفيِّة  المياِه  5-2  توزيُع 

األرضيِّة.

5-3 أنواُع خزاناِت المياِه الجوفيِة.

5-4 استكشاُف المياِه الجوفيِّة.

. 5-5 تغيراُت المخزوِن المائيِّ

5-6 التقسيُم الكيميائيُّ للمياِه الجوفيِّة.

5-7 تخزيُن المياِه الجوفيِّة.

5-8 موارُد المياِه الجوفيِّة بدولِة اإلماراِت.

5-9 تلوُث المياِه الجوفيّة.

المحتوى

يتوقُع من املتعلِم في نهايِة الفصِل أَْن:
الجوفيِّة  المياِه  وتوزيَع  مصادَر  يوّضَح  � 

بالقشرِة األرضيِّة.
يتعّرُف أنواَع خزاناِت المياِه الجوفيِّة. � 

يتعّرُف طرائِق استكشاِف المياِه الجوفيِّة. � 
للمياِه  الكيميائيَّ  التقسيَم  يستقصي  � 

الجوفيِّة.
يوّضُح تغيراِت المخزوِن المائيِّ والعوامَل  � 

المؤثرَة في تخزيِن المياِه الجوفيِّة.
بدولِة  الجوفيِّة  المياِه  موارَد  يتعّرُف  � 

اإلماراِت العربيِّة المتحدِة.
ملوثاِت  من  للحدِّ  مختلفًة  حلواًل  يقترُح  � 

المياِه الجوفيِّة.

نواتُج التعّلِم

الجوفيَّة  المياَه  اآلتيَة:  المفاهيَم  يعّرُف  � 
اآلباَر  االرتشاَح -  المقروَن -  الماَء   –
 - النفاذيَّة   - المساميَّة   - االرتوازيَّة 

المنطقَة الشعريَّة - المياَة المعلقَة...إلخ
يتعّرُف مصادَر المياِه الجوفيِّة. � 

للمياِه  العموديَّ  التوزيَع  يستقصي  � 
الجوفيِّة.

يوّضُح محتوياِت منطقِة التهويِة. � 
يذكُر طرائق استكشاِف المياِه الجوفيِّة. � 

. يوّضُح تغيراِت المخزوِن المائيِّ � 
والعميقِة  الضحلِة  اآلباِر  بيَن  يقارُن  � 

واألرتوازيِّة.
للمياِه  الكيميائيَّ  التقسيَم  يستقصي  � 

الجوفيِّة.
تخزيِن  في  المؤثّرَة  العوامَل  يستقصي  � 

المياِه الجوفيِّة.
يوّضُح حركَة المياِه الجوفيِّة. � 

دولِة  في  الجوفيِّة  للمياِه  موارَد   يتعّرُف  � 
اإلماراِت.

يوّضُح مصادَر تلوِث المياِه الجوفيِّة. � 

مؤشراُت األداِء



111

مخطط الفصل اخلامس
عدد احلصصاألنشطة املرافقةاملوضوعات

)5-1( مصادر املياه اجلوفية.
)5-2( توزيع املياه اجلوفية في القشرة األرضية.

---------1

)5-3( أنواع خزانات املياه اجلوفية.
)5-4( استكشاف املياه اجلوفية.

---------1

1---------)5–5( تغيرات اخملزون املائي.

)5-6( التقسيم الكيميائي للمياه اجلوفية.

جّرب بنفسك )1-5(
ملوحة املياه اجلوفية

1

)5-7( تخزين املياه اجلوفية.

جّرب بنفسك )2-5(
حساب مسامية عينة صخرية

جّرب بنفسك )3-5( 
حساب نفاذية عينة تربة

1

)5-8( حركة املياه اجلوفية.
)5-9( موارد املياه في دولة اإلمارات.

)5-10( تلوث املياه اجلوفية.
2

املشروع العلمي:
        * دراسة العوامل املؤثرة في مسامية الصخر.

----------

----------اجليولوجيا واجملتمع: العيون واآلبار.

----------أسئلة التقومي

7اجملموع



112

القسم 1
 )مصادر املياه اجلوفّية وتوزيعها فى القشرة األرضية-أنواع اخلزانات 

وطرائق االستكشاف – تغيرات اخملزون املائي(

توزيع املياه اجلوفية )التوزيع العمودي(

أمعن النظَر فى الشكِل الذي أمامَك ثمَّ أجْب عِن األسئلِة التاليِة:

اكتْب أسماَء نطاقْي توزيِع المياِه تحَت سطِح األرِض. 1 .

	 نطاُق التهويِة، نطاُق التشبُِّع.  

رتّْب مناطَق نطاِق التهويِة مْن أسفل الى أعلى. 2 .

	 المنطقة الشعرية

	 المنطقة الوسطى

	 منطقة ماء التربة 

ما أهميُة منطقِة ماِء التربِة؟  3 .

	 تمدُّ جذوَر النباتاِت بالمياِه الالزمِة لها.

حّدْد مكاَن منسوِب الماِء الجوفّي. 4 .

	 يمثُّل الحدَّ الفاصَل بيَن نطاِق التشبِّع ونطاِق التهويِة )الحدُّ األعلى لنطاِق التشبِع(

ورقة عمل رقم )1(
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منظم بياني:

وظف المنظم البياني التالي في إجراء المقارنة بين مناطق نطاق التهوية.

حركة املياه حدود أو امتداد املنطقة
وجه املقارنة

  املنطقة

غشائي حول احلبيبات ويظل في 
مكانه

متتد من سطح األرض وحتى نهاية املنطقة التي 
متتد اليها جذور النباتات

منطقة ماء التربة

غشائي حول احلبيبات ويتحرك إلى 
أسفل بفعل اجلاذبية األرضية

متتد هذه املنطقة من احلد األسفل ملنطقة مياه 
التربة إلى احلد العلوي للمنطقة الشعرية

املنطقة الوسطى

يتحرك إلى أعلى ضد اجلاذبية 
األرضية

متتد من منسوب املياه اجلوفّية إلى بداية 
املنطقة  الوسطى

املنطقة الشعرية

ما المقصوُد بنطاِق التشبُّع؟  5 .

	 هو المنطقُة التي تمتلُئ معظُم مساماِتها بالماِء.

ما المقصوُد بالخزاِن الصخريِّ للماِء الجوفّي؟   6 .

	 هَو المنطقُة الصخّريُة التي تَقُع أسفَل الماِء الجوفّي وجميُع مساماِتها ممتلئٌة تماًما بالماِء.
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الطرائق اجليوفيزيائية الستكشاف املياه اجلوفّية

ما الظروُف تحت السطحيِة التي تقّدُم الطرائَق الجيوفيزيائيِة معلوماٍت عنها؟ 1 .

	 نوُع الصخوِر وعمُقها وكونُها متماسكًة أو غيَر متماسكٍة.

عالَم تعتمُد طريقُة الجاذبيِة؟ 2 .

	 تعتمُد طريقُة الجاذبيِة على قياِس االختالفاِت في الكثافِة على سطِح األرِض.

ماذا نستدلُّ مْن وجوِد االختالفاِت في الكثافِة على سطِح األرِض؟ 3 .

	 وجوُد التراكيِب الجيولوجيِة مثِل الطيّاِت والصدوِع.

لماذا ال تُستخدُم طريقُة الجاذبيِة إال في حاالٍت خاصٍة؟ 4 .

	 ألنَّها مَن الطرائِق المكلفِة مادًيا.

، ثمَّ اطلْب إليهم تحديَد دوِر كلِّ طريقٍة: اطلْب إلى المتعلميَن قراءَة الطرائِق الجيوفيزيائيِة الستكشاِف الماِء الجوفيِّ

دور الطريقةطريقة االستكشافم

حتديد التراكيب اجليولوجية مثل الطيات والصدوعاجلاذبية1

حساب عمق الطبقاتالسيزمية2

حتديد مكان اخلزان املائياملقاومة الكهربائية3

ورقة عمل رقم )2(
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العوامل املؤثرة في تغيرات اخملزون املائي

ما العامالِن الرئيساِن المؤثراِن في تغيِّر المخزوِن المائّي؟ 1 .

	 التعبئُة.

	 التصريُف.

ل مْن: ْح ما المقصوُد بكٍّ وضِّ 2 .

  أ. التعبئة:

	 إعادُة امتالِء الخزاِن طبيعًيا عْن طريِق األمطاِر التي تَتسرُب إلى باطِن األرِض خالَل التربِة والصخوِر. 

  ب. التصريُف:

	 هو خروُج الماِء الجوفّي مَن الخزاِن عْن طريِق الينابيِع أو اآلباِر.

ما اتجاُه حركِة الماِء الجوفّي أثناَء عمليِة تغيِّر المخزوِن المائّي؟ 3 .

	 تتسرُب الى أسفِل باطِن األرِض خالَل التربِة والصخوِر.

ما العوامُل المؤثرِة في عمليِة التعبئِة؟ 4 .

	 االرتشاُح.

. 	 النـزُّ

كيَف تتمُّ عمليُة التصريِف؟ 5 .

	  يتمُّ التصريُف عْن طريِق الينابيِع أو اآلباِر.

ورقة عمل رقم )3(
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مراجعة القسم 1
)مصادر املياه اجلوفّية وتوزيعها فى القشرة األرضية-أنواع اخلزانات 

وطرائق االستكشاف – تغيرات اخملزون املائي(

متى يُصبُح نطاُق التشبُِّع خزاًنا صخرًيا للمياِه الجوفيِة؟ 1 .

	 عندما تمتلُئ مساماُت تلَك المنطقِة تماًما بالماِء.

قارْن بيَن الخزاناِت المائيِة الجاثمِة والخزاناِت المائيِة الحرِة. 2 .

	 الخزاناُت المائيُة الجاثمُة: تكوُن الطبقاُت غيُر المنفذِة محدودَة المساحِة عادًة، وتقُع في مستوى أعلى من مستوى المياِه 

الجوفيِة الرئيسِة.

	 الخزاناُت المائيُة الحّرُة: تتكوُن مْن طبقاٍت منفذة على امتداد كبير وحاملة للمياه ويحدها من أسفل صخور غير منفذٍة 

تمنع تسرب الماء إلى أسفل، ولكْن التحدها من أعلى صخور غيُر منفذٍة.

عدُد الينابيِع التي تتدفُق منها المياُه تحَت تأثيِر الجاذبيِة األرضيِة؟ 3 .

	 ينابيُع المنخفضاِت.

	 ينابيُع التماِس.

	 ينابيُع الكسوِر.

	 الينابيُع االرتوازيُة.

ما العوامُل التي تَعتمُد عليها عمليُة االرتشاِح؟  4 .

	 طبيعُة سطِح األرِض. 

	 شدُة األمطاِر. 

	 طاقُة تشّرِب التربِة بالماِء. 

قارْن بيَن كلٍّ مْن: 5 .

ينابيُع التماِسينابيُع املنخفضاِت

تكوُن ذاَت معدِل تصريٍف متوسٍط.يكوُن تصريُف املاِء فيها بطيًئا.

الينابيُع االرتوازيِةينابيُع التماِس

تكوُن سرعُة السرياِن ومعدالُت التصريِف فيها كبيرًة.تكوُن ذاَت معدِل تصريٍف متوسٍط.
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لديَك المفاهيُم التاليُة:  6 .

تغيراُت المخزوِن المائّي – االرتشاُح – اآلباُر – التصريُف – ينابيُع المنخفضاِت – اآلباُر الضحلُة – الينابيُع 

االرتوازيُة – النزُّ –  ينابيُع الكسوِر – اآلباُر العميقُة – ينابيُع التماِس – التعبئُة – الينابيُع.

	 كّوْن خارطًة مفاهيميًة تعكُس فهَمَك للعالقاِت بيَن هذِه المفاهيِم.   

 تغيراُت المخزوِن المائّي 

التعبئة                                التصريف

                                                        

االرتشاح              النز               الينابيع                   اآلبار

                                             

        التماس   المنخفضات   الكسور  األرتوازية      ضحلة     عميقة

ضْع في الفراِغ المحّدِد أماِم عناصِر العموِد )أ( الحرَف المناسَب مَن العموِد )ب(:  7 .

العمود )أ( العمود )ب( 

املقيدةأاملاء الساقط من الغالف اجلوي في صورة أمطار أو ثلوج.ه�

النزباملاء املشتق من حجرات الصهير اثناء تبلور وانفصال الصخور الناريةز

اآلبارجخزانات مائية محصورة بني طبقات غير منفذة من أعلى ومن أسفل.أ

منسوب املياه اجلوفّيةداجلهاز املستخدم في  قياس الوقت الالزم لوصول املوجه الصوتية الى مسافة معلومة.و

املاء اجلويه�عملية انتقال جزء من املياه في اجملاري املائية السطحية الى املياه اجلوفية الضحلة.ب

اجليوفونوحفر دائرية حتفر رأسيا من سطح األرض للوصول الى املياه اجلوفية.ج

مياه الصهيرزاحلد األعلى لنطاق التشبع.د

املاء املقرونح
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القسم 2
 )التقسيم الكيميائي - التخزين وحركة املاء اجلوفي - موارد املياه 

اجلوفية في اإلمارات - تلوث املياه اجلوفية(
 

 جّرب بنفسك )1-5( 

الهدف من النشاط:

تعيين ملوحة المياه الجوفية. 

المواد واالدوات الالزمة: 

 -  )250g( فلوريد الصوديوم – عينُة مياٍه جوفيٍة  )1.5g( - دورٌق زجاجّي سعتُه نصُف لتر – شبكُة تسخين – فرُن تسخين

ميزاٌن حّساس.  

خطواُت العمل: 

ِزْن دورًقا زجاجًيا جاًفا سعتُه نصُف لتٍر، وليكْن وزنُُه )و(. 1 .

g .............................= و         

( من الماِء الجوفّي الذي تريُد تعييَن ملوحتِه.  2 .250g( صبَّ في الدورِق

( فلوريد صوديوم وحرْكها جيًدا حتى تذوب.  3 .1.5g( أضْف إلى الماِء الموجوِد في الدورِق

سّخِن الدورَق وما يحتويُه على حماٍم رملّي حتى يجفَّ تماًما واستمرَّ في التسخيِن حتى تتحوَل جميُع الكربوناِت الهيدروجينيِة  4 .

إلى أكاسيَد وحتى تصَل درجُة الحرارِة إلى C°650  )لكي تحترَق جميُع المواِد العضويِة(. 

برِد الدورَق وأعْد وزنَُه مع تكراِر التسخيِن والتبريِد عدَة مراٍت حتى يثبَت لديَك وزناِن متتالياِن ولنفرْض أنَّ الوزَن ثبَت  5 .

 .)
1
عنَد )و

g ..........................= 
1
         و

. 6 – و(. 
1
احسْب وزَن األمالِح المترسبِة في الدورِق )و

g .............................= و – 
1
         و

. 7 .1.5g -)و – 
1
اطرْح مَن الناتِج 1.5g )وزن فلوريد الصوديوم( التي أضيفْت مَن البدايِة كما يلي )و

g ..............................= 1.5 -)و – 
1
        )و

(  من ماِء العينِة.  8 .1000g( احسْب ملوحَة الماِء وهَي تساوي وزَن األمالِح الذائبِة في

 – و( – 1.5[ × 4. 9 
1
وزِن األمالَح المترسبَة والموجودَة في 250g ماء = ])و

g .............................= 4 × ]1.5 – )و – 
1
        ])و

مالحظة: 

الناتُج يعبُّر عْن ملوحِة الماِء 

في 1000g من ماِء العينِة. 
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 جّرب بنفسَك )5 – 2(

الهدف من النشاط:

حساب مسامية عينة صخرية من الحجر الرملي.

المواد واألدوات الالزمة: 

، ميزاٌن زنبركّي، مخباٌر مّدرٌج  )500mL( ماء.   عينٌة مَن الحجِر الرمليِّ

خطوات العمل: 

. خِذ العينَة الصخريَة ثمَّ ِزنها في الهواِء باستخداِم الميزاِن الزنبركيِّ 1 .

= وزن العينة في الهواء =........................................
1
         و

ساعة( حتى تتشرَب جيًدا بالماِء. * اغمِر العينَة الصخريَة في المخباِر المّدرِج المملوِء بالماِء فترًة كافيًة )24. 2

ِقْس حجَم االرتفاِع في مستوى الماِء في المخباِر، ومنها احسب حجَم العينِة. 3 .

         حجم العينة الصخرية =....................................... 

، جْد وزَن العينِة بعَد غمِرها في الماِء ومنًه احسْب حجَم الفراغاِت في العينِة  جّفِف العينَة، ثمَّ مستخدًما الميزاَن الزنبركيَّ 4 .

الصخريِة من خالِل ما يلي: 

.......................................= )
2
وزِن العينِة بعَد غمِرها في الماِء )و  

 
1
 - و

2
وزِن الماِء المتشرِب في العينِة = و  

حجُم الفراغاِت = حجَم الماِء المتشرِب = وزَن الماِء المتشرِب )و( × كثافِة الماِء.   

...............................=           

مساميُة العينِة الصخريِة =

حجِم الفراغات )و(

100  ×

حجِم العينِة الكليِّ

 ...............................=            

* تتمُّ هذِه الخطوُة في يوٍم سابٍق لتنفيِذ النشاِط.
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 جّرب بنفسك  )5 – 3(

الهدف من النشاط:

حساب نفاذية عينة تربة.

املوادُّ واألدواُت الالزمُة: 

اسطوانٌة معدنيٌة قطُرها )5cm( وطولُها )20.3cm(، مطرقٌة، لوٌح خشبٌي طولٌه )10cm( وعرُضه )4cm(، مخباٌر مّدرٌج، مسطرٌة 

متريٌّة، ساعُة إيقاٍف، ماٌء، قلٌم ثابُت اللوِن.  

خطوات العمل: 

ْن مالحظاِتَك عْن حالِتها )جافة، رطبة، رملية، حبيباتها غير متماسكة،  قبَل أْن تقدَم على حفِر التربِة المراِد تعييِن نفاذيِتها، دوِّ 1 .

طفلة، صلبة...... وهكذا( في الجِدول التالي:

حالة التربة

ضِع االسطوانَة المعدنيَة فوَق سطِح التربِة، ثمَّ ضْع فوَقها اللوَح الخشبيَّ  2 .

كما هو موضٌح في الشكِل المقابِل.

دقَّ على اللوِح الخشبيِّ بالمطرقِة لجعِل األسطوانِة تغوُص في التربِة  3 .

.5cm لمسافِة

يساوي  األسطوانِة  في  المتبقي  الفراِغ  حجُم  يكوُن  الوضِع  هذا  في  4 .

300cm3  تقريًبا. 

ْل  ( من الماِء باستخداِم المخباِر المّدرِج، ثمَّ اسكِب الماَء بالكامِل داخَل االسطوانِة وفي هذِه اللحظِة شغِّ 5 .300mL(  ِقس

ساعَة اإليقاِف.

بعَد مروِر دقيقٍة، حّدْد مستوى سطِح الماِء داخَل االسطوانِة مستخدًما القلَم ثابَت اللوَن. 6 .

.) 7 .
1
ِقِس المسافَة مْن حافِة األسطوانِة وحتى سطِح الماِء )هذه المسافة تمثل االرتفاع  ع

َب داخَل التربِة مَن العالقِة التاليِة: احسْب حجَم الماِء الذي تسرَّ 8 .

1
حجُم الماِء المتسرِب =  π نق2 ع  

π=3.14 حيث  

نق: نصُف قطِر األسطوانِة  

: ارتفاُع الماِء المتسرِب
1
ع  

cm3 .......................................= حجُم الماِء المتسرِب  

10x4cm لوح خشبي

5cm عالمة عند
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فيكوُن هذا الحجُم ممثاًل لمعدِل تسّرِب الماِء )نفاذية التربة( في الدقيقِة.  

نفاذيُة التربِة =................ cm3 / دقيقة.  

ِه المتعلميَن إلى أْن يَعملوا على مقارنِة نتائِجهم مَع بعضِهم البعض بهدِف التعّرِف على مدى تأثيِر نوِع التربِة وحالِتها على  وجِّ

النفاذيِة. 
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بعِض  مساميَة  يبيُّن  والذي  أمامَك  الذى  الجدوِل  في  النظَر  أمعِن 
الصخوِر الشائعِة، ثَم أجْب عِن األسئلِة التاليِة: 

أيُّ الصخوِر يُعدُّ مثااًل على صخٍر عالي المساميِة؟ 1 .

	 الطيُن

أيُّ الصخوِر يُعدُّ مثااًل على صخٍر متوسِط المساميِة؟  2 .

	 الحجُر الرمليُّ

أيُّ الصخوِر يُعدُّ مثااًل على صخٍر منخفِض المساميِة؟ 3 .

	 الكوارتزيت

لماذا تقلُّ المساميُة في الرمِل الخشِن عنها في الطيِن؟ 4 .

	 ألنَّ حجَم حبيباِت الرمِل أكبُر مْن حجِم حبيباِت الطيِن.

بماذا تفسُر انخفاَض مساميِة الكوارتزايت والجرانيت عن مساميِة بقيِة  5 .

العيّناِت الصخريِة في الجدوِل؟

	 يعدُّ الجرانيت من الصخوِر الناريِة التى تَنتُج عْن تبلِّر الصهيِر، وبالتالي فإنَّ نسبَة الفراغاِت بداخلِه تكوُن شبَه منعدمٍة، أما 

الكوارتزيت فيعدُّ مَن الصخوِر المتحولِة بفعِل الحرارِة، حيُث يصاحُب تكّونَُه عمليِة إعادِة تبلٍّر تجعُل بلوراِتِه متراصٍة 

وبالتالي يندُر وجوُد فراغاٍت في داخلِه.

ورقة عمل رقم )4(

مساميته %الصخر أو املادة

45 – 55الطني

40 – 50الغرين

35 – 40الرمل اخلشن

30 – 35الرمل الناعم

30 – 40احلصى

20 – 35احلصى والرمال

10 – 20احلجر الرملي

1 – 10الطني الصفحي أو الطفل

1 – 10احلجر اجليري

أقل من 1اجلرانيت

أقل من 0.5الكوارتزيت
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مراجعة القسم 2 

لديَك عيناٌت مَن المياِه تحتوي على التراكيِز التاليِة لألمالِح فيها )جزء/ مليون( صنّْف هذِه العيناِت تبًعا لملوحِتها:  1 .

) )مياٌه قليلُة الملوحِة	   1500

) )مياٌه مالحٌة	    25000

) )مياٌه شديدُة الملوحِة	    150000

) )مياٌه عذبٌة	    800

ما الفرُق بيَن المساميِة األوليِة والثانويِة؟ 2 .

المساميّة األوليُة: ترتيُب حبيباِت الصخِر في أثناِء تكّونِه.	 

المساميّة الثانويُة: تَشمُل كلَّ الفراغاِت والشقوِق والفواصِل.	 

ْر: كلُّ صخٍر منفٍذ هو مساميٌّ وليَس كلُّ صخٍر مساميٍّ منفًذا. فسِّ 3 .

	 تعدُّ كلُّ الصخوِر المنفذِة مساميًة لوجوِد فراغاٍت بداخِلها، وليَس كلُّ صخِر مساميٍّ منفذا، ألنُه قد تكوُن فراغاُت هذا 

الصخِر المساميِّ غيَر متصلٍة ببعِضها، وبالتالي ال تسمُح بسرياِن السوائِل ومْن ثمَّ تكوُن غيَر منفذٍة.

وّضِح المقصوَد  بكّل من:  4 .

المساميُة الفعليُة: النسبُة المئويُة بيَن الحجِم الكليِّ للمساِم المتصلِة مَع بعِضها البعض إلى الحجِم الكليِّ للصخِر. 	  

معامُل النفاذيِة:  معدلُّ انسياِب المياِه عنَد درجِة C°60	  في اليوِم خالَل قطاٍع مساحتُُه قدٌم مربٌع وتحَت ضغٍط هيدروليكي 

.٪100

ما العوامُل التي تتوقُف عليها مساميُة الصخِر؟   5 .

	 حجم حبيبات الصخر.

	 ترتيب ودرجة فرز الحبيبات.

	 شكل الحبيبات.

	 تضاغط الرواسب.

	 تماسك الرواسب. 

اذكِر العوامَل التي تتوقُف عليها نفاذيُة الصخِر. 6 .

	 حجم حبيبات الصخر.

	 درجة فرز الحبيبات. 

	 نوع وضغط السائل. 
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ل المسائَل التاليَة:   حَّ 7 .

أ. قطعٌة صخريٌة حجُمها 50cm3 وحجُم الفراغاِت فيها 20cm3، احسْب مساميتَها؟

املساميُة =
حجِم الفراغات )و(

100  ×
حجِم العينِة الكليِّ

املساميُة =
20

100  ×
50

40٪املساميُة =

ب. إذا كانْت مساميُة قطعٍة صخريٍة 20٪ وكاَن حجُم الفراغاِت فيها 10cm3، احسْب حجَم قطعِة الصخِر؟

املساميُة =
حجَم الفراغاِت

100  ×
حجِم الصخرِ

20
=

10

100X

= X50cm3

ج. إذا كانْت مساميُة قطعِة صخٍر 30٪ وإذا كاَن حُجمها 40cm3، احسْب حجَم الفراغاِت فيها؟  

املساميُة =
حجَم الفراغاِت

100  ×
حجِم الصخرِ

30
=

X

10040

= X12cm3
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اسم املشروع: دراسة العوامل املؤثرة على مسامية الصخر.

فكرة املشروع:

جمع عينات من صخور مسامية من بيئة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ثم دراسة العوامل المؤثرة على مساميتها. 

الهدف من املشروع:

تنمية مهارة البحث لدى المتعلمين.    1 .

يخطط تجارب ليتعرف على العوامل المؤثرة في المسامية.   2 .

استنتاج أثر المسامية في قدرة الصخر التخزينية على اإلنفاذ. 3 .

التوقعات:

أن يكتسب المتعلمون معارف ومهارات عن المسامية وأنواعها وأثرها. 1 .

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:

عينات من صخور مسامية مختلفة بالدولة  -  ماء أو كيروسين - كؤوس وسحاحات - لهب وميزان حّساس.

اإلجراءات )خطوات العمل(:

جمع عينات لعمل تجارب لدراسة مايلي:  

أثر تصنيف الحبيبات في مسامية الصخر.  1 .

أثر شكل الحبيبات في مسامية الصخر. 2 .

أثر تضاغط الحبيبات في مسامية الصخر  3 .

أثر تماسك الحبيبات في مسامية الصخر.. 4

املشروع:
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النتائج والتوصيات:

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

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

..............................................................................................................................................................................................
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أواًل: اكتب بأسلوبك الخاص التعريف المناسب لكل من المفاهيم اآلتية:

1. المياِه الجوفيِة.
هي المياُه الموجودُة في مساِم وشقوِق الصخوِر في نطاِق التشبِّع أو تحَت منسوِب الماِء الجوفّي.

2. الماِء المقروِن.
البحاِر  قيعاِن  في  وتصلُِّبها  نها  تكوِّ أثناِء  في  الرسوبيِة  الصخوِر  في  المحفوظِة  أو  المحبوسِة  المياِه  مَن  يتكوُن  الذي  هو 

والمحيطاِت.

3. المنطقِة الشعريِة.
هي المنطقُة التي يرتفُع اليها الماُء بواسطِة الخاصيِّة الشعريِة.

4. المقاومِة الكهربائيِة.
هي كميُة التياِر المارِّ عبَر التكويِن الصخرّي عنَد تسليِط جهٍد كهربيٍّ بيَن وجهيِن متقابليِن مْن وحدٍة مكعبٍة مَن المادِة.

5. االرتشاِح.
هو تسّرُب كميٍة مَن األمطاِر إلى الخزاناِت.

6. المياه المالحِة.
هي المياُه التي تحتوي على )10000 الى أقل من 100000( جزء/ مليون مَن األمالِح الذائبِة.

7. المساميِة.
هي النسبُة بيَن حجِم الفراغاِت في الصخِر إلى حجِم الصخِر األصلّي.

أسئلة التقومي للفصل اخلامس
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. 8. النفاذيِةِ
هي قدرُة الصخِر على السماِح بإنفاِذ السائِل خاللُه.

ثانًيا: اكتب المصطلَح العلميَّ الذي تدلُّ عليِه العباراُت التاليُة:  

(: الماُء الساقُط مَن الغالِف الجويِّ في صورِة أمطاٍر أو ثلوٍج.    )الماُء الجويُّ. 1

(: الماُء المشتقُّ مْن حجراِت الصهيِر في أثناِء تبلوِر وانفصاِل الصخوِر الناريِة.  )مياُه الصهيِر. 2

(: خزاناٌت مائيٌة محصورٌة بيَن طبقاٍت غير منفذٍة مْن أعلى ومْن أسفل.  )خزاناٌت مقيدٌة. 3

(: الجهاُز المستخدُم في قياِس الوقِت الالزِم لوصوِل الموجِة الصوتيِة إلى مسافٍة معلومٍة ومختلفٍة.  )الجيوفون. 4

(: عمليُة انتقاِل جزٍء مَن المياِه في المجاري المائيِة السطحيِة إلى المياِه الجوفيِة الضحلِة.  )النزُّ. 5

(: حفر دائرية تحفر راسيا من سطح االرض للوصول الى المياه الجوفية.  )اآلباُر. 6

(: الحُد اأَلعلى لنطاِق التشبِّع.  )منسوُب الماِء األرضّي. 7

ثالًثا: اقترْح تفسيًرا علمًيا لما يأتي:   

الصخوُر الطينيُة غيُر منفذٍة.  1 .

	 ألنَّ حبيباِتها صغيرٌة و فراغاِتها غيُر متصلٍة فال تسمُح بسرياِن المياِه.

ثباُت منسوِب الماِء الجوفّي أحياًنا في نقطٍة ما.  2 .

	 بسبِب تساوي كميِة المياِه المضافِة إلى الخزاِن الجوفيِّ مَع كميِة المياِه المسحوبِة أو المنصرفِة منُه.

تكّوُن الخزاناِت المائيِة الجاثمِة )المعلقة(.     3 .

	 تنتُج بسبِب وجوِد طبقاٍت غير منفذٍة محدودِة المساحِة وسَط طبقٍة منفذٍة كبيرٍة، مما يسمُح بتجمِع أجساٍم صغيرٍة مَن 

الماِء الجوفيِّ محدوِد المساحِة، وعادًة ما تقُع في مستوى أعلى مْن مستوى المياِه الجوفيِة الرئيسِة.

الخزاناُت الجوفيُة الحرُة هي األكثُر انتشاًرا.     4 .

ها مْن أسفِل صخوٌر غيُر منفذٍة تمنُع تسّرِب الماِء إلى أسفل وهذا  	 ألنَّها تتكوُن مْن طبقاٍت منفذٍة وحاملٍة للمياِه ويحدُّ

التتابُع الطبقيُّ يُعدُّ األكثَر انتشاًرا في الطبقاِت السطحيِة.

المياُه شديدُة الملوحِة غيُر صالحٍة للشرِب.      5 .

ألنَّها تحتوي على أكثر من 100000	  جزء/ مليون مَن األمالِح الذائبِة.

درجَة تصنيِف الحبيباِت )الفرز( تؤثُر في مساميِة ونفاذيِة الصخوِر.  6 .

	 اذا تكّوَن الصخُر مْن حبيباٍت خشنٍة وناعمٍة تقلُّ نفاذيتُُه لدخوِل الحبيباِت الناعمِة بيَن فراغاِت الحبيباِت الكبيرِة وبالتالي 
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تقلُّ نسبُة الفراغاِت فتقلُّ المساميُة.

تتحرُك المياُه الجوفيُة أحياًنا بالسرياِن الدواميِّ وأحياًنا بالسرياِن الصفائحي.    7 .

	  إذا وجدْت المياُه مناطَق ذاَت كهوٍف وفجواٍت متصلٍة وبمساماٍت كبيرٍة تكوُن شبيهًة بالسرياِن الدوامّي، أما إذا وِجدْت 

صخوٌر ذاُت فتحاٍت ومساٍم ضيقٍة فإنّها تتأثُر بقوى التوتِر السطحيِّ فتتحرُك في شكٍل صفائحّي.

 

 رابًعا: قارْن بيَن كلٍّ مما يلي: 

ينابيع المنخفضات وينابيع الكسور.  1 .

	 ينابيُع المنخفضات: يكوُن تصريُف الماِء فيها بطيًئا. 

	 ينابيُع الكسوِر: تمتاُز بغزارِة تصريفها وإنتاِجها مَن المياِه. 

المياه الجوفية قليلة الملوحة والمياه الجوفية المالحة.   2 .

( جزء / مليون مَن األمالِح الذائبِة. المياُه الجوفيُة قليلُة الملوحِة: تحتوي على )1000  إلى أقل من 10000	 

( جزء / مليون مَن األمالِح الذائبِة. المياُه الجوفيُة المالحُة: تحتوي على )10000 إلى أقل من 100000	 

اآلباُر الضحلةُ  واآلباُر العميقُة.   3 .

اآلباُر الضحلة: ال يتجاوُز عمُقها 30	  متًرا - كميُة المياِه فيها قليلٌة. 

	 اآلباُر العميقُة: يصُل عمُقها بضعَة مئاٍت مَن األمتاِر – كميُة المياِه فيها كبيرٌة.  

خامًسا: اختِر الكلمَة غيَر المنسجمة علمًيا ثّم برْر ذلَك:  

* منطقُة التشبُع. * المنطقُة الشعريُة   * المنطقُة الوسطى   * منطقُة ماِء التربِة    1 .

        الكلمة: منطقُة التشبِّع، السبب: ألنَّها تمثُل توزيَع الماِء في نطاِق التشبِّع، أما البقيُة فمْن أشكاِل نطاِق التهويِة.

* الينابيُع االرتوازيُة.   * ينابيُع التماِس    * ينابيُع البراكيِن    * ينابيُع المنخفضاِت    2 .

       الكلمة: ينابيُع البراكيِن، السبب:  ألنَّها مَن الينابيِع التي تتدفُق منها المياُه دوَن تأثيِر الجاذبيِة األرضيِة. أما البقيُة فمَن الينابيِع 

التي تتدفُق منها المياُه تحَت تأثيِر الجاذبيِة االرضيِة.

* شكُل الحبيباِت.  * نوُع وضغُط السائِل   * درجُة فرِز الحبيباِت   * حجُم حبيباِت الصخِر   3 .

       الكلمة: نوُع وضغُط السائِل، السبب: ألنَّها مْن عوامِل النفاذيِة، أما البقيُة فمْن عوامل المساميِة.

 

سادًسا: ما تأثيُر كلٍّ من: 

زيادُة حجِم الحبيباِت الصخريِة على مساميِة الصخوِر؟ 1 .

	 تقلُّ المساميُة.
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تجانُس حجِم الحبيباِت على المساميِة؟ 2 .

	 تزداُد المساميُة.  

تكّوُن الصخِر مْن حبيباٍت خشنٍة على نفاذيِة الصخِر؟ 3 .

	 يؤدي إلى زيادِة النفاذيِة.  

زيادُة قوى الجذِب الجزيّئ بيَن الماِء وحبيباِت الصخِر على حركِة الماِء الجوفّي؟ 4 .

	 تقُل سرعُة حركِة الماءِ الجوفّي. 

سابعًا: ما العالقُة بيَن كلٍّ مما يلي:    

شكُل الحبيباِت ومساميُة الصخِر؟ 1 .

	 الصخوُر التي تتكوُن مْن حبيباٍت مستديرِة الشكِل ومتساويٍة تكوُن أكثَر مساميًة مَن الصخوِر المتكونِة بيَن حبيباٍت ذاِت 

. أشكال مختلفٍة ومدببِة الحوافِّ

حجُم الحبيباِت ومساميُة الصخِر؟ 2 .

	 فكلَّما قلَّ حجُم حبيباِت الصخِر زادْت مساميُة الصخِر.

تلوُث المياِه الجوفيِة ونوُع الصخوِر التي يمرُّ بها؟ 3 .

	 عند مروِر المياِه في طبقاٍت ذاِت نفاذيٍة عاليٍة مثِل الحجِر الجيري المشقِق أو الحصى، فإنَّ المياَه تمرَّ فيها دوَن تنقيٍة، 

حيث أن الماَء يتخلُلها بسرعٍة، وبالعكِس فان المياَه التي تمرُّ في حبيباِت الرماِل تكوُن بطيئًة، مما يسمُح بتطهيِرها.

ثامًنا: اختَر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت اآلتية:

تزداُد كميُة المياِه الجوفيِة المخزونِة بزيادِة: 1 .

* تضاغِط الرواسِب. * نفاذيِة الصخِر   * مساميِة الصخِر   * تماسِك الرواسِب   

المياُه الجوفيُة التي تحتوي على نسبِة أمالح 6500. 2 جزٍء في المليون هي مياٌه: 

* شديدُة الملوحِة  * مالحٌة    * قليلُة الملوحِة   * عذبٌة     

أيٌّ مَن األشكاِل اآلتيِة يبيُن العالقَة الصحيحَة بيَن العمِق و سرعِة حركِة المياِه الجوفيِة في الصخوِر؟ 3 .

4                3           2       1
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، كم تكوُن مساميُة الصخِر؟  صخٌر الحجُم الكليُّ للفراغاِت فيِه يساوي 200سم³     والحجُم الكليُّ للصخِر 800 سم³. 4

٪40 *    ٪20 *    ٪25 *    ٪30 *  

إذا كانت مساميُة الصخِر تساوي %20. 5 فكم تكوُن نسبُة الحجِم الكليُّ للفراغاِت إلى الحجِم الكليِّ للحبيباِت؟

3 : 1 *    6 : 1 *    4 : 1 *    5 : 1 *  

أيُّ األشكاِل التاليِة يُظِهُر أفضَل درجٍة لتصنيِف الحبيباِت؟ 6 .

الشكُل الذي يمثُل األعلى مساميًة واألقلَّ نفاذيًة:  7 .

؟ أيٌّ مَن الرموِز التاليِة لخواصِّ الصخِر تعدُّ األفضَل للخزاِن الجوفيِّ 8 .

النفاذيةاملساميةالرمز

قليلةقليلة1

قليلةعالية2

عاليةقليلة3

عاليةعالية4

الصخر

املسامات
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توصُف العينُة الصخريُة التي تحتوي على فراغاٍت كبيرٍة غيِر متصلٍة بيَن حبيباِت الصخِر، بأنها ذاُت: 9 .

* ليس أًيا مما سبق  * مساميٍة عاليٍة   * مساميٍة منخفضٍة   * نفاذيٍة عاليٍة    

الشكُل في األسفِل يبيُن ثالَث عيناٍت تحتوي على نوِع الحبيباِت وترتيِبها نفسِه، ومسامتُها متصلٌة ولكنُّها تختلُف في قطِر  10 .

الحبيباِت، برأيَك أيُّ هذِه العيناِت لها األعلى نفاذية:

* جميعها متساوية         C *    B *    A  *  

إذا كاَن المحوُر الصادّي يمثُل تضاغَط الرواسِب، والمحوُر السينيُّ يمثُل مساميَة الصخِر، فإنَّ الشكَل الذي يمثُل العالقَة بيَن  11 .

تضاغِط الرواسِب ومساميِة الصخوِر هو:

إذا كاَن المحوُر الصاديُّ يمثُل قطَر الحبيباِت والمحوُر السينيُّ يمثُل نفاذيَة الصخِر، فإنَّ الشكَل الذي يمثُل العالقَة بيَن قطِر  12 .

الحبيباِت ونفاذيِة الصخِر هو:

A B C
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الشكُل التالي يبيُن أربعَة مقاطَع تحتوي على الكميِة مَن الرواسِب نفسها، ولكنَّها مختلفٌة في حجِم حبيبات الرواسِب، فإذا  13 .

أضفنا الحجم نفَسُه مَن الماِء إلى هذِه المقاطِع، فإنَّ المقطَع الذي يكوُن معدُل مروِر الماِء مْن خاللِه أكبَر ما يمكُن هو: 

  D *    C *    B *    A *  

أيٌّ مَن األشكاِل التاليِة يعمُل على زيادِة  المساميِة؟ 14 .

   

أيُّ األشكاِل التاليِة يبيُن َعالقًة صحيحًة بيَن نفاذيِة الصخِر وسرعِة حركِة المياِه الجوفيِة؟ 15 .

A    B    C     D

خليط من حبيبات حبيبات طينية
مختلفة األحجام

حبيبات متشابهة 
في احلجم

حبيبات مرتبة 
حسب احلجم

4                3           2       1
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