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الهدُف: استنتاُج بعِض الخصائِص العامِة التي تتميُز بِها المعادُن.

ُخُطواُتُ العمِل:
1 .  أحصُل على عيِّناٍت معدنيٍة مْن ُمعلِّمي/ ُمعلِّمتي.

ُلها في الجدوِل 1. ُص العيِّناِت المعدنيَة، وأحدُد ثالَث خصائَص تشترُك فيها المعادُن، وأسجِّ 2 .  أتفحَّ
ُلها  ًة أخرى، وأحدُد ثالَث خصائَص تختلُف فيها المعادُن عْن بعِضها وأسجِّ ُص العيِّناِت المعدنيَة مرَّ 3 .  أتفحَّ

في الجدوٍل 1
لُت إليها أمام باقي المجموعات. 4 . أعِرُض النتائج التي توصَّ

الخلفيُة العلميُة: تتكّوُن صخوُر القشرِة األرضيِة مَن المعادِن، وتشترُك المعادُن في خصائَص 
عٍة، وكذلَك تختلُف في خصائَص أخرى. فما الخصائَص العامُة التي تتشابُه فيها المعادُن؟  متنوِّ

وما الخصائُص التي تختلُف بِها عْن بعِضها؟

خصائُص المعادِنخصائُص المعادِن تجربٌة 
استهالليٌة

 الوحدُة 1: المعادُن.

الموادُّ واألدواُت:

عيِّناٌت معدنيٌة مختلفٌة، عدسٌة مكبِّرٌة، مطرقٌة جيولوجيٌة.

إرشاداُت السالمِة:
- الحذُر في أثناء التعامِل مَع عينات المعادِن ذات الحواِف الحادِة.



5  الوحدُة 1: المعادُن.

الجدوُل 1

الخصائُص التي تختلُف فيها المعادُن الخصائُص التي تشترُك فيها المعادُن

التحليُل واالستنتاُج:  
1. أستنتُج الخصائَص األساسيَة التي تشترُك فيها جميُع المعادِن.

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

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

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

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

ُر: هْل ُيعدُّ اللوُن مَن الخصائِص المميِّزِة للمعادِن؟ 2.  أفسِّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

3. أستنتُج: ما األدواُت التي يمكُن استخداُمها لقياِس مدى قساوِة المعادِن؟
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

ُح: ما المقصوُد بالمعدِن؟ 4. أوضِّ
.......................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................
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الخلفيُة العلميُة: ُتعدُّ البلَّورُة جسًما ُصلًبا ُمحاًطا بأوجٍه مستويٍة، ولها أشكاٌل هندسيٌة منتَظمٌة. 
فما أجزاُء البلَّورِة؟

 الوحدُة 1: المعادُن.

ورِة ُف عناصِر الشكِل الخارجيِّ للبلَّ ورِةتعرُّ ُف عناصِر الشكِل الخارجيِّ للبلَّ تعرُّ التجِربُة  1  

ُخُطواُتُ العمِل:
ماٍت تمثُِّل بلَّوراٍت  أتوزُع أنا وزمالئي/زميالتي إلى أربِع مجموعاٍت؛ بحيُث تأخُذ كلُّ مجموعٍة عينًة مْن مجسَّ  .1

مختلفَة األشكاِل.
ماِت التي تمثُِّل بلَّوراٍت مختلفَة األشكاِل. أتفحُص عناصَر الشكِل الخارجيِّ للمجسَّ  .2

مَة،  المجسَّ والزاويَة  البلَّوريَة،  والحافَة   ، البلَّوريَّ الوجَه  تمثُِّل:  ماِت  للمجسَّ الخارجيِّ  الشكِل  عناصَر  أحدُد   .3
والزاويَة بيَن الوجهْيِن في الجدوِل )1(.

ماِت البلَّورِة أماَم باقي المجموعاِت. ْلُت إلْيها عْن أجزاِء الشكِل الخارجيِّ لمجسَّ أعرُض النتائَج التي توصَّ  .4
ُمها المجموعاُت األخرى. ُن مالحظاتي عِن النتائِج التي تقدِّ أدوِّ  .5

ماِت البلَّورِة. ْلُت إلْيها مَع المجموعاِت األخرى؛ لتحديِد أجزاِء الشكِل الخارجيِّ لمجسَّ أناقُش النتائَج التي توصَّ  .6

الموادُّ واألدواُت:
بَة الشكِل، وغيَرها(.  ماٍت تمثُِّل بلَّوراٍت مختلفَة األشكاِل: )رباعيَة الشكِل، مكعَّ عيِّناٌت مْن مجسَّ

إرشاداُت السالمِة:
ِم البلَّورِة؛ إذا كاَنْت مصنوعًة مَن الزجاِج أِو الخشِب. - الحذُر في أثناِء التعامِل مَع مجسَّ

الهدُف: تحديُد عناصِر الشكِل الخارجيِّ للبلورِة.

الجدوُل 1
بلَّوراٌت مختلفُة 

مُةالحافُة البلَّوريَةالوجُه البلَّوريُّاألشكاِل الزاويُة بيَن الوجهْيِنالزاويُة المجسَّ



7  الوحدُة 1: المعادُن.

التحليُل واالستنتاُج:  
ماِت التي تمثُِّل بلَّوراٍت مختلفَة األشكاِل.  1. أحدُد عدَد األوجِه في المجسَّ

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

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

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

ماِت التي تمثُِّل بلَّوراٍت مختلفَة األشكاِل؟ 2.  أصُف: هْل هناَك تناظٌر بيَن والزوايا في المجسَّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

مختلفَة  بلَّوراٍت  تمثُِّل  التي  ماِت  المجسَّ في  البلَّورِة  أوجِه  تقاطِع  مْن  الناتجِة  الزاويِة  مقداُر  ما  أتوقُع:   .3
األشكاِل؟

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

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

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

ماِت التي تمثُِّل بلَّوراٍت مختلفَة األشكاِل. مِة في المجسَّ 4. أقارُن بيَن عدِد الحواِف البلَّوريِة والزوايا المجسَّ
.......................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................
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الخلفيُة العلميُة: تشترُك المعادُن جميُعها في خصائَص فيزيائيٍة؛ فهناَك خصائُص ضوئيٌة مثَل 
وغيَر  االنفصاِم  وسطوِح  والمكسِر  القساوِة  مثَل  تماسكيٌة  وأخرى  والحكاكِة،  والبريِق  اللوِن 

ذلَك. فكيَف ُيمِكنُني تحديُد خصائِص المعادِن الفيزيائيِة؟

الخصائُص الفيزيائيُة للمعادِنالخصائُص الفيزيائيُة للمعادِن التجِربُة  2  

ُخُطواُت العمِل:
أتوزُع أنا وزمالئي/زميالتي في مجموعاٍت صغيرٍة؛ بحيُث تأخُذ كلُّ مجموعٍة عيِّناٍت معدنيًة.  .1

أتفحُص العيِّناِت المعدنيَة التي حصْلُت علْيها.  .2
(، وعدِد  / الفلزيٌّ اللوِن، والحكاكِة، والبريِق )فلزيٌّ مثَل:  المعدنيِة،  للعيناِت  الفيزيائيَة  الخصائَص  أحدُد   .3

سطوِح االنفصاِم،والَمكسِر، والقساوِة.
ُن الخصائَص الفيزيائيَة التي الحْظُتها في العيِّناِت المعدنيِة في الجدوِل 2 الذي  يتضمُن: اسَم المعدِن،  أدوِّ  .4

واللَّوَن، والحكاكَة، والبريَق، وعدَد سطوِح االنفصاِم، وشكَل سطِح الَمكسِر، والقساوَة.

الموادُّ واألدواُت:
والمالكيِت  والجبِس  والكالسيِت  والبيوتيِت  والكوارتِز  والبيريِت  الغالينا  مَن  معدنيٌة  عيِّناٌت 

. ، نصُل سكيٍن فوالذيٌّ والكبريِت، لوُح الحكاكِة، مطرقٌة جيولوجيٌة، عملٌة نحاسيٌة، لوٌح زجاجيٌّ
إرشاداُت السالمِة:

، والمطرقِة. ، ونصِل السكيِن الفوالذيِّ - الحذُر في أثناِء التعامِل مَع اللَّوِح الزجاجيِّ

 الوحدُة 1: المعادُن.

خصائُصُه 
لوُن احلكاكُة اللوُناملعدُن

املعدِن
 / الربيُق )فلزيٌّ

) الفلزيٌّ
عدُد سطوِح 

القساوُةاملكرُساالنفصاِم

الهدُف: تحديُد الخصائَص الفيزيائيَة لمجموعٍة مَن العيناِت المعدنيِة.

الجدوُل 1
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التحليُل واالستنتاُج:  
1. أحدُد: أيُّ المعادِن يختلُف لوُنُه عْن لوِن حكاكتِِه؟ 

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

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

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

ُر الضوَء )أْي شّفاٌف(؟ 2.  أتوقُع: أيُّ المعادِن يمرِّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

3. أِصُف: هل تتشابُه أشكاُل المكسِر في سطِح العيِّناِت المعدنيِة؟
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

باستخداِم  علْيها  الطرِق  عنَد  عشوائيًّا  وتنكسُر  انفصاٍم؛  أسطَح  المعادِن  بعُض  ُتظِهُر  ال  لماذا  أستنتُج:   .4
المطرقِة؟

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

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

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

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

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

 الوحدُة 1: المعادُن.
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ُنها. ُف كيفيِة ترابِط أهراِم السليكيا مَع بعِضها، واألشكاِل التي تكوِّ الهدُف: تعرُّ

ُخُطواُت العمِل:
1. أرسُم على قطعِة الكرتوِن مثلثاٍت متساويَة األضالِع 
كما في الشكِل المرفِق؛ بحيُث يكوُن طوُل الضلِع 

.15 cm

المتصلَة  )الخطوَط  الخارجيِّ  الشكِل  حوَل  أقصُّ   .2
والخطوَط المتقطعَة(.

)األطراَف(،  المتقطعَة  الخطوَط  أثني  ثمَّ  السيليكا،  هرِم  لتشكيِل  المتصلِة؛  الخطوِط  امتداِد  على  أطوي   .3
وألصَقها باستخداِم الالصِق.  

مِة.  4. أرسُم ذراِت عنصِر األكسجيِن على هرِم السيليكا في موقِع الزاويِة المجسَّ
اًل عدًدا مْن أهراِم السيليكا. 5. أكرُر الخطواِت )1-4( مشكِّ

ُل مْن أهراِم السيليكا أشكااًل مختلفًة منْها السلسلُة المنفردُة. 6. مستعينًا بالجدوِل )3( في كتاِب الطالِب؛ ُأشكِّ

أربعِ  مْن  السيليكاتيُة  المعادُن  تتكّوُن  العلميُة:  الخلفيُة 
ذراٍت مَن األكسجيِن مرتبطٍة بِذرٍة مَن السيليكوِن مشكلًة 
على  اعتماًدا  السيليكاتيُة؛  المعادُن  وتتنوُع   ،)SiO

4
4-(

ترتيِب أهراِم السيليكا وترابطِها، فكيَف تترتُب وتترابُط 
َن؟  أهراُم السيليكا؟ وما األشكاُل التي يمكُن أْن تتكوَّ

الموادُّ واألدواُت:

، أقالٌم. قطعٌة مَن الكرتوِن، مقصٌّ

السيليكا رباعيُة األوجِه )هرُم السيليكا(السيليكا رباعيُة األوجِه )هرُم السيليكا( التجِربُة 3   

إرشاداُت السالمِة:
. -  الحذُر عنَد استخداِم المقصِّ

15 cm

15 cm

 الوحدُة 1: المعادُن.
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التحليُل واالستنتاُج:  
1. أحدُد موقَع عنصِر السيليكوِن في هرِم السيليكا. 

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

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

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

نا أهراَم السيليكا  2.  أستنتُج النسبَة بيَن عدِد ذراِت األكسجيِن والسيليكوِن عنَد ربِط هرمْيِن مَع بعِضِهما لُيكوِّ
المزدوجِة.

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

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

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

3. أقارُن بيَن نسبِة عدِد ذراِت األكسجيِن والسيليكوِن في الهرِم المفرِد والهرِم المزدوِج.
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

مَن  أهراماٍت  ثالثِة  مْن  نٍة  مكوَّ منفردٍة  سلسلٍة  في  والسيليكوِن  األكسجيِن  ذراِت  عدِد  نسبَة  أستنتُج   .4
السيليكا.

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

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

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

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

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

 الوحدُة 1: المعادُن.
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. ُر أهميَة المعادِن في دعِم االقتصاِد الوطنيِّ الهدُف: أقدِّ

ّياِت بعِض المعادِن المنَتجِة في العالِم بوحدِة مليوِن الطنِّ )Million Tons ( خالَل المدِة  يمثُِّل الجدوُل اآلتي كمِّ
الزمنيِة الواقعِة بيَن )2015-2019( م. أدرُس الجدوَل ثمَّ أجيُب عِن األسئلِة التي تليِه:

إنتاُج العالِم مْن بعِض المعادِنإنتاُج العالِم مْن بعِض المعادِن نشاٌط

التحليُل واالستنتاُج:  
باقي  إلى  بالنسبِة  أكبَر ما يمكُن  الهيماتيِت والماغنتيِت  العالميُّ مْن معادِن  ُيعدُّ اإلنتاُج  أستنتُج لماذا   .1

المعادِن.
.......................................................................................................................................................................

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

أحدُد: ما مجموعُة المعادِن التي ينتمي إلْيها معدُن األباتيِت؟  .2
.......................................................................................................................................................................

2019 2018 2017 2016 2015 المعدُن
20.7 20.6 20 20.4 19.3 المالكيُت

0.00002673 0.00002941 0.00002966 0.00002457 0.00002497 الماُس
31.856 31.929 29.759 33.619 29.963 الفلسباُر

0.00335 0.00347 0.00336 0.00325 0.00315 الذهُب
3040 2945 3360 3319 3359 الهيماتيُت والماغنتيُت

4.7 4.5 4.5 4.9 5 الغالينا
226 230 255 271 264 األباتيُت

0.026261 0.027961 0.027146 0.028132 0.028144 الفضُة

 الوحدُة 1: المعادُن.
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أحسُب: إذا علمَت أنَّ سعَر الطنِّ مَن الفوسفاِت في عام 2019م كاَن يساوي 62 ديناًرا؛ فكْم ديناًرا   .3
ثمُن إنتاِج العالم في ذلَك العاِم؟

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

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

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

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

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

. أقارُن أنواَع المعادِن المذكورِة أعالُه بأنواِع المعادِن المكتَشفِة في األردنِّ  .4
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

.......................................................................................................................................................................
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ُخُطواُت العمِل:
ُمها. أحصُل على عيِّناٍت معدنيٍة مختلفٍة مْن معلِّمي/ معلِّمتي وأرقِّ  .1

2.  أحدُد لوَن العيِّناِت المعدنيِة، وأسجُل لوَن كلٍّ منْها في الجدوِل )1( .
أحدُد حكاكَة العيِّناِت المعدنيِة؛ باستخداِم لوِح الخزِف، وأسجُل لوَن الحكاكِة في الجدوِل )1(.  .3

أحدُد بريَق العيِّناِت المعدنيِة، وأسجُل كالًّ منْها في الجدوِل )1(.  .4
أحدُد قساوَة العيِّناِت المعدنيِة باستخداِم مقياِس موس وأدواِت قياِس القساوِة األخرى، وأسجُل قساوَة كلِّ   .5

معدٍن في الجدوِل )1(.

المعـادُن  العلميُة:تختلـُف  الخلفيـُة 
كاللـوِن  الفيزيائيـِة  خصائِصهـا  فـي 
والقسـاوِة، ويسـتخدُم الجيولوجيوَن 
ِف  تعـرُّ فـي  الفيزيائيـَة  الخصائـَص 
مـَن  عـدًدا  ويسـتخدموَن  المعـادِن، 
ُف  األدواِت لذلَك؛ فكيـَف يمكُن تعرُّ
بعـِض العيِّنـاِت المعدنيـِة باسـتخداِم 

الخصائـِص؟ تلـَك 

الموادُّ واألدواُت:
عينِّاٌت معدنيٌة )يمكن االستعانة بما هو متوافر في البيئة المحلية(، لوٌح مَن الخزِف، لوٌح صغيٌر مَن 
الزجاِج، مطرقٌة جيولوجيٌة، حمُض )HCl(المخفُف، مقياُس موس للقساوِة، مسماٌر مَن الحديِد، 

مغناطيٌس، شبكُة اإلنترنِت أْو مرجٌع علميٌّ يتعلُق بخصائِص المعادِن.

إرشاداُت السالمِة:
-  الحذُر عنَد استخداِم المطرقة.

-  الحذُر عنَد استخداِم حمِض)HCl( المخفِف.

ُف المعادِن  ُف المعادِن تعرُّ تعرُّ تجربٌة إثرائيٌة                    

ُف المعادِن مْن خالِل خصائِصها الفيزيائيِة. الهدُف: تعرُّ

 الوحدُة 1: المعادُن.

األراغونيتُ
كوارتز

وردةُ الصحراءِ
( (اجلبسُ

الذهبُالفلوريتُ

األوبالُ

املاسُ

( الكوارتزُ (اجلمشتُ
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الرقُم
الخصائُص الفيزيائيُة

اسُم 
المعدِن خصائُصالَمكِسُراالنفصاُمالقساوُةالبريُقالحكاكُةاللوُن

أخرى
1

2
3
4

5

6

 الوحدُة 1: المعادُن.

أحدُد المعادُن التي تحتوي على انفصاٍم أْو على مكسٍر، وأسجُل كالًّ منْها في الجدوِل )1(.  .6
ِف المعادِن.  7.  أستخدُم شبكَة اإلنترنِت أِو المراجَع العلميَة المتعلقَة بالمعادِن لتعرُّ

الجدوُل 1

التحليُل واالستنتاُج:  
ها األقلُّ فائدًة؟  ُم: أيُّ الخصائِص الفيزيائيِة للمعادِن كاَنِت األكثَر فائدًة؟ وأيُّ 1. أقوِّ

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

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

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

2. أستنتُج الفرَق بيَن خصيصِة المكسِر واالنفصاِم في المعادِن.
.......................................................................................................................................................................

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

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

3. أصنُف المعادَن إلى مجموعاتِها الرئيسِة.
.......................................................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................................................
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السؤاُل األوُل: 
ُن الصخوُر مَن المعادِن، وللمعادِن أهميٌة اقتصاديٌة في حياتِنا؛ حيُث ُتستخدُم في كثيٍر مَن المجاالِت،  تتكوَّ
ويستخدُم العلماُء كثيًرا مَن الطرائِق الحديثِة في تمييِز المعادِن منْها: التحليُل الكيميائيُّ واستخداُم األشعِة 
َف المعادِن وتمييَزها في الميداِن باستخداِم الخصائِص  السينيِة، كذلَك يستطيُع الجيولوجيوَن أيًضا تعرُّ
الفيزيائيِة للمعادِن، التي منْها: القساوة ُوالحكاكُة والبريُق. ويمثُِّل الجدوُل اآلتي بعَض المعادِن الشائعِة 

وبعَض خصائِصها الفيزيائيِة، أدرُس الجدوَل ثمَّ أجيُب عِن األسئلِة التي تليِه:

اللوِن  ذهبيِة  عائلتِها عثَرْت على قطعٍة  مَع  إلى جباِل وادي عربَة  كاَنْت سعاُد في رحلٍة  بينَما  أفسُر:   .1 
ا؛ ألنَّها اعتقَدْت أنَّها حصَلْت على معدِن الذهِب، ولكنَّ والَدها الذي يعمُل جيولوجيًّا  ففرَحْت جدًّ
ِص القطعِة أنَّها ليَسْت ذهًبا ولكنَّها معدُن  في وزارِة الطاقِة والثروِة المعدنّيِة األردنيِة أخبَرها بعَد تفحُّ

البيريِت، برأِيَك: كيَف استطاَع تمييَز المعدِن؟  
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 الوحدُة 1: المعادُن.

اللوُنالبريُقالحكاكُةالقساوُةاسُم المعدِن

شّفاٌف، أبيُض، أزرُق، رماديٌّ مايسٌّأبيُض10املاُس

أزرُقزجاجيٌّأزرُق فاتٌح3.5-4األزوريُت

، أسوُد، بنفسجيٌّزجاجيٌّأبيُض7الكوارتُز شّفاٌف، ورديٌّ

أسوُد فلزيٌّأسوُد5.5-6املاغنتيُت

ٌد 6.5البرييُت ذهبيٌّفلزيٌّأخضُر مسوَّ

شّفاٌفلؤلؤيٌّأبيُض2اجلبُس

ذهبيٌّفلزيٌّأصفُر ساطٌع  2.5الذهُب

محاكاٌة ألسئلِة اختباراٍت دوليٍةمحاكاٌة ألسئلِة اختباراٍت دوليٍة
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اآلتيْيِن،  الشكلْيِن  الجبِس والكوارتِز، كما في  لمعدَنِي  بلُّورتْيِن شفافتْيِن  إذا حصْلُت على  أستنتُج:    .2 
ُف كلٍّ منُْهما؛ عْن طريِق خصائِصِهما الفيزيائيِة؟ فكيَف يمكنَُك تعرُّ

إليَّ  الصنفرِة، وُطِلَب  ُتصنُِّع ورَق  التي  المصانِع  أحِد  أعمُل مهندًسا جيولوجيًّا في  إذا كنُت  أتوقُع:    .3 
استخداُمها؟  يمكُن  أعالُه  الجدوِل  في  المذكورِة  المعادِن  أيُّ  المنتَج،  هذا  تالئُم  معادَن  استخداُم 

لماذا؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الكوارتُزالجبُس

 الوحدُة 1: المعادُن.
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منُذ  األمطاِر  كميِة  بقياِس  اإلغريُق  بدَأ  العلميُة:  الخلفيُة 
بغرِض  بسيطٍة  أدواٍت  باستخداِم  الميالِد،  قبَل  عاٍم   500
الحاليِّ  الوقِت  وفي  الزراعيِة،  المحاصيِل  ِة  غلَّ تحسيِن 
َدْت أشكاُل أجهزِة مقياِس المطِر، وأحجاُمها؛ بغرِض  تعدَّ
إنشاِء سجاّلٍت وبياناٍت لتوضيِح طبيعِة المناِخ الذي يسوُد 

منطقًة ما، وليَس فقْط للحاجاِت الزراعيِة.

الهدُف: تحليُل بياناٍت لكمياِت أمطاٍر هاطلٍة، جرى قياُسها خالَل أياٍم عدٍة مْن شهِر شباَط في مدينِة 
عجلوَن ألحِد األعواِم.

قياُس كميِة األمطاِر الهاطلِةقياُس كميِة األمطاِر الهاطلِة تجربٌة 
استهالليٌة               

ُح الجدوُل اآلتي بياناٍت عْن كميِة األمطاِر الَمقيسِة في مدينِة عجلوَن بوساطِة جهاِز مقياِس  ُيوضِّ
ُلُه جيًدا، ثمَّ ُأجيُب عِن األسئلِة التي تليِه. المطِر خالَل عدِة أياٍم مْن شهِر شباَط ألحِد األعواِم، أتأمَّ

الجمعُة الخميُس األربعاُء الثالثاُء االثنيُن األحُد السبُت األياُم
0 5 60 94 101 62 85 )mm( كميُة األمطاِر

التحليُل واالستنتاُج:  
األسبوِع،  أياَم  السينيُّ  المحوُر  يمثُِّل  بحيُث  بيانيًّا؛  األسبوِع  وأياِم  األمطاِر  كميِة  بيَن  العالقَة  أرسُم   .  1

والمحوُر الصاديُّ يمثُِّل كميَة األمطاِر.
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

 الوحدُة 2: المياُه.
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2 . أحسُب متوسَط هطِل األمطاِر األسبوعيِّ في مدينِة عجلوَن.
.......................................................................................................................................................................

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

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

3 . أفسُر: لماذا يوَضُع مقياُس المطِر في مكاٍن مرتفٍع ومكشوٍف؟
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

4 . أتوقُع: كْم ستكوُن كمياُت األمطاِر المسجلُة؛ لِو استخدمُت مقياَس المطِر في منطقٍة استوائيٍة؟
.......................................................................................................................................................................

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

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

5 . أستنتُج كيَف يمكُن أْن أحسَب المتوسَط السنويَّ لسقوِط األمطاِر في مدينِة عجلوَن.
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

ِق مْن كميِة األمطاِر الَمقيسِة على مداِر كلِّ ساعٍة في اليوِم. ُر سبَب عدِم التحقُّ 6 . أبرِّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

 الوحدُة 2: المياُه.
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ٍح مائيٍّ ٍح مائيٍّحساُب الموازنِة المائيِة لمسطَّ حساُب الموازنِة المائيِة لمسطَّ نشاٌط

الهدُف: حساُب مقداَر التغيِر في حجِم مياِه البحيرِة؛ باالعتماِد على كميِة المدخالِت والمخرجاِت. 

تنبُع أهميُة حساِب الموازنِة المائيِة للمسطَّحاِت المائيِة مْن تقييِم موارِد المياِه المتاحِة لالحتياجاِت 
البشريِة والبيئيِة.

ُلُه  ُح الجدوُل اآلتي بياناٍت تتضمُن معلوماٍت شهريًة لكمياِت الهطِل والتبخِر إلحدى البحيراِت، أتأمَّ  يوضِّ
جيًدا، ثمَّ أجيُب عِن األسئلِة التي تليِه: 

التحليُل واالستنتاُج:  
1 . أرسُم بيانيًّا العالقَة بيَن أشهِر السنة وكلٍّ مٍن: كميِة الهطِل وكميِة التبخِر. 

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

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

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

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

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

الشهُر

اني
 الث

وُن
كان

اُط
ذاُرشب
آ

ساُن
ني

ياُر
أ

راُن
موُزحزي

وُلآُبُت
أيل

وُل
 األ

ريُن
تش

اني
 الث

ريُن
تش

وُل
 األ

وُن
كان

وُع
جم

الم

كميُة 
الهطِل 
)mm(

16.76419.81242.16462.2380.77252.32442.41836.8339.11634.03626.41617.78470.662

كميُة 
التبخِر 
)mm(

00064.77126.746207.01103.12436.8333.0232.00413.4620616.966

 الوحدُة 2: المياُه.
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نِة في البحيرِة خالَل السنِة. ُح العوامَل المؤثِّرَة في كميِة المياِه المخزَّ 2 . أوضِّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

نِة خالَل سنٍة كاملٍة؛ باالعتماِد على المعلوماِت الواردِة  3 . أحسُب مقداَر التغيِر في كميِة مياِه البحيرِة المخزَّ
في الجدوِل. 

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

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

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

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

نِة في كال  4 . أقارُن بيَن شهَرْي تشريَن الثاني وشباَط؛ مْن حيُث مقداُر التغيِر في كميِة مياِه البحيرِة المخزَّ
الشهرْيِن. 

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

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

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

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

5 .أتوقُع ماذا يمكُن أْن يحدَث لمستوى الماِء في البحيرِة؛ لْو كاَنْت كميُة الهطِل تساوي كميَة التبخِر خالَل 
السنِة.

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

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

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

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

 الوحدُة 2: المياُه.
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ُخُطواُت العمِل:
.5 cm ُل طبقًة ُسمُكها أضيُف كميًة مَن الحصى إلى الكأِس الزجاجيِة، وأشكِّ  . 1

.3 cm أغّطي طبقَة الحصى في الكأِس الزجاجيِة بطبقٍة مَن الرمِل الجافِّ ُسمُكها  . 2
أرشُّ الماَء على الرمِل في الكأِس الزجاجيِة، وأحرُص على أْن يكوَن مرشُّ الماِء على ارتفاِع cm 10 منْها.  . 3

أتتبَُّع حركَة المياِه في الكأِس الزجاجيِة خالَل طبقَتِي الرمِل والحصى؛ بالنظِر إلْيها من أحِد الجوانِب.  . 4

مياُه  تهطُل  عنَدما  العلميُة:  الخلفيُة 
يعوُد  األرضِ  سطِح  على  األمطاِر 
المسطَّحاِت  إلى  مباشرًة  منْها  جزٌء 
 ، السطحيِّ الجرياِن  بفعِل  المائيِة 

ويرتشُح الجزُء اآلخُر إلى باطنِها.

الموادُّ واألدواُت:
، كأٌس زجاجيٌة، مسطرٌة متريٌة، ِمَرشُّ ماٍء. حًصى، رمٌل جافٌّ

إرشاداُت السالمِة:
- الحذُر عنَد وضِع الحصى في الكأِس الزجاجيِة؛ خشيَة كسِرها، واإلصابِة بالجروِح.

- غسُل اليديِن جيًدا بعَد االنتهاِء مْن تنفيِذ التجربِة.
- التخلُُّص مَن الموادِّ الناتجِة بعَد تنفيِذ التجربِة بإشراِف المعلِِّم / المعلِّمِة.

ُف المعادِن  ُف المعادِن تعرُّ عالقُة مياِه األمطاِر بالمياِه الجوفيِةعالقُة مياِه األمطاِر بالمياِه الجوفيِةتعرُّ التجِربُة   1   

 الوحدُة 2: المياُه.

ِل المياِه الجوفيِة.  الهدُف: َنمذجُة العالقِة بيَن مياِه األمطاِر وتشكُّ
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التحليُل واالستنتاُج:  
1 . أصُف حركَة الماِء في الكأِس الزجاجيِة.

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

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

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

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

ِل المياِه الجوفيِة في باطِن األرِض مْن مياِه األمطاِر. 2 . أربُط نموذجي بآليِة تشكُّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

ُب المياُه مْن خاللِها؟  3 . أتوقُع: إذا ُأضيَفْت طبقٌة سميكٌة مَن الطيِن فوَق طبقِة الرمِل؛ فهْل تتسرَّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

 الوحدُة 2: المياُه.
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ُخُطواُت العمِل:
أغلُِّف القمَع مَن الداخِل بقطعِة القماِش القطنيِة، وأثبُِّت أطراَفها مَن الخارِج باألربطِة المطاطيِة، ثمَّ أضُع   . 1

. القمَع فوَق الدورِق الزجاجيِّ
أضُع كميًة مَن الرمِل في كأٍس زجاجيٍة بمقداِر mL 100، ثمَّ أضُعها في القمِع.  . 2

أسكُب ببطٍء mL 100  مَن الماِء فوَق الرمِل في القمعِ، أحرُص على أاّل يتدفَق الماُء خارَج القمِع.  . 3
أستخدُم ساعَة التوقيِت لتسجيِل المدِة الزمنيِة التي بدَأ فيها الماُء بالتدفِق مَن القمِع نحَو الدورِق، وكذلَك   . 4

لتسجيِل المدِة الزمنيِة التي انتهى فيها تدفُق الماِء مَن القمِع نحَو الدورِق.
أكرُر الخطوَة )1-4(، ولكْن باستخداِم الحصى مرًة، والطيِن مرًة أخرى.  . 5

الخلفيــُة العلميــُة: تختلــُف الصخــوُر 
وُتعــدُّ  ونفاذيتِهــا،  مســاميَّتِها  فــي 
ذاَت  صخــوًرا  الُمنِفــذُة  الصخــوُر 
مســاميٍَّة عاليــٍة؛ ألنَّهــا اســتطاَعْت 

ــا. ــْن خاللِه ــاِء م ــَر الم تمري

الموادُّ واألدواُت:
قماٍش،  قطَع   3 أقماٍع،  زجاجيٍة،3  دوارَق  توقيٍت،3  ساعُة  مطاطيٌة،  أربطٌة  طيٌن،  رمٌل،  حًصى، 

ُل أْن تكوَن قطنيًة، ماٌء، مسطرٌة متريٌة. وُيفضَّ

إرشاداُت السالمِة:
- الحذُر مْن كسِر الدورِق الزجاجيِّ أثناَء تنفيِذ خطواِت التجربِة.

- غسُل اليديِن جيًدا بعَد االنتهاِء مْن تنفيِذ التجربِة.

- التخلُُّص مَن الموادِّ الناتجِة بعَد تنفيِذ التجربِة بإشراِف المعلِِّم / المعلِّمِة.

ِة والنفاذيِة ِة والنفاذيِةنمذجُة المساميَّ نمذجُة المساميَّ التجِربُة   2   

الهدُف: نمذجُة المساميَِّة والنفاذيِة.

 الوحدُة 2: المياُه.
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التحليُل واالستنتاُج:  
ا؛ اعتماًدا على قدرتِها على تمريِر الماِء مْن خاللِها. 1 . أرتُب كالًّ مَن: الحصى والرمِل والطيِن تصاعديًّ

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

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

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

2 .  أتوقُع سبَب اختالِف قدرِة كلٍّ مَن: الرمِل، والحصى، والطيِن، على تمريِر الماِء مْن خاللِها.
.......................................................................................................................................................................

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

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

3 . أستنتُج العالقَة بيَن حجِم الحبيباِت والنفاذيِة.
.......................................................................................................................................................................

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

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

ُق بِها الماُء مَن القمِع نحَو الدورِق؛ إذا استبدْلنا بالرمِل في  4 . أتوقُع: هْل تتساوى المدُة الزمنيُة التي سيتدفَّ
الخطوِة الثانيِة صخًرا مَن الغرانيِت؟

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

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

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

 الوحدُة 2: المياُه.
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ُخُطواُت العمِل:
ُن نتائجي في الجدوِل )1(. أقيُس كتلَة الصخِر الرمليِّ باستخداِم الميزاِن، وأدوِّ  . 1
، وأحرُص على أْن يكوَن مغموًرا. أضُع الصخَر الرمليَّ في الوعاِء البالستيكيِّ  . 2

.24 h أترُك الصخَر الرمليَّ في الماِء مدَة  . 3
ُأخرُج الصخَر الرمليَّ مَن الماِء، ثمَّ أجفُفُه باستخداِم قطعِة القماِش جيًدا.  . 4

ُن نتائجي في الجدوِل )1(. أقيُس كتلَة الصخِر الرمليِّ بعَد غمِرِه بالماِء، وأدوِّ  . 5
ُن نتيجتي في الجدوِل 1 . أحسُب الفرَق بيَن كتلِة الصخِر الرمليِّ في الخطوِة 1 والخطوِة 5، وأدوِّ  . 6

الخلفيـُة العلميُة:تعتمـُد كميـُة الميـاِه التـي يمكـُن 
مسـاميَّتِها،  علـى  بداخِلهـا  الصخـوُر  َنهـا  تخزِّ أْن 
وُتحَسـُب المسـاميَُّة بنسـبِة حجِم الفراغاِت الكليِّ 

فـي الصخـِر إلـى الحجـِم الكلـيِّ للصخِر.

الموادُّ واألدواُت:
(، ميزاٌن، وعاٌء بالستيكيٌّ  عيِّنة ٌمَن الصخِر الرمليِّ )ُيمِكنُني استخداُم أيِة عيِّنٍة صخريٍة متوافرٍة لديَّ

مملوٌء بالماِء، قطعُة قماٍش .

إرشاداُت السالمِة:
- الحذُر أثناَء تنفيِذ خطواِت التجربِة.

- غسُل اليديِن جيًدا بعَد االنتهاِء مْن تنفيِذ التجربِة.

ُة الصخوِر  ُة الصخوِر مساميَّ مساميَّ تجربٌة إثرائيُة

الجدوُل 1

اسُم الصخِر
ا  كتلُة الصخِر جافًّ

)g(

كتلُة الصخِر بعَد 
)g( غمِرِه بالماِء

ا، وكتلتِِه  الفرُق بيَن كتلِة الصخِر جافًّ
)g( بعَد غمِرِه بالماِء

 الوحدُة 2: المياُه.

. الهدُف: قياُس مساميَِّة عيِّنٍة مَن الصخِر الرمليِّ
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التحليُل واالستنتاُج:  
1 . أقارُن بيَن كتلِة الصخِر الرمليِّ قبَل غمِرِه بالماِء وبعَد غمِرِه فيِه.

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

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

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

2 . أستنتُج سبَب اختالِف كتلِة الصخِر الرمليِّ قبَل غمِر بالماِء وبعَد غمِرِه فيِه.
.......................................................................................................................................................................

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

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

. 3 . أتوقُع ماذا يمثُِّل الفرُق في كتلِة الصخِر الرمليِّ
.......................................................................................................................................................................

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

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

4 . أتوقُع: لِو استبدلُت بعينَتِي الصخريِة صخَر الغرانيِت؛ فهْل سأحصُل على النتيجِة نفِسها؟
.......................................................................................................................................................................

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

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

 الوحدُة 2: المياُه.
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السؤاُل األوُل: 

ُح الشكُل اآلتي توزيَع المياِه على سطِح األرِض، أبيُِّن ماذا تمثُِّل الرموُز: )س، ص، ع( على الترتيِب. يوضِّ

السؤاُل الثاني: 
قاَس الراصُد الجويُّ كميَة األمطاِر الهاطلِة خالَل أسبوٍع في منطقتْيِن مختلفتْيِن: )أ، ب( بوساطِة جهاِز 
مقياِس المطِر، وكاَنْت كميُة األمطاِر الَمقيسُة في المنطقِة )أ( تساوي )mm 210(، بينَما الكميُة الَمقيسُة 

في المنطقِة )ب( تساوي )mm 70(، أحسُب كْم تبلُغ نسبُة كثافِة هطِل األمطاِر بيَن المنطقتْيِن:

محاكاٌة ألسئلِة اختباراٍت دوليٍةمحاكاٌة ألسئلِة اختباراٍت دوليٍة

 أ  ( مياٌه عذبٌة، مياٌه سطحيٌة عذبٌة، كتٌل جليديٌة.
ب( مياٌه عذبٌة، كتٌل جليديٌة، مياٌه عذبٌة.

ج ( مياٌه سطحيٌة عذبٌة، مياٌه عذبٌة، كتٌل جليديٌة.

 د ( كتٌل جليديٌة، مياٌه عذبٌة، مياٌه سطحيٌة عذبٌة.

 أ  ( 1:1
ب( 2:1
ج ( 3:1

 د ( 4:1

س

ص

ع مياهٌ جوفيةٌ عذبةٌ

مياهُ البحارِ 
واملحيطاتِ

 الوحدُة 2: المياُه.
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السؤاُل الثالُث: 

أحسُب متوسَط كميِة الهطِل   ،)1 h( ُح الشكُل اآلتي كمياِت األمطاِر الَمقيسِة في منطقٍة ما خالَل يوضِّ

المطريِّ في هذِه المنطقِة خالَل ذلَك الوقِت.

السؤاُل الرابُع: 

عدَّ أسامُة عدَد خطوِط تقسيِم المياِه على الخارطِة التي تمثُِّل األحواَض المائيَة السطحيَة في منطقٍة ما، 

فوجَد أنَّها تساوي )10(، أستنتُج عدَد األحواِض المائيِة السطحيِة في تلَك المنطقِة.

السؤاُل الخامُس: 

مأَل زميلي خالٌد كأَس ماٍء زجاجيًة بالماِء المغليِّ إلى منتصِفها، ثمَّ غّطى بسرعٍة فوهَة الكأِس بصحٍن صغيٍر.

47.5 mm )  أ 
55.5 mm )ب

60 mm ) ج

190 mm ) د 

نِِه. ُن على جدراِن الكأِس الداخليِة، مبرًرا سبَب تكوُّ  أ  ( َأصُف ما يتكوَّ
ِع  المياِه في البرِك والبحاِر واألنهاِر. ب( أربُط بيَن ما فعَلُه خالٌد وبيَن آليِة تجمُّ

 أ  ( 9                           ب( 10                           ج ( 11                           د ( 20

30 mm

50 mm

20 mm

90 mm

 الوحدُة 2: المياُه.
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السؤاُل السادُس: 
نشَرْت إحدى الصحِف الرسميِة مقااًل بعنواِن: " البحُر الميُت ُيحَتَضُر"، ويتحدُث المقاُل عِن انخفاِض 
ا؛ ما يهدُد بجفافِِه تماًما بعَد سنواٍت؛ إذا استمرَّ الحاُل  منسوِب مياِه البحِر الميِت بمعّدِل متٍر واحٍد سنويًّ

ُن برٍك ملحيٍة: على ما هَو علْيِه، ويرافُق ذلَك حدوُث انخسافاٍت أرضيٍة وتكوُّ

السؤاُل السابُع: 
أدرُس الشكَل اآلتَي الذي يمثُِّل مقطًعا عرضيًّا للمناطِق: )أ، ب، ج(، ثمَّ أجيُب عِن السؤاليِن بْعَدُه:

 أ  ( أصُف الموازنَة المائيَة لحوِض البحِر الميِت.
ب( أقترُح طرائَق يمكُن العمُل بِها؛ مْن أجِل إنقاِذ البحِر الميِت مَن الجفاِف.

 أ  ( أصُف الخصائَص الفيزيائيَة للصخوِر في المنطقِة )أ، ب، ج(.
ِع المياِه الجوفيِة فيها، وتشكيِل  ب( أتوقُع: أيُّ المناطِق )أ، ب، ج( ُيحتَمُل أْن تكوَن مكاًنا مناسًبا لتجمُّ

؟ الخزاِن الجوفيِّ المائيِّ

جبأ

 الوحدُة 2: المياُه.
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السؤاُل الثامُن: 
َذ أحُد طلبِة الصفِّ التاسِع تجربًة لقياِس المساميَِّة والزمِن الذي ترتشُح فيِه المياُه لثالِث عيِّناٍت مختلفٍة  نفَّ

مَن الصخوِر: )أ، ب، ج(، وحصَل على النتائِج؛ كما في الجدوِل اآلتي:

أستنتُج أيُّ العباراِت اآلتيِة صحيحٌة؛ اعتماًدا على نتائِج التجربِة في الجدوِل السابِق:

المساميَُّة )%(العينُة
زمُن ارتشاِح الماِء 

)sec(

455.2أ

302.8ب

450.4ج

 أ  ( نفاذيُة الصخِر )أ( أكبُر مْن نفاذيِة الصخِر)ج(.
ب( نفاذيُة الصخِر )ج( أكبُر مْن نفاذيِة الصخِر )أ(.
ج ( نفاذيُة الصخِر )ب( أقلُّ مْن نفاذيِة الصخِر )أ(.

 د ( العيِّنُة )ج( قْد تكوُن صخًرا طينيًّا.

 الوحدُة 2: المياُه.
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