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المقدمة 

األخوة.... األخوات معلِّمي ومعلِّمات اجليولوجيا للّصّف احلادي عشر العلمّي ....... 

يسّرنا أْن نقّدَم لكم )كتاب املعلِّم( بصورتِه املطّورة ليكون أداة مساعدة لكم في تنفيذ   

لتناسب  املصممة  التعليمية  االستراتيجيات  من  مجموعة  يحوي  حيث  الّصفّية،  مواقفكم 

إلى  إضافة  حركّي.....(،  بصرّي،  )سمعّي،  تعلمهم  وأمناط  املتعلمني  مختلف  وقدرات  مستويات 

 RAFT استراتيجيات مختلفة مثل استراتيجّية اجلدول، االستراتيجّية البصرّية، استراتيجّية رافت

وتوظيف املنّظمات البيانّية كخرائط املفاهيم .... إلخ،

مهارة  )تنمية  املتعّلمني  اهتمام  تثير  للتعليم  ومشوقة  مساعدة  أفكارًا  يحوي  كذلك   

املطالعة،تنمية مهارة الكتابة واملناقشة الصفّية .....( إضافة إلى األنشطة )ابحث، جّرب( التي 

أعدت لكي ينفذها املتعّلم حتت إشرافكم وتوجيهاتكم ثم يسجل النتائج ويحللها لكي يتوصل 

إلى املفاهيم واحلقائق بطريقة ذاتية موّظًفا كتاب التمارين واألنشطة.

والبد من اإلشارة إلى تنّوع خيارات التقومي اّلتي ميكنكم استخدامها، مثل: مراجعة القّسم،   

ومراجعة الفصل )أسئلة تقومي الفصل(.

كما يحوي على هذا الكتاب على مخطط لكل فصل دراسّي يتضمن نواجت التعّلم ومؤّشرات   

األداء وزمن التنفيذ والنشاطات العقلّية والعملّية إضافة إلى  العروض العملّية واملوارد الالزمة 

لتنفيذ متطّلبات القّسم من شّفافات ومواّد مخبرّية وأفالم ومواقع )انترنت( ...إلخ.

كما قّدمنا لكم إثراًء تربويًّا محدودًا بصورة معلومات إضافية قد حتتاجونها لتعمق فهمكم   

)فكرة  مسّمى  حتت  ستكون  اّلتي  العلّمية  األفكار  وبعض  املقترحة  لالستراجتّيات  وتوظيفكم 

مفيدة للتعّلم(. 

 

إّننا على ثقة بأّن ما وضع بني أيديكم من استراتيجيات وأنشطة مختلفة، سوف تعملون   

على تقدميه بطرائق إبداعّية موّظفني خبراتكم وقدراتكم الفّذة ممّا سيضفي عليه عناصر اجلذب 

والتشويق في أثناء تنفيذه، ويعظم  الفائدة املتوّخاة من قبل املتعلمني بإذن اهلل .

وفقكم اهلل

املعّدون
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اإلطار النظري التربوي:

يسرنا أن نقدم لكم إطارًا نظريًّا حول بعض املفاهيم التربوّية اّلتي سترد في سياقات محتوى 

كتاب املعلم، ومنها ما يلي:

أواًل: الخريطة المفاهيمّية:
نتيجة لزيادة الكّم املعرّفي الهائل أصبحت املناهج تزخر بالكثير من املفاهيم اجملّردة واحملسوسة 

وأصبحت غالبية هذه املناهج تصّمم بناًء على املفاهيم والعالقة بينها ولهذا أصبح التربويون 

يدرسها  اّلتي  املاّدة  بني مفاهيم  الترابط  إدراك  املتعلم على  وأدوات تساعد  يبحثون عن وسائل 

ولهذا ظهرت استراتيجية اخلرائط املفاهيمّية لربط املعرفة السابقة للمتعّلم باملعرفة احلالّية 

وتعزيز وزيادة فاعّلية عمّلية التعّلم لديه.

تعريف اخلريطة املفاهيمّية:

وردت العديد من التعاريف خلريطة املفاهيم فهي كما يراها بعضهم عبارة عن "رسوم تخطيطّية 

األكثر  املفاهيم  تتدّرج من  الدراسّية في صورة هرمّية بحيث  املاّدة  تترّتب فيها مفاهيم  ثنائّية 

واألكثر خصوصّية في  األقّل شمولّية  املفاهيم  إلى  الهرم  واألقل خصوصّية في قّمة  شمولّية 

قاعدة الهرم و حتاط هذه املفاهيم بأطر ترتبط بعضها ببعض بأسهم مكتوب عليها نوع العالقة  

بني املفاهيم".

أو هي عبارة عن أشكال تخطيطّية تربط املفاهيم بعضها ببعض عن طريق خطوط أو أسهم 

يكتب عليها كلمات تسّمى كلمات الّربط لتوضيح العالقة بني مفهوم وآخر،كما أّنها متّثل بنية 

هرمّية متسلسلة توضع فيها املفاهيم األكثر عمومّية وشمولّية عند قّمة اخلريطة واملفاهيم 

بني  التمايز  إلى مستوى  تشير  تفريعة  في صورة  ذلك  ويتم  اخلريطة،  قاعدة  عند  األكثر حتديدا 

املفاهيم "أي مدى ارتباط املفاهيم األكثر حتديدا باملفاهيم األكثر عمومّية"، ومتّثل العالقات بني 

املفاهيم عن طريق كلمات أو عبارات وصل تكتب على اخلطوط اّلتي تربط بني أّي مفهومني وميكن 

استخدامها كأدوات منهجّية وتعليمّية باإلضافة إلى استخدامها كأسلوب للتقومي".
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شكل يوضح البنية الهرمّية خلريطة املفاهيم:

 

 

   

يّتضح من الشكل الّسابق أّن أكثر املفاهيم  عمومّية وشمولّية تقع في قّمة اخلريطة. أّما املفاهيم 

األكثر حتديًدا فتوضع حتت تلك املفاهيم وتظهر مع أمثلة لها بالقرب من قاعدة اخلريطة، ويتضّمن 

كّل مستوى من مستويات السلسلة الهرمّية تلك املفاهيم اّلتي لها نفس الرتبة والعمومّية، أّما 

درجة التمايز بني املفاهيم فيستدّل عليها من التفريعات املوجودة قي اخلريطة، وتشير اخلطوط 

التي تصل بني املفاهيم إلى العالقات التي تربطها بعضها ببعض، أما اخلطوط العريضة فتمّثل 

العالقات بني املفاهيم على التفريعات اخملتلفة وتظهر درجة التكامل بني املفاهيم.

مكونات خريطة املفاهيم:

من خالل التعريفات الّسابقة ميكننا أن نستنتَج أنَّ خريطة املفاهيم تتكوّن من: 

1. املفهوم العلمّي: هو بناء عقلّي ينتج من الصفات املشتركة للظاهرة أو تصّورات ذهنّية يكّونها 

الفرد لألشياء، ويوضع املفهوم داخل شكل بيضوّي أو دائرّي أو مرّبع. 

مثال: املعدن، البّلورة، محور الّتماثل، الّتعدين،.......إلخ 

أنواع املفاهيم: مفاهيم ربط، مفاهيم فصل، مفاهيم عالقة، مفاهيم تصنيفّية، مفاهيم عملّية، 

مفاهيم وجدانّية.

مفهوم رئيس

مفهوم عام

مفهوم
 أقل عمومية

مفهوم عام
مفهوم عام

مفهوم
 أقل عمومية

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

مفهوم
محدد

وصلة عرضّية

وصلة
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ينقّسم،  مثل:  أكثر  أو  مفهومني  بني  للّربط  تستخدم  كلمات  عن  عبارة  هي  ربط:  كلمات   .2

تنقّسم، تصنف، إلى، هو، يتكّون، يترّكب، من، له ..... إلخ.

مثال:

3. وصالت عرضّية: هي عبارة عن وصلة بني مفهومني أو أكثر من اّلتسلسل الهرمّي ومتّثل في 

صورة خّط عرضّي.

4. أمثلة: هي األحداث أو األفعال احملددة التي تعبر عن أمثلة للمفاهيم، وغالباً ما تكون أعالًما، 

لذلك ال حتاط بشكل بيضوّي أو دائرّي.

مثال:

السيليكات الصفائحّية                   

تنقّسم إلى

التصنيف الكيمياّئي للمعادن

املعادن الالسيليكاتّيةاملعادن السيليكاتّية

منفردة حلقّية هيكلّية سلسالّية مزدوجة صفائحّية األكاسيد    الكبريتات الهيدروكسيدات الهاليدات الكبريتيدات الكربونات الفوسفات نقّية

تنقّسم إلى

تنقّسم إلى

مثل

التلك

مثل

امليكا
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استخدام اخلرائط املفاهيمّية:

تقييم املعرفة الّسابقة لدى املتعّلمني: � 

تستخدم اخلرائط املفاهيمية كأداة ملعرفة الفجوات في البنى املعرفّية للمتعّلم ومن ثّم ميكن 

للمعّلم تقدمي برنامج عالجّي مناسب لسّد هذه الفجوات.

تخطيط املناهج: � 

حيث ميكن استخدام خرائط املفاهيم لتحديد وربط املفاهيم املعروضة في درس أو مقّرر كما أّن 

اخلرائط تساعد على الّربط بني محتوى املناهج وتفيد في تخطيطها و تطويرها.

استخدام اخلرائط املفاهيمّية كأداة في عملّية اّلتعليم و التعّلم: � 

تستخدم اخلرائط املفاهيمّية كأداة تعليمّية لتوّضح العالقات و االرتباطات بني املفاهيم املتضّمنة 

في موضوع أو في  وحدة دراسية أو في مقّرر دراسّي حيث تكّون صورة واضحة للبنية املفاهيمية 

التي يدرسها املتعّلم كما ميكن من خالل اخلرائط املفاهيمّية اّلربط بني املفاهيم اجلديدة واملفاهيم 

الّسابقة لنفس املوضوع وتوضيح العالقات بني املفاهيم.

تقييم أداء املتعلمني: � 

ميكن استخدام اخلرائط املفاهيمّية كأدوات تقييم حيث يتّم من خالل اخلرائط املفاهيمّية فحص 

أو تشخيص الفهم اخلاطئ الذي يتكّون لدى املتعّلمني حيث إّن اخلرائط اّلتي يرسمها املتعّلمون 

الذي تكون فيه  اخلرائط اكتشاف اخللل  وبالتالي ميكن للمعلم من خالل  تعّبر عن مفاهيمهم، 

البنية املفاهيمّية مناسبة ملوضوع معني و معاجلته. 

خطوات بناء اخلريطة املفاهيمية:

اختر موضوًعا ما أو وحدة ما من املنهج. 1 .

استخرج املفاهيم األساسّية و الفرعّية في املوضوع. 2 .

رّتب املفاهيم هرميًّا من األكثر أهمية وعمومّية إلى األقّل عمومّية أو جتريًدا. جّمع هذه املفاهيم  3 .

حسب العالقات بينها.

ارسم اخلريطة املفاهيمّية واضًعا املفاهيم في دوائر. 4 .

أ- املفاهيم األكثر عمومّية في أعلى اخلريطة.

ب- املفاهيم ذات الدرجة املتوسطة من العمومّية في الوسط حتت املفاهيم الرئيسة.

ج- ضع املفاهيم األقّل عمومّية عند قاعدة اخلريطة.

ترتبط غالًبا املفاهيم األكثر عمومّية مبفهومني أو أكثر من املفاهيم اّلتي هي أقلُّ منها عمومّية. 5 .

ارسم خطوًطا تصل بني املفاهيم حسب العالقة بينها. 6 .

ضع كلمات تشير إلى معنى العالقة بني املفهومني املرتبطني مًعا بخط. 7 .

أنشئ عالقات ربطّية سهمّية بني كّل مفهومني مرتبطني مًعا. 8 .

أعد مراجعة ما قمت بعمله عّدة مّرات.  9 .
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 :(RAFT Strategy) RAFT ثانيًّا: استراتيجية

استراتيجية يتم فيها التكامل بني القراءة والكتابة بطريقة غير تقليدية،حيث يطلب من املتعلم 

أن يعكس فهمه العميق  ملا قرأه  من خالل توظيفه في ابتكار منتج جديد. وتستخدم مع جميع 

النصوص أيًّا كانت واقعية أو خيالية.

إن الدرجة العالية من املرونة في شكل املنتج، تعطي كالًّ من املعّلم واملتعّلم فرصا غير محدودة 

من االبتكارية.

إن RAFT كلمة مركبة من العناصر الّتالية:

Topic )موضوعها( و Format )صيغة الكتابة( و Audience )اجلمهور( و Role )الّدور(

وسنتناول بالتفصيل هذه العناصر األربعة:

في املنتج النهائّي، ما الّدور اّلذي سيلعبه املتعّلم )الكاتب، احملّرر، املمّثل، الّرسام،  Role الّدور: . 1

السياسّي، العالم أو ..............؟(

Audience اجلمهور:. 2 ملن يقّدم أو يعرض أو يوّجه املنتج النهائّي )طلبة الّصّف، مجلس املدرسة، 

أولياء األمور، اجملتمع احمللّي، أو ................؟(

فهم  ويعكس  سيعرض  اّلذي  النهائّي  املنتج  صيغة  أو  شكل  ما  الكتابة:. 3  صيغة   Format

املتعّلم وتفاعله العميق مع الّنّص )احملتوى(: بروشور، مجلة، فيديو، افتتاحية )رئيس التحرير(، 

لعبة، مهمة كتابية )رسالة(، عمل فني، مسرحية، قصيدة،مشروع، خطة تنفيذية .............؟

Topic موضوعها:. 4 عالَم سيركز املنتج النهائي؟ اإلجابة عن سؤال ملح، قضّية تتفق مع الّنّص 

أو فترته الزمنية، اهتمام شخصّي أو اهتمام يتعّلق باجلمهور والّدور الذي يلعبه أو ميّثله )إقناع 

اآلخرين، تسويق فكرة، وضع تعليمات أو مرافعة للدفاع عن فكرة(.

:RAFT خطوات تنفيذ استراتيجية

الخطوة األولى:
اشرح للمتعلمني أّن كّل من يقوم بإعداد منتج ما )الكاتب مثالً( يأخذ بعني االعتبار جميع اجلوانب 

 ،)T( و املوضوع )F( والّشكل ،)A( واجلمهور )R( الّدور :)التالية قبل البدء بعملّية اإلنتاج )املقال مثال

عرض  ويفضل  العناصر،  هذه  في ضوء  مثالً(  )الكتابة  باإلنتاجية  بأنهم سيقومون  اخبرهم  ثم 

العناصر على لوحة أو سبورة أمام املتعّلمني.
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الخطوة الّثانية:
املفتاحية  الكلمات  في  وناقشهم   ،RAFT لـ  كامالً  منوذًجا  املتعلمني  أمام جميع  اعرض  أو  قدم 

)العناصر( وهذا مهم في البدايات.

الخطوة الّثالثة:
اعرض منوذًجا جديًدا ثم ادع املتعّلمني بأن يفكروا بعمق )عصف الذهني(، في أفكار أو موضوعات 

إضافية وسجل قائمة جميع االقتراحات متضمنة الدور )R( واجلمهور )A(، والشكل )F( واملوضوع 

.)T(

الخطوة الّرابعة:
وّزع الّطلبة في مجموعات صغيرة ثم اطلب من كّل مجموعة أْن تختار موضوًعا، وتنتج له مخطط 

RAFT، ويناقشوا جميع عناصره، ثم يبدأوا بإنتاجه.

الخطوة الخامسة:
كّل  حلاجة  تبعا  التوسعة  أو  الّتوجيه  أو  الّدعم  مجموعة  لكّل  وقّدم  اجملموعات  أعمال  تابع 

مجموعة. 

الخطوة السادسة:
وإنتاج  كتابة  على  قدرتهم  في  كامالً  متُكًنا  املتعّلمون  يعكس  أن  ينبغي  املستمّر  الّتدريب  بعد 

.RAFT عندها اطلب إليهم أن يوّظفوا وينتجوا بصورة مستقّلة موّظفني استراتيجبة ،RAFT

)R( الدور)A( اجلمهور)F( صيغة الكتابة)T( املوضوع

قضّية تّتفق مع الّنّص أو فترته الزمنية.مجلةنفسهالكاتب

تصميم مبنى يحافظ على احلرارة.تصميم مخّطط....جلنة الّطاقة في املدينةالعالم

ترشيد استهالك املاء في املدرسة.فيديوطالب الّصّفاملعلن

عّينات من األحجار الكرمية الطبيعّية.بروشور )ملصق(أولياء األمورالصائغ
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 ثالًثا: أنماط التعلم
أمناط التعلم و األنشطة اّلتي يفّضلها الّطالب:

)Verbal / Linguistic( 1-  الّنمط اللغوي

وهو الذي ميتلك املقدرة على استخدام الّلغة سواء أكانت اللغة األّم أم كانت لغة أجنبّية حّتى 

الّشعراء،  ذلك  على  مثال  وخير  اآلخرين،  اّلناس  فهم  أجل  من  وكذلك  ذهنه  في  يدور  عّما  يعّبر 

الكّتاب، اخلطباء، املتحّدثون، احملامون، الّتّجار، واملمّثلون.

االستراتيجّيات التعلمّية اّلتي يرغب في ممارستها هذا اّلنمط:
كتابة رسائل، قصائد، قصص، وصف ألشياء وأحداث. 1 .

إدارة و قيادة مناقشة شفهّية و حوار. 2 .

عمل أشرطة سمعية. 3 .

تقدمي عرض شفهّي. 4 .

كتابة أو إعطاء تقرير إخبارّي. 5 .

تطوير أسئلة من أجل إجراء مقابلة. 6 .

عمل شعار )مكتوب أو مغنََّى(. 7 .

كتابة يومّياتهم ومذّكراتهم. 8 .

كتابة كالم دفاعّي )مثل احملامي(. 9 .

عمل لعبة كلمات تتماشى مع موضوع الّدرس. 10 .

رواية القصص و كتابة أنواع مختلفة من النّكت و الّدعابات. 11 .

 )Logical / Mathematical( 2 - الّنمط املنطقّي: الّتفكير الرياضّي

الّنظام  بيان  في  األساسّية  املبادئ  وفهم  والرياضّي  املنطقّي  التفكير  قدرات  ميتلك  اّلذي  هو 

باألعداد،  اّلتالعب  يستطيعون  إّنهم  املنطق.  وعلماء  العلماء  عمل  طريقة  مثل  متاًما  السببّي، 

واملقادير والعملّيات مثلهم مثل عالم أخصائي الّرياضّيات. مثل أرشميدس، اسحق نيوتن، جاليلو، 

أنشتاين.

االستراتيجّيات التعّلمّية اّلتي يرغب في ممارستها هذا الّنمط:
جدولة و تنظيم احلقائق.  1 .

استخدام مهارات الّتعليل. 2 .

استخدام الّرموز والصيغ اجملّردة. 3 .

احلّل املنطقّي لقصص املشكالت.. 4 .

حّل األحاجي )األلغاز( واكتشاف العالقات. 5 .

حتليل البيانات و املعلومات. 6 .
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استخدام التنظيم البيانّي. 7 .

حتليل الّشفرات )مثل حتليل رموز الّشفرات(. 8 .

عمل و إيجاد الّرسومات والّنماذج. 9 .

. 10 فرض الفرضّيات و إجراء الّتجارب.

)Musical / Rhythmic( 3 -  الّنمط املوسيقّي

هو اّلذي لديه املقدرة على أن يفّكر في املوسيقا و يستمع إلى املقاطع املوسيقية و يعرفها، و رمّبا 

يتالعب بها. إّن الّطالب اّلذين لديهم املقدرة املوسيقّية ال يتذّكرون املقاطع املوسيقّية بسهولة 

فحسب، بل تشغل املوسيقا حّيزًا كبيرًا في عقولهم و كيانهم.

االستراتيجّيات التعّلمّية اّلتي يرغب في ممارستها هذا الّنمط:
كتابة أغنية / نشيدة منهجّية )من احملتوى(.   1 .

تطوير أو استخدام مناذج إيقاعية كوسائل معينة للتعّلم. 2 .

تلحني نشيدة، قصيدة. 3 .

حتويل الكلمات إلى أغنية. 4 .

إيجاد عناوين لألغاني اّلتي تشرح / تفسير احملتوي. 5 .

عمل لعبة موسيقّية. 6 .

حتديد أنواع املوسيقا اّلتي تساعد الّطالب على الّدراسة. 7 .

استخدام املفردات املوسيقّية كحكايات. 8 .

عمل و تركيب آلة موسيقّية. 9 .

دمج أصوات من البيئة في العروض الصفّية )تقليد األصوات(. 10 .

:)Bodily/ Kinesthetic( 4 - الّنمط اجلسمانّي

هو الذي لديه املقدرة على استخدام كّل اجلسم أو أجزاء منه )األيدي، األصابع، األذرع( حلّل مشكلة 

معّينة، 

ألوان  مبختلف  الرياضّيون  ذلك  على  مثال  خير  و  املنتوجات،  من  أنواع  عرض  أو  ما  شيء  صناعة 

نشاطهم.

االستراتيجّيات التعلمّية اّلتي يرغب في ممارستها هذا الّنمط:
عمل أغنية منهجّية راقصة )مع احلركات(. 1 .

عمل حركات متتالية )قصة حركية(. 2 .

لعب األدوار. 3 .

متثيل مسرحّية هزلّية أو مسرحّية هادفة. 4 .

التقليد. 5 .
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عمل التصاميم و النماذج. 6 .

متثيل الفنون العسكرّية. 7 .

جتميع لغز )قّصة محّيرة(. 8 .

الّتمثيل الّصامت الهادف. 9 .

عرض األلعاب الرياضية. 10 .

)Visual/ Spatial( )5 - الّنمط اخليالّي / البصرّي )املفّكر

هو اّلذي ميتلك املقدرة على أن يتصّور العلم الفضائّي في عقله متاًما،

مثله مثل قائد الّطائرة أو البّحار اّلذي يجوب عالم الفضاء الكبير.

إّن صاحب املقدرة اخليالّية ميكن أْن يوّظفها في الفنون و العلوم، فإذا كانت عنده امليول نحو الفّن 

فرمّبا يصبح رّساًما، أو نّحاتًا، أو مهندًسا معماريًّا. إّن هناك علوًما معينة تركز على هذه املقدرة مثل 

علم التشريح و علم الطبولوجيا، وخير مثال على ذلك مايكل أجنلو،ليوناردو دافنشي، بكاسو.

االستراتيجّيات التعلمّية اّلتي يرغب في ممارستها هذا الّنمط:
عمل رسوم بيانّية، إعالنات و الّرسم التخطيطّي. 1 .

عمل شريط فيديو أو فلم. 2 .

عمل مناذج امللصقات. 3 .

عمل ألبوم صور. 4 .

عمل خرائط و مجّسمات. 5 .

استخدام األلوان و األشكال. 6 .

تطوير أو استخدام اخليال املوّجه. 7 .

فهم األلوان. 8 .

التظاهر بأنه شخص آخر أو شيء آخر. 9 .

مشاهدة األفالم التعليمّية. 10 .

اللعب باآلالت. 11 .

 )Intrapersonal( :6 - الّنمط املترّكز حول الّذات

وهم الذين لديهم فهم ألنفسهم، يبحثون عن اهتماماتهم الّشخصّية – لديهم فهم للّذات، 

يعرفون من هم ويعرفون ما ميكنهم عمله، ماذا يرغبون أن يفعلوا وأّي األشياء يتجّنبونها و ما 

لديهم فهم  اّلذين  الّطاّلب  لهؤالء  ننشدُّ  )كمعّلمني(  نحن  و  إليها.  ينجذبون  التي  األشياء  هي 

ألنفسهم ألّن عندهم ميالً للعبوس. كما وأّن لديهم ميالً ملعرفة ما ميكنهم عمله و ما ال ميكنهم 

تركيز  ولديهم  إذا كانوا يحتاجون ملساعدة،  يذهبون  أين  الرغبه ملعرفة  و كذلك عندهم  عمله، 

كبير على املشاعر واألحالم الداخلية.
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االستراتيجّيات التعلمّية اّلتي يرغب في ممارستها هذا الّنمط:
يعمل صحيفة خاّصة أو مذّكرات. 1 .

يجّدد أهدافه القصيرة و الّطويلة املدى. 2 .

يتعّلم ملاذا و كيف أّن موضوع الدراسة مهمٌّ له في احلياة احلقيقّية. 3 .

يصف مشاعره حول موضوع الّدراسة. 4 .

يقّيم عمله. ويصف مواطن القّوة في شخصيته. 5 .

تنفيذ مشروع مستقبلّي. 6 .

عمل برنامجه و بيئته اخلاصة لتكملة العمل الصفّي. 7 .

لديه وقت للتفكير الصامت والتأمل. 8 .

استخدام التقنيات اإلدراكّية املعرفّية. 9 .

استخدام مهارات التفكير العليا. 10 .

الّتركيز على املمارسات. 11 .

توظيف استراتيجّيات الّتفكير اخملتلفة. 12 .

: )Interpersonal(7 -الّنمط االجتماعي

تلك  إّنها  صراعاتهم،  في  والتوّسط  وقيادتهم  اآلخرين  الناس  فهم  على  املقدرة  لديه  اّلذي  هو 

املقدرة اّلتي نحتاجها جميًعا و لكّنها أساسّية إذا كنت معّلًما، أو طبيًبا، أو تاجرًا، أو سياسيًّا. 

إّن أّي شخص يتعامل مع الّناس اآلخرين ينبغي أن يكون ماهرًا في احمليط االجتماعّي الذي يعيش 

فيه.

االستراتيجّيات التعلمّية اّلتي يرغب في ممارستها هذا الّنمط:
يعطي املعّلم أو زمالؤه الّطاّلب تغذية راجعة. 1 .

ر عن طريق احلسِّ مشاعر اآلخرين. يقدِّ 2 .

يظهر الّتعاطف )عطوف( مع اآلخرين. 3 .

يجيد الّتواصل مع األشخاص اآلخرين. 4 .

يتمّتع مبهارات تعاونّية. 5 .

يتمّتع باستراتيجّيات التعّلم الّتعاونّي. 6 .

يتقبل التغذية الراجعة. 7 .

يدرك دوافع اآلخرين وحاجاتهم. 8 .

يشارك في املشاريع اجلماعّية. 9 .

يعلَّم أشياء جديدة ألشخاص آخرين. 10 .

يتعلم من أناس خارج حدود املدرسة. 11 .

يعبر عن وجهات نظره ولديه القدرة على املناورة. 12 .
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يحدد قواعد عمل اجملموعات. 13 .

ميثل في مسرحّية و يستطيع أن يقّلد األشياء. 14 .

يستطيع أن يجري مقابلة. 15 .

تكوين رفقاء وأصحاب على الهاتف حلّل الواجبات البيّتية. 16 .

 Thomas الكاتب  يرى  املتعّددة،  والقدرات  الّتعّلم  أمناط  بني  فرق  هناك  هل  الكثيرون  ويتساءل 

عن  نتحّدث  فإّننا  اخملتلفة  املتعّددة  والقدرات  الّتعّلم  أمناط  عن  نتحّدث  عندما  بأّننا   Armstrong

نفس الشيء في الغالب، حيث إّنه في كتابه »Multiple intelligences in the classroom« سّجل 

القدرات املتعّددة حتت فئة أمناط تعّلم الّتالميذ، و وصف طريقة تفكيرهم وما هي األشياء التي 

أن يتعلموا بطريقة أفضل، وتؤكد  التالميذ من أجل  يرغبون في تعلمها وما هي حاجات هؤالء 

للمعلومات  وتقدميهم  األفراد  إدراك  أّن  حقيقة  على  التعّلم  أمناط  على  املبنّية  التعّلم  طريقة 

تختلف في نواٍح مختلفة، حيث يجب أن تكون اخلبرات التعّلمّية مرتبطة بالّنمط التعّلمّي سواء 

أكان الطالب ذكياً أم كان غير ذكّي.

وتؤّثر نظرّية أمناط التعليم على العملية التعليمّية التعّلمّية من حيث:

املنهاج: من خالل املنهاج فعلى التربويني زيادة التأكيد على احلدس واملشاعر واحلواس واخليال  � 

هذا باإلضافة على مهارات التحليل، والتعليل وحّل املشكالت املتسلسل.

الّتعليم: يجب على املعّلمني تصميم طرائق وأساليب تدريسهم لكي تكون مرتبطة بأمناط  � 

التعلم اخملتلفة عند طاّلبهم وذلك من خالل خبرتهم وتفكيرهم وتصوراتهم وجتربتهم، وعلى 

املرئيات،  املوسيقا،  الّصوت،  مثل  الفصل  غرفة  إلى  متنّوعة  جتريبية  عناصر  جلب  املعلمني 

احلركة، الّتجربة وحّتى اخلطابة.

التقومي: وبناء على ما سبق فإّن على املعّلمني توظيف أساليب تقومي متنّوعة مع الّتركيز على  � 

تطوير العقل كوحدة متكاملة من القدرات.
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مخطط الشفافيات للوحدة األولى
رقم 

الشفافة
دورها / الهدف منهاموقعهامحتوى الشفافة

10جدول )1-1(.1
99% من وزن القشرة األرضية تكونها العناصر الواردة في 

اجلدول.

12الشكل )a,b )1-1 مًعا.2
ثالثي  والتمثيل  الطبيعة  في  البّلورة  شكل  بني  الربط 

األبعاد لها.

3
الصوديوم  أيونات  ترتيب   )2-1( الشكل 

والكلور في معدن الهاليت
13

أثر الترتيب الفراغي للذرات أو األيونات على البناء البّلوري 
للمعدن.

4
املاس  معدنا  و)4-1(   )3-1( الشكل 

واجلرافيت.
13

أثر طريقة رّص الذرات أو األيونات على اخلواص الفيزيائية 
والكيميائية للمعدن.

14اجلدول )1–2(.5
العالقة النسبية بني أنصاف أقطار الكاتيونات واألنيونات 

وتأثيرها في طريقة رّص األيونات )عدد التناسق(.

6
األوجـــه  ــي  ــاع رب  )5–1( الــشــكــل 

.SiO
4
السيليكاتي 

17
تكون  في  األساس  حجر  يعد  الذي   SiO

4
تركيب  توضيح 

املعادن السيليكاتية.

7
ألنـــواع  ملخص   :)3-1( اجلــــدول 

السيليكات.
مزيد من التوضيح للمعادن السيليكاتّية.22

8
بّلورة  مجسم  متثل  إحداهما  صورتان 

اجلبس واألخرى لبّلورة األكسينيت.
استقصاء عناصر التماثل في األشكال البّلورية.37

ملخص خصائص الفصائل البّلورية.48جدول )1-2(.9

10
الغني  الصهير  متثل  إحداهما  صورتان 
الفقير  الصهير  واألخرى  بالسيليكا 

بالسيليكا.
66

استقصاء خصائص الصهير وأثره على اخلامات املعدنية 
الناجتة.

11
صورتان إحداهما متثل منجًما سطحًيا 

واألخرى ملنجٍم حتت سطحّي.
71

استقصاء طرائق استخراج اخلامات السطحّية واخلامات 
حتت السطحية.
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مخطط الشفافيات للوحدة الثانية
رقم 

الشفافة
دورها / الهدف منهاموقعهامحتوى الشفافة

الشكل )4-1( عمليات التعرية والترسيب.1
صفحة

14
البقايا  دفن  في  والترسيب  التعرية  عمليات  دور 

العضوية وحتولها إلى نفط الحقاً.

2
الهيدروكربونية  املواد  هجرة   )2-4( الشكل 
املصائد  ــى  إل املصدرية  الصخور  مــن 

النفطية.

صفحة
17

الصخور  من  الهيدروكربونية  املواد  تهاجر  كيف 
املصدرية إلى املصائد النفطية.

الشكل )4-3( تركيب املصيدة النفطية.3
صفحة

21
تركيبية لطية محدبة من  نفط  توضيح مصيدة 

خالل مكوناتها األساسية.

الشكل )4-4( املصائد النفطية.4
صفحة

21
تعريف املتعلمني بأنواع املصائد النفطية.

5
األشكال )4-5( مصيدة طية محدبة،   )6-4( 
مصيدة صدع، )4-7( مصيدة تداخل ملحي، 

)4–8( مصيدة تداخل ناري.

صفحة
22

)مصيدة  التركيبية  املصائد  أشكال  على  التعرف 
تداخل  مصيدة  صــدوع،  مصيدة  محدبة،  طية 

ملحي ومصيدة تداخل ناري(.

6
نتيجة  ترسيبية  مصيدة   )c  9-4( الشكل 

تغير جانبي في الطبقات.
صفحة

23
في  جانبي  )تغير  ترسيبية  مصيدة  توضيح 

الطبقات(.

الشكل )4-10( مصيدة استراتيجرافية.7
صفحة

24
سطح  نتيجة  استراتيجرافية  مصيدة  توضيح 

عدم توافق.

الشكل )4–11( مصيدة مركبة.8
صفحة

24
الطبقات  تعرض  نتيجة  مركبة  مصيدة  توضيح 

لكل من الطي والتصدع.

اجلدول )4–1( أنواع املصائد النفطية.9
صفحة

25
تقدمي خالصة للمصائد النفطية من حيث نشأتها 

والتراكيب األساسية املصاحبة.

10
الشكل )4–18( أنواع الصهاريج
 )أسقف عائمة و أسقف ثابتة(.

صفحة
33

ذات  نوعيها،  حيث  من  الصهاريج  بأنواع  التعريف 
األسقف العائمة واألسقف الثابتة.

11
التدفق  ــوى  ق ـــواع  أن  )19–4( الشكل 

الطبيعي.
صفحة

34
دفع  قوى  بفعل  النفطية  السوائل  إزاحة  توضيح 

طبيعية.
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رقم 
الشفافة

دورها / الهدف منهاموقعهامحتوى الشفافة

12
النفط  حقول  متثل  خارطة   )20-4( الشكل 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
صفحة

35
دولة  في  والبرية  البحرية  احلقول  أهم  توضيح 

اإلمارات العربية املتحدة.

الشكل )5-1( قطرة ماء ملتصقة بوردة.13
صفحة

53
في  املاء  دورة  إلى  التوصل  على  املتعلمني  حث 

الطبيعة.

14
للمياه  العمودي  التوزيع   )2-5( الشكل 

اجلوفية.
صفحة

55

في  اجلوفية  للمياه  العمودي  التوزيع  إلى  التعرف 
)نطاق  أساسيني  نطاقني  في  األرضية  القشرة 

التهوية ونطاق التشبع(.

15
الشكالن )5-4(، )5-5( املمثالن ألنواع خزانات 

املياه اجلوفية.
صفحة

57
إجراء مقارنة بني اخلزانات اجلاثمة واملقيدة واحلرة.

الشكل )5–6( مخروط االنخفاض.16
صفحة

61
تكونه  وسبب  االنخفاض  مخروط  مفهوم  يتعرف 

وما يحدث له عند زيادة سحب املاء اجلوفي.

الشكل )5–7( اآلبار االرتوازية.17
صفحة

62
تقدمي مفهوم البئر االرتوازي.

18
حبيبات  تصنيف  درجــة   )8–5( الشكل 

الصخر.
صفحة

65
احلبيبات  ودرجة تصنيف  ترتيب  بني  العالقة  إيجاد 

واملسامية

الشكل )5–9( شكل احلبيبات.19
صفحة

65
ومسامية  احلبيبات  شكل  بني  العالقة  إيجاد 

الصخر.

الشكل )5–10( تضاغط الرواسب.20
صفحة

65
ومسامية  الرواسب  تضاغط  بني  العالقة  إيجاد 

الصخر.

الشكل )5–11( متاسك الرواسب.21
صفحة

65
إيجاد العالقة بني متاسك الرواسب واملسامية.

22
الصخور  بعض  مسامية   )1–5( اجلــدول 

الشائعة.
صفحة

66
على  اعتمادًا  ملساميتها،  تبًعا  الصخور  تصنيف 

نسبة فراغات الصخر إلى حجمه.

23
الطبيعية  اخلزانات  )أنواع  البياني  املنظم 

وأهم مميزاتها(.

د. م. 
صفحة

68
التعرف على أهم مميزات اخلزانات الطبيعية.
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رقم 
الشفافة

دورها / الهدف منهاموقعهامحتوى الشفافة

24
نفاذية  ذو  مائي  تلوث خزان   )13–5( الشكل 

عالية. 
صفحة

70
العوامل املؤثرة في تلوث املياه اجلوفية.

الشكل )5–14( تلوث خزان مائي رملي.25
صفحة

70
العوامل املؤثرة في تلوث املياه اجلوفية.

26
ــخ  بض ــط  مرتب ــوث  تل  )15–5( ــكل  الش

منخفض.
صفحة

71
العوامل املؤثرة في تلوث املياه اجلوفية.

الشكل )5–16( تلوث مرتبط بزيادة الضخ.27
صفحة

71
العوامل املؤثرة في تلوث املياه اجلوفية.
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نظرة شاملة إلى الفصل (نواتج التعلم): 

الخبرات والمفاهيم األساسية: 

يتوقع من املتعلم في نهاية الفصل أن:
يتعرف التكوين الكيميائي للقشرة األرضّية. � 

يتعرف املفاهيم واملصطلحات التالية: املورد املعدني، املعدن، البّلورة، التركيب الشبكي البّلوري، عدد التناسق،  � 

قوى الربط الكيميائي )أيونية، فلزية، تساهمية، فان درفال(، املعادن السيليكاتية، املعادن الالسيلكياتية.
يستقصي البنية البّلورية للمعادن. � 

يقارن بني طرائق تصنيف املعادن. � 

يكتسب مهارات عقلية وعملية من خالل تنفيذ أنشطة متنوعة. � 

الفصل  األول

المعادن

يحتاج املتعلمون إلى مراجعة املفاهيم التالية:
اخلصائص الفيزيائّية ودورها في حتديد هوّية املعدن.  � 

مقياس )موهو( ودوره في حتديد صالدة املعادن.  � 

األيونات )الكاتيونات، األنيونات(.  � 
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مخطط الفصل األول

األنشطة املرافقةاملوضوعات
عدد 

احلصص

1-1  التكوين الكيميائي للقشرة األرضّية.
       تعريف املعدن.

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

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(
تأثير نوع الروابط الكيميائية على قابليتها 

للتوصيل الكهربائي والذوبان.
2

1-4 تصنيف املعادن:
       * طرائق تصنيف املعادن.

       * التصنيف الكيميائي للمعادن.
         - املعادن السيليكاتية. 

         - املعادن الالسيليكاتية.

---------1

املشروع العلمي:
معادن  إلى  تصنيفها  ثم  املعادن  من  عّينات          *  جمع 

سيليكاتّية وأخرى ال سيليكاتّية.
----------

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

----------أسئلة التقومي

4اجملموع
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التركيب الكيميائي 
للقشرة األرضية

الزمن المقترح: حصة واحدة 

بادئ الدرس: عرض عملي
أحضر إلى الصف عينة من التربة حتتوي 

على رمال وصخور،ثم اطلب إلى املتعلمني 

أن يجبيوا عن التساؤل التالي: ما مصدر 

يتوصلوا  دعهم  والرمال؟  الصخور  هذه 

ثم  األرضية،  القشرة  مصدرها  أن  إلى 

اطرح عليهم التساؤل التالي: ممّا تتكّون 

يتوصلوا  دعهم  والرمال؟  الصخور  هذه 

إلى أنها تتكّون من عناصر مختلفة. 

 

مناقشة صفّية:
اعرض أمام املتعلمني التساؤالت األربعة 

حواراً  أدر  ثم  الفصل،  بداية  في  الواردة 

صفيًّا حول هذه التساؤالت ال بهدف الوصول إلى إجابات محددة لها اآلن بل بهدف إثارتهم حول 

هذه التساؤالت للبحث عن إجابات لها خالل تقدمهم في دراسة الفصل.

دّرس:
استراتيجية اجلدول:

يتعرفوا  أن  إليهم  اطلب  ثم  املتعلمني،  أمام   )1-1( اجلدول  متثل  والتي   )1( رقم  الشفافة  اعرض 

السابقة  يذكروا من خبرتهم  أن  إليهم  اطلب  ثم  األرضية،  القشرة  تواجًدا في  األكثر  العناصر 

بعض املعادن التي تتواجد فيها هذه العناصر في  الطبيعة.

عرض عملي: 
اعرض على املتعلمني عينات من )الهاليت، كوارتز، جالينا، كبريت(، ثم اطرح السؤال التالي:  � 

كيف أحدد املعدن؟

اطلب إليهم أن يجيبوا عن األسئلة األربعة التالية لتحديد فيما إذا كانت العينة التي أمامهم  � 

معدنًا أم ال؟

	 هل هو مادة غير حية؟ 
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	 هل له تركيب بّلوري؟ 

	 هل هو صلب؟ 

	 هل يتكون في الطبيعة؟ 

اطلب  ـــواص،  اخل ــذه  ه ــالل  مــن خ � 

تعريفهم  يكتبوا  أن  املتعلمني  إلى 

إلى  يتوصلوا  وأن  للمعدن.  )مفهومهم( 

واخملدش  كاللون  الفيزيائية  اخلواص  أهم 

واالنفصام والصالدة والبريق.....

فكرة مفيدة للتعّلم: 
مقياس  هو  للصالدة  )موهو(  مقياس 

يستخدم لتعيني صالدة املعادن ويتكون 

من عشرة معادن مرتبة ترتيًبا نسبيًّا من 

)1-10( ويبدأ مبعدن التالك وينتهي مبعدن 

املاس، كما هو موضح باجلدول التالي:

صورة املعدناملعادنم

تلك )يخدش بسهولة باألظافر(1

جبس )قابل للخدش بالظفر(2

كالسيت )قابل للخدش بقطعة نحاسية(3

فلوريت }قابل للخدش )بشكل طفيف( بالسكني{4

أباتيت )قابل للخدش بالسكني(5

أورثوكليز )قابل للخدش باملبرد وبالرمل(6

كوارتز7

توباز8

كوراندوم9

ماس10
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دّرس: 
 .}) قّسم املتعلمني إلى مجموعات متعاونة ثم اطلب إليهم أن ينفذوا }ابحث بنفسك )1-1. 1

ناقش عمل اجملموعات.  2 .

اطلب إلى املتعلمني أن يربطوا بني أشكال املعادن وبنيتها البّلورية. 3 .

اطلب إلى املتعلمني أن يقّدموا تعريًفا ملفهوم البّلورة.  4 .

مناقشة صفّية: 
ما العالقة بني االنتظام في الترتيب الداخلي للمعدن والبّلورة؟

اختم وقّيم:
وّظف أسئلة مراجعة القّسم )كتاب التمارين واألنشطة( في تقييم  تعلم املتعلمني. 
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البنية البّلورية للمعدن
الزمن المقترح: حصتان

استراتيجية بصرية:
اعرض أمام املتعلمني الشفافة )رقم  � 

.)2

من  كالًّ  يتأملوا  أن  إليهم  اطلب  � 

يجدوا  ثم   )1-1-b,1-1-a( الشكلني 

العالقة بني شكل البّلورة في الطبيعة 

والتمثيل ثالثي األبعاد لها.

مناقشة صفّية: 
التي  العوامل  عن  املتعلمني  اسأل  � 

تتوقف عليها البنية البّلورّية للمعدن. 

حّدد هذه العوامل على السبورة.  � 

على  العوامل  هــذه  بتناول  ــدأ  اب � 

الترتيب: 

1. الترتيب الفراغي للذرات أو األيونات. 

استراتيجية بصرية: 
 ) اعرض أمام املتعلمني الشفافة )رقم 3 �

عن  ويجيبوا  الهاليت،  معدن  في  والكلور  الصوديوم  أيونات  ترتيب  يتأملوا  أن  إليهم  اطلب  � 

األسئلة التالية:

ممَّ يتكون التركيب الشبكي ملعدن الهاليت؟  1 .

ما العالقة بني صفات التركيب الشبكي للبّلورة وصفات البّلورة األصلية؟  2 .

ما املقصود بالوحدة البنائية ؟ 3 .

ما العوامل املؤثرة في حجم وشكل الوحدة البنائية للمعدن؟  4 .
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2. طريقة رّص الذرّات أو األيونات

استراتيجية بصرّية: 
اعرض على املتعلمني الشفافة )رقم  � 

4( واملكونة من الشكلني )3-1(،)4-1( 

الشفافة  يتأملوا  أن  إليهم  اطلب  � 

ويجيبوا عن األسئلة التالية: 

(؟  ماذا ميثل الشكل )3-1. 1

(؟  ماذا ميثل الشكل )4-1. 2

الفيزيائية  ــواص  اخل تختلف  هل  3 .

ــاس  امل ملــعــدنــي  والكيميائية 

واجلرافيت؟ 

الذرات  رّص  طريقة  اختالف  أثر  ما  4 .

اخلواص  اختالف  على  األيونات  أو 

ملعدني  والكيميائية  الفيزيائية 

اجلرافيت واملاس بالرغم من التشابه 

في التركيب الكيميائي؟

ما العوامل التي تتحكم في طريقة  5 .

الرّص لتكوين الشكل البّلورّي للمعدن؟

قّدم ملّخًصا يتضمن الفكرة الرئيسة التي تشكلها إجابات األسئلة.   � 
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استراتيجية الجدول:  
اعرض على املتعلمني الشفافة )رقم  � 

اطرح  ثم   )3-1( اجلدول  متثل  والتي   )5

عليهم األسئلة التالية: 

إلى  ما  معدن  يتحول  أن  ميكن  كيف  1 .

معدن آخر اعتمادًا على حجوم األيونات؟ 

ماذا يقصد بعدد التناسق ؟  2 .

قطر  نصف  نسبة  بني  العالقة  ما  3 .

الكاتيون واألنيون وعدد التناسق؟ 
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3. قوى الربط الكيميائي:

مناقشة صفّية: 
مفهوم  تقدمي  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

الرابطة األيونية. 

بني  العالقة  يكتشفوا  املتعلمني  دع  � 

اخلواص الفيزيائية للمعدن )الهاليت، 

الربط  قوى  ونوع  مثالً  الفلوريت( 

الكيميائي فيه. 

اخلواص  يستنتجوا  أن  إليهم  اطلب  � 

ترتبط  التي  للمعادن  الفيزيائية 

برابطة أيونية.

مفهوم  تقدمي  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

الرابطة التساهمية.

اطلب إليهم أن يقّدموا أمثلة ملعادن  � 

بروابط  أيوناتها  أو  ذراتها  ترتبط 

تساهمّية. 

برابطة  أيوناتها  أو  ذراتها  ترتبط  التي  للمعادن  الفيزيائية  اخلواص  يفسروا  املتعلمني  دع  � 

تساهمّية.
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عرض عملي: 
من  عينتني  املتعلمني  أمام  اعرض  � 

اجلرافيت وامليكا.

بني  يقارنوا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

خصائص اجلرافيت وامليكا.

أوجه  يفسروا  أن  إليهم  اطلب  ثم  � 

الربط  الشبه بينهما اعتمادًا على قوى 

)فان درفال، التساهمية(. 

ناقش املتعلمني فيما توصلوا إليه. � 

نش��اط عمل��ي: ج��ّرب (1-2) كت��اب 
التمارين واألنشطة.

نشاط  ينفذوا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب 

في  العمل  خــالل  من   })2-1( ــّرب  }ج

مجموعات، ثم اطلب إليهم أن يوظفوا 

خاصيتي التوصيل الكهربائي والقابلية 

الروابط  أنواع  على  لالستدالل  للذوبان 

قوى  أثر  مع  واألنشطة(  التمارين  )كتاب  إليه  توصلوا  ما  يربطوا  دعهم  ثم  باملعادن  الكيميائية 

الربط الكيميائي )األيونية، التساهمية والفلزية( على البنية البّلورية للمعادن.

اختم وقّيم:
قّدم خالصة للمتعلمني متّثل العوامل التي تتوقف عليها البنية البّلورية  للمعدن. � 

وّظف مراجعة القّسم )كتاب التمارين واألنشطة( في تقييم تعلم  املتعلمني . � 
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القّسم
تصنيف المعادن
الزمن المقترح: حصة واحدة

على  اطرح  التساؤلي،  املدخل  من خالل 

بداية  في  الواردين  السؤالني  املتعلمني 

القّسم: 

ملاذا حتتاج إلى تصنيف املعادن ؟ 1 .

ما أهم طرائق تصنيف املعادن ؟  2 .

بادئ الدرس: مناقشة صفّية
ــا حول مفهوم التصنيف  أدر حوارًا صفيًّ

ــوا إلى أن  ــم يتوصل ــم دعه ــه ث وأهميت

ــة تنتهي بوضع املعادن  التصنيف عملي

ــى مجموعة من  ــادًا عل ــات اعتم في فئ

اخلصائص )معيار التصنيف(. 

عصف ذهنّي: 
وّظف استراتيجية العصف الذهني ليجيب املتعلمون عن أهم طرائق تصنيف املعادن. � 

سّجل على السبورة اقتراحاتهم، ثم ابدأ بتحليلها إلى أْن تصل معهم إلى أهم طرائق التصنيف  � 

كما ورد في كتابهم: التصنيف الكيميائي، البّلوري الكيميائي، االقتصادي الكيميائي مؤكًدا 

أن يقدموا أساس أو معيار التصنيف  في كل حالة. 
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التصنيف الكيميائي: 

فكرة مفيدة للتعلم: 
يتكّون امللح البسيط من شقني أحدهما 

حمضي واآلخر قاعدي، فمثالً في األمالح 

    NaCl، Na
2
SiO

3
، Na

2
CO

3
، K

2
SO

4
التالية: 

  Cl- ,SiO
3

جند أن الشقوق احلمضية هي: -2

 ،CO
3

2-، SO
4

-2

 K+ ،Na+ أما الشقوق القاعدية فهي

والسيليكات  والكربونات  فالكبريتات  

هي أمثلة على الشقوق احلمضية. 

استراتيجية جدول: 

متثل  والتي   )1 )رقم  الشفافة  اعرض 

اطرح  ثم  املتعلمني  أمام   )1-1( اجلدول 

األسئلة التالية: 

في  انتشارًا  األكثر  العنصران  ما  1 .

القشرة األرضية؟ 

ماذا ميكن أن نطلق على املعادن الناجتة من احتادهما؟  2 .

ماذا ميكن أن نطلق على املعادن التي تشكل الشقوق احلمضية األخرى أساًسا لها؟  3 .

هل ميكن تصنيف املعادن إلى فئتني كبيرتني اعتمادًا على ما توصلت إليه سابًقا؟  4 .

دع الطلبة يتوصلوا إلى أّن املعادن تصنف إلى: 

معادن سيليكاتية. � 

معادن ال سيليكاتية.  � 
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المعادن السيليكاتية

بادئ الدرس: استراتيجية بصرّية
اعرض أمام املتعلمني الشفافة )رقم  � 

6( والتي متثل الشكل )10-1( 

اطلب إلى املتعلمني أن يتعرفوا على  � 

تركيب رباعي األوجه السيليكاتي، ثم 

اطلب إليهم أن يتوقعوا كيف ميكن 

تكوين  في  األساس  حجر  تشكل  أن 

املعادن السيليكاتية. 

دّرس: تنمية مهارة المطالعة
مجموعات،  ست  إلى  الّصّف  قّسم 

من  واحدة  مجموعة  كل  تأخذ  بحيث 

مجموعات رباعيات األوجه السيليكاتية، 

ثم تقرأ كل مجموعه النص املتعلق بها 

وتقوم  وهكذا،  )سيليكات منفردة( مثالً 

بعرض املفهوم أمام اجملموعة الكاملة مع تقدمي املثال الوارد في الكتاب )ميكن االستعانة باألشكال 

الواردة في الكتاب(. 

منظم بيانّي: 
قم بتقدمي ملخص للمجموعات الست على شكل منّظم بيانّي  

مثالوصف اجملموعةمجموعة رباعيات األوجهم

سيليكات منفردة1

سيليكات مزدوجة2

حلقية3

4
سلسالية  أُحادية

سلسالية مزدوجة

صفائحية5

هيكلية6
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اختم:
اعرض أمام املتعلمني الشفافة )رقم 7( 

تدعيم  بهدف   )3-1( اجلدول  متثل  والتي 

تعلم التالميذ مع التأكيد بعد ذلك على 

أن اجلدول لالطالع فقط. 

قّيم:
عد إلى مراجعة القّسم واختر مجموعة 

من األسئلة ووظفها في التقييم.
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المعادن 
الالسيليكاتية

اعرض أمام املتعلمني املنظم البياني  � 

)غير املكتمل( التالي: 

املنظم  إكمال  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

البياني في ثمان مجموعات متعاونة 

ثم اطلب من كل مجموعة أن تعرض 

ما توصلت إليه.  

توصلوا  فيما  مًعا  اجملموعات  ناقش  � 

إليه بهدف تدعيم التعلم.

مثالوصف اجملموعةاسم اجملموعةم

عناصر نقية1

األكاسيد2

الهيدروكسيدات3

الكبريتيدات4

الكبريتات5

الكربونات6

الفوسفات7

الهاليدات8
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الجدول لالطالع فقط
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المشروع العلمي

اسم املشروع: 

التصنيف الكيميائي للمعادن. 

فكرة املشروع: 

القيام مبسح ميدانى فى بعض املناطق 

فى الدولة  بهدف جمع عينات معدنية 

وتصنيفها.

الهدف من املشروع: 

تنمية روح العمل اجلماعي. 1 .

عند  العلمي  البحث  مهارات  تنمية  2 .

املتعلمني.

من  العلم  عمليات  مهارات  تنمية  3 .

على  الطالب  قــدرة  تنمية  خــالل 

املالحظة والتصنيف.

يتعّرف املعادن السيليكاتية والالسيليكاتية. 4 .

يصّنف عينات املعادن الى سيليكاتية والسيليكاتية. 5 .

يراعى قواعد األمن والسالمة أثناء املسح امليداني. 6 .

التوقعات:

أن يصبح الطالب قادراً على أن مييز بني املعادن السيليكاتية والالسيليكاتية. 1 .

أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث واالستقصاء والتصنيف.   2 .

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:

مطرقة جيولوجية – حقيبة حلمل العينات – عدسة مكبرة..... إلى أخره.
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اإلجراءات )خطوات العمل(:

القيام برحلة جيولوجية لعمل املسح امليداني. 1 .

جمع عينات معدنية مختلفة من عدة أماكن. 2 .

عنونة العينات تبعاً ملكان جمعها. 3 .

تصنيف العينات املعدنية الى معادن سيليكاتية والسيليكاتية. . 4

النتائج والتوصيات:

السيليكاتيةسيليكاتيةاملوقعاسم العينةم

1

2

3

4

5

6
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الجيولوجيا 
والمجتمع  

الرمال السوداء 

بناء مهارة المطالعة
مناقشة صفّية: 

فرديًا  يقرأوا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

املوضوع ثم يجيبوا عن األسئلة التالية: 

في  وجودها  املتوقع  املعادن  أهم  ما  1 .

الرمال السوداء؟ 

االقتصادية  املعادن  فصل  يتم  كيف  2 .

من الرمال السوداء؟ 

ــم اســتــخــدامــات املــعــادن  مــا أه 3 .

املستخلصة من الرمال السوداء؟
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إجابات أسئلة تقويم الفصل األول

من  لكل  املناسب  التعريف  اخلاص  بأسلوبك  اكتب  أوالً: 

املفاهيم اآلتية:

هو مواد متبلرة وغير متبلرة ذات قيمة اقتصادية،  املورد املعدني: . 1

تكونت على سطح األرض أو بداخلها بطرائق جيولوجية وميكن 

استخالصها من قبل اإلنسان.

أصغر جزء من البّلورة وله نفس صفات البّلورة  الوحدة البنائية: . 2

الكبيرة.

هو عدد األيونات التي حتيط بأيون مركزي واحد  عدد التناسق: . 3

في الوحدة البنائية باملعدن.

يتكون من ذرة سيليكون محاطة  رباعي األوجه السيليكاتي: . 4

SiO ( ويعتبر حجر األساس في تكّون املعادن السيليكاتية.
4
بأربع ذرات أوكسجني )

تنتج من اشتراك إلكترون أو أكثر بني ذرتي عنصر واحد أو عنصرين مختلفني الكتمال  الرابطة التساهمية: . 5

عدد اإلكترونات في املدار األخير في كل منهما ليكّون جزيًئا.

هي قوى جذب ضعيفة متبقية على األسطح اخلارجية جلزيئات متعادلة من املعدن. قوى فان ديرفال: . 6

ثانًيا: اكتب املصطلح العلمي املناسب الذي تدّل عليه كل من العبارات التالية:

)املعدن( مادة متجانسة تكونت طبيعيًّا ولها نظام ذرّي داخلّي منتظم.  

)البّلورة( مادة متبلرة ذات شكل هندسي منتظم ومحّددة بأسطح مستوية. 

)التركيب الشبكي البّلوري( ترتيب ذرات أو أيونات املعدن بشكل منتظم ومتكرر في األبعاد الثالثة. 

أحد أنواع قوى الربط الكيميائي باملعادن وتنتج عن قوى اجلذب الكهروستاتيكي بني أيوناته. )الرابطة األيونية(

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

ثالًثا: اقترح تفسيرًا علمًيا ملا يأتي:

معدن سفاليريت رديء التوصيل للكهرباء: بسبب عدم تأّينه.. 1

 تتميز معادن الروابط التساهمية بدرجة كبيرة من االستقرار: بسبب قوة الرابطة التساهمّية.. 2

بسبب ارّتباط أيونات البوتاسيوم املوجودة بني الصفائح بقوى فان  سهولة فصل معدن امليكا إلى صفائح: . 3

ديرفال الضعيفة.

ألن هناك معادن عديدة تتشابه في   الميكن االعتماد على خاصية فيزيائية واحدة لتحديد هوية املعدن: . 4

اخلواص الفيزيائية.
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بسبب اختالف املعادن  البّلورية للمعادن: . 5 البنية   اختالف 

في الترتيب الفراغي للذرات وطريقة رّصها وقوى الربط الكيميائي 

بني ذراته أو أيوناته.

. 6 اختالف اخلواص الفيزيائية للماس واجلرافيت بالرغم من 

التشابه في التركيب الكيميائي: بسبب اختالف طريقة رّص ذرات 

في  الكربون  ذرات  تتراّص  اجلرافيت  ففي  منهما،  كلٍّ  في  الكربون 

شكل سداسي وتكون متباعدة أما في املاس فتتراص ذرات الكربون 

في شكل مكعب وتكون متقاربة.

احلاالت  في  العلماء  عليها  اعتمد  التي  األسس  ما  رابًعا: 

التالية:

اخلواص الكيميائية للمعدن املعتمدة على نوع الشق احلمضي.  التصنيف الكيميائي للمعادن: . 1

التركيب الكيميائي واألشكال البّلورية للمعادن.   التصنيف البّلوري الكيميائي للمعادن: . 2

القيمة االقتصادية للعناصر األساسية املكونة للمعدن.   التصنيف االقتصادي الكيميائي للمعادن: . 3

 – السكر   – احلجري  الفحم   – احلديد   – املاس  معدن:  غير  أو  معدن  إلى  التالية  املواد  صنف  خامًسا: 

األوليفني.

املواد املعدنية: املاس – األوليفني.

املواد غير املعدنية: احلديد – الفحم احلجري – السكر.

سادًسا: أمعن النظر في البيانات الواردة باجلدول التالي والذي يوّضح 

توزيع العناصر بالقشرة األرضية، ثم أجب عما يلي:

االكسجني.  ما العنصران األكثر انتشارًا بالقشرة األرضية؟ . 1

السيليكون. 

ما اجملموعة الناجتة من احتاد هذين العنصرين؟ مجموعة السيليكات.. 2

األوكسجني.  حّدد العنصرين املكونني لرباعي األوجه السيليكاتي: . 3

السيليكون.

ما اجملموعة املعدنية التي يعد رباعي األوجه السيليكاتي حجر األساس في  4 .

تكوينها؟ مجموعة املعادن السيليكاتية.

السيليكاتي:  األوجه  رباعي  في  األوكسجني  أليون  التناسق  عدد  حّدد  5 .

رباعي.

باقي العناصر املكونة للقشرة  ماذا متثل النسبة املتبقية من اجملموع الكلي للعناصر املوّضحة باجلدول؟ . 6

العنصر
النسبةالمئوية 

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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األرضية.

سابًعا: لديك املصطلحات واملفاهيم اآلتية:

سليكات منفردة - املعادن الالسيليكاتية - األكاسيد - الكربونات 

سيليكات   - سلسالية  سيليكات   - السيليكاتية  املعادن   -

هيكلية - الفوسفات - الهاليت - سيليكات حلقية - الكبريتات - 

الهيدروكسيدات - سيليكات صفائحية - عناصر نقية - سالسل 

أحادية - الكبريتيدات. 

هذه  بني  للعالقات  فهمك  تعكس  مفاهيمية  خارطة  كّون 

املفاهيم:

                                               

املعادن السيليكاتية

سيليكات منفردة

سيليكات مزدوجة

سيليكات حلقية

سيليكات سلسالية

سيليكات صفائحية

سيليكات هيكلية

   التصنيُف الكيميائيُّ للمعادِن

املعادن الالسيليكاتية

عناصر نقية

األكاسيد

الكبريتات

الهيدروكسيدات

الفوسفات

الكربونات

الكبريتيدات

الهاليدات

سالسُل أحاديُة

سالسل مزدوجة

مسكوفيت

ماالكيت

سيدريت

جبس

هاليُت
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ثامًنا:  حسب دراستك للتصنيف الكيميائي للمعادن، صّنف املعادن التالية بوضع عالمة )P( في 

املكان املناسب: 

املعادن الالسيليكاتيةاملعادن السيليكاتيةاملعدن

دة
فر

من
ت 

كا
لي

سي

جة
دو

مز
ت 

كا
لي

سي

ية
لق

ح
ت 

كا
لي

سي

ية
ح

فائ
ص

ت 
كا

لي
سي

ية
كل

هي
ت 

كا
لي

سي

سيليكات 
سلسالية

ية
نق

صر 
نا

ع

يد
س

كا
أ

ت
دا

سي
ك

رو
يد

ه

ت
تا

ري
كب

ت
دا

تي
ري

كب

ت
ونا

رب
ك

ت
فا

س
فو

ت
دا

لي
ها

ية
اد

ح
ل أ

س
سال

جة
دو

مز
ل 

س
سال

Pكوارتز

Pليمونيت

Pجبس

Pميلينيت

Pهيماتيت

Pأوليفني

Pذهب

Pبيريل

Pبيوتيت

Pأباتيت

Pأوجيت

Pبيريت

Pهاليت

Pهورنبلند

Pكالسيت
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تاسًعا: حّدد أوجه الشبه واالختالف بني الرابطة التساهمية 

والفلزية باملعادن حسب ما هو محّدد باجلدول 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

التوصيل 
الكهربائي

جيدة التوصيل للكهرباءرديئة التوصيل للكهرباء

أقل صالدةأعلى صالدةصالدة معادنها

قابلية معادنها 
للطرق 

والسحب

غير قابلة للطرق 

والسحب
قابلة للطرق والسحب

الذهب البالتين النحاسالماس - السفاليريتمثال معدني

وجه الشبه
كالهما روابط كيميائية قوية ومؤثرات في الخواص 

الكيميائية والفيزيائية للمعادن.

 

عاشرًا: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

أحد املعادن التالية ميتلك مستويات تشقق صفائحية: املسكوفيت. 1

تتراّص ذرات الكربون في اجلرافيت على شكل: سداسّي. 2

شكل  على  السيليكاتية  األوجه  رباعيات  بترتيب  التالية  السيليكاتية  املعادن  أحد  يتميز  3 .

صفائح: الكاولينيت

أحد املعادن التالية يتفاعل مع حمض )HCl( محدثًا فورانًا: الكالسيت. 4
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* بصفتك خبيرًا في طريقة رّص الذّرات أو األيونات بالبنية 

البّلورية للمعادن، أّي الرسوم البيانية التالية يوّضح العالقة 

قطر  نصف  بني  والنسبة  التناسق  عدد  بني  الصحيحة 

الكاتيون واألنيون مقاًسا باألجنستروم باملعدن:

توزيع  يوّضح  الذي  التالي  البياني  التمثيل  استخدام   *

العناصر األكثر شيوعاً بالقشرة األرضية وجدول اجملموعات 

املعدنية 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

أيُّ اجملموعات املعدنية التالية األكثر شيوًعا في القشرة األرضية؟

األكاسيد.

السيليكات.

الكبريتات.

الكربونات.

الكبريتيدات.

عدد التناسق

وم
تر

س
ج

ألن
 با

ون
ألني

وا
ن 

يو
كات

 ال
طر

ف ق
ص

ن ن
 بي

سبة
الن

النسبة المئوية للعناصر بالقشرة
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احلادي عشر: ماذا يترّتب على حدوث كل مما يلي؟

من  واألنيون  الكاتيون  بني نصف قطر  النسبة  اختالف  1 .

معدن آلخر: اختالف طريقة الرّص أو مبعنى آخر تغير في 

عدد التناسق.

باملعدن:  أنيونات  ثالث  بني  الفراغ  الكاتيون محل  إحالل  2 .

يصبح عدد التناسق ثالثيًّا.

األوجه  رباعيات  مع  أكسجني  ذرات  أربعة  تشارك  3 .

معادن  تكون  باملعدن:  الثالثة  األبعاد  في  السيليكاتية 

السيليكات الهيكلية.

الثاني عشر: ضع دائرة حول الكلمة غير املنسجمة مع ذكر 

السبب:

معادن  فهي  الباقي  أما  الالسيليكاتية  املعادن  من  ألنه  السبب: . 1 كوراندوم،  الكلمة: 

سيليكاتية.

معادن  فهي  الباقي  أما  الالسيليكاتية  املعادن  من  ألنه  السبب: . 2 كوراندوم،  الكلمة: 

سيليكاتية.

الكلمة: جالينا، السبب: ألنه من معادن الكبريتيدات أما الباقي فهي من معادن الكبريتات.. 3

الكلمة: هيماتيت، السبب: ألنه من معادن األكاسيد أما الباقي فهي معادن عناصر نقية.. 4

الثالث عشر: بصفتك خبيرًا في علم املعادن حّدد العوامل املؤثرة في كل مما يلي:

البنية البّلورية للمعادن. 1 .

	 الترتيب الفراغي للذرات أو األيونات باملعدن.

	 طريقة رّص الذّرات أو األيونات باملعدن.  

قوى الربط الكيميائي بني الذّرات أو األيونات باملعدن.	 

حجم الوحدة البنائية بالتركيب الشبكي البّلوري:  2 .

البعد بني الذّرات أو األيونات املكونة للمعدن.	 

شكل الوحدة البنائية بالتركيب الشبكي البّلوري. 3 .

	 اجتاه صفوف الذّرات أو األيونات املكونة للمعدن.  

قيم الزوايا احملصورة بني صفوف الذّرات أو األيونات املكونة للمعدن. 	 

طريقة رّص ذرات أو أيونات املعدن. 4 .
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	  النسبة بني حجم األيونات أو الذّرات املكونه للمعدن.

	 مقدار الشحنة الكهربائية أليونات املعدن.

	 تكافؤ أيونات املعدن.
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نظرة شاملة إلى الفصل (نواتج التعلم): 

الخبرات والمفاهيم األساسية: 

يتوقع من املتعلم في نهاية الفصل أن:
يستقصي عناصر التماثل البّلوري. � 

يتعرف أسس تصنيف الفصائل البّلورية. � 

يقارن بني الفصائل البّلورية للمعادن. � 

يكتسب مهارات البحث العلمي من خالل تنفيذ مشروع إنتاج مناذج للفصائل البّلورية.  � 

الفصل الثاني

البّلورات

يحتاج املتعلمون إلى مراجعة املفاهيم التالية:
البّلورة.  � 

احملور. � 

املستوى. � 

املركز.  � 

ثالثي األبعاد.  � 

التركيب الشبكي البّلوري للمعادن. � 
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  RAFT بناء مهارة الكتابة: استراتيجية
في  كما   )RAFT( استراتيجية  توظيف  املتعلمني  إلى  واطلب  السبورة،  على  بّلورة  كلمة  اكتب 

اخملطط التالي:  

)R( الدور)A( اجلمهور)F(  صيغة الكتابة)T( املوضوع

إنتاج مقالة حول دور البّلورات في حياتنامقالةمجموعة الصفالعالم

مجلةمجموعة الصفالصحفي
إنتاج مجلة مصورة تعكس النماذج البّلورية اخملتلفة جملموعة  

بّلورات لبعض املعادن في الطبيعة
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مخطط الفصل الثاني

األنشطة املرافقةاملوضوعات
عدد 

احلصص

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(
اسس تقسيم البّلورات املعدنية إلى فصائل بّلورية.

جّرب )3-2(
االستدالل على خصائص فصيلة املكعب.

جّرب )4-2(
االستدالل على قانون التماثل البّلوري للمكعب.

1

* فصيلة الرباعي.

جّرب )5-2(
االستدالل على خصائص فصيلة الرباعي.

جّرب )6-2(
االستدالل على قانون التماثل البّلوري للرباعي.

1

* فصيلة املعيني القائم.

جّرب )7-2(
االستدالل على خصائص فصيلة املعيني القائم.

جّرب )8-2(
االستدالل على قانون التماثل البّلوري 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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التماثل البّلوري
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: استراتيجية بصرية
( والتي تتكون  اعرض الشفافة )رقم 8 �

وصورة  للجبس  مجسم  صورة  من 

إلى  اطلب  ثم  األكسينيت،  مجسم 

عن  يجيبوا  وأْن  تأملها  املتعلمني 

األسئلة التالية: 

في أي الصورتني ترتب األوجه بشكل  1 .

منتظم حول احملور؟ 

اقترح اسًما للترتيب املنتظم لألوجه  2 .

حول محورٍ ما؟ 

ماذا يقصد بالتماثل البّلوري؟  3 .

دّرس: 
نشاط جّرب:

( متعلمني في اجملموعة الواحدة.  قّسم املتعلمني إلى مجموعات )5-4 �

( من كتاب التمارين واألنشطة )املرحلة األولى(.  اطلب إلى اجملموعات تنفيذ نشاط جّرب )1-2 �

دع املتعلمني يتوصلوا إلى مفهوم مستوى التماثل.  � 

اطلب إلى املتعلمني تنفيذ املرحلة الثانية للتوصل إلى مفهوم مركز التماثل.  � 

ثم اطلب إليهم أن ينفذوا املرحلة الثالثة للتوصل إلى مفهوم محور التماثل.  � 

عرض عملي: 
ولكي يتوصلوا إلى أنواع محاور التماثل، قم بتنفيذ عرض عملي: 

اعرض مجسًما بّلوريًّا للمكعب أمام املتعلمني.  � 

امسك بّلورة املكعب من منتصف الوجه العلوي والسفلي على أن يكون أحد األوجه البّلورية  � 

مقابلة متاًما للمتعلم، مع حتديد هذا الوجه بوضع عالمة   )×( عليه. 

أدر البّلورة حول نفسها دورة كاملة ثم اطلب إليهم مالحظة عدد مرات تكرار هذا الوجه في  � 

الدورة الكاملة. 

ثم اطرح عليهم التساؤالت التالية:  � 
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أربع  كم عدد مرات تكرار هذا الوجه؟ 	 

مرات

	 ما نوع محور التماثل الذي تدور حوله 

البّلورة؟ رباعي 

التماثل  محور  مفهوم  إلى  للوصول 

الثالثي: 

زاوينت  من  املكعب  بّلورة  امسك  � 

مجسمتني متقابلتني. 

أدر البّلورة حول نفسها دورة كاملة.  � 

عدد  مالحظة  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

مرات تكرار وضع البّلورة في الفراغ. 

ثم اطرح عليهم التساؤالت التالية:  � 

كم عدد املرات التي تكرر فيها البّلورة  1 .

وضعها  في الفراغ؟ ثالث مرات  

ما نوع محور التماثل الذي تدور حوله  2 .

البّلورة؟ ثالثي  

وللوصول إلى مفهوم محور التماثل الثنائي: 

امسك بّلورة املكعب من منتصف حرف إلى منتصف احلرف املقابل.  � 

أدر البّلورة حول نفسها دورة كاملة.  � 

اطلب  إلى املتعلمني مالحظة عدد مرات تكرار وضع البّلورة في الفراغ.  � 

اطرح على املتعلمني التساؤالت التالية:   � 

كم عدد املرات التي تكرر فيها البّلورة وضعها في الفراغ؟ مرتان. 1

ما نوع محور التماثل الذي تدور حوله البّلورة؟ ثنائي. 2

لبّلورة فصيلة  التماثل السداسي باستخدام مجسم  إلى مفهوم محور  التوصل  وهكذا ميكن 

السداسي. 
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فكرة مفيدة للتعلم: 
البّلورة ست  إذا تكرر الوضع الواحد في 

 )60°( كل  أي  الكاملة  الدورة  في  مرات 

ويرمز  التماثل  سداسي  يكون  احملور  فإن 

له بالعالمة )( أما إذا زاد عن ذلك فال 

وجود لهما في البّلورات بسبب أن الوحدة 

 – )الثنائي  البّلوري  التماثل  ذات  البنائية 

الثالثي – الرباعي – السداسي( تكرر في 

مسافات.  أو  فجوات  أي  ترك  دون  الفراغ 

أما األشكال اخلماسية والسباعية عند 

يتفق  ال  وهذا  فراغات  فتترك  تكرارها 

البّلورية  النظم  في  الذري  الترتيب  مع 

اخملتلفة.

اختم وقّيم:
عد إلى كتاب التمارين واألنشطة ثم حدد بعض األسئلة من مراجعة القّسم واطلب إلى املتعلمني 

حلها ثم ناقش إجاباتهم. 
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المحاور البّلورية 
والزاويا المحورية 
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: عرض عملي
بّلوريًّا  مجسًما  املتعلمني  أمام  اعرض 

لفصيلة الرباعي. 

حدد أماكن احملاور البّلورية  )a, b, c( مع 

 )c( هو   الرأسي  احملور  أن  على  التأكيد 

واحملور املتجه من اليمني إلى اليسار هو 

إلى  األمام  املتجه من  احملور  أما   )b( احملور 

 .)a( اخللف هو احملور

ارسم مخطًطا لهذه احملاور البّلورية على 

الزوايا  أماكن  عليها  حدد  ثم  السبورة، 

.)γ, β, α( احملورية

نشاط ابحث: 
ولتحديد األسس التي متّ عليها تقسيم البّلورات املعدنية إلى الفصائل البّلورية السبع فاطلب 

إلى املتعلمني تنفيذ }ابحث بنفسك )2-2({ من كتاب التمارين واألنشطة ثم دعهم يتوصلوا إلى 

األسس التي اعتمد عليها في تقسيم البّلورات، وهي: 

إعداد احملاور البّلورية.  � 

أطوال احملاور البّلورية. � 

قّيم الزوايا احملورية. � 
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فصيلة المكعب 
 

بادئ الدرس: عرض عملي
مجّسًما  املتعلمني  أمــام  اعــرض  � 

لفصيلة املكعب واطلب إليهم تأمل 

هذا اجملسم، ثم اطرح عليهم السؤال 

التالي:

هذا  في  التماثل  مستويات  عدد  كم 

اجملسم؟ )على املتعلمني أن يتوصلوا إلى 

أن عددها 9( .

نشاط جّرب:
لالستدالل  املكعب  فصيلة  ولدراسة 

على خصائصها:

مجموعات  إلى  املتعلمني  قّسم  � 

متعاونة ثم اطلب من كل مجموعة 

تنفيذ جّرب  )2-3( من كتاب التمارين 

واألنشطة. 

اطلب إلى كل مجموعة تسجيل نتائجها وعرضها أمام اجملموعات األخرى:  � 

تأكد أن اجملموعات توصلت إلى النتائج التالية: � 

)α=β=γ=90°( وأن )a=b=c( )حتتوي على ثالث محاور بّلورية(

( من كتاب الطالب بهدف تعرف بعض األشكال البّلورية  اطلب إلى املتعلمني تأمل الشكل )8-2 �

اخملتلفة لفصيلة واحدة )املكعب(. 
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نشاط جّرب
لبناء قانون التماثل لفصيلة املكعب:

مجموعات  إلى  املتعلمني  قّسم   � 

مجموعه  كل  إلى  اطلب  ثم  متعاونة، 

تنفيذ جّرب )2-4( لالستدالل على قانون 

التماثل للنظام الكامل للمكعب )نظام 

معدن اجلالينا(. 

النتائج  حتليل  في  املتعلمني  ناقش  � 

التي توصلوا إليها. 

وّظف نتائج التحليل في الوصول إلى  � 

قانون التماثل. 

قّيم: 
تأكد من فهم املتعلمني لكيفية بناء قانون التماثل: 

كم عدد محاور التماثل الثنائية في النظام  كامل التماثل للمكعب؟ ستة. 1        

كم عدد محاور التماثل الثالثية في النظام  كامل التماثل للمكعب؟ أربعة. 2 

كم عدد محاور التماثل الرباعية في النظام  كامل التماثل للمكعب؟ ثالثة. 3

 

اختم: 
اعرض فلًما يوضح أنواع محاور التماثل لفصيلة املكعب موظًفا املوقع اإللكتروني.

http://www.mathexpression.com/rotation-symmetry
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فصيلة الرباعي
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: استراتيجية بصرية 
لهرم  مجسًما  املتعلمني  أمام  اعرض 

إلى  اطلب  ثم  ثنائي  رباعي  ــزدوج  م

املتعلمني تعرف عدد مستويات التماثل 

فيه. )خمسة مستويات متاثل(

نشاط (جّرب):
مجموعات  في  ينفذوا  املتعلمني  دع  � 

متعاونة نشاط: جّرب )2-5( من كتاب 

على  لالستدالل  واألنشطة  التمارين 

خصائص فصيلة الرباعي. 

النتائج  إلى  توصلوا  أنهم  من  تأكد  � 

التالية: 

)α=β=γ=90°( ، )a = b ≠ c( )يحتوي على ثالث محاور بّلورية(

نشاط (جّرب): 
الرباعي  املزدوج  )الهرم  الرباعي  لفصيلة  التماثل  كامل  لنظام  البّلوري  التماثل  قانون  ولبناء 

الثنائي(،

( في مجموعات متعاونة. اطلب إلى املتعلمني تنفيذ: جّرب )6-2 �

اطلب إلى املتعلمني تسجيل نتائجهم في كتاب التمارين واألنشطة. � 

لهذا  التماثل  قانون  بناء  إليهم  اطلب  ثم  إليها،  توصلوا  التي  النتائج  يحللوا  املتعلمني  دع  � 

النظام.

قّيم: 
كم عدد مستويات التماثل في هذا النظام؟ ثالثة. 1

كم عدد محاور التماثل الرباعية؟ واحد. 2

أربعة كم عدد محاور التماثل الثالثية؟ . 3
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فصيلة المعين القائم  
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: استراتيجية بصرية
لهرم  مجّسًما  املتعلمني  أمام  اعرض 

من  اطلب  ثم  قائم  معيني  ــزدوج  م

املتعلمني تعرف عدد مستويات التماثل 

فيه )ثالثة مستويات متاثل(.

نشاط (جّرب):
مجموعات  في  ينفذوا  املتعلمني  دع  � 

كتاب  من   )7-2( جّرب  نشاط:  متعاونة 

على  لالستدالل  واألنشطة  التمارين 

خصائص فصيلة املعني القائم .

النتائج  إلى  توصلوا  أنهم  من  تأكد  � 

التالية: 

)α=β=γ=90°( ، )a ≠ b ≠ c( )يحتوي على ثالث محاور بّلورية(

 

نشاط (جّرب):
ولبناء قانون التماثل البّلوري لنظام كامل التماثل لفصيلة الرباعي )هرم مزدوج معيني قائم(.

( في مجموعات متعاونة.  اطلب من املتعلمني تنفيذ: جّرب )8-2 �

اطلب من املتعلمني تسجيل نتائجهم في كتاب التمارين واألنشطة.  � 

لهذا  التماثل  قانون  بناء  منهم  اطلب  ثم  إليها،  توصلوا  التي  النتائج  يحللوا  املتعلمني  دع  � 

النظام.

قّيم: 
كم عدد مستويات التماثل في النظام كامل التماثل لفصيلة املعينّي القائم؟ ثالثة. 1 

كم عدد محارور التماثل الثنائية؟ ثالثة. 2

هل يحتوي هذا النظام على مركز للتماثل؟ نعم. 3  
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فصيلة أحادي الميل   
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: عرض عملي
أحادي  لفصيلة  مجّسًما  اعــرض  � 

املتعلمني تعرف  إلى  امليل، ثم اطلب 

خصائص فصيلة أحادي امليل. 

تأكد من أنهم توصلوا إلى ما يلي:  � 

)وجود ثالث محاور بّلورية غير متساوية(

)a ≠ b ≠ c(

 )α=γ=90° ≠ β>90°(

مناقشة صفّية:  
الكامل  للنظام  التماثل  قانون  اعرض 

لفصيلة أحادي امليل نظام )معدن اجلبس( 

ثم ناقش معهم مكونات هذا القانون.

فصيلة ثالثي الميل

كّرر ما سبق متاًما بالنسبة لفصيلة ثالثي امليل للوصول إلى خصائصها ومن ثم بناء قانون التماثل 

للنظام الكامل بها )نظام معدن األكسينيت(.
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فصيلة السداسي 

بادئ الدرس: عرض عملي
اعرض مجسًما لفصيلة السداسي،  � 

ثم اطلب من املتعلمني تعرف خصائص 

فصيلة السداسي. 

تأكد أنهم توصلوا إلى ما يلي:  � 

)وجود أربعة محاور بّلورية(

 )a = b = d ≠ c(

وأن

)α=β=90° , γ=120°(

مناقشة صفّية: 
الكامل  للنظام  التماثل  قانون  اعرض 

معدن  )نظام  السداسي  لفصيلة 

البيريل( )نظام الهرم املزدوج السداسي 

الثنائي( ومتثل بّلورة البيريل منوذًجا له. 

ثم ناقش معهم مكونات هذا القانون. 

فصيلة الثالثي

لفصيلة  بالنسبة  متاًما  سبق  ما  كّرر 

الثالثي للوصول إلى خصائصها، ومن ثم 

بها  الكامل  للنظام  التماثل  قانون  بناء 

ومتثل  الثنائي(  الثالثي  السكالني  )نظام 

بّلورة الكالسيت منوذًجا له .
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اختم وقّيم:  

استراتيجية جدول: 
متثل  والتي   )9 )رقم  الشفافة  اعرض 

اجلدول )2-1( ثم اطلب إلى املتعلمني أن 

البّلورية  الفصائل  خصائص  يلخصوا 

السبع مستعينني مبا ورد في اجلدول. 
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المشروع العلمي

اسم املشروع: 

كاملة  لالنظمة  بّلورية  منــاذج  انتاج 

التماثل للفصائل البّلورية السبع.

فكرة املشروع: 

كاملة  لالنظمة  بّلورية  منــاذج  انتاج 

السبع  البّلورية  للفصائل  التماثل 

رباعي  والتي تضم: املكعب، هرم مزدوج 

النظام  ثنائي، هرم مزدوج معيني قائم، 

ثالثي  امليل،  احادي  لفصيلة  املنشوري 

هرم  االكسينيت(،  معدن  )نظام  امليل 

ثالثي  سكالني  ثنائي،  سداسي  مزدوج 

ثنائي.

الهدف من املشروع: 

تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالب. 1 .

استقصاء خصائص الفصائل البّلورية اخملتلفة. 2 .

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

بّلوري.

التوقعات:

أن ميتلك املتعلمون قدرة على انتاج النماذج البّلورية والتمييز بينها. 1 .

أن يكتسب املتعلمون مهارة البحث واالستقصاء والتصنيف. 2 .

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:                                         

ورق مقوى  أو قطع خشبية – مشرط – مواد الصقة.... إلى أخره.
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اإلجراءات )خطوات العمل(:

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

البّلورية السبع.

الصق األوجه البّلورية بعد جتميعها لتكوين األشكال البّلورية املطلوبة. 2 .

سمِّ األشكال البّلورية التي مت انتاجها.. 3

النتائج والتوصيات:
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بناء مهارة المطالعة:
املرفق  النص  قراءة  املتعلمني  من  اطلب 

عن  يجيبوا  ثم  الكرمية،  األحجار  عن 

األسئلة التالية:

أصل  ذي  كرمي  حجر  على  مثاالً  أعط  � 

عضوي. 

أصل  ذي  كرمي  حجر  على  مثاالً  أعط  � 

معدني. 

معامل  مقياس  يستخدم  كيف  � 

االنكسار في  متييز األحجار الكرمية؟ 

كيف متيز بني الزمرد الطبيعي والزمرد  � 

الصناعي؟ 

الطيفي  التحليل  منظار  يتميز  مباذا  � 

عن مقياس معامل االنكسار؟
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إجابات أسئلة تقويم الفصل الثاني

من  لكل  املناسب  التعريف  اخلاص  بأسلوبك  اكتب  أوالً: 

املفاهيم اآلتية:

هو الترتيب املنظم ألوجه البّلورة حول  التماثل البّلوري: . 1

محور ماّر مبركزها. 

هو املستوى الذي يقسم البّلورة إلى  مستوى التماثل: . 2

أحد  يكون  أن  بشرط  ومتشابهني،  متساويني  نصفني 

النصفني صورة مرآة لآلخر.

مبركز  املار  الوهمي  املستقيم  اخلط  هو  التماثل: . 3 محور 

من  كاملة  دورة  البّلورة  حوله  أديرت  إذا  والذي  البّلورة 

دّون إزاحة فإنها تكرر نفس الوضع في الفراغ عددا من 

املرات.

ثانًيا: اكتب املصطلح العلمي املناسب الذي تدّل عليه كل من العبارات التالية:

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

  . خط وهمي مير مبركز البّلورة وتدور حوله البّلورة دورة كاملة فتكرر وضعها في الفراغ كل 120°. 2

)محور متاثل ثالثي(

3 .)b محور بّلوري ميتد من اليمني إلى اليسار في البّلورة.  )احملور البّلوري

ثالًثا: اقترح تفسيرًا علميًّا ملا يأتي:

ألن درجة التماثل  يعتمد على درجة التماثل البّلوري في تصنيف بّلورات املعادن إلى فصائل: . 1

البّلوري تختلف من معدن إلى آخر، ولكنها ثابتة في املعدن الواحد.

بسبب اختالف عدد املرات التي تكرر فيها البّلورة وضعها   تعدد أنواع محاور التماثل البّلوري: . 2

في الفراغ عندما تدار حول احملور، ويعتمد ذلك على طريقة مسك البّلورة عند إجراء عملية 

الدوران.

لوجود محور بّلوري واحد فقط مائالً في اجتاه الناظر   تسمية فصيلة أحادي امليل بهذا االسم: . 3

.)a( وهو احملور البّلوري

تشابه  بسبب  السداسي: . 4 فصيلة  أقسام  من  قسًما  الثالثي  فصيلة  العلماء  بعض  يعتبر   

الفصيلتني في جميع عناصر التماثل حيث ميتاز كلٌّ منهما بأربعة محاور بّلورية، ثالثة منها 

.c والرابع رأس ويرمز له بالرمز )a ،b ،d(  متساوية في املستوى األفقي ويرمز لها بالرمز
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احملاور  ألن  االسم: . 5 بهذا  الثالثة  امليول  فصيلة  تسمية 

البّلورية الثالثة املوجودة بها جميًعا مائلة.

احلاالت  في  العلماء  عليها  اعتمد  التي  األسس  ما  رابًعا: 

التالية:

أعداد احملاور البّلورية   حتديد وضع األوجه البّلورية في الفراغ؟ . 1

وقيم الزوايا احملصورة بينها.

أعداد احملاور    تقسيم البّلورات املعدنية إلى سبع فصائل؟ . 2

البّلورية، أطوال احملاور البّلورية وقيم الزوايا احملورية.

اخملتلفة؟  البّلورية  باألنظمة  البّلوري  التماثل  قانون  . 3  بناء 

وأنواعها،  التماثل  محاور  )أعداد  البّلوري  التماثل  عناصر 

وأعداد مستويات التماثل ومركز التماثل(.

خامًسا: صنف املعادن التالية إلى الفصيلة التي تتبلر فيها:

املعيني القائم. 1 الباريت:  

أحادي امليل. 2 اجلبس:  

املكعب. 3 اجلالينا:  

ثالثي امليل. 4 األوكسينيت: 

الرباعي. 5 الزيركون:  

       

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

إليها:

  االسم: سكالني ثالثي ثنائي 

  الفصيلة البّلورية: الثالثي

  االسم: هرم مزدوج سداسي ثنائي

  الفصيلة البّلورية: السداسي
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سابًعا: حّدد أوجه الشبه واالختالف بني كل مما يلي، حسب 

ماهو محّدد باجلدول التالي: 

فصيلة السداسيفصيلة الثالثيوجه املقارنة

ف
تال

خ
اال

ه 
ج

 أو
نوع محور التماثل 

املنطبق على احملور 
c البّلوري

محور متاثل سداسيمحور متاثل ثالثي

قانون التماثل 
للنظام الكامل

3  1/م  ن
1/م  6/م  ن

به
ش

 ال
جه

 أو
 

أعداد احملاور 
البّلورية

في كل منهما أربعة محاور بّلورية

أطوال احملاور 
a = b = d ≠ cالبّلورية

قيم الزوايا احملورية
α=β=90°
γ=120°

فصيلة ثالثي امليلفصيلة أحادي امليلوجه املقارنة

ف
تال

خ
اال

ه 
ج

 أو

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

_________________      ن1/م     نقانون التماثل للنظام الكامل

به
ش

 ال
جه

 أو
كالهما به ثالثة محاور بّلورية غير متساويةأعداد احملاور البّلورية

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
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املكعب  بّلورة  على  الثالثية  التماثل  محاور  ارسم  ثامًنا: 

التالية:

تاسًعا: لديك املصطلحات واملفاهيم اآلتية:

1/م   4/م    ن - املعيني القائم - السداسي -  أربعة محاور بّلورية – املكعب - ثالثة محاور 

_________________      ن   
بّلورية - أحادي امليل - الثالثي - 

كّون خارطة مفاهيمية تعكس فهمك للعالقات بني هذه املفاهيم:

                                        

 

 

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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عاشرًا: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

فصيلة بّلورية تتميز بأن زاوية )β( منفرجة:. 1 أحادي امليل

عناصر  من  واحًدا  عنصرًا  ميتلك  التالية  املعادن  أحد  2 .

التماثل: األوكسينيت

مختلفة  بّلورية  محاور  بثالثة  تتميز  بّلورية  فصيلة  3 .

األطوال ومتعامدة: املعيني القائم

البّلورية  األشكال  من  أيٍّ  على  ينطبق  التماثل  قانون  4 .

؟ 1/م    6/م     ن التالية 
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نظرة شاملة إلى الفصل (نواتج التعلم): 

الخبرات والمفاهيم األساسية: 

يتوقع من املتعلم في نهاية الفصل أن:
يتعرف العوامل اجليوكيميائية املؤثرة في توزيع العناصر. � 

يوضح طرائق نشأة اخلامات املعدنية وأنواعها . � 

يستقصي طرائق استخراج اخلامات السطحية وحتت السطحية . � 

يتعرف طرائق تركيز اخلامات املعدنية . � 

يتعرف اخلامات املعدنية في دولة اإلمارات العربية املتحدة . � 

الفصل الثالث

التعدين

يحتاج املتعلمون إلى مراجعة املفاهيم التالية:
اجليوكيمياء  � 

املعدن  � 

اخلامات املعدنية  � 

اجليولوجيا االقتصادية  � 

التبّلور  � 

التعدين  � 

الصهير  � 

املاجما  � 

املواد الطيارة  � 

الوزن النوعي  � 

الذوبان  � 

الفلزات  � 

الالفلزات  � 
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  RAFT بناء مهارة الكتابة: استراتيجية
اكتب على السبورة كلمة )تعدين( أو منجم أو خام. ثم اطلب إلى املتعلمني توظيف استراتيجية 

)RAFT( على النحو التالي: 

)R( الدور)A( اجلمهور)F(  صيغة الكتابة)T( املوضوع

دعوة الشباب لالنخراط في املهن املرتبطة بصناعة التعدين.مقالةمجموعة الصفاملستثمر

أثر التعدين على البيئة وكيفية تقليل ذلكملصقاتأولياء األمورالبيئي

اطرح على املتعلمني التساؤالت الواردة في بداية الفصل: 

ما العالقة بني علم اجليوكيمياء والتعدين ؟  � 

ما طرائق نشأة اخلامات املعدنية؟  � 

قارن بني طرائق االستخدام السطحي وغير السطحي للخامات املعدنية.  � 

كيف يتم فصل املعادن النفيسة أثناء عملية تركيز اخلامات املعدنية؟  � 

ثم ناقش معهم هذه التساؤالت بشكل عام فقط. 
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مخطط الفصل الثالث

األنشطة املرافقةاملوضوعات
عدد 

احلصص

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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التعدين
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس:
 

اطلب إلى أحد املتعلمني أن يقدم تعريًفا 

ملفهوم اجليولوجيا االقتصادية. 

اجليولوجيا  فــروع  عليهم  اعــرض  ثم 

إلى مفهوم  الوصول  بهدف  االقتصادية 

أوسع لعلم اجليولوجيا االقتصادية. 

دّرس: 
عرض عملي: 

كأًسا  الصف  غرفة  إلــى  احضر  � 

إناء فخاريًّا، طابوًقا، قطعة  زجاجّية، 

من  األدوية،عينة  من  عينة  خزفية، 

األسمدة. 

اطلب إلى املتعلمني تعرف هذه املواد.  � 

وّظف املنظم البياني التالي لتعرف املواد الداخلة في تركيب هذه املواّد: � 

املواد الداخلة في تركيبهاالقطعة / املادة

كأس زجاجي

إناء فخاري

طابوق

قطعة خزفية

عينة دواء 

عينة سماد
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اطرح عليهم األسئلة التالية:  � 

في  الداخلة  املــواد  عن  تعرف  ماذا  1 .

تركيب كل منهما؟ 

كيف متّ احلصول على هذه املعادن من  2 .

مصدرها؟ 

خاللها  من  يتم  التي  العملية  ما  3 .

احلصول على هذه املعادن أو املواد؟ 

مفهوم  تقدمي  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

التعدين. 

جيوكيمياء العناصر  

مناقشة صفّية: 
ابدأ بطرح األسئلة التالية: 

ممَّ تتكون الصخور؟  1 .

ما املعدن؟  2 .

ما العوامل اجليوكيميائية املؤثرة في توزيع العناصر في القشرة األرضية؟ 3 .

عصف ذهني: 
اكتب على السبورة كلمتي )معدن، خام(، ثم اطلب إلى املتعلمني تقدمي أكبر عدد من األمثلة  � 

على كل منهما.

اطلب إليهم أن يجدوا العالقة بني املعدن واخلام.  � 

اطلب إليهم أن ميّيزوا بني املعدن واخلام.  � 

اطلب إليهم أن يقّدموا تعريًفا ملفهوم اخلام املعدني. � 
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العوامل المؤثرة على 
المصدر أو الصهير 
المكون للخامات 

المعدنية

مناقشة صفّية: 
املؤثرة  العوامل  في  املتعلمني  ناقش  � 

على املصدر املكون للخامات املعدنية، 

وذلك من خالل طرح أسئلة حول: 

درجة تركيز العناصر في املصدر. 1 .

أهم العوامل الفيزيائية والكيميائية  2 .

للمصدر. 

البيئة  احمليطة باملصدر.  3 .

التركيب الكيميائي للصخور احمليطة  4 .

باملصدر. 

مرحلة التبّلور.  5 .

قدم ملخًصا لهذه العوامل. � 

مراجعة  موظًفا  التعلم  قّيّم  � 

القّسم. 

تنمية مهارة المطالعة:  
اطلب إلى املتعلمني قراءة فقرة )لتعلم 

التوزيع  مفهوم  معهم  ناقش  ثم  أن(، 

النطاقي للمعادن اخلام. 
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نشأة الخامات 
المعدنية

الزمن المقترح: حصتان  

بادئ الدرس: مناقشة صفّية 
املتعلمني تقدمي مفهوم  إلى أحد  اطلب 

اخلام املعدني، ثم ناقش مفهوم معامل 

القّيمة  في  ذلــك  وأهمية  التركيز 

االقتصادية للخام املعدني. 

طرائق نشأة الخامات وأنواعها:
منظم بياني: 

عرض  في  أدناه  املفاهيم  خارطة  وّظف 

نشأة اخلامات  املصاحبة للصخور النارية، 

وخامات  الرسوبية  املعادن  وخامات 

التحول. والتي ميكن أن تبدو على النحو 

التالي: 

                             

                                                               اخلامات املعدنية

خامات التحول اخلامات املصاحبة للصخور الرسوبية  اخلامات املصاحبة للصخور النارية 
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استراتيجية بصرية:  
( والتي حتتوي على  جهز الشفافة )10 �

األشكال التالية: 

صهير غني بالسيليكا

صهير فقير بالسيليكا

منظم بياني:
اطلب من املتعلمني املقارنة بني نوعي الصهير وفق املنظم البياني التالي:   � 

صهير فقير بالسيليكاصهير غني بالسيليكاوجه املقارنة

اللون

نسبة السيليكا

اجملموعات املعدنية  املتوقع تكونها 

 � اطرح عليهم التساؤالت التالية: 

قارن بني املكونات غير الطيارة والطيارة بالصهير.  1 .

عّدد أنواع األكاسيد التي متثل املكونات غير الطيارة.  2 .

كيف تساهم األكاسيد في تكون اخلامات املعدنية؟ 3 .
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منظم بياني:
ا باخلامات املصاحبة للصخور النارية )املاجماتية(:   اعرض منظًما بيانيًّا خاصًّ � 

اخلامات املاجماتية

مرحلة احملاليل املائية احلارة مرحلة الصهير القومي      املرحلة البجماتية    املرحلة الغازية 

               رواسب عالية احلرارة     رواسب متوسطة احلرارة   رواسب منخفضة احلرارة     
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مناقشة صفّية: 
نقاًشا صفيًّا حول خصائص كل  أدر  � 

املصاحبة  املعدنية  واخلامات  مرحلة 

لها.

التساؤالت  املتعلمني  على  اطــرح  � 

التالية: 

واألباتيت  التوباز  معادن  تكّون  فّسر   1 .

على أعماق كبيرة من سطح األرض. 

ح��رارة  درج��ات  إل��ى  حتتاج  )ألنها 

عالية وضغط مرتفع وهذه الشروط 

متوفرة في األعماق الكبيرة فقط(.  

فّسر تكّون الفلوريت واألوبال بالقرب  2 .

إلى  )ألنها حتتاج  األرض.  من سطح 

وضغط  منخفضة  ح��رارة  درج��ات 

تتوفر  الشروط  وه��ذه  منخفض، 

بالقرب من سطح األرض(.

الخامات المتكونة من المحاليل السطحية (خامات المعادن الرسوبية) 

مناقشة صفّية: 
اطرح السؤال التالي على املتعلمني: كيف تتكّون خامات املعادن الرسوبية؟  � 

استقبل إجابات املتعلمني وقم بتطويرها أو تعديلها وصوالً إلى اإلجابة الكاملة.  � 

ثم اطرح تساؤالً حول طرائق تكّون خامات املعادن الرسوبية، وّجه املتعلمني نحو: بخر السائل  � 

املذيب، بخر السائل املساعد على اإلذابة، رواسب الفرز. 

احرص على مشاركة جميع املتعلمني في املناقشة الصفّية، وقّيم فهمهم لهذه الطرائق من  � 

خالل توظيف أسئلة مراجعة القّسم.
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خامات التحول

مناقشة صفّية: 
اطرح تساؤالً على املتعلمني حول كيفية 

على  حثهم  ثم  التحول،  خامات  تكون 

الالزم  الظروف  تتضمن  إجابات  تقدمي 

احلرارة  التحول من حيث  توافرها حلدوث 

احلرارة في  ثم تفسير مصدر  والضغط، 

حاالت التحول. 

منظم بياني:
وّظف املنظم البياني التالي إلجراء مقارنة بني نوعي خامات التحول:  

خامات التحول اإلقليميخامات التحول التماسيوجه املقارنة

عامل التحول

أمثلة خلامات التحول



86

بناء مهارة المطالعة:   
حول  النص  قراءة  املتعلمني  إلى  اطلب 

قّيّم فهم  ثم  اجليولوجية،  الترمومترات 

هذا املفهوم. 
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طرائق استخراج 
الخامات السطحية 

وتحت السطحية
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: استراتيجية بصرية
التي حتتوي   ) � 11 )رقم  جّهز الشفافة 

على األشكال التالية: 

منجم سطحي

منجم حتت سطحي            

منظم بياني:
اطلب من املتعلمني املقارنة بني نوعي املناجم وفق املنظم البياني التالي: � 

منجم حتت  سطحيمنجم سطحيوجه املقارنة

مكان تواجد اخلام

سهولة احلصول على اخلام 

أمثلة خلامات معدنية



88

استخراج  حول  صفيًّا  نقاًشا  أدر  � 

طرح  خالل  من  السطحية  اخلامات 

التساؤالت التالية:  

1. ما العوامل املؤثرة في استخراج خام 

ما بطريقة سطحية؟ 

أ.  كمية املعادن باخلام. 

ب. امتداد وعمق اخلام املعدني.  

يقع  التي  الطبقات  طبيعة  ج. 

عليها الراسب. 

د. املوقع الطبوغرافي للراسب.  

على  احلصول  طريقة  تختلف  كيف   .2

اخلام السطحي تبعا لطبيعته من حيث 

التماسك؟ 

متاسًكا  األق��ل  السطحية  اخلامات 

ميكن  حتى  اخلام  نسف  فيجب  متاسًكا  األكثر  أما  الصخور  تقطيع  بطريقة  تستخرج 

استخراجه.

 

3. ما العالقة بني الوزن النوعي للخام وطريقة احلصول عليه في التعدين السطحي؟ 

بعض الرواسب حتتوي على خامات مختلفة في الوزن النوعي وبالتالي عند إمرار تيار مائي أو 

هوائي عليها تنتقل اخلامات األقل في الوزن النوعي وتبقي اخلامات األعلى في الوزن النوعي 

في مكانها وتطبق هذه الطريقة على اخلامات املصاحبة للرواسب النهرية.
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استخراج الخامات 
تحت سطح األرض

مناقشة صفّية: 
العالقة  لتوضيح  صفيًّا  حوارًا  قّدم  � 

بني طبيعة األرض )التضاريس( والوصول 

إلى اخلام املعدني. 

عن  يجيبوا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

األسئلة التالية: 

اخلامات  على  احلصول  طرائق  ما  1 .

املعدنية حتت سطح األرض والتي تتواجد 

على هيئة عروق؟ 

حفر مجموعة من املمرات في مستويات 

أفقية إلى اخلام والذي ينسف بعد حفر 

ثقوب فيه ثم ينقل اخلام املتكسر إلى 

مستودعات التخزين. 

كيف ميكن احلصول على اخلامات التي توجد على هيئة كتل كبيرة غير منتظمة الشكل ؟  2 .

شق ممر رئيسي حتت قاع جسم اخلام، ويتفرع منه عدد من الفتحات العمودية لتكوين ممرات ثم 

يستخرج اخلام بطريقة االنهيار وذلك بإزالة اجلزء األسفل من اخلام حتى ينهار اجلزء العلوي.  

قدم ملخًصا يعكس كيفية استخراج اخلامات حتت سطح األرض من خالل املناقشة الصفّية  � 

وإجابات األسئلة السابقة. 

قّيّم تعلم التالميذ موظًفا أسئلة مراجعة القّسم . � 
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تركيز الخامات 
المعدنية

م��ن  المس��تخرجة  الم��واد  معالج��ة 
المعادن: 

مناقشة صفّية:
تدور حول: 

ملاذا احلاجة إلى التركيز؟  � 

ماذا يقصد بتركيز اخلام ؟  � 

طرائق تركيز الخام: 
نشاط عملي جّرب )1-3(: 

مجموعات  إلى  املتعلمني  قّسم  � 

متعاونة، ثم اطلب إليهم أن ينفذوا 

كتاب  إلى  بالعودة  العملي  النشاط 

التمارين واألنشطة. 

كطرائق  السابق  النشاط  في  استخدامها  متّ  التي  الطرائق  يذكروا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

لتركيز فصل اخلامات. 

ابدأ بعرض هذه الطرائق ومناقشة املتعلمني بها:  � 

الفصل املغناطيسي. 1 .

الفصل على أساس الوزن النوعي. 2 .
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مع  التالية  التركيز  طرائق  استكمل  � 

املتعلمني من خالل املناقشة الصفّية:  

طريقة التعومي. 1 .

طريقة امللغمة.  2 .

طريقة الذوبان.  3 .

اختم وقّيّم تعلم املتعلمني من خالل  � 

كتاب  في  القّسم  مراجعة  توظيف 

التمارين واألنشطة.
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الخامات المعدنية في 
دولة اإلمارات

الزمن المقترح: حصة واحدة

مناقشة صفّية: 
التي  اإلجراءات  حول  تساؤالت  اطرح  � 

قامت بها الدولة في تعرف التكوينات 

صفيًّا  ناقًشا  أدر  ثم  الرسوبية 

الرسوبية  التكوينات  طبيعة  يتناول 

والصخور النارية ونوعيتها وتركيبها 

اجليولوجي والكيميائي ثم ابدأ بعرض 

عنها  كشفت  التي  اخلامات  أهم 

املسوحات التي أجريت في الدولة. 

الفلزية  اخلامات  أهم  بعرض  قم  � 

والالفلزية موظًفا ما يلي: 

بناء مهارة المطالعة: 
قّسم املتعلمني إلى مجموعات متعاونة ثم اطلب إليهم قراءة النص ثم توظيف املنظمات البيانية 

البيانيان  }املنظمان  املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  اخلامات  لتعرف  بها  تزويدهم  ينبغي  والتي 

التاليان )األول يتضمن اخلامات الفلزية والثاني يتضمن اخلامات الالفلزية({.
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مكان التواجدأشكال التواجداخلامات الفلزية

خامات النحاس

خام الكروميت

املعادن املشعة

مكان التواجدأشكال التواجداخلامات الالفلزية

التلك

اجلبس

أحجار الزينة

الصوف الصخري

امللح  الصخري

الباريت 
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المشروع العلمي

اسم املشروع:

استقصاء واستخراج اخلامات السطحية 

في البيئة احمليطة مبنطقتك.

فكرة املشروع: 

والفلزية  فلزية  خامات  من  عينات  جمع 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بيئة  من 

ومن ثم تصنيفها.

الهدف من املشروع: 

واالستقصاء  البحث  مهارة  تنمية  1 .

لدى املتعلمني. 

تعرف أهم اخلامات في الدولة.  2 .

لدى  التصنيف  مــهــارة  تنمية  3 .

املتعلمني. 

التوقعات: يكتسب املتعلمون مهارة البحث واالستقصاء والتصنيف. 

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:

ميكن االستفادة من بند )الرحلة اجليولوجية( الواردة في كتاب التمارين واألنشطة، لتحديد واألدوات 

الالزمة لتنفيذ املشروع. 

اإلجراءات )خطوات العمل(:

القيام برحلة جيولوجية بإشراف معلم اجليولوجيا إلى أماكن تواجد اخلامات الفلزية والالفلزية  1 .

داخل الدولة. 

جتميع بعض اخلامات الفلزية والالفلزية.  2 .

تصنيف اخلامات إلى فلزية والفلزية.  3 .

النتائج والتوصيات:

قد تختلف من متعلم إلى آخر.
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بناء مهارة  المطالعة: 
ثم  النص  قراءة  املتعلمني  إلى  اطلب 

اإلجابة عن األسئلة التالية: 

التي  السيراميك  خصائص  أهم  ما  1 .

جعلته قّيًما ومتعدد االستعمال؟ 

لصناعة  الالزمة  اخلام  املواد  أهم  ما  2 .

السيراميك؟ 

السيراميك  ـــواع  أن ــم  أه اذكـــر  3 .

واستخدامات كل نوع منها؟ 

ما مراحل صناعة السيراميك؟  4 .

توافرها  ينبغي  التي  الشروط  ما  5 .

ليكون احلرق ناجًحا؟
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إجابات أسئلة تقويم الفصل الثالث

أوالً: اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: 

1. أحد اآلكاسيد اآلتية حمضي التأثير:

أ- ثاني أكسيد السيليكون.

2. من املكونات الطيارة املكونة للصهير:

د- الفلور.

3. تستخدم إحدى الطرائق اآلتية في تركيز اخلامات املعدنية 

احلديدية:

ج- الفصل املغناطيس.

4. من اخلامات الفلزية في دولة اإلمارات العربية املتحدة:

أ- الكروميت.

5. من الرواسب منخفضة احلرارة:

ب- السينابار .
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ثانًيا: حّدد أوجه الشبه واالختالف بني كل مما يأتي:

اخلامات الالحقةاخلامات املعاصرة1

وجه 
التشابه

خامات تنشأ من تصلب الصهير ممثالً املراحل اخملتلفة 
لتصلب الصهير

أوجه 
االختالف

تتكون أثناء نشأة املعادن 
املكونة للصخور النارية

تتكون بعد تكون الصخور 
النارية

استخراج اخلاماتالتحجير2

وجه 
التشابه

كالهما من طرائق استخراج اخلامات

أوجه 
االختالف

استخراج اخلامات 
سطحيًّا وعلى حالتها

استخراج اخلامات من حتت 
سطح األرض

مكونات غير طيارةمكونات طيارة3

وجه 
التشابه

كالهما يكون الصهير الصخري

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

وجه 
التشابه

كالهما من خامات الصخور املتحولة

أوجه 
االختالف

عامل التحول هو احلرارة 
الشديدة 

عامل التحول هو احلرارة 
والضغط الشديدان

ثالًثا: اختر الكلمة غير املنسجمة علميًّا ثم برر ذلك: 

ألنها أحد فروع علم اجليولوجيا، بينما الباقي من أفرع اجليولوجيا  الكلمة: اجليوكيمياء،  السبب: . 1

االقتصادية.

معادن  من  الباقي  بينما  الكبريتيدات،  معادن  من  ألنه  السبب: . 2 الكالكوبيريت،  الكلمة: 

االكاسيد. 

األحجار  من  الباقي  بينما  الكرمية،  األحجار  معادن  من  ليس  ألنه  السبب: . 3 الكبريت،  الكلمة: 

الكرمية.

معادن  من  الباقي  بينما  التيتانيوم،  معادن  من  ليس  ألنه  السبب: . 4 الكاسيتريت،  الكلمة: 

التيتانيوم.
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ألنه من معادن الرواسب عالية  الكلمة: جارنت، السبب: . 5

متوسطة  الرواسب  معادن  من  الباقي  بينما  احلرارة، 

احلرارة.

من  نها  أل. 6 السبب:  والغرف،  األعمدة  طريقة  الكلمة: 

بينما  األرض،  سطح  حتت  اخلامات  استخراج  طرائق 

الباقي من طرائق تركيز اخلامات.

ألنه من اخلامات الالفلزية، بينما  الكلمة: التلك، السبب: . 7

الباقي من اخلامات الفلزية.

رابًعا: اكتب املصطلح العلمي الذي تدّل عليه العبارات التالية:

) )اخلام املعدني. 1

 ) )التبّلور النوعي أو التبّلور التجزيئي. 2

 ) )املعادن الغثة. 3

خامًسا: اقترح تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

من  كل  تعاون  اخلامات  استخراج  يستلزم  اجليولوجي: . 1 بوجود  التعدين  مهندس  عمل  يرّتبط 

املعدنية  الرواسب  باستخراج  التعدين  مهندس  يقوم  حيث  واجليولوجي،  التعدين  مهندس 

وخاماتها من األرض، ولكن يسبق ذلك عمل اجليولوجي والذي يقوم بتحديد املكان الصحيح 

للحفر لضمان عدم سقوط الكهوف أو الركام الصخري، معرفة التتابع الصخري والتركيب 

اجليولوجي ملوقع احلفر.

ألن معدن الكاسيتريت ينتج من تفاعل  وجود معدن الكاستيريت مصحوبًا مبعدن الفلوريت: . 2

الفلور مع القصدير مكونا فلوريد القصدير، وهي مادة طيارة في الصهير حيث تتفاعل مع املاء 

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

الصخور اجليرية اجملاورة مكونًا معدن الفلوريت.

التالي: كالسيت، ماجنيزيت، جبس،  النحو  ترسيبها على  لتتابع  وفقاً  التالية مرّتبة  املعادن  3 .

هاليت: يتوقف هذا الترتيب على درجة ذوبان العناصر املكونة للمحاليل، حيث تترسب العناصر 

األقل ذوبانًا أوالً.

تستخدم طريقة الفصل املغناطيسي لفصل معدن املاجنيتيت عن الشوائب املصاحبة له:  4 .

لوجود قابلية التمغنط للمعادن احلديدية ومنها معدن املاجنيتيت.



99

سادًسا: اكتب بأسلوبك اخلاص التعريف املناسب والصحيح 

لكل من املفاهيم اآلتية: 

هي إحدى فروع علم اجليولوجيا،   اجليولوجيا االقتصادية: . 1

والذي يهتم بدراسة اخلامات املعدنية ذات القيمة االقتصادية 

من حيث أشكالها وامتدادها وتراكيبها ومكوناتها املعدنية 

وطريقة تكوينها وكميتها وأصلها وإمكانية استثمارها.

هو عملية احلصول على املعادن ومواد أخرى من   التعدين: . 2

األرض وتشمل هذه املواد مركبات الفلزات والالفلزات واملواد 

غير املعدنية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

البريدوتايت،البازلت،جابرو  من  خليط  هو   األوفيوليت: . 3

متحلل وسدود قاطعة من صخور قاعدية صفائحية.

عبارة عن نواجت ليفية لصخور قاعدية  الصوف الصخري: . 4

بركانية وجوفية، ويستخدم كمواد عازلة للحرارة أو البرودة.

سابعاً: لديك املفاهيم واملصطلحات اآلتية:

اقليمى/ احلرارة/خامات حتول  النارية/رواسب محاليل منخفضة  الصخور  خامات متاسية/خامات 

البيجماتيتية/خامات  احلرارة/املرحلة  متوسطة  محاليل  الفرز/رواسب  القومي/رواسب  الصهير 

الصخور الرسوبية/املرحلة الغازية/مرحلة احملاليل املائية احلارة/بخر السائل املذيب/رواسب محاليل 

عالية احلرارة/بخر الغاز املساعد على اإلذابة/خامات التحول.

كّون خارطة مفاهمية تعكس فهمك للعالقات بني هذه املفاهيم.

أنواع اخلامات

رواسب منخفضة احلرارةرواسب متوسطة احلرارةرواسب عالية احلرارة

خامات الصخور املتحولةخامات الصخور الرسوبيةخامات الصخور النارية
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نظرة شاملة إلى الفصل (نواتج التعلم): 

الخبرات والمفاهيم األساسية: 

يتوقع من املتعلم في نهاية الفصل أن:
يتعرف مفهوم النفط ويذكر عوامل هجرته.  � 

يستقصي شروط جتمع النفط وأنواع املصائد النفطية. � 

يوضح طرائق استخراج النفط. � 

يقترح حلوالً مختلفة للتقليل من اآلثار البيئية الناجمة عن استخراج النفط ونقله وتكريره.  � 

الفصل  الرابع

النفط

يحتاج املتعلمون إلى مراجعة املفاهيم التالية:
مورد طبيعي غير متجدد. � 

الهيدروكربونات. � 

الوزن النوعي. � 

التقطير. � 

االستقطاب الضوئي. � 

النظائر. � 

التعرية. � 

الترسيب. � 

اخلاصية الشعرية. � 

املائع. � 
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مخطط الفصل الرابع

األنشطة املرافقةاملوضوعات
عدد 

احلصص

)4-1( النفط.
جّرب بنفسك )1-4(:

خواص النفط الثقيل والنفط اخلفيف.
1

)4-2( كيف نشأ النفط.
ابحث بنفسك )2-4(:

املادة  تراكم  أو  لتجمع  املالئمة  الظروف 
العضوية.

1

)4-3( هجرة النفط.

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

جّرب )4-4(:
اثر احلركات االرضية على هجرة النفط.

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

2

2أوراق عمل رقم )1(، )2(، )3(، )4()4-4( شروط جتمع النفط وأنواع املصائد النفطية.

1ورقة عمل رقم )5()4-5( طرائق استكشاف واستخراج النفط.

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

1ورقة عمل رقم )6(

)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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النفط
الزمن المقترح: حصة واحدة 

بادئ الدرس: 
مناقشة صفّية:

التساؤالت  املتعلمني  امام  اعرض  � 

الواردة في بداية الفصل:

	 ما النفط؟وكيف نشأ؟

	 ملاذا يهاجر النفط من مكان آلخر؟

	 قارن بني أنواع املصائد النفطية؟

	 ما طرائق استخراج النفط؟

عن  الناجمة  البيئية  اآلثــار  	 وضح 

استخراج النفط ونقله وتخزينه؟

ليس  التساؤالت  هذه  حول  حوارًا  أدر  � 

بل  لها  إجابات  إلى  الوصول  بهدف 

وحثهم  بها  املتعلمني  اهتمام  إلثارة 

خالل  لها  إجابات  إلى  الوصول  على 

دراسة الفصل الرابع.

دّرس:
ناقش املتعلمني في مفهوم النفط واملركبات الشائعة في تركيبه. 

جّرب: 
اطلب إلى املتعلمني تنفيذ جّرب )4-1( من كتاب التمارين واألنشطة، للوصول إلى خواص النفط 

الثقيل والنفط اخلفيف. وأن يقوموا مبلء اجلدول املرفق في كتاب التمارين واألنشطة. 

أطلب إلى املتعلمني تكوين املنّظم البياني التالي للمقارنة بني النفط اخلفيف والنفط الثقيل.

اخلاصية
نوع النفط

اللزوجةاللونالوزن النوعي

النفط اخلفيف

النفط الثقيل
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مناقشة صفّية:
النفط  وجود  صور  حول  ســؤاالً  اطرح 

أدر حوارًا حول  ثم  األرضية،  القشرة  في 

الغاز،  )السائل،  ــاالت  احل في  النفط 

أمثلة  إليهم تقدمي  الطلب  الصلب( مع 

على كل حالة.   

منّظم بياني:
اطلب إلى املتعلمني توظيف جدول مقارنة، كمنظم بياني لدراسة أوجه الشبه واالختالف بني 

أنواع الكيروجينات. 

نوع الكيروجني
أوجه املقارنة

املواد العضوية السائدةنسبة األوكسجنينسبة الهيدروجني

األول

الثاني

الثالث
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كيف نشأ النفط؟
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس:
مناقشة صفّية: 

اطرح سؤاالً حول الفرضيات التي  � 

تفسر نشأة النفط. ثم أدر حوارًا 

صفًيا يقود إلى الفرضيات: 

	 النفط منتج معدني 

	 النفط منتج عضوي 

املناقشة  خالل  من  توصل  ثم  � 

غير  الفرضيات  استبعاد  إلى 

األصل  فرضية  وقبول  العضوية، 

األدلة  على  اعتمادًا  العضوي، 

والشواهد. 

دّرس:
فرضّية األصل العضوي: 
:RAFT استراتيجية رافت

قّسم املتعلمني إلى مجموعتني كبيرتني.  � 

استراتيجية  توظيف  مجموعة  كل  إلى  اطلب  � 

رافت  RAFT  للدفاع عن وجهة نظر تتبناها كل 

مجموعة \ األصل النباتي - األصل احليواني  

T  احملتوىF صيغة الكتابةA اجلمهورR   الدور

مقالةمجموعة الصفاحملامي
مرافعه للدفاع عن وجهة النظر فيما إذا كان 

النفط ذا أصل نباتي أو حيواني

قدم رأيًا توفيقًيا يقود إلى إمكانية تكّون النفط من مواد عضوية نباتية كانت أم حيوانية، ثم  � 

قّدم ملخًصا ميثل فرضية األصل العضوي. 

مناقشة صفّية:
اطلب إلى املتعلمني تقدمي األدلة أو الشواهد على صحة فرضية األصل العضوي. � 
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الظروف المالئمة لتجّمع المادة العضوية 
وتراكمها: 

ابحث بنفسك:
مجموعات  في  العمل  خــالل  من  � 

تنفيذ  املتعلمني  إلى  اطلب  متعاونة، 

النشاط ابحث بنفسك )2-4( من كتاب 

التمارين واألنشطة. 

اجملموعات  إليه  توصلت  ما  ناقش  ثم  � 

تؤدي  التي  الظروف  ميثل  ملخًصا  وقّدم 

إلى تراكم املادة العضوية. 

عملية تحول المادة العضوية إلى نفط: 

استراتيجية بصرّية:
متثل  والتي   ) � 1 )رقم  الشفافة  اعرض 

ثم  املتعلمني.  أمام   )4-1( الشكل 

في  وتوظيفها  تأملها  إليهم  اطلب 

تفسير آلية حتول املادة العضوية إلى 

نفط. 

املادة  حتــّول  يوضح  ملخًصا  قــّدم  � 

هيدروكربونية  مادة  إلى  العضوّية 

صلبة )الكيروجني(.
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هجرة النفط
الزمن المقترح: حصتان

بادئ الدرس:
مناقشة صفّية:

على   التالية  األسئلة  بطرح  ابدأ  � 

املتعلمني: 

مكان  في  النفط  يتجّمع  كيف  1 .

ما؟ 

مكانه  في  النفط  يبقى  هل  2 .

دائًما؟ 

ما الظروف التي تتوقع أن تساعد  3 .

النفط على تغيير مكانه؟ 

ماذا يقصد بهجرة النفط؟  4 .

للوصول  التساؤالت  هذه  حول  صفيًّا  حوارًا  أدر  � 

إلى مفهوم هجرة النفط. 

استراتيجية بصرية:
 ،)2-4( الشكل  متثل  والتي   )2 )رقم  شفافة  اعرض 

ثم اطلب إلى املتعلمني تأملها، ثم ابدأ بتوظيفها 

الصخور  التالية:  األساسية  املفاهيم  لتوضيح 

واملصيدة  الغطاء  صخور  اخلزان،  صخور  املصدرية، 

النفطية. 

منّظم بياني:
اطلب إلى املتعلمني تصنيف هجرة النفط إلى هجرة أولية وهجرة ثانوية، ثم اطلب إليهم عقد 

مقارنة فيما بينهما، من خالل املنظم البياني التالي:  

اجتاه احلركةنوع الهجرة

هجرة أولية

هجرة ثانوية
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عوامل هجرة النفط:
 1. تضاغط الرواسب. 

جّرب:  
قّسم املتعلمني إلى مجموعات  � 

متعاونة. 
) اطلب إليهم تنفيذ جّرب )3-4 �
من كتاب التمارين واألنشطة. 
توصلوا  فيما  املتعلمني  ناقش  � 

إليه.     
الرواسب  تضاغط  أثر  خلص  � 

على هجرة النفط. 

2. قّوة اإلزاحة: 
أن  املتعلمني  أحد  إلى  اطلب  � 

حسب  التالية  املكوِّنات  يرّتب 
وزنها النوعي: نفط سائل، غاز، 

ماء.    

ميكن  كيف  يوّضحوا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

أن يترك اختالف الوزن النوعي بني املاء والنفط 
أثره على هجرة النفط. 

3. احلركات األرضية: 

جّرب:
اطلب من اجملموعات املتعاونة التي مت تشكيلها  � 

سابًقا أن تنّفذ جّرب )4-4( من كتاب التمارين 
واألنشطة، ثم اطلب إليهم أن يفسروا كيف 
ميكن للحركات األرضية أن تتسبب في هجرة 

النفط. 
4. الضغط املائي:

مناقشة صفّية:
ح للمتعلمني كيف ميكن للضغط املائي أن يعمل على هجرة النفط.  وضِّ

5. ضغط الغاز: 
( من كتاب التمارين واألنشطة. اطلب إلى اجملموعات املتعاونة أن تنّفذ جّرب )5-4 �

ثم اطلب إليهم أن يفسروا أثر ضغط الغاز على هجرة النفط.  � 

يتوقعوا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب  ثم  النفط،  هجرة  في  املؤثرة  العوامل  متثل  خالصة  قّدم  � 

بعض األدلة التي تؤيد هجرة النفط.   
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شروط تجّمع النفط 
وأنواع المصائد 

النفطية
الزمن المقترح: حصتان

بادئ الدرس: 
املسامية  املتعلمني مبفهومي  ناقش  � 

والنفاذية. 

 

استراتيجية بصرّية:
متثل  والتي   ) � 3( رقم  شفافة  جّهز 

مصيدة نفط تركيبية لطّية محّدبة 

شكل )4-3( ثم قم بترقيم الطبقات 

رقم  الطبقة  يلي:  كما  الصخرية 

 )2( رقم  الطبقة  اجليري،  احلجر   )1(

احلجر الرملي، الطبقة رقم )3( احلجر 

املتعلمني  إلى  اطلب  ثم  الطيني، 

تنفيذ ورقة عمل رقم )1( من كتاب التمارين واألنشطة والتي تتضمن التساؤالت التالية: 

( غنية باملواد العضوّية؟ هل الطبقة رقم )1	 

	 هل ميكن أن تنتج النفط؟ 

( مصدرًا أساسًيا للنفط؟  هل تعتبر الطبقة رقم )1	 

	 اقترح اسًما للصخور املكونة لهذه الطبقة. 

	 قدم تعريًفا ملفهوم الصخور املصدرية. 

	 كيف تتوقع أن يتحرك النفط عندما يخرج من الصخور املصدرّية؟ بّرر إجابتك 

 .) صف مدى مسامّية ونفاذّية الطبقة رقم )2	 

	 هل هي قادرة على تخزين النفط بها؟ 

	 اقترح اسما للصخور املكونة لهذه الطبقة؟

	 قّدم تعريًفا ملفهوم الصخور اخلازنة. 

(؟ بّرر إجابتك. هل تتوقع أن ينفذ النفط من الطبقة رقم )3	 

( صخور غطاء متنع تسّرب النفط إلى أعلى؟  هل تعتبر الطبقة رقم )3	 

	 قّدم تعريًفا ملفهوم صخور الغطاء.
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النفط  هروب  التركيب  هذا  مينع  	 هل 

رأسًيا وجانبًيا؟ 

يقدموا  أن  املتعلمني  إلى  	 اطلب 

إلى جتميع  تؤدي  التي  بالشروط  خالصه 

النفط في مكان ما.

	 احرص على أن يتوصل املتعلمون إلى 

الشروط األربعة الواردة في احملتوى. 

	 ماذا تطلق على التركيب اجليولوجي 

الذي يتكون نتيجة وجود الشروط األربعة 

السابقة؟ 

املصيدة  ملفهوم  تعريًفا  ــدم  	 ق

النفطية.

فكرة مفيدة للتعلم:
انخفاض الوزن النوعي للنفط يجعله يتحرك رأسياً إلى أعلى بشكل عام.

أنواع المصائد النفطية: 
استراتيجية بصرّية:

املوضح  النفطية.  املصائد  أنــواع  متثل  والتي   ) � 4( رقم  شفافة  املتعلمني  أمام  اعرض 

بالشكل)4-4(

اطلب إلى املتعلمني أن يتعرفوا التراكيب اجليولوجية الواردة في الشفافة.  � 

اطلب إلى املتعلمني أن يربطوا بني تقسيم )تصنيف( املصائد النفطية ونوع ونشأة العناصر  � 

املكونة لها.

اطلب إلى املتعلمني اقتراح أسماء املصائد النفطّية الواردة في الشكل. � 

مناقشة صفّية: 
دع الطلبة يتوصلوا إلى أنواع املصائد النفطّية.    � 
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1. املصائد التركيبّية:

استراتيجية بصرية:
متثل  والتي   ) � 5( رقم  شفافة  اعرض 

األشكال )5-4، 6-4، 7-4، 8-4(. 

ثم اطرح التساؤالت التالية:  � 

	 ما التراكيب اجليولوجية التي تظهر 

في كل شكل؟  

املصائد  من:  كّل  تكوِّن  سبب  	 ما 

النفطية األربعة املعروضة أمامك؟ 

من  ــواع  األن هذه  على  يطلق  	 مــاذا 

املصائد؟ 

املصيدة  ملفهوم  تعريًفا  ــّدم  	 ق

التركيبّية.  

2. املصائد الترسيبّية:  

استرتيجية بصرّية:
والتي حتتوي على شكل يوضح مصيدة ترسيبّية، نتيجة تغّير جانبّي في  جهز شفافة رقم)6( 

الطبقات )الشكل 9c-4( وقم بترقيم الطبقات. اطلب إلى املتعلمني تنفيذ ورقة العمل رقم )2( 

الترسيبّية.  املصيدة  إلى مفهوم  التوصل  يتم من خاللها  واألنشطة بحيث  التمارين  من كتاب 

وينبغي أن تتضمن ورقة العمل التساؤالت التالية: 

	 حّدد أرقام الطبقات التي تصلح لتجمع النفط.

	 حّدد على الرسم مكان جتمع النفط في كل طبقة. 

	 هل حدث تغّير جانبي في مسامّية ونفاذّية الطبقات التي يتجمع فيها النفط؟

	 برأيك، ماسبب حدوث هذا التغّير اجلانبّي في مسامية ونفاذّية الطبقة؟ 

	 اقترح اسًما لهذا النوع من املصائد النفطية.

	 قّدم تعريًفا ملفهوم املصائد الترسيبّية. 

3. املصائد االستراتيجرافية 

استراتيجية بصرّية: 
( الذي يوضح مصيدة استراتيجرافية  جهز شفافة رقم )7( والتي حتتوي على الشكل )10-4 �

نتيجة سطح عدم توافق وقم بترقيم الطبقات.
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ورقة  تنفيذ  املتعلمني  إلى  اطلب  �
التمارين  كتاب  من   )3( رقم  العمل 
واألنشطة، يتم من خاللها التوصل إلى 
مفهوم املصيدة االستراتيجرافية بحيث 
تتضمن ورقة العمل التساؤالت التالية: 
	 حدد رقم الطبقة التي تصلح لتجمع 

النفط. 
	 حدد على الرسم مكان جتمع النفط 

في هذه الطبقة. 
	 ما اسم السطح الذي جتمع اسفله 

النفط؟     
تعلو  التي  الطبقة  نفاذّية  مدى  	 ما 

هذا السطح؟ 
النفط أسفل  	 برأيك، ما سبب جتمع 

هذا السطح؟   
	 اقترح اسًما لهذا النوع من املصائد.

املصائد  ملفهوم  تعريًفا  ــدم  	 ق

االستراتيجرافّية.  

فكرة مفيدة للتعلم:
التوافق عبارة عن سطح يفصل بني مجموعتني من الطبقات ويدل على فترة من  سطح عدم 

التجوية والتعرية وتوقف الترسيب.

4. املصائد املركبة: 

استراتيجية بصرّية: 
نتيجة  يوضح مصيدة مركّبة  الذي   ) � 11-4( الشكل  والتي حتتوي على   )8( رقم  جهز شفافة 

تعرض الطبقات لكل من الطي والتصدع. 

( من كتاب التمارين واألنشطة، والتي ينبغي أن  اطلب إلى املتعلمني تنفيذ ورقة العمل رقم )4 �

يتم من خاللها التوصل إلى مفهوم املصائد املركبة، بحيث تتضمن ورقة العمل التساؤالت 

التالية: 

	 حّدد رقم الطبقة التي يتجمع فيها النفط.

	 ما التراكيب اجليولوجية املوجودة في هذا الشكل؟ 

	 ما دور هذه التراكيب في جتمع النفط؟ 
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	 هذا النوع من املصائد يسمى مصائد 

هذا  إطالق  سبب  ما  برأيك  مرّكبة، 

املصائد  من  النوع  هذا  على  االسم 

النفطية؟

اختم وقيّم: 
استراتيجية الجدول: 

 ) اعرض أمام املتعلمني شفافة رقم )9 �

والتي متثل اجلدول   )4-1(  واطلب إلى 

املصائد  أنواع  يلخصوا  أن  املتعلمني 

إلى  إضافة  لنشأتها،  تبًعا  النفطية 

األساسية  اجليولوجية  التراكيب 

املصاحبة.   

من  القسم  مراجعة  وّظف  قيّم:  � 

كتاب التمارين واألنشطة في تقييم 

املتعلمني.
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طرائق استكشاف 
واستخراج النفط
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس:
 :RAFT استراتيجية

عن  للحديث   RAFT استراتيجة  وّظف 

وجهة  من  النفط  عن  التنقيب  مفهوم 

نظر اجليولوجي واملستثمر.   

الدور 
R

اجلمهور
A

صيغة 
الكتابة

F

املوضوع
T

اجليولوجي
هيئة 
الطاقة

تقرير 
علمي

دور التقنيات 
والدراسات في 
التنقيب عن 

النفط

املستثمر
السوق 

املالي
نشرة

تكلفة 
التنقيب 
وأثرها في 

أسعار النفط

دّرس:   
)التنقيب عن النفط( ثم اطلب إلى املتعلمني أن يقدموا  عصف ذهني: اكتب على السبورة  � 

أفكارًا حول التنقيب عن النفط.  

اطلب إليهم تنظيم أفكارهم في مجموعات تبًعا للعناوين على النحو التالي:  � 

مفهوم التنقيب عن النفط. 1 .

استخدام التقنيات احلديثة في عملية التنقيب. 2 .

أثر دقة الدراسات على كلفة التنقيب. 3 .

وظيفة مرحلة االستكشاف. 4 .

البحث والتنقيب عن النفط

تعّلم تعاوني:
( من كتاب التمارين واألنشطة والتي تدور حول مراحل البحث والتنقيب،  قّدم ورقة عمل رقم )5 �

اطلب إلى املتعلمني اإلجابة عن التساؤالت التالية:



114

	 ما مراحل البحث والتنقيب عن النفط؟ 

	 ما دور كل مرحلة من املراحل؟ 

قارن بني الطرائق التالية تبًعا للمنظم البياني التالي: � 

منظم بياني: 
مسح سيزميمسح مغناطيسيمسح جذبيطريقة املسح

األساس العلمي  

مجال االستخدام

األجهزة املستخدمة 
"إن وجدت"

النتائج التي يقدمها 
املسح 

مناقشة صفّية:
اطلب إلى كل مجموعة عرض ما توصلت إليه أمام الصف، ثم أدر حوارًا حول األفكار الرئيسة 

التي تقدمها كل مجموعة.
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مواقع  واختيار  االستكشافي،  احلفر 

اآلبار االستكشافية:

مناقشة صفّية:
أدر حوارًا صفًيا حول املتطلبات الالزم  � 

اآلبار  مواقع  اختيار  في  عليها  االعتماد 

االستكشافية. 

على املتعلمني أن يتوصلوا إلى أهمية  � 

ودور كل من:

الصور  اجليولوجية،  القطاعات  اخلرائط، 

الفضائية، حتليل العينات،................الخ 

أو  اخلطوات  حتديد  املتعلمني  إلى  اطلب 

اختيار  عند  اتباعها  الواجب  اإلجراءات 

موقع البئر االستكشافي.

أنواع اآلبار النفطّية: 

مناقشة صفّية:
اطلب إلى املتعلمني تعريف أنواع اآلبار النفطّية تبًعا ألغراض حفرها.  � 

ثم اطلب إليهم أن يناقشوا في مجموعات متعاونة الهدف من حفر البئر االستكشافي.  � 

اختم وقيّم: 
قّدم ملخًصا ميثل أنواع اآلبار وهدف حفر البئر االستكشافي. � 

التمارين  كتاب  في  القسم  مراجعة  من  األسئلة  بعض  حّل  املتعلمني  إلى  اطلب  ثم  � 

واألنشطة.
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طرائق حفر اآلبار النفطّية
الزمن المقترح: حصة واحدة

منّظم بياني:
قسم املتعلمني إلى مجموعات متعاونة.   � 

قّدم ورقة عمل على صورة منّظم بياني.  � 

في  كما  البياني  املنظم  إعداد  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

اجلدول التالي: 

طريقة رفع الفتاتآلية حدوث احلفرمكونات اجلهازنوع احلفر

احلفر بالدق

احلفر الدوراني

احلفر التوربيني

إليه  توصلوا  فيما  املتعلمني  ناقش   � 

وقّدم ملخًصا ميثل الطرائق الثالث.
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اإلنتاج والنقل 
والتخزين 

تطوير احلقل النفطي: 

مناقشة صفّية:
اطرح تساؤالً حول: كيف ميكن حتديد  � 

أبعاد املكمن  وحدوده.  

أدر حوارًا صفيًّا يقود إلى مفهوم اآلبار  � 

واملسافة  عددها  حيث  من  التقييمية، 

فيما بينها. 

النفط  ومعاجلة  وفصل  إنتاج  أجهزة 

والغاز الطبيعي: 

تعّلم تعاوني:
مجموعات  إلى  املتعلمني  قّسم  � 

متعاونة.

اطلب إلى املتعلمني تنفيذ ورقة العمل  � 

واألنشطة  التمارين  كتاب  من   )6( رقم 

والتي تتضمن األسئلة التالية: 

	 ممَّ يتكون رأس البئر؟   

	 ما وظيفة أجهزة فصل النفط والغاز 

الطبيعي؟  

	 ممَّ تتكون أجهزة الفصل؟    

	 كيف تتم إزالة امللوحة من النفط؟  

	 ملاذا يتم التخلص من املواد الكبريتية 

في النفط؟ 

	 ما هدف عملية تثبيت النفط اخلام؟ 

	 ما أهم وسائل نقل النفط؟ 

اطلب إلى اجملموعات عرض ما توصلت  � 

إليه أمام الصف.

ثم قّدم ملخًصا ميثل إنتاج ونقــــل  � 

النفط.                                               
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تخزين النفط

استراتيجية بصرّية:
شفافة  املتعلمني  ــام  أم ــرض  اع � 

رقم  الشكل  متثل  والتي   )10( رقم 

أنواع  حول  تساؤالً  اطرح  ثم   )18-4(

عملية  في  املستخدمة  الصهاريج 

تخزين النفط. 

بني  يقارنوا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

العائمة  األسقف  ذات  الصهاريج 

والصهاريج ذات األسقف الثابتة. 

طرائق استخالص النفط: 

استراتيجية بصرّية: 
رقم  شفافة  املتعلمني  أمام  اعرض  � 

ثم   )19-4( الشكل  متثل  التي   )11(

على  التعّرف  املتعلمني  إلى  اطلب 

أنواع قوى التدفق الطبيعي. 

منظم بياني:
 � اطلب إلى املتعلمني إعداد املنّظم البياني التالي:

احملّسنالثانوياألولينوع االستخالص

كيفية  حدوث االستخالص

ناقش املتعلمني فيما توصلوا إليه.  � 

اختم وقيّم:
وّظف مراجعة القسم من كتاب التمارين واألنشطة في تقييم املتعلمني.    
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النفط في دولة 
اإلمارات

الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس:
أثر اهتمام املتعلمني باجلهود التي تبذلها 

الدولة في التنقيب عن النفط وتطويره. 

استراتيجية بصرية:
متثل  والتي   ) � 12( رقم  شفافة  اعرض 

الشكل )4-20( ثم اطلب إلى املتعلمني 

التعرف إلى أهم حقول النفط في دولة 

االمارات.

توصلوا  ما  تنظيم  إليهم  أطلب  ثم  � 

إليه في منظم بياني على النحو األتي: 

منظم بياني: 
   اخلواص 

اسم احلقل
مكان وجوده

طبيعة احلقل
 برّية \ بحرّية

التركيب اجليولوجيالصخور املنتجة
العصر الذي تتبع له 

الصخوراملنتجة

حقل باب

حقل أم الشيف

حقل فاحت

ناقش املتعلمني فيما توصلوا إليه ثم قّدم ملخًصا يوضح  � 

أن: خزانات النفط في الدولة غالبا هي صخور جيرية تتبع 

العصر الطباشيري وأن الغطاء الصخري يتكون من صخور 

األنهيدريت واملصائد النفطية تكون على شكل قباب.



120

اآلثار البيئية الناتجة 
عن استخراج ونقل 

وتكرير النفط  

:RAFT استراتيجية رافت
وّظف استراتيجية رافت RAFT في إعداد 

الناجتة  البيئية   اآلثار  تقرير عن موضوع 

عن استخراج ونقل وتكرير النفط بصورة 

فردية. 

الدور 
R

اجلمهور 
A

صيغة 
الكتابة 

F

املوضوع
T

احملافظ 
على 
البيئة

جلنة 
البيئة

تقرير 
علمي

ما اآلثار البيئية 
الناجتة عن 

استخراج النفط 
ونقله وتكريره

اختم وقيّم: 
قّدم ملخًصا سريًعا ميثل اآلثار البيئية الناجتة عن استخراج النفط ونقله وتكريره وأساليب  � 

معاجلتها.

قيّم التقرير العلمي الذي قّدمه كّل متعّلم وارصد ذلك "كواجب منزلي". � 
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المشروع العلمي

اسم املشروع: 

متنوعة  نفطّية  ملصائد  مناذج  تصميم 

توافق،  عدم  مصيدة  طّية،  )مصيدة 

مصيدة تغير جانبي في الطبقات(.

فكرة املشروع: 

والتعّرف  نفطّية  ملصائد  مناذج  تصميم 

وصخور  ــزان  اخل صخور  نوعّية  على 

الغطاء.

الهدف من املشروع: 

والبحث  التصميم  مهارة  تنمية  1 .

لدى املتعلمني.   

من  مختلفة  أنواع  على  التعّرف  2 .

اخلزان وصخور  ونوعية صخور  املصائد 

الغطاء. 

تنمية مهارة تصنيف املصائد لدى املتعلمني.  3 .

التوقعات:

يكتسب املتعلمون مهارة البحث والتصميم والتصنيف.  1 .

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:

قطع من اخلشب واالسفنج - مقّصات ومشارط للقطع - ألوان - صمغ الصق..... إلى أخره.
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اإلجراءات )خطوات العمل(:

قّص قطع اخلشب أو االسفنج على شكل قطع متّثل الطبقات.  1 .

تلوين الطبقات املنفذة واحلاملة للنفط وكذلك صخور الغطاء.  2 .

لصق القطع لتمثل املصائد املطلوبة أعاله.  3 .

تصنيف املصائد النفطية. 4 .

النتائج والتوصيات:
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الجيولوجيا والمجتمع  

النفط الرملي 

تنمية مهارة المطالعة:
مناقشة صفّية: 

اطلب إلى املتعلمني قراءة موضوع النفط الرملي.    � 

اطلب إليهم أن يجيبوا عن األسئلة التالية بطريقة ذاتية: � 

ماذا يقصد بالنفط الرملي؟  1 .

في أي الدول يكون النفط الرملي أكثر انتشارًا؟  2 .

ما أهم طرائق استخراج النفط الرملي؟  3 .

كيف يتم نقل النفط الرملي وتكريره؟      4 .
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إجابات أسئلة تقويم 
الفصل الرابع

التعريف  اخلاص  بأسلوبك  اكتب  أوالً: 

املناسب لكل من املفاهيم اآلتية:

1. النفُط.

املركباِت  مَن  ثقيٍل  سائٍل  مزيُج  هو 

)الهيدروجنُي  املعقدِة  الهيدروكربونيِة 

مَن  قليلًة  كمياٍت  ويحوي  والكربون( 

والكبريتيِة  النيتروجينيِة  املرّكباِت 

األمــالِح  مَن  ضئيلًة  مقاديرَ  وكذلَك 

املعدنيِة.

2. الهجرُة األوليُة.

مَن  النفطيِة  الــرواســِب  حركُة  هي 

الصخورِ املصدريِة  إلى الصخورِ اخلازنِة.

3. النفاذّيُة.

هي قدرُة الصخورِ على السماِح للموائِع، سائلًة كانْت أو غازيًة، بالسرياِن خالَل مساِم الصخرِ حتَت 

فرٍق في الضغِط يؤدي إلى التغلِب على مقاومِة املوائِع للسرياِن.

4. املساميُة.

هي النسبُة بنَي حجِم الفراغاِت )حجُم املوائِع في املكمِن( واحلجِم الكليِّ للمكمِن.

5. املصيدُة النفطيُة.

غير  غطاٍء  ونفاذيٍة وصخورِ  ذاِت مساميٍة  خازنٍة  مْن صخورٍ  يتكوُن  تركيٍب جيولوجيٍّ  عْن  عبارٌة 

منفذة.

6. املصائُد التركيبيُة.

تتكّوُن نتيجَة التواِء الطبقاِت الصخرّيِة أو تصّدِعها بفعِل احلركاِت األرضيِة التي حتدُث في القشرِة 

األرضيِة، مثِل التصدِع والطياِت أو االثننِي مًعا لكٍل مَن الطبقاِت اخلازنِة والالحمِة )صخورُ الغطاء( 

على حدٍّ سواء.

7. املصائُد االستراتيجرافيُة.

تتكوُن بفعِل عملياِت الرفِع لتتابٍع مَن الطبقاِت يحتوي على طبقٍة أو أكثرَ مَن الطبقاِت اخلازنِة 

تصلُح  مباشرًة  تعلوُه  لطبقاٍت  وترسيٍب  والبرِي  التعريِة  التجويِة،  لعملياِت  ذلَك  بعَد  ليتعرَض 

كطبقِة غطاٍء.



126

8. بئُر احلقِن.

هي آبارٌ تستخدُم حلقِن املاِء أو الغازِ أو كليِهما بهدِف استخراِج النفِط.

9. البتيومني.

هو عبارة عن مزيج مكثف من سوائَل عضويٍة )هيدروكربونات عطرّيٌة متعددُة احللقاِت( لها لزوجٌة 

عاليٌة وذاُت لوٍن أسودَ. 

ثانًيا: اقترح تفسيرًا علمًيا ملا يأتي:

ألنَّ زيادَة نسبِة الكبريِت  كّلما زادْت نسبُة الكبريِت في النفِط، قلِت القيمُة االقتصاديُة للنفِط: . 1

تؤدي إلى صعوبِة عملياِت التكريرِ والتصنيِع للنفِط.

الصخورِ  في  الرواسِب  تعّرِض  بسبِب  اخلازنِة: . 2 الصخورِ  إلى  املصدرِ  صخورِ  مْن  النفِط  هجرُة 

)األقل  املصدريِة  الصخورِ  مَن  النفُط  فيهاجُر  األرضّيِة  احلركاِت  بفعِل  للتضاغِط  املصدريِة 

نفاذية( إلى الصخورِ اخلازنِة )األعلى نفاذية(.

ألّنها ذاُت  تعدُّ صخورُ احلجرِ الرمليِّ واحلجرِ اجليرّي املتشقِق مْن انسب الصخورِ اخلازنِة للنفِط: . 3

مسامّيٍة تسمُح بتجمِع النفِط في مساِمها ويكوُن لها مَن النفاذيِة ما يَسمِح بحركتِه عنَد 

اإلنتاِج.

ألّنها تعمُل على حتّلِل املوادِ العضويِة  للبكتيريا دورٌ هاٌم في حّتوِل البقايا العضويِة إلى نفٍط: . 4

ُمنتجًة مادًة هيدروكربونيًة ُصلبًة )الكيروجني( وِمْن ثمَّ إلى زيٍت خاٍم أو غازٍ طبيعّي.

ألنَّ نظائرَ الكربوِن  لعنصرِ الكربوِن دورٌ رئيٌس في تأكيِد صحِة فرضيِة األصِل العضوّي للنفِط: . 5

املوجودِة في النفِط اخلاِم تُشبُه نظائرَ الكربوِن في املوادِّ العضويِة.

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

في دبي: الختالِف نسِب املركباِت الهيدروكربونيِة )البارافينات واالوليفينات والبنزين العطري(  

الشائعِة في تركيِب النفِط، لذا ال مُيكُن أْن نحّددَ للنفِط تركيًبا كيميائيًّا معيًنا أو ثابًتا.

الرتفاِع املسامّيِة والنفاذّيِة لديْها. املصائُد املرجانيُة مْن أفضِل املصائِد النفطيِة: . 7
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مَن  لكلٍّ  الصحيحة  اإلجابَة  اخترِ  ثالًثا: 

العباراِت اآلتيِة: 

غالبيُة صخورِ اخلّزاِن هي صخورٌ: 1 .

*نارية    *رسوبية   

*نارية ومتحولة *متحولة   

تفسيرِ  في  قبوالً  األكثُر  الفرضيُة  2 .

نشأِة النفِط هي:

*الكربيدية   *الكونية   

*البركانية *األصل العضوي  

املصيدِة  في  ــزاِن  اخل صخورُ  تكوُن  3 .

النفطيِة صخورًا رسوبيًة:

مسامية  *ذات  *ذات مسامية وغير منفذة      

*غير مسامية وغير منفذة  ومنفذة 

*غير مسامية ومنفذة

النفُط عبارٌة عْن موادَّ: 4 .

*هيدروكربونية  *كربوهيدراتية  

*هيدروجينية *كربونية    

الصخُر الذي يَصلُح أن يكوَن مْن صخورِ اخلّزاِن أحيانًا ومْن صخورِ الغطاِء أحيانًا أخرى هو: 5 .

*الطفل *الطيني    *اجليري   *الرملي   

أيٌّ مَن املصائِد التاليِة ميثُل مصيدَة تغير جانبي في الطبقاِت؟ 6 .

تُعدُّ مصيدة الشعاِب املرجانيِة مَن املصائِد: 7 .

*املركبة *عدم التوافق   *الترسيبية   *التركيبية  

حركُة الرواسِب النفطيِة مَن الصخورِ املصدريِة إلى الصخورِ اخلازنِة يكوُن خالَل الهجرِة: 8 .

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

رابًعا: اخترِ الكلمَة غيرَ املنسجمِة علمًيا ثّم بررْ إجابتَك:

املصائِد  مَن  والباقي  الترسيبيِة  املصائِد  مَن  ألنَّها  السبب: . 1 جانبّي،  تَغّيٍر  مصيدة  الكلمة: 

التركيبيِة.

غاز

نفط

ماء

خازنة
صخور 

طاء
صخور غ

غاز

نفط

ماء
خازنة

صخور 

صخور غطاء طاء
صخور غ شعاب مرجانية

شعاب مرجانية

نفط

نفط

ماء

ماء

نفط

نفط

ماء

ماء
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السبب:  اجليولوجّي،. 2  املسُح  الكلمة: 

ألنَّه مِن مراحِل املسِح االستطالعيِّ 

. والباقي مْن ُطرِق املسِح الفيزيائيِّ

ألنَّه مَن  الكلمة: حقُل باب، السبب: . 3

احلقوِل  مَن  والباقي  البرّيِة  احلقوِل 

البحرّيِة.

كلٍّ  بنَي  العلميًة  العالقًة  ما  خامًسا: 

مْن:

الطبقاِت  ونفاذيِة  مساميِة  تغّيرِ  1 .

تغّيُر  النفطيِة؟  املصيدِة  وتكّوِن 

جانبًيا  الطبقاِت  ونفاذيِة  مساميِة 

يؤدي إلى تكّوِن مصائَد ترسيبيٍة.

زيادُة  جودِة النفِط ونسبِة القارِ فيِه؟ . 2

مْن  تقّلُل  النفِط  في  القارِ  نسبِة 

جودتِه.

كّلما  لزوجِة النفِط وسهولِة إنتاجِه؟ . 3

كاَن النفُط ذا لزوجٍة منخفضٍة )سيولة عالية( كاَن أسهَل في اإلنتاِج لسهولِة تدفقِه مْن 

مساماِت الصخورِ إلى البئرِ.

سادًسا:  ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مما يلي:

حتلُل املوادِ العضويِة بفعِل البكتيريا الالهوائيِة؟ تّكوُن مادٍة هيدروكربونيٍة ُصلبٍة )الكيروجني(.. 1

هجرُة النفِط إلى أعلى حيُث  اختالُف الوزِن النوعيِّ بنَي املاِء والنفِط في مصيدة طيٍة محدبٍة؟ . 2

يتجّمُع فوَق املاِء املصاحِب لُه.

احتواؤها على كمياٍت اقتصاديٍة مَن النفِط  ارتفاُع املساميِة والنفاذيِة في املصائِد املرجانيِة؟ . 3

. والغازِ الطبيعيِّ

النفِط  مَن  قطراٍت  َّإلى  األم  النفطيِة  املادِة  حتّوُل  واحلرارِة؟ . 4 بالضغِط  األمِّ  النفطيِة  املادِة  تأثُر 

وفقاعاٍت مَن الغازِ.

ترتفُع  والكوجنلوميرات؟ . 5 الرملّي  احلجرِ  مَن  الغطاِء  صخورُ  تتكوُن  نفطّيٍة  مصيدٍة  في 

الهيدروكربوناُت إلى أعلى حتى تَصِل إلى سطِح األرِض، حيُث يتبّخُر اجلزُء اخلفيُف منها ويلّوُث 

الهواَء مخلًفا البقايا الثقيلَة. 

تلوُث الهواِء والذي يؤدي إلى ظهورِ أمراٍض  تبّخُر الهيدروكربوناِت النفطيِة مْن صهاريِج النفِط؟ . 6
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خطيرٍة مثِل األمراِض التنفسّيِة والسرطاِن.

حتجُب كالًّ مَن األكسجني وأشعِة الشمِس، مما يؤدي إلى  وجودُ طبقِة نفٍط فوَق سطِح املاِء؟ . 7

توّقِف عملياِت التمثيِل الضوئّي للنباتاِت البحريِة.

                                               

سابًعا: اذكر أهم الفروِق بنَي 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 ـ احلجر الطيني ـ احلجر اجليريأهم الصخور املكونة لها

أسفل صخور الغطاءتوجد أسفل الصخور اخلازنة أو بالقرب منهامكان التواجد

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 )األسفل ـ األوسط واألعلى(العصر الطباشيري األسفلالعمر اجليولوجي

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: ميثل الشكل )أ( )مصيدة صدعية( 

ملحي(،  تداخل  )مصيدة  )ب(  والشكل 

أمعن النظر في الشكلني، ثم أجب عما 

يلي:

)أ(

       

)ب( 

حّددْ مكاَن جتّمِع النفِط في كلٍّ منُهما. 

بّررْ ذلَك.

الطبقاِت مساميٌة ومنفذة  	 ألنَّ هذِه 

وتعلوها  خازنٍة  كصخورٍ  وتصلُح 

صخورٌ غيُر منفذة تصلُح كصخورِ غطاٍء.

 

تاسًعا: لديَك املفاهيُم واملصطلحاُت التاليُة:

املصائد التركيبيةـ  مصائد القباب امللحيةـ  عدسات رمليةـ  مصائد مركبةـ  سطح عدم التوافق 

ـ مصائد ترسيبية ـ مصائد شعاب مرجانية ـ مصائد التغير اجلانبي ـ املصائد االستراجترافية ـ 

مصيدة تداخل ناري.

كّوْن خريطَة مفاهيَم تعكُس فهمَك للَعالقِة بنَي هذه املفاهيِم.

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 
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مما  كلٍّ  حدوِث  مْن  تستدلُّ  ماذا  عاشرًا: 

يلي:

وجودُ رشٍح نفطيٍّ على سطِح األرِض؟  1 .

يدلُّ على أنَّ النفَط قد هاجرَ مْن صخورِ 

املصدرِ إلى صخورِ اخلزاِن ثم إلى سطِح 

األرِض.

من  لعينات  اجليوكيميائي  التحليل  2 .

يدلُّ  فيها؟   القار  نسبة  ومعرفة  التربة 

على قرِب أو بعِد املصائِد النفطيِة.

يُخّزْن  لم  رواسَب  في  النفِط  وجودُ  3 .

فيها؟ يدلُّ على هجرِة النفِط.

البورفرينات؟  على  النفِط  احتواُء  4 .

يدلُّ على صحِة فرضيِة األصِل العضويِّ 

للنفِط.

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

)النفُط البارافيني(: نوٌع مَن النفِط يتميُز بلونِه اخملضرِّ ولزوجتِه املنخفضِة، ويحتوي على نسبٍة  1 .

مَن البارافينات.

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

)الهجرُة الثانويُة(: حركُة النفِط داخَل صخورِ اخلزاِن. 3 .

)مصائُد تداخالِت كتِل الصخور النارية(: مصائُد يتجمُع فيها النفُط في املناطِق التي تتصُل  4 .

عندها الطبقاُت الرسوبيُة بالكتِل الناريِة.

)املصائُد املركبُة(: مصائُد تتكوُن مْن أكثرَ مْن عنصٍر تركيبيٍّ واستراجترافي. 5 .

)اآلبار االستكشافيُة(: أوُل بئٍر حُتفُر في املكمِن الستخراِج النفِط. 6 .

ثاني عشر: اكتْب تقريرًا علميًّا حوَل التنقيِب اجليوفيزيائي عِن النفِط.

يجب أن يتناول التقرير العناصر التالية: 

	 دراسة اخلصائص الفيزيائية للطبقات األرضية.  

	 حتديد وجود التراكيب اجليولوجية.  

	 حتديد املوقع املرشح للحفر. 



132

	 املسح اجليوفيزيائي ويشمل :- 

املسح اجلذبي. 1 .

املسح املغناطيسي.  2 .

املسح السيزمي. 3 .

معاجلة املعلومات. 4 .

تفسير النتائج. 5 .
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الفصل الخامس

المياه الجوفّية

يتوقع من املتعلم في نهاية الفصل أن:
بالقشرة  اجلوفية  املياه  وتوزيع  مصادر  يوضح  � 

األرضية. 
يتعرف أنواع خزانات املياه اجلوفية. � 

يتعرف طرق استكشاف املياه اجلوفية. � 

يستقصي التقسيم الكيميائي للمياه اجلوفية. � 

في  املؤثرة  والعوامل  املائي  اخملزون  تغيرات  يوضح  � 

تخزين املياه اجلوفية. 
يتعرف موارد املياه اجلوفية في دولة اإلمارات العربية  � 

املتحدة. 
املياه  ملوثات  من  للحد  مختلفة  حلوالً  يقترح  � 

اجلوفية

يحتاج املتعلمون إلى مراجعة املفاهيم التالية:
املياه اجلوفية.  � 

املاء اجلوي.  � 

مياه مقرونة.  � 

مياه الصهير.  � 

الفعل الشعري. � 

خاصية االرتشاح.  � 

منسوب املاء اجلوفي.  � 

التبخر.  � 

امللوحة.  � 

نظرة شاملة إلى الفصل (نواتج التعلم): 

الخبرات والمفاهيم األساسية: 
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مخطط الفصل اخلامس

األنشطة املرافقةاملوضوعات
عدد 

احلصص

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

األرضية
1ورقة عمل رقم )1(

)5-3( أنواع خزانات املياه اجلوفية
1ورقة عمل رقم )2()5-4( استكشاف املياه اجلوفية

1ورقة عمل رقم )3()5-5( تغيرات اخملزون املائي

جّرب بنفسك )5-1()5-6( التقسيم الكيميائي للمياه اجلوفية
1تعيني ملوحة املياه اجلوفية

)5-7( تخزين املياه اجلوفية

جّرب بنفسك )2-5(
حساب مسامية عينة صخرية

جّرب بنفسك )3-5(
حساب نفاذية عينة تربة

ورقة عمل رقم )4(

1

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

)5-10( تلوث املياه اجلوفية
2

املشروع العلمي:
        *  دراسة العوامل املؤثرة على 

مسامية الصخر.
----------

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

----------أسئلة التقومي

7اجملموع
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المياه الجوفّية
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: استراتيجية بصرية
رقم  شفافة  املتعلمني  أمام  اعرض  � 

)13( والتي متثل الشكل )5-1(، ثم اطلب 

إلى املتعلمني اإلجابة عن األسئلة الواردة 

في كتاب الطالب: 

تعرضت  إذا  املاء  لقطرة  يحدث  	 ماذا 

ألشعة الشمس؟ 

دّرس:
مصادر املياه اجلوفّية

مناقشة صفّية:
اجلوفية  "املياه  حول  صفًيا  حوارًا  أدر  � 

كمصدر للماء العذب". 

ثم اطلب إلى املتعلمني التعرف على  � 

ومن  عام،  بشكل  العذب  املاء  نسب 

مصادره بشكل خاص. 

مفهوم  تقدمي  املتعلمني  إلى  واطلب  � 

املياه اجلوفية من خبراتهم السابقة. 

عصف ذهني:
مصادر  تقدمي  املتعلمني  إلــى  اطلب 

في  وضعها  على  والعمل  اجلوفية  املياه 

ثالث فئات )مصادر( وتقدمي تعريف لكل 

مياه  اجلوي،  املاء  املقرونة،  )املياه  مصدر 

الصهير(.
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توزيع المياه الجوفّية 
)التوزيع العمودي(

استراتيجية بصرّية:
والتي   ) � 14( رقم  شفافة  املتعلمني  أمام  اعرض 

التعرف على  إليهم  )5-2( واطلب  متثل الشكل 

عام  بشكل  اجلوفية  للمياه  العمودي  التوزيع 

تنفيذ  إليهم  اطلب  ثم  رئيسني،  نطاقني  في 

التالية في  األسئلة  لإلجابة عن   )1( ورقة عمل 

مجموعات متعاونة: 

سطح  حتت  املياه  توزيع  نطاقي  أسماء  	 اذكر 

األرض؟ 

	 رتب مناطق نطاق التهوية من أسفل إلى أعلى. 

	 ما أهمية منطقة ماء التربة؟ 

	 حدد مكان منسوب املاء اجلوفي. 

منّظم بياني: 
وّظف املنّظم البياني التالي في إجراء املقارنة بني مناطق نطاق التهوية. � 

وجه املقارنة
املنطقة

حدود أو امتداد 
املنطقة

حركة املياه

منطقة ماء التربة

املنطقة الوسطى

املنطقة الشعرية

مناقشة صفّية:
اطرح على املتعلمني التساؤالت التالية: � 

ما املقصود بنطاق التشّبع؟  1 .

ما املقصود باخلّزان الصخري للماء اجلوفي؟    2 .

اطلب إلى اجملموعات عرض ما توصلت إليه، ثم  � 

أدر نقاًشا حول ما يعرض.
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أنواع خّزانات المياه 
الجوفّية

الزمن المقترح: حصة واحدة

استراتيجية بصرّية: 
رقم  شفافة  املتعلمني  أمام  اعرض  � 

 )5-5  ،4-5( )15( والتي تتضمن األشكال 

املمثلة ألنواع خزانات املياه اجلوفية. 

منّظم بياني: 
هذه  تأمل  املتعلمني  إلــى  اطلب  � 

بينهما  فيما  املقارنة  وإجراء  األشكال 

وفق املنظم البياني التالي: 

وجه املقارنة 
نوع اخلزان 

تغذية اخلزاندرجة االنتشاروصف طبيعة اخلزان

اجلاثمة

املقيدة

احلرة

اطلب إلى اجملموعات اشتقاق تعريف لكل نوع من اخلزانات.   � 

اطلب إلى اجملموعات عرض ما توصلت إليه.   � 

اختم وقيّم: 
أدر حوارًا صفيًّا يقود إلى التوصل إلى صفات كل من اخلزانات الثالث.  � 

وّظف مراجعة القسم من كتاب التمارين واألنشطة في تقييم املتعلم. � 
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استكشاف المياه 
الجوفّية

بادئ الدرس:
طرائق  عن  املتعلم  درسه  ما  بربط  قم 

الدرس  مبوضوع  النفط  استكشاف 

اجلديد، وذلك بالطلب إلى املتعلمني ذكر 

طرائق استكشاف النفط وقم بتدوينها 

على السبورة.

درّس:
مفهوم  تقدمي  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

الطبقات املائية، ثم اطلب إليهم أن 

يعطوا أمثلة على هذه الطبقات.

النفط  استكشاف  طرائق  إلى  عد  � 

إلى  اطلب  ثم  السبورة،  املدّونة على 

املتعلمني توقع طرائق استكشاف املياه اجلوفية ثم حدد من خاللهم أهم طرائق استكشاف 

املياه اجلوفية.

منظم بياني:
اطلب إلى املتعلمني توظيف املنظم البياني التالي في الوصول إلى دور الطرائق  اجليولوجية  � 

في استكشاف املياه اجلوفية.

ما تشير اليهالطريقة اجليولوجية

التكوين الصخري

ارتفاع طبقات األرض وتاريخ 
املنطقة

مناقشة صفية:
اطرح على املتعلمني التساؤالت التالية: � 

اآلبار  حفر  اجليولوجية:  الطرائق  خالل  من  اجلوفية،  املياه  استكشاف  في  يلي  مما  كل  	 مادور 

االختبارية، استخدام جهاز االستيرسكوب؟

ناقش املتعلمني فيما توصلوا إليه، ثم قدم ملخًصا ميثل الطرائق اجليولوجية. � 
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يتعرفوا  أن  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

إجناز  خالل  من  اجليوفيزيائية،  الطرائق 

تتضمن  والتي   )2( رقم  العمل  ورقة 

التساؤالت التالية: 

التي  السطحية  حتت  الظروف  ما  1 .

معلومات  اجليوفيزيائية  الطرائق  تقدم 

عنها؟

على ماذا تعتمد طريقة اجلاذبية؟ 2 .

ماذا نستدل من وجود االختالفات في  3 .

الكثافة على سطح األرض؟

إال  اجلاذبية  طريقة  تستخدم  ال  ملاذا  4 .

في حاالت خاصة؟

مناقشة  املتعلمني  إلــى  واطلب  � 

مبدأ  حيث  من  السيزمية،  الطرائق 

واألجهزة  إجرائها  كيفية  عملها، 

املستخدمة في توظيفها.

ثم اطلب إلى املتعلمني تصنيف الطرائق السيزمية إلى نوعيها: الطريقة اجلانبية والطريقة  � 

العمودية، ثم اطلب إليهم إجراء مقارنة فيما بينهما من خالل حتديد وجه االختالف. 

اطلب إلى املتعلمني تعريف املقاومة الكهربائية لتكوين صخري، ثم اطلب إليهم أن يحددوا  � 

العوامل التي تؤثر في املقاومة الكهربائية للصخور.

اطلب اليهم أن يوضحوا كيفية إيجاد املقاومة الظاهرية للمواد حتت السطحية. � 

اختم وقّيم:
منّظم بياني:

اطلب إلى املتعلمني إعداد منظم بياني ميثل طرائق استكشاف املياه اجلوفية ودور كل طريقة: �

دور الطريقةطريقة االستكشاف

الطرائق اجليولوجية

الطرائق اجليوفيزيائية
- اجلاذبية

    - السيزمية
                   - املقاومة الكهربائية

اآلبار االختبارية
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تغّيرات المخزون المائي
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس:
اطلب إلى أحد املتعلمني أن يقدم تعريًفا 

اطلب  ثم  اجلوفي،  املاء  ملفهوم منسوب 

منسوب  ثبات  داللة  يوضح  أن  آخر  إلى 

املاء اجلوفي خلزان ما.

دّرس: 
تعلم تعاوني:

مجموعات  إلى  املتعلمني  قّسم  � 

متعاونة، ثم اطلب إليهم تنفيذ ورقة 

املؤثرة  العوامل  حول   )3( رقم  عمل 

في تغيرات اخملزون املائي والتي تتناول 

األسئلة التالية: 

	 ما العامالن الرئيسان املؤثران في تغير اخملزون املائي؟

	 ما املقصود بكل من: التعبئة، التصريف؟

	 ما اجتاه حركة املاء اجلوفي أثناء عملية تغير اخملزون املائي؟

	 ما العوامل املؤثرة في عملية التعبئة؟

	 كيف تتم عملية التصريف؟

مناقشة صفية: 
اطلب إلى كل مجموعة عرض ما توصلت إليه، ثم قّدم ملخًصا ميثل عاملي التغير في اخملزون  � 

املائي )التعبئة والتصريف(.

الينابيع،  املتعلمني تصنيف  إلى  اطلب  ثم  الينابيع،  تقدمي مفهوم  املتعلمني  أحد  إلى  اطلب  � 

اعتمادًا على أثر اجلاذبية األرضية مع تدفق املياه منها.
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منّظم بياني: 
بياني  بناء منّظم  املتعلمني  إلى   اطلب 

منها  تتدفق  التي  الينابيع  أنواع  يوضح 

املياه حتت تأثير اجلاذبية األرضية.

معدل التصريفنوع الينابيع

ينابيع 
املنخفضات

ينابيع 
التماس

ينابيع 
الكسور

الينابيع 
االرتوازية

مناقشة صفّية:
ناقش املتعلمني في النوع الثاني: الينابيع التي تتدفق منها املياه دون تأثير اجلاذبية األرضية من  � 

خالل طرح التساؤالت التالية:

	 ما نوع القوى التي تعمل على تدفق املياه من هذه الينابيع؟

	 مباذا تتميز مياه العيون أو الينابيع التي تتدفق منها املياه دون تأثير اجلاذبية األرضية؟

اآلبار: 

اطلب إلى أحد املتعلمني تقدمي تعريف ملفهوم البئر. � 

استراتيجية بصرية:
(  ثم اطرح األسئلة التالية: اعرض أمام املتعلمني شفافة رقم )16( والتي متثل الشكل )6-5. 1

حدد على الشفافة مكان مخروط االنخفاض. 2 .

اقترح تعريًفا ملفهوم مخروط االنخفاض. 3 .

ما سبب تكون مخروط االنخفاض؟ 4 .

ماذا يحدث خملروط االنخفاض عند زيادة سحب املاء اجلوفي لفترات طويلة؟ 5 .
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منّظم بياني:
اطلب إلى املتعلمني إجراء مقارنة بني  � 

من  والعميقة،  الضحلة  اآلبار  نوعي 

خالل املنظم البياني التالي:

مجال االستخدامكمية املياهالعمقنوع البئر

آبار 
ضحلة

آبار 
عميقة

اقتراح  املتعلمني  إلــى  اطلب  ثم  � 

لطريقة  تبًعا  لآلبار  آخر  تصنيف 

احلصول على املياه منها.

استراتيجية بصرّية:
والتي   ) � 17( رقم  شفافة  اعرض  ثم 

مفهوم  لتقدمي   )7-5( الشكل  متثل 

البئر االرتوازي.

اختم وقيم:
وّظف مراجعة القسم من كتاب التمارين واألنشطة لتقييم تعلم املتعلمني. � 
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التقسيم الكيميائي 
للمياه الجوفّية   

الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: عرض عملي
احضر كأسني يحتوي كل منهما على  � 

ماء صالح للشرب، دع الكأس األول كما 

الطعام  ملح  من  كمية  أضف  ثم  هو، 

النقي إلى الكأس الثاني.

اطلب إلى أحد املتعلمني تذوق محتوى  � 

كل كأس ثم وصف طعم املاء لزمالئه. 

دّرس:
اطرح التساؤالت التالية على املتعلمني: � 

مباذا ميكن أن تصنف املاء في كل كأس؟ 1 .

هل ميكن اعتماد امللوحة أساًسا لتقسيم املياه اجلوفية؟ 2 .

وّضح كيف تقسم املياه اجلوفية اعتماداً على تركيز األمالح الذائبة فيها. 3 .

متى تكون املياه اجلوفية صاحلة للشرب؟ 4 .

جّرب:
التمارين  كتاب  من   )1–5( جّرب  نشاط  تنفيذ  املتعلمني  إلى  اطلب  مياه،  عينة  ملوحة  لتعيني 

واألنشطة  )العمل في مجموعات متعاونة(، ثم ناقش املتعلمني فيما توصلوا إليه من نتائج، من 

خالل توظيف حتليل التجربة الواردة في كتاب التمارين واألنشطة.
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تخزين المياه الجوفية 
الزمن المقترح: حصة واحدة

بادئ الدرس: عرض عملي 
 – ترشيح  ورقة  الالزمة:  واألدوات  املواد 

من  –كمية  االسفنج  من  قطعة  قمع- 

دورق  ماء-  خشبية-  ثوم  مدقة  الرمل- 

مخروطي. 

طريقة العمل:

	 ضع ورقة الترشيح في القمع، ثم ضع 

القمع في الدورق اخملروطي ثم اسكب 

كمية من املاء. ماذا تالحظ؟ 

القمع،  في  االسفنج  قطعة  	 ضع 

املاء تدريجيا. ماذا  ثم اسكب فوقها 

تالحظ؟ 

	 اسكب كمية من الرمل داخل مدقة الثوم اخلشبية، ثم اسكب كمية من املاء في داخلها. 

ماذا تالحظ؟  1 .

أّي من احلاالت الثالث تعمل كخزان مائي؟ وملاذا؟  2 .

جّرب: 
قسم املتعلمني إلى مجموعات متعاونة.     � 

( من كتاب التمارين واألنشطة.  اطلب إلى املتعلمني تنفيذ جّرب )2-5 �

ناقش املتعلمني فيما توصلوا إليه من نتائج. � 

اطلب إلى املتعلمني تعريف املسامّية رياضًيا.  � 

مهارات رياضّية:
قم بحل املثال الوارد على حساب املسامّية من كتاب الطالب.  � 

اطلب إلى املتعلمني حّل أحد أسئلة القسم على حساب املسامّية لتدعيم التعلم.  � 

مناقشة صفّية:
ناقش املتعلمني في مفهومي املسامّية األولية واملسامّية الثانوية.   � 
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اطلب إلى املتعلمني إجراء مقارنة بني  � 

املسامية األولية واملسامية الثانوية بناء 

على ما سبق.  

العوامل املؤثرة في مسامية الصخور:

العالقة  إيجاد  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

بني حجم احلبيبات واملسامّية. 

استراتيجية بصرّية: 
رقم  شفافة  املتعلمني  أمام  اعرض  � 

)18( والتي متثل الشكل )8-5(. 

اطلب إلى املتعلمني أن يجدوا العالقة  � 

احلبيبات  تصنيف  ودرجــة  ترتيب  بني 

واملسامية. 

رقم  شفافة  املتعلمني  أمام  اعرض  � 

)19( والتي متثل الشكل )5-9(، ثم اطلب 

إلى املتعلمني إيجاد العالقة بني شكل احلبيبات ومسامية الصخر. 

املتعلمني  إلى  (، ثم اطلب  � 10-5( والتي متثل الشكل   )20( املتعلمني شفافة رقم  أمام  اعرض 

رقم  املتعلمني شفافة  أمام  اعرض  وأخيرًا  الصخر،  الضغط ومسامّية  أثر  العالقة بني  ايجاد 

)21( والتي متثل الشكل )5-11( واطلب إليهم إيجاد العالقة بني كمية ونوع املادة الالحمة بني 

حبيبات الصخر واملسامية. 

استراتيجية جدول:
( ثم اطلب اليهم تنفيذ ورقة  اعرض أمام املتعلمني شفافة رقم )22( والتي متثل اجلدول )1-5 �

عمل رقم )4( من كتاب التمارين واألنشطة. 

اطلب إلى املتعلمني عرض ما توصلوا إليه أمام اجملموعة الكاملة.  � 

قّدم ملخًصا بصورة منّظم بياني يوّضح تصنيف الصخور تبًعا ملساميتها، اعتمادًا على نسبة  � 

فراغاته إلى حجمه: 

نسبة الفراغات إلى احلجمدرجة املسامية

%20عالي املسامية

5-%20متوسط املسامية

اقل من  %5منخفض املسامية
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النفاذيّة: 

مناقشة صفّية: 
اطلب إليهم تقدمي مفهوم النفاذية،  � 

ثم اطلب إلى املتعلمني التعرف على 

وتقدمي  النفاذّية،  في  املؤثرة  العوامل 

البياني  املنظم  خالل  من  ملخص 

التالي: 

منظم بياني: 
العوامل املؤثرة 

في النفاذية
األثر في النفاذية

حجم حبيبات 
الصخر

درجة فرز 
احلبيبات

نوع وضغط 
السائل

تقدمي  املتعلمني  إلى  اطلب  وأخيرًا  � 

مفهوم معامل النفاذية. 

جّرب:
)قياس(  تقدير  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

بصورة  التربة  من  عينة  نفاذية 

تقريبية، من خالل تنفيذ نشاط جّرب 

واألنشطة  التمارين  كتاب  من   )3-5(

في مجموعات متعاونة. 

ناقش اجملموعات في ما توصلت إليه  � 

من نتائج. 

اختم وقيّم: 
عن  اإلجابة  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

من  القسم  مراجعة  أسئلة  بعض 

كتاب التمارين واألنشطة. 
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حركة المياه الجوفّية 
الزمن المقترح: حصتان

بادئ الدرس:
مناقشة صفّية:

عن  اإلجابة  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

األسئلة التالية: 

	 ما القوة احملركة للمياه اجلوفية؟   

املياه  حترك  سرعة  تعتمد  ماذا  	 على 

اجلوفية؟ 

دّرس:
قارن بني السريان الدوامي والسريان الصفائحي؟  � 

ثم اطلب إلى املتعلمني تقدمي مفهوم امليل الهيدروليكي والعالقة الرياضية التي توضح ذلك.  � 

ثم اطلب إلى املتعلمني تقدمي خالصة بالعوامل املؤثرة في حركة املياه اجلوفية.    � 
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موارد المياه في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة  

مناقشة صفّية:
املوارد  تصنيف  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

تقدمي  مع  وجوفية،  سطحية  إلى 

أمثلة على كل نوع. 

منظم بياني:
رقم  شفافة  املتعلمني  أمام  اعرض  � 

)23( والتي متثل املنظم البياني التالي، 

البيانات  إكمال  إليهم  اطلب  ثم 

فيه: 

أهم مميزاتهاأنواع اخلزانات الطبيعية

املياه اجلوفيه في الرواسب الفتاتية

املياه اجلوفيه في الصخور اجليرية

املياه اجلوفيه في النارية واملتحولة
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تلوث المياه الجوفّية 

استراتيجية بصرية:
الشفافات  املتعلمني  أمام  اعرض  � 

27( واملمثلة   ،26   ،25   ،24( ذوات األرقام 

لألشكال )5-13، 5-14، 5-15، 5-16(. ثم 

املؤثرة في  العوامل  املتعلمني في  ناقش 

تلوث املياه. 

اختم وقيّم:
إلى  العودة  املتعلمني  إلى  اطلب  � 

التمارين  كتاب  من  القسم  مراجعة 

بعضها  حّل  إليهم  واطلب  واألنشطة، 

لتقييم تعلمهم. 
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المشروع العلمي

اسم املشروع: 

مسامّية  في  املؤثرة  العوامل  دراسة 

الصخر.

فكرة املشروع: 

جمع عينات من صخور مسامّية من بيئة 

ثم  ومن  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

دراسة العوامل املؤثرة في مساميتها. 

الهدف من املشروع: 

تنمية مهارة البحث لدى املتعلمني.    1 .

توظيف الطريقة العلمية لتخطيط بحث طويل وتنفيذه. 2 .

يخطط جتارب ليتعرف على العوامل املؤثره في املسامية.   3 .

استنتاج أثر املسامّية على قدرة الصخر التخزينية وعلى النفاذّية. 4 .

التوقعات:

يكتسب املتعلمون مهارة البحث عن املسامية وأنواعها وأثرها. 1 .

متطلبات التنفيذ )املواد واألدوات(:                                         

عينات من صخور مسامية مختلفة بالدولة - ماء أو كيروسني - كؤوس وسحاحات - لهب وميزان 

حساس.
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اإلجراءات )خطوات العمل(:

جمع عينات لعمل جتارب لدراسة مايلي:  

أثر تصنيف احلبيبات في مسامية الصخر.  1 .

أثر شكل احلبيبات في مسامية الصخر. 2 .

أثر تضاغط احلبيبات في مسامية الصخر.  3 .

أثر متاسك احلبيبات في مسامية الصخر.. 4

النتائج والتوصيات:
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الجيولوجيا 
والمجتمع  

العيون واآلبار 

تنمية مهارة المطالعة:
قــراءة  املتعلمني  إلــى  اطــلــب   � 

الكتاب  من  ــار(  واآلب النص)العيون 

عن  اإلجابة  إليهم  اطلب  ثم  املقرر، 

األسئلة التالية فردياً: 

ما أهم املناطق في الدولة، من حيث  1 .

وجود املياه اجلوفية؟    

في  توجد  التي  العيون  أهــم  ما  2 .

الدولة؟  

مياه  في  املوجودة  العناصر  أهم  ما  3 .

تراكيزها  وما  اإلمــارات  بدولة  اآلبار 

)جزء في املليون(؟  
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إجابات أسئلة تقويم 
الفصل الخامس

التعريف  اخلاص  بأسلوبك  اكتب  أوالً: 

املناسب لكل من املفاهيم اآلتية:

املوجودُة  املياُه  هي  اجلوفيِة: . 1 املياِه 

نطاِق  في  الصخورِ  وشقوِق  مساِم  في 

التشّبِع أو حتَت منسوِب املاِء اجلوفّي.

مَن  يتكوُن  الذي  هو  املقروِن: . 2 املــاِء 

أو احملفوظِة في الصخورِ  املياِه احملبوسِة 

الرسوبيِة في أثناِء تكوِّنها وتصلُِّبها في 

قيعاِن البحارِ واحمليطاِت.

املنطقُة  هي  الشعريِة: . 3 املنطقِة 

التي يرتفُع اليها املاُء بواسطِة اخلاصّيِة 

الشعريِة.

هي كميُة التيارِ  املقاومِة الكهربائيِة: . 4

املارِّ عبرَ التكويِن الصخرّي عنَد تسليِط 

جهٍد كهربيٍّ بنَي وجهنِي متقابلنِي مْن وحدٍة مكعبٍة مَن املادِة.

االرتشاِح: هو تسّرُب كميٍة مَن األمطارِ إلى اخلزاناِت.. 5

( جزء/ مليون مَن األمالِح  املياه املاحلِة: هي املياُه التي حتتوي على )10000 إلى أقل من 100000. 6

الذائبِة.

هي النسبُة بنَي حجِم الفراغاِت في الصخرِ إلى حجِم الصخرِ األصلّي. املساميِة: . 7

: هي قدرُة الصخرِ على السماِح بإنفاذِ السائِل خاللُه.. 8 النفاذيِةِ

ثانًيا: اكتب املصطلَح العلميَّ الذي تدلُّ عليِه العباراُت التاليُة:  

(: املاُء الساقُط مَن الغالِف اجلويِّ في صورِة أمطارٍ أو ثلوٍج.    )املاُء اجلويُّ 1 .

)مياُه الصهيرِ(: املاُء املشتقُّ مْن حجراِت الصهيرِ في أثناِء تبلورِ وانفصاِل الصخورِ الناريِة.  2 .

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

مسافٍة  إلى  الصوتيِة  املوجِة  لوصوِل  الالزِم  الوقِت  قياِس  في  املستخدُم  اجلهازُ  )اجليوفون(:  4 .

معلومٍة ومختلفٍة. 

)النزُّ(: عمليُة انتقاِل جزٍء مَن املياِه في اجملاري املائيِة السطحيِة إلى املياِه اجلوفيِة الضحلِة.  5 .
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من  راسيا  حتفر  دائرية  حفر  )اآلبــارُ(:  6 .

املياه  إلى  للوصول  االرض  سطح 

اجلوفية. 

األَعلى  احلُد  األرضّي(:  املاِء  )منسوُب  7 .

لنطاِق التشّبِع. 

ثالًثا: اقترْح تفسيرًا علمًيا ملا يأتي:   

ألنَّ  منفذٍة. . 1 غيُر  الطينيُة  الصخورُ 

غيُر  وفراغاتِها  صغيرٌة  حبيباتِها 

متصلٍة فال تسمُح بسرياِن املياِه.

ثباُت منسوِب املاِء اجلوفّي أحيانًا في  2 .

نقطٍة ما. بسبِب تساوي كميِة املياِه 

املضافِة إلى اخلزاِن اجلوفيِّ مَع كميِة 

املياِه املسحوبِة أو املنصرفِة منُه.

اجلاثمِة  املائيِة  ــاِت  اخلــزان تــكــّوُن  3 .

)املعلقة(. تنتُج بسبِب وجودِ طبقاٍت 

غير منفذٍة محدودِة املساحِة وسَط 

طبقٍة منفذٍة كبيرٍة، مما يسمُح بتجمِع أجساٍم صغيرٍة مَن املاِء اجلوفيِّ محدودِ املساحِة، وعادًة 

ما تقُع في مستوى أعلى مْن مستوى املياِه اجلوفيِة الرئيسِة.

للمياِه  وحاملٍة  منفذٍة  طبقاٍت  مْن  تتكوُن  ألنَّها  انتشارًا. . 4 األكثُر  هي  احلرُة  اجلوفيُة  اخلزاناُت 

ها مْن أسفِل صخورٌ غيُر منفذٍة متنُع تسّرِب املاِء إلى أسفل وهذا التتابُع الطبقيُّ يُعدُّ  ويحدُّ

األكثرَ انتشارًا في الطبقاِت السطحيِة.

املياُه شديدُة امللوحِة غيُر صاحلٍة للشرِب. ألنَّها حتتوي على أكثر من 100000. 5 جزء/ مليون مَن 

األمالِح الذائبِة.

اذا تكّوَن الصخُر مْن حبيباٍت  درجَة تصنيِف احلبيباِت )الفرز( تؤثُر في مساميِة ونفاذيِة الصخورِ. . 6

خشنٍة وناعمٍة تقلُّ نفاذيُتُه لدخوِل احلبيباِت الناعمِة بنَي فراغاِت احلبيباِت الكبيرِة وبالتالي 

تقلُّ نسبُة الفراغاِت فتقلُّ املساميُة.

املياُه  إذا وجدْت  الدواميِّ وأحيانًا بالسرياِن الصفائحي. . 7 املياُه اجلوفيُة أحيانًا بالسرياِن  تتحرُك 

مناطَق ذاَت كهوٍف وفجواٍت متصلٍة ومبساماٍت كبيرٍة تكوُن شبيهًة بالسرياِن الدوامّي، أما إذا 

وِجدْت صخورٌ ذاُت فتحاٍت ومساٍم ضيقٍة فإّنها تتأثُر بقوى التوترِ السطحيِّ فتتحرُك في شكٍل 

صفائحّي.
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رابًعا: قارْن بنَي كلٍّ مما يلي: 

ينابيع املنخفضات وينابيع الكسور.  1 .

	 ينابيُع املنخفضات: يكوُن تصريُف املاِء فيها بطيًئا. 

ينابيُع الكسورِ: متتازُ بغزارِة تصريفها وإنتاِجها مَن املياِه.	  

املياه اجلوفية قليلة امللوحة واملياه اجلوفية املاحلة.   2 .

( جزء / مليون مَن األمالِح  املياُه اجلوفيُة قليلُة امللوحِة: حتتوي على )1000  إلى أقل من 10000	 

الذائبِة.

األمالِح  مَن  مليون   / جزء   )  	100000 من  أقل  إلى   10000( على  املاحلُة: حتتوي  اجلوفيُة  املياُه 

الذائبِة.

اآلبارُ الضحلة ُ واآلبارُ العميقُة.   3 .

اآلبارُ الضحلة: ال يتجاوزُ عمُقها 30	  مترًا - كميُة املياِه فيها قليلٌة. 

اآلبارُ العميقُة: يصُل عمُقها بضعَة مئاٍت مَن األمتارِ – كميُة املياِه فيها كبيرٌة.	   

خامًسا: اخترِ الكلمَة غيرَ املنسجمة علمًيا ثّم بررْ ذلَك:  

البقيُة فمْن  أما  التشّبِع،  املاِء في نطاِق  توزيَع  ألنَّها متثُل  التشّبِع، السبب: 	  الكلمة: منطقُة 

أشكاِل نطاِق التهويِة.

ألنَّها مَن الينابيِع التي تتدفُق منها املياُه دوَن تأثيرِ اجلاذبيِة  الكلمة: ينابيُع البراكنِي، السبب: 	 

األرضيِة. أما البقيُة فمَن الينابيِع التي تتدفُق منها املياُه حتَت تأثيرِ اجلاذبيِة االرضيِة.

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

املساميِة.

 

سادًسا: ما تأثيُر كلٍّ من: 

تقلُّ املساميُة. زيادُة حجِم احلبيباِت الصخريِة على مساميِة الصخورِ؟ . 1

تزدادُ املساميُة. جتانُس حجِم احلبيباِت على املساميِة؟ . 2

يؤدي إلى زيادِة النفاذيِة. تكّوُن الصخرِ مْن حبيباٍت خشنٍة على نفاذيِة الصخرِ؟ . 3

تقُل سرعُة حركِة  زيادُة قوى اجلذِب اجلزيّئ بنَي املاِء وحبيباِت الصخرِ على حركِة املاِء اجلوفّي؟ . 4

املاء ِاجلوفّي.
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سابعاً: ما العالقُة بنَي كلٍّ مما يلي:    

الصخرِ؟  ومساميُة  احلبيباِت  شكُل  1 .

حبيباٍت  مْن  تتكوُن  التي  الصخورُ 

تكوُن  ومتساويٍة  الشكِل  مستديرِة 

املتكونِة  أكثرَ مساميًة مَن الصخورِ 

مختلفٍة  أشكال  ذاِت  حبيباٍت  بنَي 

. ومدببِة احلوافِّ

الصخرِ؟  ومساميُة  احلبيباِت  حجُم  2 .

الصخرِ  حبيباِت  حجُم  قلَّ  فكلَّما 

زادْت مساميُة الصخرِ.

تلوُث املياِه اجلوفيِة ونوُع الصخورِ التي  3 .

طبقاٍت  في  املياِه  مرورِ  عند  بها؟  ميرُّ 

اجليري  احلجرِ  مثِل  عاليٍة  نفاذيٍة  ذاِت 

املشقِق أو احلصى، فإنَّ املياَه مترَّ فيها 

يتخللُها  املاَء  أن  حيث  تنقيٍة،  دوَن 

بسرعٍة، وبالعكِس فان املياَه التي مترُّ 

مما  تكوُن بطيئًة،  الرماِل  في حبيباِت 

يسمُح بتطهيرِها.

ثامًنا: اخترَ اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت اآلتية:

. * مساميِة الصخرِ. 1 تزدادُ كميُة املياِه اجلوفيِة اخملزونِة بزيادِة:  

. املياُه اجلوفيُة التي حتتوي على نسبِة أمالح 6500 جزٍء في املليون هي مياٌه: * قليلُة امللوحِة. 2

أيٌّ مَن األشكاِل اآلتيِة يبنُي العالقَة الصحيحَة بنَي العمِق و سرعِة حركِة املياِه اجلوفيِة في  3 .

الصخورِ؟

، كم  800 سم³. 4 صخٌر احلجُم الكليُّ للفراغاِت فيِه يساوي 200سم³     واحلجُم الكليُّ للصخرِ 

تكوُن مساميُة الصخرِ؟ * ٪25

إذا كانت مساميُة الصخرِ تساوي %20. 5 فكم تكوُن نسبُة احلجِم الكليُّ للفراغاِت إلى احلجِم 

4             3           2       1
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الكليِّ للحبيباِت؟ * 1 : 5

أفضَل  يُظِهُر  التاليِة  األشكاِل  أيُّ  6 .

درجٍة لتصنيِف احلبيباِت؟

مساميًة  األعلى  ميثُل  الذي  الشكُل  7 .

واألقلَّ نفاذيًة: 

؟ أيٌّ مَن الرموزِ التاليِة خلواصِّ الصخرِ تعدُّ األفضَل للخزاِن اجلوفيِّ 8 .

النفاذيةاملساميةالرمز

عاليةعالية4

توصُف العينُة الصخريُة التي حتتوي على فراغاٍت كبيرٍة غيرِ متصلٍة بنَي حبيباِت الصخرِ، بأنها  9 .

ذاُت: * مساميٍة عاليٍة. 

وترتيِبها نفسِه، ومسامُتها  احلبيباِت  نوِع  ثالَث عيناٍت حتتوي على  يبنُي  الشكُل في األسفِل  10 .

متصلٌة ولكنُّها تختلُف في قطرِ احلبيباِت، برأيَك أيُّ هذِه العيناِت لها األعلى نفاذية:

الصخر

املسامات

A B C
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تضاغَط  ميثُل  الصادّي  احملورُ  كاَن  إذا  11 .

ميثُل  السينيُّ  واحملــورُ  ــِب،  ــرواس ال

الذي  الشكَل  فإنَّ  الصخرِ،  مساميَة 

الرواسِب  تضاغِط  بنَي  العالقَة  ميثُل 

ومساميِة الصخورِ هو:

قطرَ  ميثُل  الصاديُّ  احملــورُ  كــاَن  إذا  12 .

نفاذيَة  ميثُل  السينيُّ  واحملورُ  احلبيباِت 

ميثُل  الــذي  الشكَل  فــإنَّ  الصخرِ، 

العالقَة بنَي قطرِ احلبيباِت ونفاذيِة الصخرِ هو:
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أربعَة  يبنُي  التالي  الشكُل  13 .

مقاطَع حتتوي على الكميِة مَن الرواسِب 

حجِم  في  مختلفٌة  ولكنَّها  نفسها، 

احلجم  أضفنا  فإذا  الرواسِب،  حبيبات 

فإنَّ  املقاطِع،  هذِه  إلى  املاِء  مَن  نفَسُه 

مْن  املاِء  مرورِ  يكوُن معدُل  الذي  املقطَع 

خاللِه أكبرَ ما ميكُن هو: 

أيٌّ مَن األشكاِل التاليِة يعمُل على زيادِة  املساميِة؟ 14 .

   

أيُّ األشكاِل التاليِة يبنُي َعالقًة صحيحًة بنَي نفاذيِة الصخرِ وسرعِة حركِة املياِه اجلوفيِة؟ 15 .

4            3           2       1

A    B 

خليط من حبيبات 
مختلفة األحجام

حبيبات متشابهة 
في احلجم

 C     D

حبيبات مرتبة حبيبات طينية
حسب احلجم
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2. Ignite Student Learning, Judy Willis. M.D, ASCD , 2006

3. Earth Science )Teacher's  Edition(, Holt Science & Technology, A Harcourt Education Company.
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