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مقدمة
عزيزي الطالب  

تتكام�ل أدلة التجارب العملية لفروع مواد العل�وم المختلفة )الفيزياء والكيمياء واألحياء وعلم األرض 
رة لكل فرع منها، من حيث المحتوى والمضمون، وتتماشى أيًضا مع طبيعة  )الجيولوجيا( (  مع الكتب المطوَّ
رة وفًقا ألحدث التوجهات  العلم بوصفه مادة وطريقة، وتعتمد في الوقت نفس�ه على فلس�فة المناهج المطوَّ

التي تنطلق من مبادئ التربية العلمية ومعاييرها العالمية.
وته�دف ه���ذه المناه���ج بمواده�ا التعليمية المختلف�ة - ومنها هذا الدلي�ل المصاحب لمقرر علم 
األرض  إل�ى تعزي�ز المفاهي�م والمه�ارات العلمية لديك، وإلى إكس�ابك مه�ارات االس�تقصاء العلمي، 
والطرائ�ق العلمية في تنفي�ذ التجارب العملية والرحالت الميدانية، وجمع البيانات وتس�جيلها، والتعامل 
مع الجداول والرسوم البيانية، واستخالص النتائج وتفسيرها. كما يهدف هذا الدليل العملي إلى إكسابك 

مهارات التعامل مع األدوات واألجهزة في المختبر.
ويتضم�ن ه�ذا الدلي�ل تج�ارب عملي�ة تتالءم م�ع محت�وى فصول كت�اب عل�م األرض، وفي س�ي�اق 
الموضوع��ات المقدم�ة في��ه، ويتضمن إرش�ادات عن كيفية التعامل مع التجارب وفق خطوات متسلسلة، 

من حيث تحديد المشكلة لكل تجربة، وأهدافها، وإرشادات السالمة والمواد واألدوات.
وإنن�ا إذ نق�دم لك هذا الدليل لنأمل أن تكون قادًرا على اس�تيعاب األهداف المنش�ودة وتحقيقها، من 
خ�الل تنفي�ذ التجارب ال�واردة فيه، وأن تتفاع�ل مع معلمك والمعنيي�ن في المختبر وف�ي الميدان تفاعاًل 
�ا في جمي�ع المجاالت والمس�تويات، بدًءا من مراعاة مبادئ األمن والس�المة، وم�روًرا بالتخطيط  إيجابيًّ

والتصميم والتجريب، وانتهاًء بالتحليل واالستنتاج.
والله نسأل التوفيق وتحقيق الفائدة المرجوة ألبنائنا على درب التقدم والنجاح.
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يتضم�ن هذا الدليل نوعين من النش�اطات المختبرية، هما: االس�تقصاء، ونش�اط "صّمم بنفس�ك". إذ 
تعرض تجارب االس�تقصاء مش�كلة ينبغي على الطالب حلها باستعمال الطريقة العلمية، ومن ثم التوصل 
إلى اس�تنتاج. وقد تعتمد اس�تنتاجاتك على مالحظاتك وحدها، أو على المالحظات التي أدلى بها جميع 
نة، وتفس�يرك له�ذه المالحظات أو البيانات. أما تجارب  ط�الب الصف، أو على البيانات التجريبية المدوَّ

"صّمم بنفسك"•فتهدف إلى مساعدتك على تصميم تجارب لإلجابة عن بعض المشكالت.

إن تنفي�ذ التجارب العملية يش�جعك على دراس�ة عل�م األرض؛ ألنها تجعل العم�ل المختبري مجدًيا 
وممتًعا. لذا ُصّممت النشاطات المختبرية لتحقيق األهداف اآلتية: 

• إثارة اهتمامك بالعلوم عامة، وبعلم األرض خاصة. 	

• تعزيز المفاهيم المهمة التي تدرسها في كتاب علم األرض. 	

• تتيح لك التحقق من بعض المعلومات العلمية التي تعلمتها. 	

• الذي 	 ك�تاب علم األرض  في  الض�روري وج�وده�ا  ليس من  أف�ك�ار علمية،  اكتش�اف  تتيح لك 
تدرسه. 

• دك هذا الدليل 	 تعرف بعض األدوات واألجهزة التي يستعملها علماء األرض. ووف�ق ذلك كله يزوِّ
بخبرات علمية في اسلوب عمل العلماء.

كم�ا يحتوي هذا الدلي�ل � باإلضافة إلى التجارب � على مزايا أخرى تتضمن كيفية كتابة تقرير التجربة، 
ورس�وٍم ل�أدوات المختبرية، ومعلومات عن الس�المة العام�ة واالتفاقية المتعلقة بها. ل�ذا عليك أن تقرأ 
إرشادات السالمة في المختبر، لكي يكون العمل آمًنا وممتًعا. وعندما تستعمل هذا الدليل ستجد أن علم 

األرض مادة مثيرة للتفكير، وسهلة الفهم في الوقت نفسه. 

كيف ت�ستعمل دليل التجارب العمليــــة؟
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يرصد العلماء المالحظات ويس�جلونها، ويجمعون البيانات ويحللونها، ويصوغون تعميمات حولها قبل 
تنفي�ذ التجارب وفي أثنائها. لذا عليك تدوين جمي�ع البيانات في تقرير التجربة، وتنظيمها بطريقة منطقية؛ 

لكي يسهل عليك تحليلها باستعمال الجداول واألشكال. 

ويجب أن يتضمن تقرير أيِّ تجربٍة العناصر اآلتية: 

العنوان: يمثل العنواُن موضوَع التقرير بوضوح. 

الفرضية: تعبير عن توقعات نتائج إجراء التجربة لحّل المشكلة قيد البحث. 

المواد واألدوات: قائمة بجميع المواد واألدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ التجربة. 

الخطوات: تصف كلُّ خطوة من خطوات العمل اإلجراءاِت التي يقوم بها الشخص وفق تعليمات معطاة. 

النتائ�ج: جميع البيانات والجداول والرس�وم البيانية والرس�وم التخطيطية، المس�تخدمة ف�ي التوصل إلى 
النتائج.

االستنتاجات: تعبير كتابي في نهاية التقرير يمثل تحليل البيانات التي ُجمعت. 

اقرأ الوصف اآلتي إلحدى التجارب، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

تع�د المس�امية ضرورية لتع�رف خصائص الخزان�ات الجوفية. وقد ُطل�ب إلى أح�د الهيدروجيولوجيين 
تحديد مس�امية عدة أنواع من الصخور، فقام بإجراء التجربة التالية: وَزَن العينات الصخرية، وس�جل وزن 
كل عين�ة ف�ي جدول ُأعد لهذه الغاية، ثم مأ عدة كؤوس بالماء - بعدد العينات الصخرية - س�عة كل منها 
mL 200، ث�م غم�ر العين�ات في الكؤوس بلطف،  وس�جل كمية  الماء المزاحة م�ن كل كأس، وفي اليوم 

التالي أخرج العينات من الماء ووزن كل عينة، ثم حس�ب الفرق بين وزن العينات بعد الغمر ووزنها وهي 
جافة قبل الغمر، وحدد من خالل ذلك حجم الفراغات. وحدد من كمية الماء المزاح من كل كأس حجَم 

العينات. ثم قسم حجم الفراغات على حجم العينة الكلي، وأوجد المسامية. 

كتابــــة تقريــــــر التجــربــة 
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أجب عن األسئلة اآلتية:
ما الهدف من التجربة؟ . 1

ما المواد الالزمة إلجراء التجربة؟ . 2

اكتب خطوات تنفيذ التجربة بصورة متسلسلة؟ . 3

 يبين الجدول 1 البيانات التى تم جمعها في هذه التجربة. اكتب استنتاجاتك عن التجربة اعتماًدا على بياناتك.. 4

الجدول 1

وزن العينة ا�سم ال�سخررقم العينة
الجافة

وزن العينة
بعد الغمر

حجم الفراغات
)وزن العينة الرطبة – وزن 

العينة الجافة(
الم�ساميةحجم العينة

كتابــــة تقريــــــر التجــربــة 
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مثِّ�ل البيان�ات المدونة ف�ي الجدول 1 في رس�م بياني، بحيث تكون مس�امية الصخ�ر على المحور . 5
)الصادي(، مستعماًل أقالًما ذات ألوان مختلفة في رسم النتائج.
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ال�سالمة في المختبر

احص�ل دائًم�ا عل�ى موافقة معلم�ك لبدء . 1
التجربة. 

ادرس الخطوات، واستفسر من معلمك إذا . 2
كان لديك تساؤالت. وتأكد من استيعابك 

جميع رموز السالمة في التجربة. 

اس�تخدم أدوات الس�المة التي ُزّودت بها، . 3
وعلي�ك ارتداء النظ�ارات الواقية ومعطف 
المختب�ر في جميع التج�ارب التي تتطلب 

استعمال المواد الكيميائية.

عندم�ا تس�خن أنب�وب اختب�ار علي�ك أن . 4
تجعل�ه مائ�اًل وفوهت�ه بعي�دة عن�ك وع�ن 

اآلخرين. 

وال . 5 المختب�ر،  ف�ي  تش�رب  وال  ت�أكل  ال 
تستنشق المواد الكيميائية، أو تتذوقها. 

إذا انس�كبت أي م�ادة كيميائي�ة فاغس�لها . 6
سريًعا بالماء، وأبلغ معلمك فوًرا. 

تع�ّرف م�كان طفاي�ة الحري�ق وبطاني�ات . 7
األولي�ة  اإلس�عافات  وأدوات  الحري�ق 

وجهاز إنذار الحريق. 

أبق جميع المواد بعي�دة عن اللهب، وانتبه . 8
جيًدا لمالبسك وخاصة الفضفاضة. 

إذا اش�تعلت الني�ران ف�ي مالبس�ك فغطها . 9
واله�رب  وإي�اك  الحري�ق،  ببطاني�ات 

ومالبسك مشتعلة. 

أبلغ معلمك عن أي حادث أو إصابة مهما . 10
كانت صغيرة.

اتبع الخطوات اآلتية بعد تنظيفك منطقة العمل:

أعد المواد إلى أماكنها. . 1

تخل�ص م�ن الم�واد الكيميائي�ة والم�واد . 2
األخ�رى تبًع�ا لتوجيه�ات معلمك. وضع 
كالًّ م�ن الزجاج المتكس�ر والمواد الصلبة 
ف�ي وع�اء النفاي�ات المخص�ص لذل�ك، 

وحذاِر أن تتخلص منها في المغسلة.

نظف منطقة عملك.. 3

اغس�ل يديك بالم�اء والصابون جي�ًدا بعد . 4
االنتهاء من المختبر.  

أغل�ق صنابير الماء ومفاتيح الغاز، وافصل . 5
جميع مصادر الكهرباء.

دليل التجارب العملية12



اتفاقية ال�سالمة

أن�ا  ق�رأت تعليم�ات الس�المة واإلس�عافات األولية أعاله 
ه إليَّ  واس�توعبتها، وأنا موافق عل�ى االلتزام بهذه التعليمات، وأيِّ تعليمات أخرى مكتوبة أو ش�فوية ُتوجَّ

من المعلم أو من المدرسة، وأتعهد بااللتزام بالتعليمات الموّجهة إلّى بكل دقة.

توقيع الطالب 

التاريخ  

ال�سالمة في المختبر

الإ�سعافات الأولية في المختبر

الإجراء الآمن الإ�سابة 
استعمل الماء البارد، وأبلغ معلمك فوًرا. الحروق

أوقف أي نزيف بالضغط المباشر على الجرح، وغطِّ الجرح بشاش معقم. واستعمل الجروح والكدمات
الكمادات الباردة للكدمات، وأبلغ معلمك فوًرا.

اترك الشخص مستلقًيا، وفّك المالبس الضيقة، وأبعد تجمع الطالب عنه، وأبلغ الإغماء
معلمك فوًرا. 

اغسلها بكمية وفيرة من الماء. اأي ج�سم غريب داخل العين 

ن المادة السامة المشكوك فيها، وأبلغ معلمك فوًرا.الت�سمم دوِّ

اغسلها بكميات وفيرة من الماء، وأبلغ معلمك فوًرا.مادة كيميائية تالم�ض الجلد
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الأمثلة المخاطر العالجالرمز الحتياطات
مخلفات التجربة قد تكون 

�سارة بالإن�سان.
بع�ض المواد الكيميائية، 

وبقايا المخلوقات الحية.
ل تتخل�ض من هذه المواد في 
المغ�سلة اأو في �سلة المهمالت.

تخل�ض من المخلفات وفق 
تعليمات المعلم.

مخلوقات ومواد حية قد 
ت�سّبب �سرًرا لالإن�سان.

البكتيريا، الفطريات ، الدم، 
الأن�سجة غير المحفوظة، 

المواد النباتية.

تجنب مالم�سة الجلد 
لهذه المواد، وارتد كمامة 

وقفازين.

اأبلغ معلمك في حالة حدوث 
مالم�سة للج�سم، واغ�سل يديك 

جيًدا.

الأ�سياء التي قد تحرق 
الجلد ب�سبب حرارتها اأو 

برودتها ال�سديدتين.

غليان ال�سوائل، ال�سخانات 
الكهربائية، الجليد الجاف، 

النيتروجين ال�سائل.
اذهب اإلى معلمك طلًبا لالإ�سعاف ا�ستعمال قفازات واقية.

الأولي.

ا�ستعمال الأدوات 
والزجاجيات التي تجرح 

الجلد ب�سهولة.

المق�سات، ال�سفرات، 
ال�سكاكين، الأدوات 

المدّببة، اأدوات الت�سريح، 
الزجاج المك�سور.

تعامل بحكمة مع الأداة، 
واتبع اإر�سادات ا�ستعمالها.

اذهب اإلى معلمك طلًبا لالإ�سعاف 
الأولي.

قد ت�سكل خطرًا على الجهاز 
التنف�سي.

الأمونيا، الأ�ستون، الكبريت 
ال�ساخن.

تاأكد من وجود تهوية جيدة، 
ول ت�سم الأبخرة مبا�سرة، 

وارتد كمامة.
اترك المنطقة، واأخبر معلمك 

فوًرا.

خطر محتمل من ال�سعقة 
الكهربائية اأو الحريق.

تاأري�ض غير �سحيح، �سوائل 
من�سكبة، تما�ض كهربائي، 

اأ�سالك معّراة.

تاأكد من التو�سيالت 
الكهربائية لالأجهزة 
بالتعاون مع معلمك.

ل تحاول اإ�سالح الأعطال 
الكهربائية، وا�ستعن بمعلمك 

فوًرا.

قد تهيج الجلد اأو الغ�ساء 
المخاطي للقناة التنف�سية.

حبوب اللقاح، كرات 
العث، �سلك المواعين، 

األياف الزجاج، برمنجنات 
البوتا�سيوم.

�سع واقًيا للغبار وارتد 
قفازين وتعامل مع المواد 

بحر�ض �سديد.
اذهب اإلى معلمك طلًبا لالإ�سعاف 

الأولي.

تتفاعل بع�ض المواد 
الكيميائية مع الأن�سجة 

والمواد الأخرى وتتلفها.

المبّي�سات مثل فوق اأك�سيد 
الهيدروجين والأحما�ض 

كحم�ض الكبريتيك، 
والقواعد كالأمونيا 

وهيدروك�سيد ال�سوديوم.

ارتد نظارة واقية، وقفازين، 
والب�ض معطف المختبر.

اغ�سل المنطقة الم�سابة بالماء، 
واأخبر معلمك بذلك.

ت�سبب الت�سمم اإذا ابُتلعت اأو 
ا�سُتن�سقت اأو لم�ست.

الزئبق، العديد من 
المركبات الفلزية، اليود، 

النباتات ال�سامة.
اتبع تعليمات معلمك.

اغ�سل يديك جيًدا بعد النتهاء 
من العمل، واذهب اإلى معلمك 

طلبًا لالإ�سعاف الأولي.

بع�ض الكيماويات التي 
ي�سهل ا�ستعالها باللهب، اأو 

بال�سرر، اأو عند تعر�سها 
للحرارة.

الكحول، الكيرو�سين، 
الأ�ستون، برمنجنات 

البوتا�سيوم ، المالب�ض، 
ال�سعر.

تجنب مناطق اللهب عند 
ا�ستخدام هذه الكيماويات.

اأبلغ معلمك طلًبا لالإ�سعاف
الأولي وا�ستخدم طفاية 

الحريق اإن وجدت.

ترك اللهب مفتوًحا ي�سبب 
الحريق.

ال�سعر، المالب�ض، الورق، 
المواد القابلة لال�ستعال.

ل تلب�ض المالب�ض الف�سفا�سة، 
واتبع تعليمات المعلم عند 

اإ�سعال اللهب اأو اإطفائه.

اأبلغ معلمك طلًبا لالإ�سعاف
الأولي وا�ستخدم طفاية 

الحريق اإن وجدت.

التخل�ض من 
المخلفات

ملوثات حيوية 
)بيولوجية(

درجة الحرارة 
الموؤذية

الأج�سام الحادة

الأبخرة ال�سارة

الكهرباء

المواد المهّيجة

المواد الكيميائية

المواد ال�سامة

مواد قابلة لال�ستعال

اللهب الم�ستعل

�سالمة العين
يجب دائًما ارتداء 
نظارة واقية عند 

العمل في المختبر.

وقاية المالب�ض
يظهر هذا الرمز عندما 

ت�سبب المواد بقًعا اأو 
حريًقا للمالب�ض.

�سالمة الحيوانات
ي�سير هذا الرمز 
اإلى التاأكيد على 

�سالمة المخلوقات 
الحية.

ن�ساط اإ�سعاعي
يظهر هذا الرمز 

عند ا�ستعمال 
مواد م�سعة.

غ�سل اليدين
اغ�سل يديك بعد 

كل تجربة بالماء 
وال�سابون قبل نزع 

النظارة الواقية.

رموز ال�سالمة في المختبر
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ا�صتق�صاءتجربة 1-1
نمو البلورات

تتكون بعض أنواع محاليل المعادن الملحية نتيجة تسرب ماء المطر خالل الصخر. فتتجمع هذه المحاليل 
في الفراغات أو الكسور الموجودة فيه، وعندما يتبخر الماء من المحلول يزداد تركيزه. وإذا أصبح المحلول 
ا فإن أيَّ تبخر يلي ذلك يؤدي إلى ترسب بعض هذه األمالح على هيئة بلورات. وُيعّد التبخر مسؤولاً  مشبعاً
عن ترسب الكثير من أشكال البلورات. ويمكننا أن نكّون العديد من البلورات باستعمال كميات قليلة من 

المحاليل فوق المشبعة.

الم�صكلة
كيف تتكون األشكال البلورية من المحاليل؟

الأهداف
• ُتشكل بلورات بتبخير الماء من المحاليل.

ا من األنظمة البلورية الرئيسة. • تتعرف عدداً

المواد والأدوات
A-D  مواد مذابة من   A-D محاليل من

حامل أنابيب اختبار 4 أنابيب اختبار   
4 أطباق بتري قلم تخطيط      

لهب بنزن ملعقة معدنية  
4 شرائح مجهرية  مالقط أنابيب اختبار 

مجهرمركب ماصة   
مصباح يدوي  

أو كهربائي

اإجراءات ال�صالمة

القف�ازات •  وارت�د  الواقي�ة  النظ�ارات  الب�س 
ومعط�ف المختبر، ول ترت�د مالبس فضفاضة 

عند تنفيذك التجربة.
ل بد من وجود قاطع كهربائي آلي )أوتوماتيكي( • 

ا عند اس�تعمال الكهرباء بالقرب من  وخصوصاً
مصدر مائي.

بع�ض المحاليل س�امة، وقد تهي�ج الجلد، لذا • 
علي�ك غس�ل يدي�ك بع�د النته�اء م�ن إجراء 
التجربة، واس�كب الماء في المغس�لة لتنظيفها 

من المواد.
ل تستنشق أي مساحيق أو أبخرة كيميائية؛ فقد • 

تكون سامة.
اس�تعمل قف�ازات عازلة للحرارة عن�د التعامل • 

مع األجسام الساخنة. 
اتبع تعليمات معلمك عند التخلص من الشرائح • 

المستعملة والمواد الكيميائية الخطرة.

التح�صير

ا�صتق�صاء

Growing Crystals
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ا�ستق�ساءتجربة 1-1

1 . A عن�ون أربع�ة أنابي�ب اختبار باألح�رف من
إل�ى D، وام�أ كل واح�د منه�ا إل�ى منتصفه 

دك بها معلمك. بالمحاليل التي يزوِّ

عنون أربعة أطب�اق بتري باألحرف من A إلى . 2
D، ث�م ض�ع قلي�اًل م�ن المذاب ف�ي كل طبق 

منها. 

استعمل ملقًطا لتس�خين األنبوب A على لهب . 3
بنزن إلى درجة حرارة م�توسطة )66oC تقريًبا( 
بين درج�ة حرارة الغرف�ة ونقط�����ة غلي���ان 

الم��اء.

أضف ملعقة من كل مذاب إلى المحلول المقابل . 4
له، ثم حركه بملعقة نظيفة، حتى يذوب معظمه.

عن�ون أرب�ع ش�رائح مجهري�ة باألح�رف من . 5
A إل�ى D. وضع قط�رة من المحل�ول الدافئ 

مس�تعماًل الماص�ة A عل�ى الش�ريحة A. ثم 
اغسل الماصة وجففها، وكرر هذه الخطوات 
مع جمي�ع المحاليل، ودّون وق�ت البداية في 

الجدول 2.

اجم�ع الش�رائح في م�ك��ان واح��د، وض�عها . 6
على بعد 15cm من المصب�اح الكهربائي حتى 

تظل دافئة. 

تفحص كل شريحة تحت المجهر مدة دقيقتين . 7
تقريًبا، وذلك في فترة تكّون البلورات. ودّون 
مش�اهداتك، عل�ى أن تش�مل الوق�ت ال�ذي 
تكّون�ت فيه البل�ورة، وكيف ظه�رت، وكيف 

ر تشكلها. تطوَّ

بع�د مضي 15 –•20 دقيقة ارس�م في الصفحة . 8
التالية البلورات التي نمت في الفراغ.

ال�سيغة الكيميائيةالمركب الكيميائيالمحلول

A)الّشّب )كبريتات األلومنيوم والبوتاسيوم المائيةAlK (SO
4
)

2
.12H

2
O

Bملح روشيلKNaC
4
H

4
O

6
.4H

2
O

Cأحادي هيدرات أسيتات النحاسCu (CH
3
COO)

2
.H

2
O

Dسداسي هيدرات أسيتات النحاس والكالسيومCaCu (CH
3
COO)

4
.6H

2
O

البيانات والمالحظات

خطوات العمل 

الجدول 1

الف�سل 1 المعادن16



ا�ستق�ساءتجربة 1-1

الم�ساهداتوقت البدايةالمحلول

A. الّشّب

B. ملح روشيل

C. أحادي هيدرات أسيتات النحاس

D. سداسي هيدرات أسيتات النحاس والكالسيوم

الجدول 2

ر�سوم البلورات

17 الف�سل 1 المعادن



ا�ستق�ساءتجربة 1-1

ر كل محلول. . 1 صف في الجدول 3 أدناه أشكال البلورات واأللوان التي تنتج عن تبخُّ

قارن نموذجك بالبلورات التي تتكون بصورة طبيعية. )اطلبها من معلمك أو استخرجها من اإلنترنت(. 2

ال�ستنتاج والتطبيق

اللون�سكل البلورةالمحلول

A. الّشّب

B. ملح روشيل

C. أحادي هيدرات أسيتات النحاس

D. سداسي هيدرات أسيتات النحاس والكالسيوم

الجدول 3

التحليل
ص�ف عملي�ة التبلور الناتجة عن التبخ�ر، آخًذا بعين االعتبار أمثلة التبلور األربعة التي ش�اهدتها. وتعّرف 

صها. ينات، ولخِّ آلية التكّون التي تنطبق على جميع العِّ

الف�سل 1 المعادن18



�سمم بنف�سكتجربة 1-2
رحلة ميدانية جيولوجية

يمكن القيام برحالت جيولوجية لجمع عينات معدنية وصخرية متنوعة، وتستطيع القيام بهذه الرحالت إلى 
المناط�ق الجبلية المحيطة بمنطقتك الس�كنية أو الكس�ارات أو المناجم القريبة؛ لتع�ّرف التركيب الصخري 
والحصول على عيِّنات معدنية وبلورية من العروق الموجودة في الصخر ، ويمكنك أحياًنا زيارة المنكشفات 
الصخرية التي توجد على امتداد بعض الطرق الفرعية ومجاري الشعاب واألودية. وتساعدك هذه الرحالت 

ف التاريخ الجيولوجي للمنطقة التي تعيش فيها من خالل دراستك لصخورها. على تعرُّ

الم�سكلة
ما نوع الصخور والمعادن الموجودة في منطقتك؟

الأهداف
مثيرة  ج�يولوجية  مع�الم  ذات  مناط�ق  تتعرف  •	

لالهتمام.
	•تجمع عيِّنات معدنية وصخرية مختلفة. 

	•تتعرف الصخور والمعادن.
	•تتعرف التركيب الصخري والمعدني لمنطقتك.

المواد والأدوات

اإجراءات ال�سالمة

• تجنب االقتراب من التضاريس الوعرة والصخور 	
المائي�ة  والمس�طحات  واالنجراف�ات  الح�ادة 

العميقة. 
• الب�س النظارات الواقية لحماية عينيك من قطع 	

الصخور المتطايرة.
• استخدم المطرقة بحذر.	
• وتجن�ب 	 بح�ذر،  منطقت�ك  محي�ط  �ص  تفحَّ

مالمس�ة النباتات والحيوانات الس�امة، واحذر 
من الطفيليات.

• الب�س القف�ازات الجلدي�ة ط�وال م�دة تنفي�ذ 	
التجربة.

• أبع�د حم�ض الهيدروكلوري�ك ع�ن جس�مك 	
وعينيك؛ لخطورته.

التح�سير

Geological Field Trip

مراجع عن جيولوجية المنطقة
حقيبة ظهر صغيرة

شاكوش جيولوجي )مطرقة(
حمض هيدروكلوريك مخفف

قفازات جلدية
ورق جرائد

كيس للعيِّنات
دفتر مالحظات

5 أشرطة الصقة
5 أقالم تخطيط متعددة األلوان

دليل ميداني للمعادن والصخور

إزميل
طعام 

ماء 
معجون واٍق من الشمس 

صفيحة بورسالن
مقياس موهس للقساوة
قميص يغطي الذراعين 

نظارات واقية
عدسة مكبرة
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2-1تجربة

ابح�ث مع أف�راد مجموعتك ع�ن جيولوجية . 1
منطقت�ك  من خالل قيامك برحل�ة علمية، أو 
عب�ر اإلنترنت والنش�رات والخرائط. واكتب 
ع�ن موقعي�ن أو ثالثة، عل�ى أن تك�ون مثيرة 
لالهتم�ام م�ن الناحي�ة الجيولوجية ويس�هل 

الوصول إليها.

ك جمي�ع المقترحات . 2 ادرس مع ط�الب صفِّ
لتحديد أنس�ب األماكن للقيام بالرحلة، آخًذا 
بعين االعتبار النواحي الجيولوجية والعملية، 

ومنها الزمن والتنقل.

جدول التعرف الميداني 

اكتب قائم�ة بالصخور والمع�ادن التي تتوقع . 3
أن تجدها في المكان الذي س�تتوجهون إليه. 
ودّون بع�ض الخصائص التي تس�اعدك على 

فها في الميدان. تعرُّ
تأكد م�ن المواد الت�ي س�تصطحبها معك في . 4

دفت�ر مالحظ�ات؛  مث�ل:  الميدان�ي؛  العم�ل 
واالتجاه�ات  منط�ق�ت�ك  م�وق��ع  لتدوي�ن 
الجغرافية واس�م الصخر ورس�م منكش�فات 
الصخ�ور، ووص�ف العيِّن�ات الصخرية التي 

تجمعها، والماء ومعدات السالمة.

البيانات والمالحظات

خطوات العمل 

�سمم بنف�سك

الف�سل 1 المعادن20



تجربة

جداول البيانات

التحليل
ص القس�اوة . 1 يتعيَّ�ن عليك بعد االنتهاء م�ن الرحلة الميدانية أن تتحقق من نتائج عملك الميداني بتفحُّ

وال�وزن النوعي واللون والمخدش والبريق والش�كل البلوري للعيِّن�ات المعدنية التي جمعتها. اعمل 
ج�دواًل يتضمن رق�م كلِّ عيِّنة وتعّرفك األولي )حدس�ك( للعيِّنات والفحوص الت�ي نفذتها وتعرفك 

النهائي لها.

تعاون مع زمالئك على تجميع البيانات على مستوى الصف في جدول واحد.. 2

اع�رض عيِّنات�ك مصحوبة ببطاقات تتضم�ن معلومات عن كل منها، واكت�ب مالحظات عن المعادن . 3
والصخور التي جمعها زمالؤك

�سمم بنف�سك1-2
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تجربة

ال�ستنتاج والتطبيق
أيُّ العيِّنات التي جمعتها أعجبتك؟ ولماذا؟ وأيها أكثر تميًزا على مستوى الصف؟ وضح إجابتك .. 1

أيُّ أنواع الصخور والمعادن أكثر شيوًعا في الموقع الذي ُجمعت منه العيِّنات؟ . 2

ما هي الخصائص الفيزيائية التي استخدمتها بشكل أكثر في تعرف المعادن الموجودة في منطقتك؟ . 3

صنف العينات التي جمعتها، مع ذكر آلية التصنيف التي اتبعتها. . 4

�سمم بنف�سك 1-2
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1-2تجربة

الم�سكلة
كيف نقارن صخور القمر بصخور األرض؟

الأهداف
ر نس�ب المكون�ات المعدني�ة ف�ي عيِّن�ات 	• تق�دِّ

صخور نارية.

تتعرُف أنواع الصخور النارية.	•

تقارن صخور القمر بصخور األرض.	•

المواد والأدوات
4 أنواع من صخور نارية من األرض

دليل الصخور النارية - صور لصخور القمر.
اإجراءات ال�سالمة

اح�ذر الح�واف الح�ادة عندم�ا تتعامل م�ع عيِّنات 
الصخ�ور النارية. ال تنتعل حذاًء مكش�وًفا في أثناء 

تنفيذ هذه التجربة في المختبر.

التح�سير

مقارنة �سخور القمر ب�سخور الأر�ض 

تتكون الصخور النارية عندما تبرد الصهارة. وُتصنف اعتماًدا على مكوناتها المعدنية ونسيجها؛ إذ تشير 
المكونات المعدنية إلى طبيعة الصهارة التي تكونت منها، في حين تبيِّن األنسجة كيف بردت الصهارة. 
عن  بمعلومات  تزودنا  حيث  األرض؛  على  النارية  الصخور  خصائص  تشبه  خصائص  القمر  ولصخور 

مكونات القمر، وكيف تكّون. 
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Comparing Lunar Rocks to 
Earth Rocks

مفتاح ال�سخور النارية
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1-2تجربة
خطوات العمل

11 تفّح�ص العين�ة الصخري�ة الت�ي ي�زّودك به�ا .
معلمك، وحدد نس�يجها، ه�ل حبيباتها ناعمة 

ن ذلك في الجدول 1. أم خشنة؟ دوِّ

21 نها. . ر نس�ب المع�ادن الغامق�ة الل�ون، ودوِّ قدِّ
ستساعدك هذه النسب على تصنيف الصخور إلى:

• فلس�ية "حمضية"•)فاتحة الل�ون أو رمادية، 	
مع وجود عدد قليل من المعادن الغامقة(. 

• متوسطة )نحو %50 معادن غامقة أو رمادية 	
غامقة(. 

• مافيَّ�ة "قاعدي�ة"•)تحت�وي أكث�ر م�ن 70% 	
معادن غامقة أو سوداء(.

31 نه�ا، ث�م صّنف�ه إلى . ر نس�بة الفلس�بار ودوِّ ق�دِّ
فلس�بار بوتاس�ي )زهري أو أبيض أو رمادي( 

وبالجيوكليز )أبيض أو رمادي أو مخطط(.

41 نه�ا، ف�إذا ل�م يحتو . ر نس�بة الكوارت�ز ودوِّ ق�دِّ
الصخ�ر عل�ى الكوارت�ز فإن�ه يتب�ع مجموع�ة 
الجاب�رو–•البازل�ت، وإذا احت�وى عل�ى أق�ل 
م�ن %10 م�ن الكوارت�ز فإن�ه يتب�ع مجموع�ة 
الديوريت-األنديزيت، وإذا احتوى على نسبة 
10 –•%40 م�ن الكوارت�ز فإن�ه يتب�ع مجموعة 

الجرانيت-الريوليت.

51 تع�ّرف عّين�ات الصخ�ور الناري�ة الت�ي لديك .
باس�تخدام المفت�اح الخ�اص به�ذه الصخ�ور 
ف�ي  الصحي�ح  اس�مها  واكت�ب   ،23 صفح�ة 

الجدول 1.

61 كرر الخطوات من 1 –•5 مع بقية العّينات..

71 انظ�ر إل�ى ص�ور صخ�ور القم�ر، واس�تخدم .
ف�ي  األس�ئلة  ع�ن  اإلجاب�ة  ف�ي  مش�اهداتك 

البندين؛ "حّلل"، و"استنتج وطبق". 

الن�صبة المئوية المقدرة الن�صيجالعينة ال�صخرية
للمعادن الغامقة

حم�صي، قاعدي، اأو 
ا�صم ال�صخرمتو�صط

1

2

3

4

الجدول 1

ا�صتق�صاء

البيانات والمالحظات
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1-2تجربة
التحليل

أيُّ العناصر أكثر شيوًعا في صخور القمر؟. 1

ر إجابتك.. 2 أيُّ صخور األرض أكثر شبًها بصخور القمر؟ فسِّ

ما أوجه الشبه واالختالف التي شاهدتها بين صخور األرض وصخور القمر؟. 3

ا�ستق�ساء
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ا�ستق�ساءتجربة 2-1
ال�ستنتاج والتطبيق

يعتقد العلماء أن العديد من طفوح الالبة قد تدفقت على س�طح القمر قبل ماليين الس�نين. فما الدليل . 1
على ذلك؟

تدل البقع الغامقة على س�طح القمر � عند رؤيتها من األرض � على تكش�فات ضخمة لصخور قاعدية . 2
موج�ودة ف�ي أودية فوهات بركاني�ة مترامية األطراف. ُت�رى، كيف وصلت هذه الصخ�ور هناك؟ وما 

الذي جعل هذه المناطق غامقة أكثر من بقية صخور سطح القمر؟

ا. ما العالقة بين الحجم الصغي�ر للحبيبات وكيفية تبريد . 3 حج�م حبيب�ات الصخور القمرية صغير نس�بيًّ
الالبة على سطح القمر؟
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�سمم بنف�سكتجربة 2-2
ال�سخور النارية: الحم�سية والقاعدية

ان من المعالم التي نميِّز بها الصخور  للصخور النارية خصائص كثيرة مختلفة؛ فاللون وحجم البلورات ُيَعدَّ
النارية بعضها من بعض. ويعتمد لون الصخور على نسبة السيليكا فيها؛ فكلما زادت نسبة السيليكا في 

الصخر أصبح لونه أفتح.
ويستفاد من حجم البلورات في تحديد سرعة التبلور؛ فالبلورات الصغيرة تشير إلى تبلور الصهارة بشكل 

سريع. أما البلورات الكبيرة فهي دليل على تبلورها ببطء.

التح�سير
الم�سكلة

كيف نميز أنواع الصخور النارية؟
الأهداف

تمي�ز بين أن�واع الصخور النارية بحس�ب 	•
حجم بلورات الصخر ولونه.

المواد والأدوات
4 عين�ات صخري�ة ناري�ة تمث�ل صخ�ور 	•

البازلت والريوليت والجابرو والجرانيت
عدسة مكبرة	•

دليل الصخور النارية	•

قفازات جلدية	•

اإجراءات ال�سالمة

اح�ذر الح�واف الح�ادة عندم�ا تتعامل م�ع عينات 	•
الصخور النارية.

انتبه؛ فقد تنكسر القطع الصخرية في أثناء العمل.	•

البس نظارات واقية عند تفحصك للصخور النارية.	•

اغسل يديك بعد استعمال الصخور في التجربة.	•

Igneous Rocks: Acidic and Basic
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�سمم بنف�سكتجربة 2-2

�سخور غامقة �سخور فاتحة الن�سيج المن�ساأ

بازلت ريوليت ناعم الحبيبات سطحي

جابرو جرانيت خشن الحبيبات جوفي

الجدول 2

الن�سيجالعينة ال�سخرية
حجم الحبيباتاللون العام لل�سخر)ناعم/ خ�سن(

ا�سم ال�سخر)كبير/ �سغير(

1

2

3

4

الجدول 1

البيانات والمالحظات

خطوات العمل
تفّحص العين�ات الصخرية التي يزّودك . 1

به�ا معلمك، وح�دد نس�يجها: هل هو 
ن ذلك  ناعم أم خش�ن الحبيب�ات؟ ودوِّ

في الجدول1.

تفحص حج�م وألوان بلورات العينات . 2

بالعي�ن المجردة وباس�تعمال العدس�ة المكبرة، ثم 
ن ذلك في الجدول1. صف اللون العام للعينة.  ودوِّ

تعّرف عيِّنات الصخور باس�تخدام المفتاح الخاص . 3
بالصخ�ور الناري�ة، المبين في الج�دول 2، واكتب 

اسمها الصحيح في الجدول1.
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�سمم بنف�سكتجربة 2-2
التحليل

أيُّ عينات الصخور التي فحصتها فاتحة اللون وأيها غامقة اللون؟. 1

أّي عّينات الصخور التي فحصتها يمكنك تمييز مكونات بعضها من بعض، من دون استخدام العدسة؟ . 2

أّي العينات تحتوي قدًرا أكبر من السيليكا؟ ولماذا؟ . 3

ا وأيها يمثل صخًرا جوفّي�ًا؟ فّسر إجابتك.. 4 أيُّ العّينات التي فحصتها تمثل صخًرا سطحيًّ

29 الف�سل 2 ال�سخور النارية



�سمم بنف�سكتجربة 2-2
ال�ستنتاج والتطبيق

يعتقد العلماء أن أنواع الصخور النارية تنشأ جميعها من نوع واحد من الصهارة، فلماذا تختلف بعضها . 1
عن بعض؟ 

يتغي�ر تركيب الصهارة التي تختلط بصخور القش�رة األرضية، وتصبح أكث�ر حمضية كلما زادت كمية . 2
نها على اليابس�ة ؟  المواد التي تختلط بها. اعتماًدا على ذلك، ما أنواع الصخور النارية التي تتوقع تكوُّ

وما األنواع التي تتوقع تكونها في قاع المحيط؟ فسر إجابتك.
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ا�ستق�ساءتجربة 3-1
Comparing Between Chemical 
Sedimentary Rocks

مقارنــة بين اأنـواع ال�سخــــــور 
الر�سوبية الكيميائية

هناك ثالثة أنواع رئيسة من الصخور الرسوبية: الفتاتية، والكيميائية الحيوية، والكيميائية. وتتشكل الصخور 
الصخور  أما  فل.  والطَّ الرملي  الحجر  ومنها  ببعض،  بعضها  الرسوبيات  تلتحم  عندما  الفتاتية  الرسوبية 
الرسوبية الكيميائية الحيوية ومنها الطباشير والكوكينا فتتشكل من بقايا المخلوقات التي كانت تعيش في 
الزمن الماضي، ثم دفنت وتصّخرت. في حين أن الصخور الرسوبية الكيميائية قد تتشكل عندما تترسب 
المعادن من محلول نتيجة تبخر المياه، أو من تفاعالت كيميائية بين األيونات الموجودة في محلول. ومن 

الصخور الرسوبية الكيميائية الشائعة: الحجر الجيري والصّوان والملح الصخري والجبس. 

الم�سكلة
المختلف�ة  األن�واع  بي�ن  التميي�ز  تس�تطيع  كي�ف 
للصخ�ور الكيميائي�ة؟ وكي�ف تتش�كل الصخ�ور 

الرسوبية الكيميائية؟

الأهداف
ُتميز بين أنواع الصخور الرسوبية الكيميائية.	•

ُتحاكي تشّكل الصخور الرسوبية الكيميائية.	•

المواد والأدوات

قطارة أنبوبا اختبار
حامل أنابيب اختبار محلول نترات الفضة

ماسك أنابيب اختبار 500 mL كأس مدّرجة
لهب بنزن

ماء
4 عينات صخور رسوبية 

كيميائية

مخبار مدرج حمض الخليك المخفف
محلول كلوريد الصوديوم

اإجراءات ال�سالمة

• احترس عند استعمال لهب بنزن ونترات الفضة. 	
• افت�رض دائًم�ا أن األدوات الزجاجية س�اخنة، 	

واستعمل القفازات عند اإلمساك بها.
• انتب�ه جيًدا عند اس�تعمال نت�رات الفضة؛ ألنها 	

تصب�غ المالب�س والجل�د؛ إذ ال يمك�ن إزال�ة 
الصبغ عن الجلد بسهولة. كما أن نترات الفضة 

ا. مادة سامة جدًّ
• البس النظ�ارات الواقية، واس�تعمل القفازات، 	

وارتد معطف المختبر في أثناء تنفيذ التجربة.

التح�سير
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ا�ستق�ساءتجربة

اس�كب الماء في الكأس إل�ى ثالثة أرباعها، . 1
ثم سخنها حتى يغلي الماء.

رّق�م أنبوب�ي االختب�ار 1 و2، وامأهما إلى . 2
الصودي�وم  كلوري�د  بمحل�ول  المنتص�ف 
باستعمال المخبار المدرج، ثم ضعهما على 

حامل أنابيب االختبار.
احم�ل أنب�وب األختب�ار 1 بالملق�ط وضعه . 3

ف�ي كأس ماء يغلي دون أن يصل إلى قاعها. 
ويكون في وضع رأسي، واستمر في تسخين 

أنب�وب االختب�ار حت�ى يتبخ�ر معظ�م الماء 
ال�ذي ف�ي ال�كأس، وبع�د 10 دقائ�ق تقريًبا 
تظهر بلورات بيضاء. س�ّجل مالحظاتك في 

الجدول 1.
أضف نقطتين من نترات الفضة إلى األنبوب . 4

رقم 2 بالقطارة، وراقب ما يحدث، وس�ّجل 
مالحظاتك. 

تفحص عينات الصخور الرس�وبية الكيميائية . 5
التي زودك بها معلمك. 

خطوات العمل 

البيانات والمالحظات 

المالحظاتاأنبوب اختبار

1

2

الجدول 1

الخ�سائ�ضاللونال�سخر

بشدة مع حمض أبيض إلى أصفر شاحبالحجر الجيري وتتفاعل  اللون،  رمادية  الجيرية  األحجار  معظم 
الخليك المخفف وتوجد عادة في صورة طبقات.

من عديم اللون إلى أبيضالملح الصخري كتلة  صورة   في  عادة  ويوجد  مكعبة،  بلورات  من  يتكون 
البلورات المتداخلة.

أبيض أو رمادي أو بّني الجبس
أو أحمر أو أخضر

صورة  في  عادة  ويظهر  رقيقة،  طبقات  فيه  توجد  وقد  ا،  جدًّ طري 
كتلية، وقد يكون سهل التفتت.

الجدول 2

3-1
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ا�ستق�ساءتجربة

التحليل 

ا�سم ال�سخرالعينة

1

2

3

الجدول 3

اس�تعمل المعلوم�ات ال�واردة ف�ي الج�دول 2  لمس�اعدتك عل�ى تعرف عين�ات الصخور الرس�وبية . 1
الكيميائية التي زّودك بها معلمك، ثم سّجل نتائجك في الجدول 3. 

كيف تشّكلت البلورات في أنبوب االختبار رقم 1؟. 2

3-1

ا قد حدث في أنبوب االختبار رقم 2؟. 3 كيف عرفت أن تفاعاًل كيميائيًّ
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ا�ستق�ساءتجربة 3-1
ال�ستنتاج والتطبيق

نة . 1 الحظ�ت في هذه التجربة تش��ّكل رس�وبيات من محلول ملح�ي، وأن العناص�ر الكيميائية المكوِّ
لملح الطعام هي نفسها التي تكّون معدن الهاليت أو الملح الصخري، فما هذه العناصر؟

ما المعالم الجيولوجية الخاصة التي وجدتها في الصخور الرسوبية الكيميائية؟. 2

بناًء على نتائج التجربة ما البيئات التي يمكن أن تتشكل فيها الصخور الرسوبية الكيميائية؟ ولماذا؟. 3
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�سمم بنف�سكتجربة 3-2
Recognizing of Metamorphic rocks       رف ال�سخور المتحولة َتعُّ

تتكون الصخور المتحولة عند تعرض الصخور )النارية أو الرسوبية أو المتحولة( إلى  حرارة أو ضغط أو 
كليهما، مما يؤدي إلى إعادة ترتيب المعادن وتكوين صخر جديد، وكلما كان تأثير الضغط والحرارة أكبر 
والمدة أطول ازداد مقدار التحول. وُتصنَّف الصخور المتحولة اعتماًدا على نسيجها إلى صخور متورقة 

وصخور غير متورقة ، ومن الصخور المتحولة المعروفة : الرخام ، والشيست، والنايس. 

التح�سير

الم�سكلة
كيف نتعرف الصخور المتحولة؟

الأهداف
تصنف الصخور المتحولة.	•

تتعرف أمثلة على صخور متحولة.	•

المواد والأدوات
عينات مختلفة تمثل صخوًرا متحولة، منها الرخام، 

والكوارتزيت، والشيست، والنايس واألردواز

عدسة مكبرة

حمض الهيدروكلوريك المخفف 

اإجراءات ال�سالمة
     

عينات 	• مع  تتعامل  عندما  الحادة  الحواف  احذر 
الصخور المتحولة. 

انتبه فقد تنكسر القطع الصخرية في أثناء العمل.	•

ال تنتعل حذاًء مكشوًفا في أثناء تنفيذ هذه التجربة 	•
في المختبر.

اغسل يديك بعد االنتهاء من التجربة.	•
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�سمم بنف�سكتجربة 3-2

الت�ي حصل�ت . 1 الصخري�ة  العين�ات  تفح�ص 
عليه�ا، ما لونه�ا؟ أيها يتكون م�ن لون واحد، 
ن ذلك في  وأيه�ا يتكون من أكثر من لون؟ ودوِّ

الجدول 1.
حدد نسيج العينات الصخرية، أيها ذات نسيج . 2

ن ذلك  متورق، وأيها نس�يجها غير متورق؟ دوِّ
في الجدول 1.

صف ش�كل وحجم الحبيبات، ه�ل لها نفس . 3
الحج�م والش�كل، أم ذات أش�كال مختلف�ة؟ 

ن ذلك في الجدول 1. دوِّ

هل العينة متجانسة التركيب؟ حدد المكونات . 4
المعدنية إن أمكن، وهل تستطيع تمييزها بالعين 

ن ذلك في الجدول 1. المجردة أم ال؟ دوِّ
باس�تخدام ج�دول 2  والمراج�ع الجيولوجية . 5

ن ذلك في  تع�رف نوع الصخ�ر المتح�ول. دوِّ
الجدول 1.

خطوات العمل 

اللونرقم العينة
الن�سيج

)متورق، غير 
متورق(

حجم الحبيبات 
و�سكلها

المكونات 
ا�سم ال�سخرالمعدنية

البيانات والمالحظات 
الجدول 1
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�سمم بنف�سكتجربة 3-2

ا�سم ال�سخرخ�سائ�ض ال�سخر الخارجيةالمكونات المعدنيةحجم الحبيباتالن�سيج

متورق
ناعمة، والمعادن 

ال تميز بالعين 
المجردة

معادن طينية ومايكا
صلبة، تتكسر على شكل 

صفائح رقيقة مسطحة
االردواز

متورق

متوسطة،  
وتستطيع تمييز 

المعادن المكونة 
لها

مايكا، تلك، جارنت، 
كوارتز، هورنبلند

ترتيب واضح للمعادن 
الصفائحية )المايكا( على 

شكل رقائق مرتبة فى 
صفوف متوزاية من السهل 

انفصالها وذات لمعان

الشيست

متورق )أشرطة(
كبيرة،  تستطيع 
تمييز المعادن 

المكونة لها

فلسبار ، كوارتز، مايكا، 
هورنبلند

تظهر على شكل أشرطة 
متبادلة بعضها فاتح 

وبعضها داكن
النايس

غير متورق
متوسطة إلى 
كبيرة الحجم

كوارتز

ا  صلب جدًّ
قساوته 7 وحبيباته 

متماسكة ومتالحمة يتحول 
عن الحجر الرملي.

كوارتزيت

غير متورق
ناعمة إلى خشنة  

حجم الحبيبات
كالسيت

تظهر به بلورات الكالسيت 
يتأثر باألحماض 

وقساوته 3
الرخام

)تابع( البيانات والمالحظات

الجدول 2
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�سمم بنف�سكتجربة 3-2
التحليل

ما أكثر الخصائص التي اعتمدت عليها لتصنيف عينات الصخور المتحولة ؟. 1

كيف استطعت تمييز الكوارتزيت من الرخام ؟ فسر إجابتك.. 2

لم�اذا تكون بعض أنواع الصخور المتحول�ة متورقة وبعضها اآلخر غير متورق؟ وما عالقتها بأنواع . 3
التحول؟ فسر إجابتك. 
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�سمم بنف�سكتجربة 3-2
ال�ستنتاج والتطبيق

 يتك�ون الرخ�ام من تح�ول الحجر الجي�ري. بناًء عل�ى الخصائص التي درس�تها في عين�ة الرخام، . 1
كيف يمكنك التمييز بينه وبين الحجر الجيري؟

ما العالقة بين الصخور المتحولة والصهارة؟ وهل يمكن إيجاد الصخور النارية والمتحولة بعضهما . 2
بالقرب من بعض على سطح األرض.
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ا�ستق�ساءتجربة 4-1
Measuring Permeability Rate            قيا�ض معدل النفاذية

لعلك الحظت تش�كل برك صغيرة بعد س�قوط األمطار على األرض، وعدم تش�كلها في مناطق أخرى. لماذا 
بقيت كمية من الماء على أحد السطحين دون اآلخر رغم أن كميتي األمطار في المكانين متساويتان؟ إن نفاذية 

المنطقة الزراعية أكثر من نفاذية الطرق المعّبدة. والنفاذية هي قابلية المادة لتمرير الماء من خاللها بسهولة. 

الم�سكلة
كي�ف يختلف مقدار نفاذ الم�اء باختالف مكونات 

التربة؟

الأهداف
 تقيس نفاذ الماء في أنواع مختلفة من التربة.	•
 تقارن نفاذية مواد نقية بخليط من المواد.	•

المواد والأدوات

 100 mL عدسة مكّبرة مخبار مدّرج سعة

ساعة إيقاف mL 100 رمل 

أربعة أربطة مطاطية mL 100 حصباء

أربع قطع قماش مربعة منفذة للماء mL 100 طين

أربعة كؤوس كبيرة
1000 mL 500 أو mL 

mL 100 تربة سيئة الفرز 
)أحجام حبيباتها غير متساوية( 

قمع زجاجي عدد 4

اإجراءات ال�سالمة

الب�س النظ�ارات الواقي�ة عن�د اس�تعمال الطي�ن 	•
الجاف؛ ألنه قد يثير الحساسية في العين واألنف، 

وامسح أي تناثر منه إذا حدث فوًرا.

 ارت�د معطف المختبر ف�ي أثناء التجربة واحذر أن 	•
تصبغ مالبسك.

التح�سير
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ا�ستق�ساءتجربة 4-1

تفح�ص الرم�ل والحصباء و الطي�ن والتربة . 1
اليدوي�ة، والح�ظ  بالعدس�ة  الف�رز  الس�يئة 
االخت�الف ف��ي ح�ج�م الحبيب��ات، وأي 
صف�ة أخرى يمك�ن مالحظته�ا. ودّون هذه 

المالحظات.

بّطن األقم�اع األربع�ة ببطانة م�ن القماش، . 2
وثب�ت القماش باألربط�ة المطاطية، ثم ضع 

قمًعا فوق كل كأس.

ضع ملء  mL 100 من الرمل في القم���ع األول،  . 3
الثان������ي، القم�ع  حصباء ف�ي   100  mL و 
الثال�ث،  القم�ع  ف�ي  طي�ن   100  mLو 
وmL 100 تربة س�يئة الفرز في القمع الرابع، 
واترك فراًغا اليقل عن cm 3 فوق كل عينة.

أض�ف الم�اء ف�ي القم�ع، ث�م توق�ف ع�ن . 4
اإلضاف�ة حتى يبدأ الترش�يح في الكأس، ثم 
انتظ�ر حتى تنتهي ه�ذه العملية. تخلص من 

هذا الماء الراشح.

ا في قمع . 5 أض�ف mL 100 من الم�اء تدريجيًّ
الرم�ل، وال تدع الماء ينس�كب من جوانب 
القمع. وابدأ التوقيت عندما يرشح الماء من 

القمع.

أوقف س�اعة اإليقاف عندم�ا يتوقف نزول . 6
الم�اء الراش�ح في القم�ع أو بع�د 5 دقائق. 
وسّجل الزمن إلى أقرب ثانية في الجدول1.

ِق�س كمي�ة الم�اء ال�ذي ت�م ترش�يحه ف�ي . 7
الكأس، وسّجلها.

ك�ّرر الخط�وات م�ن 4 –•7 م�ع الحصب�اء . 8
والطين.

الث�الث . 9 الم���واد  نف�اذي��ة  اح��س��ب 
بق�س��م�ة كمي�ة الم�اء ال�ذي تم رشحه في 
الكأس على زمن الترش�يح. واكتب النتيجة 

بوحدة mL/s  في الجدول.

قّدر نفاذية التربة الس�يئة الفرز، وسجلها في . 10
الجدول معتمًدا على نفاذية المواد الثالث.

كّرر الخطوات من 4 إلى 7 مع التربة الس�يئة . 11
ف�ي  وس�جلها  النفاذي�ة  واحس�ب  الف�رز، 

الجدول.

أو . 12 المغس�لة  ح�وض  ف�ي  الم�واد  تل�ق  ال 
س�لة المهم�الت، ب�ل تخلص منها حس�ب 

توجيهات معلمك.

خطوات العمل
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ا�ستق�ساءتجربة 4-1
البيانات والمالحظات

المالحظات

التربة ال�سيئة الفرزالطينالح�سباءالرمل

)s( مدة ترشيح الماء

)mL( كمية الماء الراشح

)mL/s( معدل النفاذية المقّدرة

)mL/s( معدل النفاذية المحسوبة

الجدول 1

الف�سل 4  المياه الجوفية42



ا�ستق�ساءتجربة 4-1
التحليل

مثِّل بياناتك في صورة أعمدة في الرسم البياني اآلتي:. 1

معدل النفاذية

قارن بين معدل النفاذية للمواد األربع.. 1

هل توقعت بدقة معدل نفاذية التربة السيئة الفرز؟ فسر إجابتك. . 2

m
L

s





المادة
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ا�ستق�ساءتجربة 4-1
ال�ستنتاج والتطبيق

في ضوء مالحظاتك للعينات، فّسر سبب اختالف نفاذيتها.. 1

كيف أّثر الفرز الجيد للمواد في النفاذية؟. 2

ه�ل تتوق�ع � اعتماًدا على نتائج هذه التجرب�ة � الحصول على ماء أكثر من بئر محفورة في الرمل، أم . 3
في الحصباء، أم في الطين، أم في التربة السيئة الفرز؟ فسر إجابتك.
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�سمم بنف�سكتجربة 4-2
Analysis of Drinking Water    تحليل مياه ال�سرب

تعد المياه الجوفية أحد مصادر المياه المهمة ، وتستخدم المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية في 
األغراض الزراعية والصناعية والمنزلية. وتعد مشكلة تلوث المياه الجوفية من المشاكل الخطيرة لصعوبة 
تنقيتها، ولتكاليفها الباهظة. ويعود منشأ الملوثات غالًبا إلى األنشطة البشرية. ولما كانت المياه الجوفية 
المستخدمة ألغراض الشرب تستخرج عن طريق اآلبار ومن ثم تنقل مباشرة إلى شبكة المياه، لذا كان 
ال بد من فحص مياه البئر على األقل مرة واحدة في العام، أما إذا كانت البئر في منطقة فيها مصادر تلوث 

كالمزارع ومكاب النفايات والمواد السامة، فحينئذ ال بد من فحصها بصورة دورية )مرة كل شهر(.

التح�سير

الم�سكلة
كي�ف يمكن�ك أن تق�رر م�دى صالحي�ة م�اء بئ�ر 

للشرب؟

الأهداف
تختبر نتائج فحوص أحد اآلبار.	•

تفسر نتائج الفحوص وتقّوم األضرار الصحية.	•

تكت�ب تقري�ًرا يص�ف نتائج الفح�وص متضمًنا 	•

قائمة باألضرار الصحية والتوصيات.
المواد والأدوات

ورق

حاسوب 

ادرس الج�دول 1 ال�ذي يعرض قائم�ة بالملوثات 
ه�ا األعلى المس�موح به، واألض�رار الصحية  َوَحدِّ
الت�ي قد تصيب اإلنس�ان، ومصادرها والمعالجات 
المحتمل�ة لتنقية المياه. )ُيعد تحدي�د الحد األعلى 
المس�موح به  من صالحية الهيئة العربية الس�عودية 
للمواصف�ات والمقاييس(. وال بد أن تكون معالجة 
ا، وأن تتم في موقع البئر، وال  المياه غير مكلفة نس�بيًّ

تؤثر سلًبا في المياه الجوفية. 

اختب�ر نتائج فح�ص البئر )الج�دول 2(، وحّدد بناًء 
عل�ى ذل�ك أي أض�رار صحي�ة محتملة ق�د تصيب 
اإلنس�ان، ثم صّمم تقريًرا عن اكتش�افاتك، وضمنه 
األض�رار الصحية ومقترح�ات ومعلومات أخرى، 
تعتق�د أنه�ا ضرورية، عل�ى أال يتجاوز ه�ذا التقرير 

صفحة واحدة.

خطوات العمل 
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�سمم بنف�سكتجربة 4-2
البيانات والمالحظات

الجدول 1 

الحد الأعلىالملوث
)ملجم/لتر( *

الأ�سرار التي قد ت�سيب 
المعالجة في م�سادر التلوثالإن�سان

الموقع
زرنيخ

Arsenic
المبيدات الحشرية، التخلص غير فقد الوزن، االكتئاب، السرطان0.01

المناسب من العوادم، التعدين
التناضح العكسي، 

الفلترة، التقطير

باريوم

Barium
0.7

سام للقلب واألوعية الدموية 
التناضح العكسي، الدهانات، حرق الديزل، التعدينواألعصاب

الترشيح، التقطير

البنزوبيرين

Benzopyrene
الكربون المنشطالتغليف بالقار، الوقود األحفوريالسرطان0.0007

كادميوم

Cadmium
تلف الكلية، تشوهات خلقية0.003

األسمدة، الصرف الصحي، 
الصرف الصناعي كالتخلص من 

البطاريات، مواقع المناجم

التناضح العكسي، 
الفلترة، التقطير

كروم

Chromium
0.05

سرطان الرئة، تلف للجهاز 
العصبي، ويتراكم في األعضاء

أنظمة الصرف، الصرف الصناعي، 
مواقع المناجم

التناضح العكسي، 
الفلترة، التقطير

4،2 - ثنائي كلوروفينوكسي 
حمض الخليك

2,4-D
مبيدات األعشاب، أنظمة معالجة السرطان، تلف الكلية والكبد0.07

الكربون المنشطاألعشاب المائية

ديوكسين

Dioxin
مبيدات األعشاب، صناعات الورق السرطان، تشوهات خلقية0.00000003

الكربون المنشطوالزيوت الصناعية.

سيانيد

Cyanide
0.07

تلف الغدة الدرقية والجهاز 
العصبي

األسمدة، التعدين، الكهربائيات، 
الفوالذ، إنتاج البالستيك

التبادل األيوني، 
التناضح العكسي، 

الكلورة

رصاص

Lead
0.01

ضعف في الذاكرة ومشكالت 
عصبية

الدهان، حرق الديزل، البطاريات،  
سبائك اللحام

الكربون المنشط، 
التبادل األيوني، 
التناضح العكسي

0.02ميثوكسي كلور
ضعف في النمو وضرر يلحق 

بالكبد والكلى واألعصاب

مبيدات الحشرات، مبيدات 
زراعية، المواشي والحيوانات 

األليفة
الكربون المنشط

نترات

Nitrate
مرافق المواشي، أنظمة الصرف مرض زرقة األطفال3 -10

الصحي، األسمدة
التناضح العكسي، 

الفلترة، التقطير

* الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس/ )SASO 409 )GS1025/200 / النسخة المعدلة لعام 1430ه� 
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�سمم بنف�سكتجربة 4-2

)تابع( الجدول 1 

الحد الأعلىالملوث
)ملجم/لتر(

الأ�سرار التي قد ت�سيب 
المعالجة في م�سادر التلوثالإن�سان

الموقع
بيكلورام

Picloram
مبيدات األعشاب والمبيدات تلف في الكبد والكلية0.5

الكربون المنشطالزراعية

ثاليوم

Thallium
اإللكترونيات، الزجاج، إنتاج تهيج الجلد0.002

األدوية
التبادل األيوني، 

التقطير

الجدول 2 
نتائج البئر 2نتائج البئر 1

الكمية )ملجم/لتر(الملوثالكمية )ملجم/لتر(الملوث
زرنيخ

Arsenic
0.045

زرنيخ

Arsenic
0.06

كادميوم

Cadmium
0.007

كادميوم

Cadmium
3.0

2,4-D0.012,4-D0.0000

رصاص

Lead
0.017

رصاص

Lead
0.001

ميثوكسي كلور

Methoxychlor
0.04

ميثوكسي كلور

Methoxychlor
0.00

نترات

Nitrate
0.01

نترات

Nitrate
0.0000000

بيكلورام

Picloram
0.000

بيكلورام

Picloram
0.000

ثاليوم

Thalium
0.000

ثاليوم

Thalium
0.00

)تابع(البيانات والمالحظات
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�سمم بنف�سكتجربة 4-2
التحليل

ما المعلومات التي قدمتها لصاحب البئر؟ ولماذا؟. 1

ما المعيار الذي استخدمته لتحديد ما إذا كان التحذير الصحي ضروريًّا؟. 2

هل اقترحت فحوًصا مائية إضافية؟ ولماذا؟. 3

ما المعالجات المائية التي اقترحتها؟ ولماذا؟. 4
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�سمم بنف�سكتجربة 4-2
ال�ستنتاج والتطبيق

ماذا استنتجت من مياه البئرين 1، 2؟. 1

ما المعلومات اإلضافية التي ترغب في اإلشارة إليها في تقريرك؟. 2

ل�و كنت مس�وؤاًل للهيئ�ة العربية الس�عودية للمواصفات والمقاييس ، فما اإلرش�ادات الت�ي ُتِعّدها . 3
لتحذير الناس من األضرار الصحية المحتملة التي تنجم عن مياه اآلبار؟
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�سمم بنف�سكتجربة

الم�سكلة
المغناطيس�ي  المج�ال  أنم�اط ق�وة  ترتب�ط  كي�ف 
لصخ�ور ق�اع المحيط مع تغي�رات قطبي�ة المجال 

المغناطيسي لأرض؟

 الأهداف
تستقصي آلية التمغنط.	 
تصم�م نموذًج�ا يوض�ح كي�ف ُتحف�ظ األنماط 	 

المغناطيسية في صخور قاع المحيط؟

المواد والأدوات
• أنبوب اختبار	
• سدادة أنبوب اختبار	
• برادة حديد	
• قضيب مغناطيسي	
• بوصلة  	
• مسطرة مترية	

اإجراءات ال�سالمة

ت�وّخ الحذر عندما تس�تخدم ب�رادة الحديد؛ وذلك 
بوض�ع النظ�ارة الواقي�ة؛ .علي�ك غس�ل يديك بعد 

االنتهاء من إجراء التجربة .

Magnetism and Ocean Ridges        المغناطي�سية وظهور المحيطات
ُتعد القياسات المغناطيسية للصخور البازلتية في قاع المحيط من األدلة على توسع قاع المحيط؛ فقد وجد 
أن شدة المجال المغناطيسي في قاع المحيط أكبر من شدة المجال المغناطيسي الحالي لأرض في بعض 
األماك�ن، وأق�ل في أماكن أخرى. وتش�ير هذه التغيرات إل�ى حدوث انقالبات في المجال المغناطيس�ي 

لأرض بصورة دورية عبر الزمن الجيولوجي.
ويمكن تفسيرهذه الظاهرة بصورة منطقية من خالل النموذج التالي: ضع برادة حديد في أنبوب اختبار، وضع 
مغناطيًس�ا بالقرب منه، ثم انقر األنبوب. س�وف تتمغنط حبيبات الحديد بحيث تشّكل كل حبة مغناطيًسا، كما 
تصط�ف هذه المغانط الصغيرة وتتخذ أوجهها اتجاًها واحًدا. وتمث�ل حبيبات الحديد الممغنطة هذه نموذًجا 
يحاك�ي المع�ادن المحتوية على الحديد في المواد المصهورة التي تخرج في صورة براكين على طول الحدود 
المتباعدة؛ إذ تصطف هذه المعادن في اتجاه المجال المغناطيسي نفسه لأرض. وعندما تبرد المواد المصهورة 
تحتفظ هذه المعادن باالتجاه المغناطيسي لأرض عند تبلورها، ويتشكل - نتيجة تقلبات المغناطيسية في قاع 

المحيط مع مرور الزمن - أنماط مغناطيسية متناظرة على جانبي ظهر المحيط، كما في الشكل 1.

التح�سير 

0.50.5 3.33.3 2.5 2.50.7 0.70

Gilbert
(-)

Gilbert
(-)

Gauss
(+)

Gauss
(+)

atuyam
(-)

atuya
(-)

جلبرت
(-)

جلبرت
(-)

جاوس
(+)

جاوس
(+)

ماتيوياما
(-)

ماتيوياما
(-)

runhe
(+)(+)

برونش

عمر القشرة المحيطية )ماليين السنين(
الشكل 1
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البيانات والمالحظات 

الملخص أو الرسم البياني.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

خطوات العمل   
صّم�م تجرب�ة باس�تخدام الم�واد واألدوات المش�ار 
إليه�ا ف�ي بداي�ة التجرب�ة، لدع�م النظرية الت�ي تنص 
عل�ى أن األنم�اط المغناطيس�ية الت�ي ش�وهدت ف�ي 
صخ�ور ق�اع المحي�ط ت�دل عل�ى ح�دوث انقالبات 
ف�ي المج�ال المغناطيس�ي ل�أرض. حيث ال تش�ير 
القياس�ات المغناطيس�ية لقاع المحيط إلى أن المجال 
ا، بل تش�ير إلى أن ش�دة  المغناطيس�ي ق�د انقلب حاليًّ
المجال المغناطيسي أكبر أو أقل من القيمة المتوسطة. 
ل�ذا يتعين عليك أن تتأكد أن اتحاد مجال مغناطيس�ي 
ضعيف )كالموج�ود في المعادن الحاملة للحديد في 
الصخ�ور الت�ي تمثله�ا ب�رادة الحديد( م�ع آخر قوي 

)مثل المجال المغناطيس�ي األرضي الممثل بقضيب 
المغناطيس(، يؤدي إلى نشأة مجال مغناطيسي واحد 
ش�دته أقوى أو أضعف من القيمة المتوسطة للمجال 
المغناطيسي. فماذا ستستعمل لتكتشف نقطة التحول، 

أْي لمعرفة أين حدثت التغيرات؟ 
اكتب قائمة بالمواد التي ستحتاج إليها.. 1
لخص تجربتك في بند البيانات والمالحظات. . 2

ويمكن�ك أيًضا أن تلخص تجربتك باس�تخدام 
الرسم البياني.

اع�رض م�ا خطط�ت ل�ه عل�ى معلم�ك لني�ل . 3
الموافقة منه قبل أن تنفذ خطتك.
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التحليل 
رّتب المواقع األربعة التالية حس�ب ش�دة المجال المغناطيس�ي،  بدًءا من األقوى : س�طح األرض، . 1

قضيب مغناطيسي، برادة الحديد )الممغنطة في أنبوب االختبار(، سطح قاع المحيط.

�       

�       

�       
على أي ُبعد تكون شدة المجال المغناطيسي لقضيب المغناطيس مساوية لشدة المجال المغناطيسي . 2

لأرض؟ وعالم يدل ذلك؟

�       

�       

�       
إذا حّركن�ا البوصل�ة بضع�ة س�نتمترات أخرى بعي�ًدا عن قضي�ب المغناطيس فهل تعتق�د أن المجال . 3

المغناطيس�ي الناج�م عن قضيب المغناطي�س والبوصلة مًعا عن�د هذه النقطة أكبر من ش�دة المجال 
المغناطيسي لأرض، أم أقل منها، أم مساوية لها؟

�       

�       

�       
هل المجال المغناطيس�ي في برادة الحديد أكبرمن المجال المغناطيس�ي لقضيب المغناطيس أم أقل . 4

منه؟

�      

�       

�       
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ال�ستنتاج والتطبيق
تشير قياسات المجال المغناطيسي لقاع المحيط إلى أن شدة المجال المغناطيسي أقوى من المجال . 1

المغناطيسي العادي في بعض المناطق، وأقل منها في مناطق أخرى. وّضح كيف تدعم هذه القياسات 
أن األرض قد تعرضت النقالبات في قطبية المجال المغناطيسي عبر فترات زمنية، إذا علمت أن هذه 

القياسات ال تشير مباشرة إلى أن القطبية المغناطيسية مقلوبة.

�       

�       

�       

فّسر تناظر المغناطيسية على جانبي ظهور المحيطات، كما في الشكل 1.. 2

�       

�       

�       
إذا كان ظهر المحيط يتوس�ع في اتجاه ش�رق - غرب وليس ش�مال –•جنوب فهل تتوقع أن تتش�كل . 3

أنماط تناظر مغناطيسي في صخور قاع المحيط؟ فسر إجابتك.

�       

�       

�       
متى يحدث انقالب للمجال المغناطيسي الحالي لأرض؟ فسر إجابتك.. 4

�      

�       

�       
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Earthquakes and Subduction Zones      الزلزل ونطاقات الطرح
ُتعد كثافة صخور الصفيحة الغاطسة 
أح�د العوام�ل التي تحدد س�لوكها؛ 
زاد  الصخ�ور  كثاف�ة  زادت  فكلم�ا 
معدل زاوية الغطس في الستار. ولما 
كانت القش�رة المتش�كلة قديًما أبرد 
م�ن القش�رة المتش�كلة حديًث�ا ، فإن 
كثافة القش�رة القديمة س�تكون أكبر، 
فتغط�س بمع�دل وزاوي�ة أكب�ر على 
طول نطاقات الطرح مقارنة بالقش�رة 

الحديث�ة. تح�دث معظم ال�زالزل عند حدود الصفائ�ح، ويمكن تصنيفها حس�ب عمق الب�ؤرة؛ فالزالزل 
العميق�ة تك�ون بؤرها أعمق م�ن km 300، بينما يقل عمق بؤر الزالزل الضحلة ع�ن km 70، أما الزالزل 

.300 km 70 و km المتوسطة فتقع بؤرها بين

التح�سير

الم�سكلة 
 ما العالقة بين نطاقات الطرح والزالزل؟

الأهداف
تكت�ب فرضي�ة ح�ول األعم�ار النس�بية لصخور 	 

قشرة تقع بين حّدي صفيحتين متقاربتين.

تس�تعمل بيان�ات زل�زال لرس�م مقط�ع عرض�ي 	 
لحدي صفيحتين متقاربين.

تقارن بين سلوك صفيحتي طرح. 	 

المواد والأدوات
• آلة حاسبة	

ال�سكل 1
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خطوات العمل
يبين الجدول 1 بيان�ات زلزالية لمنطقة محاذية . 1

ألخدود بيرو- تش�يلي. أس�قط جميع البيانات 
على رس�م بياني، على أن تمث�ل كل نقطة أحد 

هذه البيانات.

المحاذي�ة . 2 للمنطق�ة  الزلزالي�ة  البيان�ات  مّث�ل 
ألخدود التونجا على رسم بياني آخر.

�ا مس�تقيًما لبيان�ات أخ�دود بيرو-. 3 ارس�م خطًّ
تش�يلي، بحيث يكون أفضل خط مستقيم يمّثل 
البيانات و أكثر تطابًقا ويش�ير إلى اتجاهها غير 

أنه ليس من الضروري أن يمر بجميع النقاط .

ا مستقيًما أكثر تطابًقا لبيانات أخدود . 4 ارسم خطًّ
التونجا. 

البيانات والمالحظات

اأخدود التونجا اأخدود بيرو- ت�سيلي
)km( عمق البوؤرة خط الطول )°غرًبا( )km( عمق البوؤرة خط الطول )°غرًبا(

35 173.8 540 61.7
50 173.8 480 62.3
60 173.8 345 63.8
60 173.9 285 65.2
30 174.1 290 65.5
40 174.6 230 66.2
35 174.7 215 66.3
35 174.8 235 66.4
40 174.9 220 66.5
50 174.9 210 66.7
40 175.1 200 66.7

250 175.4 175 66.9
205 175.7 230 67.1
260 175.7 185 67.3
115 175.8 180 67.5
190 175.9 170 67.5
160 176.0 120 67.7
220 176.0 140 67.9
270 176.2 145 68.1
340 176.8 130 68.1
380 177.0 160 68.2

الجدول 1
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)تابع( البيانات والمالحظات

350 177.0 130 68.3
420 177.4 110 68.3
560 177.7 120 68.4
580 177.7 140 68.5
465 177.7 180 68.6
460 177.8 125 68.6
565 177.9 95 69.1
520 178.0 35 69.2
510 178.1 60 69.3
595 178.2 75 69.5
550 178.2 50 69.7
540 178.3 30 69.8
505 178.5 55 69.8
615 178.6 35 70.8
600 178.7
590 178.8
580 178.8
675 179.1
670 179.2

)تابع( الجدول 1

الر�سم البياني
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التحليل
ك�م يبع�د أخدود التونجا عن مرتفعات المحيط الهادي الش�رقية؟ إذا علمت أن درجة الطول الواحدة . 1

تع�ادل مس�افة km 100 تقريًب�ا، وأن قاع المحيط يتوس�ع 3cm/y، فم�ا الفترة الزمنية التي تس�تغرقها 
المواد التي تتشكل عند مرتفعات المحيط الهادي لتعبر هذه المسافة؟

�       

�       

�       
م�ا أعم�ق زل�زال في بيانات أخ�دود التونج�ا؟ إذا علمت أن الصفيحة التى تتش�كل عند مرتفع ش�رق . 2

. cm/y �ر معدل الغطس ب المحيط الهادي تغطس في أخدود التونجا، فقدِّ

�

�

إذا علم��ت أن م��واد الصفيح�ة الت�ى تتش��كل عند مرتفع ش�رق المحيط الهادي تغط�س في أخدود . 3
. cm/y �ر معدل الغطس ب بيرو-تشيلي فقدِّ

�

�

الرس�م البياني ألخدود بيرو- تش�يلي هو تقدير للحد بين صفيحتي نازكا وأميركا الجنوبية. حّدد على . 4
الرسم البياني كلتا الصفيحتين، ثم ارسم سهًما يشير إلى اتجاه حركة صفيحة نازكا.

الرس�م البيان�ي ألخ�دود التونجا هو تقدي�ر للح�د الصفائحي بين صفيحت�ي المحيط اله�ادي والهند . 5
وأس�تراليا،  حّدد على الرس�م البياني  كلتا الصفيحتين، ثم ارسم س�هًما يشير إلى اتجاه حركة صفيحة 

المحيط الهادي.
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ال�ستنتاج والتطبيق
قارن بين رس�مي األخدودين: التونجا وبيرو- تش�يلي من حيث: درجة االنح�دار ، ومقدار الكثافة ، . 1

وقدر المواد التي يتكونان منها. فّسر إجابتك. 

�       

�       

�       

�       
لخص مالحظاتك، مبيًنا صحة فرضيتك.. 2

�       

�       

�       

�       

�       

�       
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الم�سكلة
كيف تتأثر تدفقات الالب�ة بتغير الظروف التي أدت 

إلى تشكلها؟

 الأهداف
المصاحب�ة 	  الجيولوجي�ة  العملي�ات  تنم�ذج 

لتدفقات بتدفقات الالبة. 
تجمع بيانات حول بنية نموذج تدفق الالبة .	 

المواد والأدوات

ماء	•دلو	•
مضرب بيض	•لفافة بالستيكية	•
ورقة	•منقلة	•

• ساعة وقف	•مخلوط الكعك الجاف	
ملعقة كبيرة	•أعواد أسنان	•

•	1m×2m •لوح خشب	مسطرة مترية

• أداة الخط الرأسي	•شريط الصق ورقي	

حشوات خشبية 	•
وأسافين

شريط الصق	•

 علب�ة قه�وة ذات ثقب دائري ف�ي القاع قطره	•
2 سم

اإجراءات ال�سالمة  
• ضع النظاراة الواقية والبس معطف المختبر في 	

أثناء تنفيذ التجربة.
• نّظف المختبر فوًرا عند انسكاب بعض مخلوط 	

الكع�ك  على أرضي�ة المختب�ر. ونظف كذلك 
بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة.

• اس�تخدم علب�ة القه�وة برف�ق؛ حت�ى ال تج�رح 	
حواف الثقب الحادة يدك.

• تخلص من مزيج الكعك في نهاية التجربة وفق 	
تعليمات معلمك.

Modeling a Lava Flow        نمذجة  تدفق الالبة
يمكن أن تشكل تدفقات الالبة تضاريس معقدة ومتنوعة؛ فاألجزاء الخارجية لقنوات الالبة تشكل سدوًدا، 
في حين تش�كل األجزاء الداخلية تالاًل، ويمكن أن تتش�كل نطاقات قص على سطوح الالبة عندما تتدفق 
أجزاء منها بسرعة أكبر من أجزاء أخرى. وتعد النماذج في الغالب من أسهل الطرائق الستكشاف األنظمة 
الفيزيائية المعقدة، مثل تدفقات الالبة؛ إذ يمكنك اس�تعمال النموذج في دراس�ة طريقة تأثير وضع التدفق 

البركاني وانحدار السطح الذي يتدفق عليه في حجم البركان.

التح�سير 
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اعمل مع أربعة من زمالئك، واستعرض معهم . 1
قائمة المواد واألدوات. 

 صّم�م تجرب�ة تحاكي تدف�ق الالب�ة على أحد . 2
جوانب البركان، آخًذا في الحس�بان ميل المنحدر 
ومع�دل تدف�ق الالب�ة  ولزوجته�ا. م�ا المس�ائل 
الت�ي س�تبحثها؟ وكيف س�تقيس المتغيرات؟ وما 

البيانات التي ستجمعها؟

 صّمم ج�دواًل أو ج�داول لتس�جيل البيانات، . 3
على أن تش�مل خطتك الرس�وم البيانية والمقاطع 

العرضية لتمثيل خصائص الالبة. 

اع�رض خطت�ك على معلم�ك لتحص�ل على . 4
موافقته قبل تنفيذ التجربة.

خطوات العمل

البيانات والمالحظات
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�سمم بنف�سكتجربة

التحليل

استخدم مخططاتك البيانية التي أعددتها لوصف تطور تدفق الالبة . . 1

�

�

�

�

صف طبيعة قنوات الالبة ومواقعها والسدود والتالل وُنُطق القص التي الحظتها.. 2

�

�

�

�

�

لّخص نتائج تجربتك آخًذا في الحسبان ميل المنحدر ومعدل تدفق الالبة ولزوجتها.. 3

�

�

�

�

�
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ال�ستنتاج والتطبيق

م�ا وجه الش�به بي�ن نموذج�ك وتدفق الالب�ة الحقيقي؟ ص�ف خصائص النم�وذج الت�ي تنطبق على . 1
خصائص تدفق الالبة. وما الخصائص األخرى غير الحجم التي لم يحاكها النموذج ؟

�

�

�

�

�

�

يكون االنحدار طفيًفا على جانبي البراكين الدرعية، بينما يكون شديًدا على جانبي البراكين المخروطية . 2
والمرّكبة. توقع كيف تختلف تدفقات الالبة باختالف نوع البراكين بناًء على نتائج تجربتك.

�

�

�

�

�

�

الف�سل 6 البراكين62

6-1



ا�ستق�ساءتجربة

Analyzing Volcanic-Disaster Risk       تحليل اأخطار كوارث البراكين
في  منتصف شهر سبتمبر من عام 2010م زاد النشاط الزلزالي في جبل ميرابي في إندونيسيا. وفي نهاية شهر 
أكتوب�ر من العام نفس�ه ثار بركان ميرابي، مما أدى إلى تناثر الرماد البركان�ي في منطقة يوجياكارتا على بعد 
km 30 من منطقة البركان، وأدى إلى تشرد أكثر من 350 ألف شخص من المناطق المتأثرة بالبركان. وأدى 

كذلك إلى وفاة 353 ش�خًصا، الكثير منهم توفوا بس�بب الرماد البركاني. كما أّدى تناثر الرماد البركاني إلى 
دمار مساحات شاسعة من األراضي الزراعية والغابات المطيرة والممتلكات الخاصة.     

التح�سير

 الأهداف
تقّدر احتمالية كارثة بركانية.	 
تستقصي حجم األضرار الناجمة عن كوارث  البراكين.	 

بركان جبل  تاالنج أحد البراكين التي تقع في جزيرة 
سومطرة في إندونيسيا. يتضمن الجدول )2(بيانات 
تاريخية تتعلق بثورانات براكين مختلفة في جزيرتي 
سومطرة وجاوا. وس�وف تستعمل هذه البيانات في 
تقدي�ر االحتمالية الس�نوية لثوران ب�ركان ما، وذلك 

وفق العالقة اآلتية:

عدد الثورانات.
االحتمالية السنوية لثوران البركان = عدد السنوات

 ل�و اعتمدنا عل�ى بيانات حين الهولوس�ين مثاًل فإن 

)7 ثورانات(
احتمالي�ة ثوران بركان تاالنج هي: )10٫000 سنة(

. وتق�ع ه�ذه القيم�ة ضم�ن م�دى  7

10٫000
، أو 

االحتم�االت الس�نوية للقتل أو م�رض اإليدز، كما 
في الجدول 1.

إن الثوران�ات البركانية العنيفة التي حدثت قبل حين 
الهولوس�ين ه�ي فقط الت�ي تركت س�جالًّ موثًقا في 
الس�جالت الصخرية بصورة جيدة، بينما الثورانات 
البركاني�ة الصغي�رة الت�ي حدثت في الباليستوس�ين 

خطوات العمل

الم�سكلة
م�ا احتمالي�ة حدوث ث�وران أخر للب�ركان؟ وفي أي 
عام؟ وم�ا التكلفة المالية التي تتطلبه�ا حماية الناس 

من كوارث البركان؟

المواد والأدوات
الجدوالن 1 و 2.	•
آلة حاسبة.	•
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ا�ستق�ساءتجربة

المتأخ�ر غي�ر موثق�ة بص�ورة جيدة في الس�جالت 
الصخري�ة، ف�ال تتواف�ر بيان�ات حوله�ا؛ ل�ذا فعن�د 
حس�اب احتمالي�ة ث�وران براكي�ن الباليستوس�ين، 
اس�تعمل 10٫000 س�نة الخاصة بالهولوس�ين على 

أنها أساس للحساب.

واس�تعمل المعادلة السابقة، وبيانات الجدول 2 في 
اإلجابة عن األسئلة الواردة في بند )حّلل(.

البيانات والمالحظات

الحتمال ال�سنوي لكل �سخ�ضالحوادث

1/100سرقة السيارات

1/200احتراق المنازل

1/280الوفيات الناجمة عن أمراض القلب

1/500الوفيات الناجمة عن السرطان

1/6000الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات

1/10٫000الوفيات الناجمة عن القتل

1/11٫000الوفيات الناجمة عن مرض اإليدز

1/200٫000الوفيات الناجمة عن مرض السل

1/1٫000٫000الفوز بالمسابقات المحلية أو الدولية 

1/1٫400٫000الوفيات الناجمة عن البرق

1/2٫000٫000الوفيات الناجمة عن الفيضانات واألعاصير

1/6٫000٫000الوفيات الناجمة عن األعاصير البحرية

1/1٫000٫000 إلى 1/10٫000٫000الوفيات الناجمة عن تحطم الطائرات

مالحظة: قد يتغير نوع الحوادث واحتمالية وقوعها تبًعا للموقع الجغرافي والمجتمع.

الجدول 1
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 الجدول 2

الَمْعلم

الهولو�سينالبال�ستيو�سين المتاأخر
نوع الثورانات

�سغيرةمتو�سطةكبيرةعنيفةعنيفة

 Toba 32توبا

Peuet Sague  21بيويت سيج

Geureudong 123 جيوريودونج

Mount Sibayak 11جبل سيباياك

Mount Sinabung 21 جبل سينابانج

Helatoba Tarutung 1هيالتوبا تاروتونج

Mount Marapi 11323 جبل ميرابي

Mount Talang 43جبل تاالنج

Mount Sumbing 2جبل سمبنج

Ranau 1راناو

Besar 11بيسار

8271312المجموع

)تابع( البيانات والمالحظات

كمية المقذوفاتنوع الثورانات
تقذف أكثر من km3 10 من الرماد البركانيثورانات بركانية عنيفة
تقذف  km3 10-1من الرماد البركانيثورانات بركانية كبيرة

1km3 من الرماد البركانيثورانات بركانية متوسطة

تقذف أقل من km3 0.1  من الرماد البركانيثورانات بركانية صغيرة

 تتراوح فترات الثورانات البركانية في البالستيوسين المتأخر بين 10٫000 سنة إلى 100٫000 
سنة، أما في الهولوسين فهي أقل من 10٫000 سنة.

مالحظة:
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التحّليل 

بن�اًء على بيانات حين الهولوس�ين، ما احتمال حدوث ثوران بركاني ف�ي بركان جيوريودونج في هذه . 1
السنة؟

�       
ما احتمال حدوث ثوران بركاني متوسط الشدة في بركان جيوريودونج في هذه السنة؟. 2

�       
ما االحتمال السنوي لحدوث ثوران لبركان رانو؟. 3

�       

ما عدد الثورانات البركانية التي حدثت في إندونيسيا خالل ال� 10٫000 السنة الماضية حسب الجدول . 4
المعطى؟ 

�       
ما االحتمال السنوي لثوران أحد براكين إندونيسيا؟. 5

�       

�       
ما االحتمال السنوي لحدوث ثورانات بركانية صغيرة في إندونيسيا ؟وما قيمة الخسائر المادية الناجمة . 6

ع�ن البراكين الصغيرة التي حدثت في إندونيس�يا مع افتراض أن قيمة الخس�ائر الناجمة عن الكوارث 
البركانية للبراكين الصغيرة تساوي 375 مليون ريال سعودي؟

�       

�       

�       
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م�ا االحتمال الس�نوي لح�دوث ثورانات بركانية متوس�طة في إندونيس�يا؟ وما قيمة الخس�ائر المادية . 7
الناجمة عن البراكين المتوس�طة التي حدثت في إندونيس�يا مع افتراض أن قيمة الخس�ائر الناجمة عن 

الكوارث البركانية للبراكين المتوسطة تساوي 3.75 بليون ريال سعودي؟

�       

�       

�       
ما االحتمال السنوي لحدوث ثورانات بركانية كبيرة في إندونيسيا؟ وما قيمة الخسائر المادية الناجمة . 8

ع�ن البراكي�ن الكبيرة التي حدثت في إندونيس�يا م�ع افتراض أن قيمة الخس�ائر الناجمة عن الكوارث 
البركانية للبراكين الكبيرة تساوي 37.5 بليون ريال سعودي؟

�       

�       

�       
مستعيًنا ببيانات كل من البالستيوسين المتأخر والهولوسين، ما االحتمال السنوي لحدوث ثوران بركاني . 9

عنيف؟ وما قيمة الخسائر المادية الناجمة عن البراكين العنيفة التي حدثت في إندونيسيا مع افتراض أن 
قيمة الخسائر الناجمة عن الكوارث البركانية للبراكين العنيفة تساوي 375 بليون ريال سعودي؟

�       

�       

�       
ما التكلفة اإلجمالية الس�نوية للخس�ائر المادي�ة الناجمة عن الثورانات البركانية في إندونيس�يا ؟ وكم . 10

تبلغ هذه التكلفة إذا أّدى التضخم وتطور األراضي إلى رفع تكلفة الثوران البركاني إلى 100 ضعف؟

�       

�       
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ال�ستنتاج والتطبيق

فّكر في س�ببين يفس�ران لماذا تكون تقديراتك الحتم�االت توقع عدد الثوران�ات البركانية أقل ثالث . 1
مرات من العدد الفعلي لحدوث البراكين خالل القرن الحادي والعشرين.

�       

�       

�       

�       
ما التكلفة اإلجمالية السنوية لثوران البراكين، إذا كان عددها الفعلي يفوق ثالث مرات العدد المتوقع؟ . 2

استعمل ناتج سؤال 10.

�       

�       

�       

�       
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الم�سكلة
أين ستحدث الزالزل غالًبا في المرات القادمة؟

 الأهداف
تحّلل مواقع زالزل حديثة وقوتها وأعماقها. 	 

تتوقع أين ستحدث زالزل خالل بضعة أسابيع.	 
المواد والأدوات

 حاسوب موصول باإلنترنت.	•
• 6 أقالم رؤوسها مدببة مختلفة األلوان.	

Monitoring Earthquakesر�سُد الزلزل        
تجمع مواقع ومحطات الرصد العالمية أحدث الزالزل وتنش�رها في قوائم على اإلنترنت، ويتم تحديث 
ه�ذه القوائ�م كل 5 دقائق، وتش�مل الزالزل التي وقعت ف�ي جميع أنحاء العالم. وق�د يتراوح عددها بين 
300 و400 زلزال في الشهر، وتضم القوائم مكان الزلزال وقوته وعمقه. ويمكن تمثيل هذه البيانات على 

خريطة الستخدامها في توقع الزالزل التي ستحدث في المستقبل.

التح�سير 

تصفح مواقع اإلنترن�ت؛ للحصول على قائمة . 1
تتضم�ن بيان�ات ح�ول ال�زالزل م�ن المواقع 
المتخصصة، مثل المركز األوروبي المتوسطي 

لرصد الزالزل وهيئة المساحة األمريكية .
تع�ّرف األعم�دة التالي�ة في الج�دول، وهي: . 2

زمن حدوث الزل�زال، ودائرة العرض، وخط 
الط�ول، وعم�ق الزل�زال وقوته اس�تعمل قوة 
الزالزل الجس�مية )قوة الزلزال بناًء على سعة 

.)Mb التي يرمز إليها بالرمز ،P أمواج
الت�ي . 3 وأش�كالها  الرم�وز  أل�وان  م�ا  ق�ّرر 

ستستعملهما في خريطة مواقع الزالزل؛ على 
أن يش�ير لون الرم�ز إلى قوة الزلزال وش�كله 
إل�ى عمقه. وتعّرف ما الرموز المس�تعملة في 

مفتاح خريطتك، انظر الشكل 1.

حّدد البيانات الحديثة من قوائم مواقع الرصد . 4
العالمية للزالزل، ث�م حددها على الخريطة،  

باستخدام قلم الرصاص.
تأكد من صحة تحديدك لمواقع الزالزل على . 5

الخريطة، بعرضها على معلمك.
اس�تعمل قلًما رأس�ه مدب�ب لكتاب�ة الرموز في . 6

مفتاح خريطتك بصورة جيدة.
حّدد موقع كل زلزال على الخريطة باستعمال . 7

بيانات الزالزل في القائمة. ويمكن تنفيذ هذه 
المهم�ة بس�رعة، عل�ى أن يقرأ أح�د الطالب 

البيانات ويحددها طالب آخر على الخريطة.
8 .  ،5o×5o عيِّن منطق�ة على الخريطة مس�احتها

تتوقع حدوث زالزل فيها في األسبوع المقبل. 
أكمل العمودين 1 و 2 في الجدول 1 مس�تعيًنا . 9

ببياناتك.

خطوات العمل
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البيانات والمالحظات 

اللونقوة الزلزال

< 4

4-4.9

5-5.9

6-6.9

7-7.9

 >8

ال توجد بيانات

)km( اللونعمق الزلزال

0-50

51-100

101-150

151-200

201-250

 >250

ال توجد بيانات

خريطة العالم

ال�سكل 1
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)تابع( البيانات والمالحظات 

الزلزل التي حدثت فعاًل
الزلزل المتوقع حدوثها في منطقة 

5º × 5º م�ساحتها

الزلزل التي الزلزل المتوقعةن�سبة الزلزلعدد الزلزل
حدثت بعد توقعها

قوة الزلزال بح�سب 
مقيا�ض رختر

< 4

4-4.9

5-5.9

6-6.9

7-7.9

 >8

ال توجد بيانات

)km( عمق الزلزال

0-50

51-100

101-150

151-200

  >200

ال توجد بيانات

الجدول 1
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التحليل

ح�ّدد الفت�رة الزمنية باأليام بين أق�دم وأحدث زلزال من الزالزل الحديثة الت�ي حددتها على الخريطة . 1
مقربًة إلى أقرب ُعش�ر. ثم احس�ب معدل حدوث الزالزل التي وقعت في اليوم الواحد، في أثناء هذه 

الفترة الزمنية.

�

�

�

�

�

ما معدل حدوث الزالزل في المنطقة التي مساحتها ) 5o×5o( على الخريطة؟ . 2

�

�

�

�

�

توّقع عدد الزالزل التي تحدث في المنطقة التي مس�احتها ) 5o×5o( على الخريطة، األس�بوع المقبل، . 3
ر توقعك. ثم فسِّ

�

�

�

�
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اس�تعن ببيان�ات الج�دول 1 لمس�اعدتك عل�ى توقع عدد ال�زالزل وقوته�ا وعمقها الت�ي تحدث في . 4
األس�ابيع المقبل�ة في المنطقة ذات المس�احة ) 5o×5o(على الخريطة. وس�جل توقعات�ك في العمود 

الثالث في الجدول 1.

�

�

�

�

ال�ستنتاج والتطبيق

يبين الش�كل 1 حدود الصفائح األرضية الرئيس�ة. ما فرضيتك حول أنماط توزع الزالزل على س�طح . 1
األرض؟

�

�

�

�

احصل على بيانات األس�بوع الماضي من الموقع على اإلنترنت، وأكمل العمود 4 المتعلق بالمنطقة . 2
ذات المساحة )5o×5o( في الجدول 1، وكيف تتطابق توقعاتك مع األحداث الفعلية التي حدثت في 

ر إجابتك. األسبوع الماضي؟ فسِّ
�

�

�

�
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Earthquake News Report          تقرير ن�سرة اإخبارية عن الزلزل
يمك�ن وص�ف العديد م�ن المفاهيم العلمية بعم�ق لعامة الناس ممن لي�س لديهم دراية به�ذا الموضوع؛ 
ولتحقي�ق ذل�ك، البد من تحديد الفكرة العلمية )المس�تهدفة( التي تريد إيصالها ث�م تحديد مجموعة من 
األفكار الفرعية، أي ذات المستوى األدنى؛ حيث يؤدي استيعاب هذه األفكار إلى سهولة استيعاب الفكرة 
المس�تهدفة. ويمكن أن تش�كل األفكار ذات المستوى األقل نقاط تواصل مع عامة الناس إذا ُقدمت إليهم 
بأس�لوب التشبيه والمقارنة. وقد ال تش�كل هذه األفكار نقاط تواصل، وعندئذ يمكن النظر إليها على أنها 
فك�رة علمية يتفرع منها أفكار ذات مس�توى أقل منها، وهكذا. وف�ي الحقيقة معظم األفكار العلمية تتألف 
من نقاط تواصل معقولة يس�هل التعامل معها. لذا فإن إيصال الفكرة العلمية إلى عامة الناس يتطلب أواًل 

البحث عن أفكار فرعية مشتركة، ثم ربطها مًعا لبناء الفكرة العلمية لديهم.

التح�سير

الم�سكلة
كيف يمكنك إيص�ال معلومات تخصصية لعامة 

الناس؟
الأهداف

تعال�ج القضاي�ا المطروح�ة في إيص�ال أفكار 	 
تخصصية لعامة الناس.

تش�كل فريًق�ا لعم�ل ع�روض تقديمي�ة ع�ن 	 
الزالزل. 

تنفذ العروض التقديمية بطريقة بنّاءة.	 

المواد والأدوات
• مصادر بحث حول الزالزل	

• جهاز عرض الشفافيات	

• حاسب آلي مزود بخدمة اإلنترنت	

• لوحة إعالنات	

• لوازم الرسم	

• 	 A4 أوراق

الفر�سية
ما األش�ياء الثالثة المهمة الت�ي ينبغي أخذها في 

الحسبان عند التواصل مع عامة الناس؟
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خطوات العمل 
ق�ّرر بالتعاون مع أفراد مجموعتك نوع العرض . 1

الذي ستقدمونه. هل هو نشرة إخبارية، أم جزء 
من مجل�ة، أم عرض وثائق�ي، أم ندوة متلفزة؟ 
وما الغرض من هذا التقرير؟ وهل ستركز الفكرة 
الرئيسية على الجانب الجيولوجي أم التاريخي؟ 
وما دور كل عضو في إعداد العرض التقديمي؟

اس�تعن بالجدول 1 عل�ى معرف�ة أدوار أعضاء . 2
الفري�ق، ولك�ن ال تقي�د نفس�ك بواح�د منه�ا؛ 
حيث يتطلب كل دور منك البحث عن معلومات 
مختلفة عبر مجموعة من المصادر. وتشمل هذه 

المص�ادر ش�بكة اإلنترن�ت والمكتب�ة والكتب 
المدرسية والمجالت والمقابالت. كيف يمكن 

أن تقرر أي هذه المصادر غير موثوق فيها؟

عّين أدوار أعضاء الفريق، واكتب خططك، واعرضها . 3
على معلمك للتحقق منها قبل بدء البحث. 

مخط�ط . 4 إع�داد  عل�ى  بمالحظات�ك  اس�تعن 
تمهيدي، وأي معينات بصرية يتطلبها العرض، 
وناق�ش أف�راد المجموع�ة في ع�رض آخر، ثم 
اعرضه على معلمك للتحقق من صحته، وبعد 

ذلك تدّرب عليه.
البيانات والمالحظات 

الجدول 1

المنسق
يقدم منسق العرِض التقديمي األفكاَر ويلخصها، ويستعين بالخبراء، ويوفر سبل 

المراجعة والتقويم واستمرار العمل.

الجيولوجي
يفسر التعاريف الفنية، مثل الصفائح األرضية والصدع ونطق الطرح، ويفسر 

أسباب حدوث الزالزل.

مختص الزالزل
يصف كيف يتم تحديد موقع الزلزال وقياس قوته وشدته، ويصف كذلك األدوات 

والتقنيات المستعملة.

مؤرخ الزالزل
لديه معرفة بالزالزل التاريخية الكبرى، والدمار الناجم عنها، وآثارها االجتماعية. 

ويمكن أن يوفر تاريًخا لبداية علم الزالزل.

الجغرافي
يركز على مواقع الزالزل، ويفسر أي مناطق العالم أكثر عرضة للزالزل، ويفسر 

الزالزل المرتبطة مع التسونامي.

مختص الكوارث
يعمل مع الوكاالت الحكومية المختصة، ويوفر معلومات إجرائية للمشاهدين 

حول االستعداد للكوارث وإصالح األضرار.
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التحليل

دّون مالحظاتك عندما تشاهد عروض الفرق األخرى، مركًزا على المجاالت الثالثة اآلتية:

فكر في محتوى العرض التقديمي، هل هو شامل؟ وهل المقدمة فّعالة؟ وهل تضمن الملخص النقاط . 1
الرئيس�ة بصورة جيدة؟ وهل هناك أي مش�كالت كبيرة؟ وكيف يمكن لمقدمي العروض أن يحّس�نوا 

مستوى تناولهم لأحداث؟

ما وس�ائل التقنية التي اس�تعملها الفريق في عرض النقاط الرئيس�ة؟ وما النقاط الثانوية التي بالغوا في . 2
إبرازها، أو ما النقاط الرئيسة التي قللوا من شأنها؟

ه�ل ُع�رض المحت�وى العلمي بطريقة يس�هل اس�تيعابها؟ وهل اس�تأثرت بع�ض النق�اط بالمزيد من . 3
التوضيح؟ وأين استعملت الوسائل البصرية بفاعلية؟

مالحظات
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اختبار الفر�سية

هل دعمت بياناتك )فرضيتك(؟ ولماذا؟

        

        

ال�ستنتاج والتطبيق

اعمل نسخة من العرض التقديمي مع الرسوم التوضيحية ووزعه على المجموعات األخرى.. 1

اكتب فقرة على ورقة منفصلة تنقد فيها العروض التقديمية للفرق األخرى.. 2

هل اختلفت فرضيتك اآلن عما كانت عليه قبل إعداد مخططك وتقديمه؟ وضح إجابتك.. 3
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Geological Time scale سلم الزمن الجيولوجي�
ق�در عم�ر األرض بحوالي 4600 مليون س�نة. وقد تعاقب على س�طح األرض الكثير من األحداث، فمن 
نش�أة الجبال وظهور األس�ماك البدائية إلى انقراض الديناصورات ثم ظهور النباتات الزهرية والثدييات. 
وق�د ح�اول العلماء فهم هذه األحداث ودراس�تها؛  فقس�موا تاريخ األرض إلى وحدات زمنية، ودرس�وا 
التعاقب�ات الطبقي�ة ف�ي أماكن متعددة من س�طح األرض ث�م قاموا بعمل مضاه�اة بينها،  وقام�وا بتجميع 
األعم�دة الجيولوجي�ة وتركيبها، فحصلوا على عمود افتراضي طويل يضم أس�فله أقدم الصخور، وأعاله 

أحدثها، وقد سمي هذا العمود االفتراضي سلم الزمن الجيولوجي.

التح�سير
الم�سكلة

كيف يمكن بناء عمود جيولوجي؟
الأهداف

تصمم عم�وًدا جيولوجيًّ�ا باس�تعمال المضاهاة 	 
الصخرية بي�ن المقاطع الصخري�ة المأخوذة من 

مناطق مختلفة.
تستنتج المقصود بالعمود الجيولوجي.	 

المواد والأدوات
•  مقاطع ألربعة من التكشفات الصخرية تحتوي 	

أنواًعا مختلفة من الصخور الرسوبية؛ مع وجود 
دليل أو مفت�اح يبين أنواع الصخور الرس�وبية. 

كما هو موضح في الشكل 1.

• أقالم رصاص	
• أقالم تلوين	
• ممحاة	
• مقص	

اإجراءات ال�سالمة

احذر عند استعمال المقص.	•
تخلص من األوراق التالفة والقصاصات الورقية 	•

في سلة المهمالت.
حافظ على نظافة المختبر.	•

                           الف�سل 8 الأحافير وال�سجل ال�سخري78

�سمم بنف�سكتجربة 8-1



خطوات العمل



DCBA











ال�سكل 1

البيانات والمالحظات
ر�سم المقطع

تش�ارك أنت وزمالؤك في مجموعتك وتعرف . 1
مقط�ع  كل  ف�ي  الرس�وبية  الصخ�ور  أن�واع 

باستعمال دليل الصخور الرسوبية.

اعمل مضاهاة بي�ن المقاطع الصخرية األربعة . 2
في الشكل )1(.

الطبق�ات . 3 يمث�ل  �ا  جيولوجيًّ عم�وًدا  ارس�م 
الموجودة في المقاط�ع األربعة. ثم رقمها من 

أسفل إلى أعلى )1،2،3 وهكذا (.

مقاطع جيولوجية تحتوي على أنواع مختلفة من الصخور الرسوبية.
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التحليل

ما عدد الطبقات التي ُحصل عليها برسم العمود الجيولوجي بعد عمل مضاهاة بين المقاطع؟. 1

        

        

        

ما نوع أقدم طبقة؟ وما نوع أحدث طبقة؟. 2

        

        

        

كم مرة كانت الظروف مناسبة لترسيب الطين؟. 3

        

        

        

        

ماذا يسمى المقطع الذي يتم الحصول عليه بعد عمل المضاهاة؟. 4
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ال�ستنتاج والتطبيق

َعالَم يدل اختفاء بعض الطبقات الصخرية في المقاطع الصخرية؟. 1

        

        

        

        

افترض أن ُعمر طبقة الطباش�ير تس�اوي 65 مليون سنة فقدر عمر طبقة الرمل التي تعلوها وعمر طبقة . 2
الرمل التي تقع أسفل منها.
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ا�ستخدام الأحافير في الم�ساهاة ال�سخرية
Using Fossils in Rock Correlation

تفيد األحافير في مضاهاة الطبقات الصخرية، وقد اتضح من الدراسات الميدانية أن ثمة أنواًعا من األحافير 
يمكن االعتماد عليها أكثر من غيرها في عملية المضاهاة تسمى األحافير المرشدة Index Fossils، وتمتاز 
ا واس�ًعا )أي يمكن  هذه األحافير بأن لها عمًرا قصيًرا )أي أن انتش�ارها الرأس�ي محدد (، وانتش�اًرا جغرافيًّ
العث�ور عليه�ا ف�ي أماكن متع�ددة(، وفي حال عدم وج�ود أحافير مرش�دة يلجأ الجيولوجي�ون للمضاهاة 

بمجموعة من األحافير لكائنات حية عاشت مًعا في الفترة الزمنية نفسها.

الم�سكلة
كيف يس�اعد  اس�تخدام المضاه�اة اإلحفورية في 

استنتاج التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما.

الأهداف
• عل�ى  	 اعتم�اًدا  الصخري�ة  التتابع�ات  تطابــق 

محتواها األحفوري.
• تو�سح المقصود باألحفورة المرشدة. 	
• تعرف مشكالت استخدام المضاهاة 	

األحفورية والتغلب عليها.

المواد والأدوات 
• أقالم تلوين.	

• قلم رصاص.	

• 	. A،B الشكلين

اإجراءات ال�سالمة
• المحافظة على نظافة المختبر.	

• التخل�ص م�ن األوراق التالف�ة والقصاص�ات 	
الورقية في سلة المهمالت.

التح�سير
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خطوات العمل

البيانات والمالحظات

 A ال�سكل

المختلف�ة م�ن . 1 األن�واع   A الش�كل  ف�ي  ل�ّون 
األحافي�ر الموج�ودة في دليل األحافي�ر بألوان 
مختلفة باس�تخدام أق�الم التلوين، وابحث عن 
مثيالته�ا م�ن األحافير ف�ي المقاط�ع الصخرية 

ولّونها أيًضا.

�ا غامًقا يفص�ل  بين الطبق�ات التي . 2  ارس�م خطًّ

تحت�وي مجموع�ات مختلفة م�ن األحافير في 
كل مقطع من المقاطع الصخرية الثالثة.

ا متقطعة بين الطبقات التي تحتوي . 3 ارسم خطوطًّ
مجموعات متشابهة من األحافير.

4 ..B كرر الخطوات )1،2،3 ( على الشكل

50km 100km

دليل الأحافير:
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التحليل

في الشكل A: أي األحافير يمكن اعتبارها أحافير مرشدة؟ علل إجابتك.. 1

        

        

        

)تابع(البيانات والمالحظات

 B ال�سكل

 دليل الأحافير 
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في الشكل B ما عدد الطبقات في كل مقطع من المقاطع األربعة؟  أعِط تبريًرا حول عدد الطبقات. . 2

        

        

يالح�ظ في الش�كلين A و B وفرة ع�دد وأنواع األحافير؛ ما المبرر للمضاه�اة بمجموعة من األحافير . 3
وليس بأحفورة واحدة؟

        

        

        

ال�ستنتاج والتطبيق

اذكر ثالث خصائص يجب توافرها في أحفورة ما العتبارها أحفورة مرشدة.. 1

        

        

        

لماذا ال يؤخذ في الحسبان نوع الصخر عند المضاهاة األحفورية؟. 2

        

        

        

ما المشكالت التي تواجه الجيولوجي في أثناء قيامه بالمضاهاة األحفورية؟. 3
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