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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املـقـدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد النبي الأمني ،وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ،وبعد ...
زمالءنا املعلمني وزميالتنا املعلمات:
ن�ضع بني �أيديكم دليل املعلم ملبحث علوم الأر�ض والبيئة لل�صف احلادي ع�رش؛ ليكون
معي ًنا على تدري�س كتاب الطالب مبا ينا�سب الأ�س�س واملعايري التي ُب ِن َي عليها هذا الكتاب ،ومبا
ينا�سب طبيعة املتعلمني وم�ستوياتهم.
اً
فعال ،وبيئة
وحر�صا على م�ساعدتكم على االرتقاء ب�إدارتكم ال�صفية
ً
و�صول �إلى تعليم ّ
تعلمية مح ِّفزة ُتعني على حتقيق نتاجات التعلم على النحو الأف�ضل ،اتخذ الدليل املنحى
ّ
أ�سا�سا؛ فت�ضمن مناذج تطبيقية للإجراءات ال�صفية وفق ا�سرتاتيجيات التدري�س
التطبيقي � ً
منوذجا تهتدون به لتنفيذ تلك
املتنوعة وا�سرتاتيجيات التقومي ،لدرو�س كتاب الطالب؛ لتكون
ً
علما ب�أن هذه النماذج هي لال�سرت�شاد فقط ،فلكم �أن تنفذوها كما هي ،ولكم �أن
الدرو�سً .
تعدلوا فيها مبا ينا�سب طلبتكم وينا�سب بيئتهم التعلمية ،فالغاية لي�ست الإجراءات يف حد ذاتها
و�إمنا الغاية اتخاذ تلك الإجراءات و�سيلة لتحقيق التفاعل الإيجابي بينكم وبني الطلبة من جهة،
وبني الطلبة �أنف�سهم من جهة �أخرى ،وتوفري فر�ص التعلم للطلبة جميعهم مبا ينا�سب ميولهم
اً
و�صول �إلى تعليم نوعي متميز.
واجتاهاتهم وقدراتهم؛
ومنوذجا للخطة
منوذجا لتحليل املحتوى
أي�ضا
وتعزيزا للمنحى التطبيقي ،ت�ضمن الدليل � ً
ً
ً
ً
منوذجا ت�سرت�شدون به للتخطيط
الف�صلية مت تطبيق كل منهما على وحدة واحدة فقط؛ لتكون
ً
ال�سليم لدرو�سكم.
ومل�ساعدتكم على تق�سيم احل�ص�ص املخ�ص�صة لتدري�س الكتاب وتوزيعها بح�سب الدرو�س
مقرتحا يبني عدد احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل در�س على
تق�سيما
على نحو واقعي فاعل� ،أ�ضفنا
ً
ً
مدار العام الدرا�سي ،وذلك يف فاحتة هذا الدليل بعد هذه املقدمة.
أي�ضا ملح ًقا لإجابات الأ�سئلة الواردة يف كتاب الطالب؛ ل�ضبط تلك
�ضمنا الدليل � ً
وقد ّ
الإجابات وعدم االجتهاد فيها مبا يحقق العدالة يف التعلم.
أخريا ،ن�أمل منكم زمالءنا املعلمني وزميالتنا املعلمات ،احلر�ص على كل ما من �ش�أنه
و� ً
االرتقاء بتعلم الطلبة.
واهلل ويل التوفيق

امل�ؤلفون
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املبحث :علوم الأر�ض والبيئة

الوحدة الأولى :املواد الأر�ضية ال�صلبة

النتاجات

يو�ضــ��ح املق�صــــــود بكـــل
ّ -م��ن :البنيــــ��ة البلوريــــــــة،
والبلـــــــــــورة ،واملعـــــدن،
والعالقات بينها.
يحــــ��دد عنا��صر ال�شكــــ��ل
-ّ
اخلارجي للبلورة.
-ي�ص ّنف جمموعـــات املعــــادنوفق مكوناتها الكيميائية.
يتــعـــــ��رف اخل�صائـــــــ���ص
-ّ
الفيزيائــيــــــ��ة للمعـــــ��ادن،
وي�ستخدمهــــا يف حتديد ا�سم
املعدن.
ميي��ز ن�سي��ج ال�صخ��ور النارية
ّ -الباطنية وال�سطحية عن طريق

الخطــة الفصليــة

الأدوات
 قائمة ر�صد. �سلم تقدير. �سلم تقـــــديرلفظي.
 �سجل و�صف�سري التعلم.
� -سجل ق�ص�صي.

اال�سرتاتيجيات
 التقــــــــومياملعتمد على
الأداء.
 الـــــــورقـةوالقلم.
 املالحظة. التوا�صل. مــــــراجـعةالذات.

التقويـم

عدد احل�ص�ص١4 :

ال�صف :احلادي ع�شر
املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

ال�صفحات49 - 8 :
ا�سرتاتيجيات
التدري�س

 -كتاب الطالب.

عينـــات معادن
 ّمتنوعة.
 بلـورات خ�شبية�أو بــال�ستيكيـــة
لبع�ض املعادن.
 عينــات �صخورمتنوعة.

 التدري�س املبا�رش . حـــــــــــــــلامل�شـكــــالت
واال�ستق�صاء.
 التعــلــــــم يفجمموعات.
 التعلــــــم عنطــــــــــــريق
الن�شاط.
 -التفكري الناقد.

الفرتة الزمنية/ / :

الف�صل الدرا�سي :الأول
�إلى / / :
�أن�شطة مرافقة

 �أ�شعر بالر�ضا عن:................
................
 التحديات:................
................
 مقرتحات التح�سني:................
................

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة
 ا�ســـتــــــــــخــــــــ��دامالأدوات والأجــــهـــــزة
اخلــــا�صــــــة بــــدرا�سة
بعــــــ���ض اخل�صـــــائ�ص
ا لفيــــــــز يـــــــا ئيـــ��ة
والــكــــيـمـيـــــــائــي��ة
للمعادن.
 التعبــيــ��ر ع��ن البنـــ��اءالداخلي لبلـــــــــــورات
ا لــمــــعــــــــــــــ��ا د ن
بــــالــمج�سـمــــــــ��ات
اخل�شبيــــة �أو البال�ستيكية
الت��ي متث��ل ال��ذرات �أو
الأيونات.
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املبحث :علوم الأر�ض والبيئة

الوحدة الأولى :املواد الأر�ضية ال�صلبة

النتاجات

الربــــــط بيـــ��ن عـــمـــــــــق
الـــتــــبــلـــــور ومـــعــــــــدل
التــــــربيد وحجم البلورات مع
ذكر �أمثلة.
-ي�صنـّـــ��ف ال�صــــخور الناريةوفق ن�سيجها.
-ي�ص��ف �سل�سل��ة تفاع��ل بوينوظروف تكون املعادن بعملية
التبلور اجلزئي.
يحدد �أهـــــم املعادن املميــزة
ّ -لل�صـــخور النـــارية ,وي�صنفها
وفق مكوناتها املعدنية.

الخطــة الفصليــة

التقويـم

عدد احل�ص�ص١4 :

ال�صف :احلادي ع�شر
ال�صفحات49 - 8 :
املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الفرتة الزمنية/ / :
�أن�شطة مرافقة

الف�صل الدرا�سي :الأول
�إلى / / :
الت�أمل الذاتي
حول الوحدة
 القيــــ��ام برحـــــ�لاتجــــيـــولوجيـ��ة �إلـــ��ى
منـــاطـــق مختلفـــة من
البيئ��ة املحيطـ��ة جلمــع
عـينـــ��ات مختلـــفــــ��ة
مـــــ��ن املـــعـــــــــ��ادن
و ا لــ�صــــخـــــــــــ��و ر
ودرا�ستهــــــــا وتــعرفها
وت�صنيفها.
 ت�أ�ســـيـــ�س متـــحــــفجيولوجي يف املــدر�سة،
يحوي عينـــات مختلفة
من املعادن وال�صخور.

9

املبحث :علوم الأر�ض والبيئة

الوحدة الأولى :املواد الأر�ضية ال�صلبة

النتاجات

الخطــة الفصليــة

ال�صف :احلادي ع�شر
التقويـم
اال�سرتاتيجيات

عدد احل�ص�ص١4 :
املواد والتجهيزات ا�سرتاتيجيات
التدري�س
(م�صادر التعلم)

ال�صفحات49 - 8 :

-ي�ستنتج ت�صنيف ال�صخور النارية املختلفة بح�ســبن�سبة ال�سليكا.
يتعرف �أ�س�س ت�صنيف ال�صخور الر�سوبية مع الأمثلة.
ّ --يربط بني نوع ال�صخر الر�سوبي ون�ش�أته.-يف�سرّ بع�ض معـــامل ال�صــــــــخور الر�ســــــــوبيـــــة،والعمليات امل�س�ؤولة عن ذلك.
يتعرف مفهوم التحول وعوامل التحول.
ّ -يتعرف �أنواع التحول املختلفة مـن حيـــث االمتداد
ّ -اجلغرايف وعوامل التحول.
-ي�ص ّنف ال�صخور املتحـــولة اعتمـــا ًدا على الن�سيـــج ،مع ذكر الأمثلة.
يتعرف مفهوم الرتبـــة ومكوناتهـــا و�آفاقها املختلفة.
ّ -يو�ضح العوامل امل�ؤثرة يف تكون الرتبة.
ّ -يقدر الأهمية الإقت�صادية لبع�ض املواد الأر�ضية ال�صلبة
ّ -يف الأردن.

الفرتة الزمنية/ / :

الف�صل الدرا�سي :الأول
�إلى / / :
�أن�شطة مرافقة
الأدوات

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة
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املبحث :علوم الأر�ض والبيئة

نموذج تحليل المحتوى

ال�صف :احلادي ع�شر

املفردات

عنوان الوحدة :املواد الأر�ضية ال�صلبة
املفاهيم
وامل�صطلحات

املواد الأر�ضية ال�صلبة

				

املفاهيم احلقائق
والتعميمات والأفكار

املعـــدن ,البلـــورة ,الوجه البلوري,
احلافــة البلـــورية ,الزاوية املج�سمة,
الزاويـــة بـني الوجـــهني ,الربيـــق,
االنف�صــــام ,املكـــ�رس ,املغناطي�سية,
ال�صخـــور النـــارية ,املمال احلراري
الأر�ضـــي ,الن�سيــج� ,سل�سلة تفاعل
بويـــن ,ال�صـخور الر�سوبية ,الطبقية
املتدرجة ,عالمات النيم ,ال�صخور
املتحولة ,التحول الإقليمي ,التحول
التما�سي ,التحول بالدفن ,التورق,
الرتبة ,مقطع الرتبة ,الأفق.

ال�صفحات49 - 8 :
املهارات
-املالحظة.-التجريب.-التحليل العلمي.-حل امل�شكالت.-التفكري الناقد. -قــــراءة الأ�شكالوالر�سوم وال�صور
واجلـــــــــداول
والر�سوم البيانية.
-اال�ستدالل. -التف�سري. -التنب�ؤ.--بناء الفر�ضيات.

-املعــــدن هو كــــلمـــادة طبيعية �صلبة
متجان�سـة من �أ�صل
غـري ع�ضــــوي ,لها
ترتـيـــب داخـــــلي
منتظــــم ,وتركيـب
كيميائي محدد.
-البلورة مادة محاطةمن اخلارج ب�أ�سطح
م�ستـويـــة ت�ســـمى
الأوجه البلورية.
-ال�صـــــخر مــــــادة�صلبة تتكـــون من
معدن واحـــد �أو
جمموعة من املعادن
املرتابطــــة بـــع�ضها
ببع�ض.

الر�سوم
والأ�شكال
(,)2-1(,)1-1
(,)5-1( ,)3-1
(,)7-1(,)6-1
(,)9-1(,)8-1
(,)11-1(,)10-1
(,)13-1(,)12-1
(,)15-1(,)14-1
(,)22-1( ,)19-1
(, )24-1(,)23-1
(,)28-1( ,)26-1
(,)31-1( ,)30-1
(.)34-1( ,)32-1

الأ�سئلة والأن�شطة
والتدريبات
�أ�سئلة ال�شكل (,)4-1
(,)17-1( ,)16-1
(,)25-1( ,)20-1
(,)29-1( ,)27-1
(.)33-1
ن�شاط جتريبي (,)1-1
(.)3-1( ,)2-1
�أ�سئلة اجلدول (.)6-1

القيم
واالجتاهات
 تقديــر املـــــواردالطبيعية.
 التفكر. الت�أمل. اال�ستب�صار. التربير العلمي. التحليل العلمي. املناق�شـة واملجادلةالعلمية.

مفردات الدليل
تقدم فيه املادة عن طريق توجيه الأ�سئلة.
م�صمم
•التدري�س املبا�رش :در�س
وموجه من قبل املعلمّ ،
ّ
ّ
بع�ضا يف التعلم؛ بق�صد حتقيق هدف
•التعلم التعاوين :يعمل الطلبة �ضمن جمموعات ،مل�ساعدة بع�ضهم ً
م�شرتك �أو واجب ما ,ولكن يتوقع من كل طالب �أن يبدي م�س�ؤولية يف التعلم ،و�أن يتولى العديد من
الأدوار داخل املجموعة.
•التفكري الناقد :ن�شاط ذهني عملي للحكم على �صحة ر�أي �أو اعتقاد؛ عن طريق حتليل املعلومات
وفرزها واختبارها؛ بهدف التمييز بني الأفكار الإيجابية وال�سلبية.
•حل امل�شكالت :تقوم على تقدمي ق�ضايا وم�سائل حقيقية وواقعية للطلبة ،ويطلب �إليهم متحي�صها
ومعاجلتها ب�أ�سلوب منظم.
يتحمل فيه الطلبة م�س�ؤولية تعلمهم عن طريق ا�ستخدام مهارات
•اال�ستق�صاء :منط من التعلم ّ
ذاتياّ ،
املوجه ًّ
واجتاهات لتنظيم املعلومات وتقوميها ،من �أجل توليد معلومات جديدة.
• نتاجات التعلم :نتاجات خا�صة يتوقع �أن يح ّققها الطلبة ،وتتميز ب�شموليتها وتنوعها (معارف،
وتعد ركيزة �أ�سا�سية للمنهاج،
وتعد
مرجعا للمعلم؛ �إذ ُيبنى عليها املحتوىّ .
ومهارات ،واجتاهات)ّ ،
ً
وت�سهم يف ت�صميم مناذج املواقف التعليمية املنا�سبة ،واختيار ا�سرتاتيجيات التدري�س ،وبناء �أدوات
التقومي املنا�سبة لها.
•�إجراءات ال�سالمة العامة :الإر�شادات ،واالحتياطات اخلا�صة بالأمن وال�سالمة ،التي يجب مراعاتها
عند تنفيذ املوقف التعليمي.
•�إجراءات التنفيذ� :إجراءات تهدف �إلى تنظيم املوقف التعليمي و�ضبطه؛ لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة.
موجهة للمعلم والطالب،
•معلومات �إ�ضافية :معلومات �إثرائية �رضورية موجزة ،ذات عالقة باملحتوىّ ،
تهدف �إلى �إثارة دافعية الطالب وم�ساعدته على التعلم ،و�إلى �إثراء معارف املعلم باملحتوى؛ بق�صد
�إر�شاده عرب ا�ستخدام م�صادر تعليمية �أخرى متنوعة.
•عدد احل�ص�ص :املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق النتاجات اخلا�صة.
•ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته :اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم �أو الطلبة لتقومي املوقف
التعليمي ،وقيا�س مدى حتقق النتاجات ،وهي عملية م�ستمرة يف �أثناء تنفيذ املوقف التعليمي ،وميكن
تطويرها �أو بناء مناذج �أخرى مت�شابهة ليجري تطبيقها بالتكامل مع �إجراءات �إدارة ال�صف.
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•التكامل الر�أ�سي والأفقي :التكامل الر�أ�سي يعني ربط املفهوم مبفاهيم �أخرى �ضمن م�ستويات املبحث
نف�سه� ،أما التكامل الأفقي فيعني الربط باملباحث الأخرى.
•م�صادر التعلم :م�صادر تعليمية ميكن للطالب واملعلم الرجوع �إليها؛ بهدف زيادة معلوماتهما
كتبا ،ومو�سوعات ،ومواقع �إنرتنت ،وزيارات
وخرباتهما ،والإ�سهام يف حتقيق النتاجات ،وت�شملً :
ميدانية� ...،إلخ.
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الإطار النظري الرتبوي

أول :ا�ستراتيجيات التدري�س
� اً

تعرف ا�سرتاتيجيات التدري�س ب�أنها خطة ت�صف الإجراءات التي يقوم بها املعلم واملتعلم لتحقيق نتاجات
ّ
وتت�ضمن توظيف ا�سرتاتيجيات عدة؛ لذا ،ف�إن توظيف هذه اال�سرتاتيجيات
الدر�س يف الغرفة ال�صفية،
ّ
يختلف من معلم �إلى �آخر ,كما �أنها تعتمد على مو�ضوع الدر�س والإمكانات املتوافرة يف املواقف
التعليمية التعلمية؛ لذا ،ال بد من تنويع ا�سرتاتيجيات التدري�س و�إعطاء دور �أكرب للمتعلم.
ويف ما ي�أتي ،و�صف مخت�رص ال�سرتاتيجيات التدري�س املعتمدة يف هذا الدليل:
 -1التدري�س املبا�رش
ا�سرتاتيجية تركّ ز على دور املعلم ب�شكل �أ�سا�سي ،يف تقدمي املعرفة للمتعلمني مع مراعاة الفروق
الفردية بينهم .
ومن �أمثلة فعاليات ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،ما ي�أتي:
�أ -محا�رضة.
ب� -أ�سئلة و�إجابات.
جـ -بطاقات خاطفة.
د� -أوراق عمل.
هـ -العمل يف الكتاب املدر�سي.
و� -ضيف زائر.
ز -حلقة بحث.
ح -عر�ض عملي.
ط -تدريبات ومتارين.
 -2حل امل�شكالت
ا�سرتاتيجيه للتعلم ،تقوم على توظيف اخلربات واملعلومات ب�أ�سلوب منظم؛ لتحقيق نتاجات التعلم,
وبا�ستخدام خطوات حل امل�شكلة كما ي�أتي:
�أ -ال�شعور بامل�شكلة.
ب -حتديد امل�شكلة و�صياغتها يف �صورة �إجرائية قابلة للحل.
جـ -جمع املعلومات والبيانات ذات ال�صلة بامل�شكلة.
د -و�ضع الفر�ضيات.
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هـ -اختبار الفر�ضيات.
و -الو�صول �إلى حل امل�شكلة.
أ�سا�سا للتعميم يف مواقف مماثلة.
ز -ا�ستخدام الفر�ضية بو�صفها � ً
 -3التعلم التعاوين
مكونة من (� )5-2أفراد ،بعد �أن
ا�سرتاتيجيه للتعلم ،يوزع فيها املتعلمون يف جمموعات متجان�سة ّ
بع�ضا لزيادة تعلمهم من �أجل حتقيق
يتلقوا تعليمات من املعلم ,بحيث يعمل املتعلمون مع بع�ضهم ً
نتاجات الدر�س.
ومن �أمثلة فعاليات ا�سرتاتيجيه التعلم التعاوين ،ما ي�أتي:
�أ -املناق�شة.
ب -املقابلة.
جـ -ال�شبكة.
د -الطاولة امل�ستديرة.
هـ -تدريب زميل.
و -فكر ,وانتق زميلاً ,و�شارك.
 -4التعلم عن طريق الن�شاط
موجه
ا�سرتاتيجية تركّ ز على التعلم عن طريق العمل,
وتت�ضمن مهمات و�أ�سئلة للإ�سهام يف تعلم ّ
ّ
ذاتيا.
ًّ
ومن �أمثلة فعاليات ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ،ما ي�أتي:
�أ -املناظرة.
ب -اللعب.
جـ -الزيارة امليدانية.
د -تقدمي العرو�ض ال�شفوية.
هـ -املناق�شة �ضمن فريق.
و -التعلم بامل�شاريع.
ز -الدرا�سة امل�سحية.
ح -الق�صة.
ط -لعب الأدوار.
ي -التمثيل والدراما.
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 -5اال�ستق�صاء
ا�سرتاتيجية للتعلمُ ،تعنى بالبحث عن املعرفة واملعلومات واحلقائق ،عن طريق املظاهر اخلم�سة
لال�ستق�صاء ,حيث ينخرط املتعلم يف �أ�سئلة متعلقة بنتاجات الدر�س ,ثم يعطي الأولوية للدليل عند
ثم
الإجابة عن الأ�سئلة ,حيث ي�صوغ التف�سريات من الدليل ,ويربط تف�سرياته باملعرفة العلميةّ ,
يتوا�صل مع �أقرانه ويربر تف�سرياته.
 -6التفكري الناقد
ا�سرتاتيجية للتعلم ،تقوم على ن�شاط عقلي هادف محكوم بقواعد املنطق واال�ستدالل ،ي�ؤدي �إلى
ويت�ضمن التفكري
نواجت ميكن التنب�ؤ بها ,وغايته التحقق من ال�شيء وتقوميه؛ ا�ستنا ًدا �إلى معايري مقبولة.
ّ
جزءا من مهارات التفكري العليا وفق ت�صنيف بلوم.
الناقد مهارات التحليل والتقومي التي ّ
تعد ً

ثانيًا� :أنماط التعلم

يت�ضمن منوذج (� )VAKأمناط تعلم
تعد �أمناط التعلم طرائق مختلفة يتعلم عن طريقها املتعلم ,حيث
ّ
ّ
وفق احلوا�س (ب�رصي� ،سمعي ,حركي).
ويف ما ي�أتي و�صف مخت�رص لأمناط التعلم:
 -1النمط الب�رصي :التعلم عن طريق امل�شاهدة ،والقراءة ،وال�صور ,واخلرائط.
 -2النمط ال�سمعي :التعلم عن طريق ال�سمع ،واملناق�شة ،واال�ستماع برتكيز للمعلومة وحفظها.
 -3النمط احلركي :التعلم عن طريق احلركة ،والتجارب والرحالت امليدانية ،والألعاب ،وبرامج
احلا�سوب.

ثالثًا :الذكاءات المتعددة

لقد �أكدت العديد من الدرا�سات على �أهمية مراعاة قدرات املتعلمني والفروق الفردية بينهم ،ما
يدفع املعلم �إلى �إدراك هذه الفروق يف �أثناء تدري�سه وعمل مواءمة بينها وبني ا�سرتاتيجيات التدري�س
امل�ستخدمة ،وذلك للو�صول باملتعلمني �إلى احلد الأمثل فى الأداء.
ويف ما ي�أتي و�صف مخت�رص للذكاءات املتعددة:
 -1الذكاء اللغوي
كتابيا ،وي�ستخدم هذا الذكاء فى اال�ستماع والكتابة
ا�ستخدام الكلمات بفاعلية �سواء �أكان
ًّ
�شفويا �أم ًّ
والقراءة والتحدث.
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 -2الذكاء الريا�ضي – املنطقي
والتعرف �إلى العالقات املجردة وعمل عالقات وارتباطات بني مختلف
ا�ستخدام الأرقام بفاعلية،
ّ
املعلومات.
 -3الذكاء املكاين
�إدراك العامل ،وفهم وحتليل العالقات بني الأ�شكال الهند�سية.
 -4الذكاء احلركي -اجل�سمي
ا�ستخدام اجل�سم للتعبري عن امل�شاعر والأفكار.
 -5الذكاء املو�سيقي
التعبري عن الأ�شكال املو�سيقية ،و�إدراكها.
 -6الذكاء االجتماعي
فهم الآخرين ،و�إدراك الفروق بني املتعلمني وما يت�صل بدوافعهم وم�شاعرهم خا�صة.
 -7الذكاء الذاتي
معرفة الذات وفهمها ،والت�رصف على �أ�سا�س هذه املعرفة.
 -8الذكاء الطبيعي
فهم الطبيعة ،والتمييز بني الأ�شياء احلية وغري احلية.
 -9الذكاء الوجودي
توجيه الأ�سئلة ملعرفة �أ�رسار الوجود.

رابعا :التعامل مع ذوي االحتياجات الخا�صة
ً

 -1الطلبة املتفوقون
�أ – �إجراء تعديل يف م�ستويات الأن�شطة ،حني يكت�شف املعلم ما يدل على وجود طالب متفوق؛
لتتنا�سب هذه الأن�شطة مع حاجات التفوق عند هذا الطالب ،وتولّد التحدي عند الطلبة
الآخرين� ،إذ �إن الأن�شطة التي تكون دون م�ستوى قدرات الطالب املتفوق؛ ت�ؤدي �إلى تراجع
اهتمامه ,و�إلى هبوط م�ستوى الدافعية عنده.
ب – �إعالم �أولياء �أمور الطلبة املتفوقني على نحو دوري وم�ستمر ،عن الأن�شطة اخلا�صة به�ؤالء
الطلبة ،وتو�ضيح دورهم جتاه �أبنائهم املتفوقني من ناحية توفري اجلو املنا�سب والإمكانات
املطلوبة واملنا�سبة؛ لتنمية مواهبهم وقدراتهم ورعايتها.
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 -2الطلبة الذين يعانون من ا�ضطرابات نطقية
�أ – التح ّلي بال�صرب و�سعة ال�صدر يف �أثناء اال�ستماع للطالب ،كي ال ي�شعر بالإحباط ،فال يتحدث يف
املرات القادمة ،كما �أن لل�صرب وح�سن الإ�صغاء �أكرب الأثر يف اجلانب الرتبوي والنف�سي للطالب،
قادرا على اال�ستمرار يف �أدائه الناجح.
كي يظل ً
ب – جت ّنب م�ساعدة الطالب يف �أثناء كالمه بنطق الكلمة اً
بدل منه� ،أو تكميلها عنه حني يتلعثم يف
نطقها؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إلى تعري�ضه للحرج واال�ضطراب.
جـ – جت ّنب �إجبار الطالب على �إعادة الكلمة التي يلثغ �أو يتلعثم يف نطقها �أمام الآخرين.
د – جت ّنب التوجيه والتدريب ال�صارمني؛ لأنهما يزيدان ال�ضغوطات النف�سية على الطالب وي�سببان
له القلق.
هـ – توجيه الطلبة العاديني �إلى عدم اال�ستهزاء بالطالب الذي يعاين من �صعوبة يف النطق.
و – ت�شجيع الطالب الذي يعاين من ا�ضطرابات نطقية على امل�شاركة يف العمل اجلماعي الذي
ي�ساعده على التغلب على ال�صعوبات النطقية التي يواجهها قدر الإمكان.
ز – ا�ستخدام اللغة ال�سليمة يف مخاطبة الطالب يف كل املواقف ،وجت ّنب تكرار ما ي�صدر عنه من
نطق غري �سليم.
 -3ذوو االحتياجات الب�رصية
�أ – توفري الإ�ضاءة املنا�سبة يف �أماكن جلو�س الطالب ،بحيث ال تكون خافتة.
ب – احلر�ص على �أن تكون الإ�ضاءة على جانبي الطالب ،يف �أثناء جلو�سه ال �أمامه مبا�رشة� ,إ�ضافة
�إلى الت�أكد من جلو�سه جانب النافذة؛ ل�ضمان الإ�ضاءة اجليدة.
جـ – ت�شجيع الطالب على ا�ستعمال الأدوات املعينة عند ال�رضورة؛ كامل�سجالت والعد�سات،
وارتداء النظارات الطبية با�ستمرار.
د – �إعطاء هذا الطالب وق ًتا �أطول من الوقت الذي يعطى للطلبة العاديني؛ ليتمكن من �أداء املهمات
التي يك ّلف بها.
 -4ذوو االحتياجات احلركية
�أ – �إيالء الطالب ذي ال�صعوبات احلركية االهتمام الكايف ،يف احلدود واملواقف املنا�سبة.
ب – توفري البدائل من الأن�شطة واملواقف املالئمة لإمكاناته وقدراته واحتياجاته.
جـ – العمل على رفع معنوياته؛ عن طريق �إقناعه بالقيام بالإجناز ال�سليم مثل غريه من الطلبة العاديني،
وتكليفه مبهمات تنا�سب �إمكاناته.
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 -5الطلبة �ضعاف ال�سمع
مرتفعا ،ولتكن �رسعتك بالكالم متو�سطة.
�أ – التحدث ب�صوت م�سموع ،بحيث ال يكون
ً
و�ضوحا للطالب ال�ضعيف ال�سمع.
ب – �إعادة �صياغة الفكرة �أو ال�س�ؤال؛ لي�صبح �أكرث
ً
جـ – ا�ستخدام املعينات الب�رصية �إلى احلد الأق�صى املمكن ،مبا يف ذلك ال�شفافيات والأقالم
(وال�ساليدات) واللوح ،وجت ّنب �أن يكون م�صدر املعلومات يف مكان �ضعيف الإ�ضاءة.
د – احل�صول على التغذية الراجعة من الطالب؛ للت�أكد من فهمه للمو�ضوع.
هـ – ت�شجيع تطور مهارات التوا�صل مبا فيها الكالم وقراءته وتهجئة الأ�صابع والتوا�صل اليدوي.
و – جلو�س الطالب يف املكان الذي ي�سمح له بالإفادة من املعلومات الب�رصية والطلبة الآخرين
واملعلم.
�سمعيا على امل�شاركة يف الأن�شطة ال�صفية ،وال تتوقع منه �أقل مما تتوقع
ز – ت�شجيع الطالب ال�ضعيف
ًّ
من الطلبة الآخرين يف ال�صف.
ح – االت�صال املبا�رش مع الوالدين.
ط – احلر�ص على التوا�صل الدائم مع الطالب ال�ضعيف ال�سمع.
 -6بطيئو التعلم
�أ – ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز املتنوعة (املادية واملعنوية والرمزية واللفظية) ،وتقدمي التعزيز مبا�رشة
بعد ح�صول اال�ستجابة املطلوبة.
ب – التنويع يف �أ�ساليب التعليم املتبعة ،ومن �أهمها التعليم الفردي والتعليم اجلماعي.
وظيفيا يخدم الطالب يف حياته ،ويخطط له م�سب ًقا على نحو
جـ – احلر�ص على �أن يكون التعليم
ًّ
منظم.
د – عدم عزل الطالب �صاحب االحتياجات العقلية عن �أقرانه العاديني.
هـ – الرتكيز على نقاط ال�ضعف التي يعاين منها ه�ؤالء الطلبة ،وتقوية اجلوانب الإيجابية ونقاط
القوة عندهم.
و – �إقامة عالقة �إيجابية وات�صال دائم مع �أولياء �أمور ه�ؤالء الطلبة ،ومراقبة مدى تقدم الطالب يف
�ضوء الربامج التعليمية والرتبوية املقدمة.
ز – تعزيز عملية التفاعل الإيجابي بني الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة وزمالئهم العاديني.
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خامسا :استراتيجيات ّ
التقويم وأدواته
ً

ا�ستراتيجيات
التقويم

المواقف التقويمية التابعة لال�ستراتيجيات

 -1التقومي املعتمد التقدمي :عر�ض مخطط له ومنظم ,يقوم به املتعلم.
على الأداء .العر�ض التو�ضيحي :عر�ض �شفوي �أو عملي يقوم به املتعلم.
عمليا.
الأداء العملي� :أداء املتعلم ملهمات محددة ينفذها ًّ
حتدث املتعلم ,عن مو�ضوع معني خالل مدة
احلديثّ :
محددة.
املعر�ض :عر�ض املتعلم لإنتاجه الفكري والعملي.
حوارا بكل ما يرافقه
املحكاة  /لعب الأدوار :تنفيذ املتعلم
ً
من حركات.
املناق�شة  /املناظرة :لقاء بني فريقني من املتعلمني للمحاورة
والنقا�ش حول ق�ضية ما ,حيث يتب ّنى كل فريق وجهة نظر
مختلفة.
 -2الورقة والقلم .االختبار :طريقة منظمة لتحديد م�ستوى حت�صيل املتعلم
ملعلومات ومهارات يف مادة درا�سية مت تعلمها م�سبقًا.
امل�ؤمتر :لقاء مربمج يعقد بني املعلم واملتعلم.
 -3التوا�صل.
املقابلة :لقاء بني املعلم واملتعلم.
الأ�سئلة والإجابات� :أ�سئلة مبا�رشة من املعلم �إلى املتعلم.
تلقائيا يف
مالحظة تلقائية :مالحظة ال�سلوكات كما حتدث
 -4املالحظة.
ًّ
املواقف احلقيقية.
ويحدد فيها
مالحظة منظمة :مالحظة مخطط لها م�سبقًا,
ّ
ظروف م�ضبوطة كالزمان واملكان واملعايري اخلا�صة بها.
 -5مراجعة الذات .يوميات الطالب :يكتب املتعلم ما قر�أه �أو �شاهده �أو �سمعه.
ملف الطالب :ي�ضم �أف�ضل �أعمال املتعلم.
تقومي الذات :قدرة املتعلم للحكم على �أدائه.

�أدوات التقويم
 -قائمة الر�صد (ال�شطب).

 �سلم التقدير العددي.� -سلم التقدير اللفظي.

� -سجل و�صف �سري التعلم.

 -ال�سجل الق�ص�صي.
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�إر�شادات التعامل مع الدليل
ت�شجع على
يت�ضمن الدليل مقرتحات و�إجراءات خا�صة تفيد يف تنفيذ الدرو�س ,واقرتاحات ّ
ّ
توجيه �أ�سئلة للنقا�ش ال�صفي الب ّناء ,تثري تفكري الطلبة ,وحت ّفزهم للم�شاركة الإيجابية ,بحيث ال يكونون
م�ستقبلي معلومات تلقى عليهم .ومن هذه الأ�سئلة ما يك�شف اخلربات ال�سابقة للطلبة ,ومنها ما يفيد
يف كيفية تنفيذ الأن�شطة والتجارب العلمية ,ومنها ما ي�ساعد على ك�شف ما لدى الطلبة من �أخطاء
مفاهيمية.
يت�ضمن �إجابات الأ�سئلة والأن�شطة الواردة �ضمن البنود �أو نهاية الف�صل ,و�أوراق العمل
كما
ّ
و�أدوات التقومي.
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اخلطة الزمنية للدرو�س
الوحدة

الرقم

الف�صل الدرا�سي الأول

الف�صل

عدد احل�ص�ص

الف�صل الأول :المعادن

3

الف�صل الثاني :ال�صخور

10

الف�صل الأول :الغالف الجوي

3

الف�صل الثاني :الماء في الغالف الجوي

6
6

1

المواد الأر�ضية ال�صلبة

2

الأر�صاد الجوية

3

المياه

الف�صل الأول :المياه ال�سطحية والجوفية
الف�صل الثاني :الموارد المائية في الأردن

4

التراكيب الجيولوجية

الف�صل الأول:
ت�شوه ال�صخور والعوامل الم�ؤثرة فيها

5

الف�صل الثاني :ال�صدوع والطيات

6

3

الف�صل الدرا�سي الثاين
الوحدة

الرقم
5

البيئة

6

الفلك وعلوم الف�ضاء

الف�صل

عدد احل�ص�ص

الف�صل الأول:
البيئة والدورات البيوجيوكيميائية

4

الف�صل الثاني:
موارد الطاقة والم�شكالت البيئية

11

الف�صل الأول :جغرافية الكرة ال�سماوية

6

الف�صل الثاني :النظام ال�شم�سي

5
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املواد الأر�ضية ال�صلبة

الوحدة الأولى

1

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة� ،أن يكون ً
يو�ضح املق�صود بكل من :البنية البلورية ،والبلورة ،واملعدن ،والعالقات بينها.
• ّ
يحدد عنا�رص ال�شكل اخلارجي للبلورة.
• ّ
•ي�ص ّنف جمموعات املعادن وفق مكوناتها الكيميائية.
يتعرف اخل�صائ�ص الفيزيائية للمعادن ،وي�ستخدمها يف حتديد ا�سم املعدن.
• ّ
مييز ن�سيج ال�صخور النارية الباطنية وال�سطحية ،عن طريق الربط بني عمق التبلور ومعدل التربيد
• ّ
وحجم البلورات مع ذكر �أمثلة.
•ي�ص ّنف ال�صخور النارية وفق ن�سيجها.
•ي�صف �سل�سلة تفاعل بوين ،وظروف تكون املعادن بعملية التبلور اجلزئي.
يحدد �أهم املعادن املميزة لل�صخور النارية ،وي�صنفها وفق مكوناتها املعدنية.
• ّ
•ي�ستنتج ت�صنيف ال�صخور النارية املختلفة بح�سب ن�سبة ال�سليكا.
يتعرف �أ�س�س ت�صنيف ال�صخور الر�سوبية مع �أمثلة.
• ّ
•يربط بني نوع ال�صخر الر�سوبي ون�ش�أته.
•يف�سرّ بع�ض معامل ال�صخور الر�سوبية والعمليات امل�س�ؤولة عن ذلك.
يتعرف مفهوم التحول وعوامل التحول.
• ّ
يتعرف �أنواع التحول املختلفة ،من حيث االمتداد اجلغرايف وعوامل التحول.
• ّ
•ي�ص ّنف ال�صخور املتحولة اعتما ًدا على الن�سيج  ،مع ذكر الأمثلة.
يتعرف مفهوم الرتبة ومكوناتها و�آفاقها املختلفة.
• ّ
يو�ضح العوامل امل�ؤثرة يف تكون الرتبة.
• ّ
يقدر الأهمية االقت�صادية لبع�ض املواد الأر�ضية ال�صلبة يف الأردن.
• ّ
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الف�صل الأول:

المعادن

الدر�س الأول

مفهوم املعدن

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح املق�صود بكل من :البنية البلورية ،والبلورة ,واملعدن.
– ّ
– ي�ص ّنف املواد �إلى معدنية وغري معدنية.
يحدد عنا�رص ال�شكل اخلارجي للبلورة.
– ّ

التكامل الر�أ�سي

علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،املعادن وال�صخور النارية.

م�صادر التعلم

عينات معادن متنوعة ,وبلورات خ�شبية �أو بال�ستيكية.
ّ

�إجراءات ال�سالمة العامة

عينات املعادن.
عدم تذوق ّ

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
يعد املاء
يعد اخل�شب معد ًنا؟ هل ّ
١-١التمهيد للدر�س مبراجعة مفهوم املعدن ،وتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني  :هل ّ
معد ًنا؟
٢-٢تذكري الطلبة مبفهوم املعدن.
عينات معادن الهاليت  ,NaClوالكوارتز ,SiO2بو�صفها �أمثلة ،وتطبيق �رشوط املعدن عليها.
٣-٣توظيف ّ
٤-٤توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )2-1من الكتاب املدر�سي؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم وحدة بناء
البلورة ،ومن ثم البنية البلورية.
٥-٥مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى ت�صنيف املواد املعدنية وغري املعدنية.
٦-٦توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
٧-٧عر�ض مناذج لبلورات خ�شبية على �شكل مكعب ،وت�سمية املكعب بلورة املعدن.
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يحدد �شكل البلورة؟
٨-٨توجيه ال�س�ؤالني الآتيني :هل البلورات جميعها تكون على هيئة مكعب؟ ما الذي ّ
٩-٩مناق�شة �إجابات الطلبة ،ثم توزيع مناذج خ�شبية �أو بال�ستيكية لبلورة املكعب عليهم لت� ّأملها.
١٠١٠توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل (  ) 4 – 1من الكتاب املدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
١١١١مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم كل عن�رص من عنا�رص ال�شكل اخلارجي للبلورة،
وحتديده على البلورة اخل�شبية.

معلومات �إ�ضافية
من ال�شائع �أن الأملنيوم معدن وهذا غري �صحيح؛ لأنه ي�ستخرج من خام البوك�سيت  ، Al2O3وال يوجد
ب�صورة منفردة يف الطبيعة ،ما يعني تدخل الإن�سان يف �صنعه.
أي�ضا من خام الهيماتيت  Fe2O3وال يوجد ب�صورة منفردة يف الطبيعة.
ي�ستخرج احلديد � ً
عالج
يعد ال�سكر مادة غري معدنية.
 ع ّللّ :�إثراء
يعد الثلج الهاطل من ال�سماء مادة معدنية ،بينما الثلج املتكون داخل الثالجات مادة غري معدنية.
 ف�سرّ ّ :استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (  : ) 1-1قائمة ر�صد.
إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)10
 النفط� :سائل� /أ�صل ع�ضوي. اخل�شب� :أ�صل ع�ضوي (نبات). البال�ستيك :من �صنع الإن�سان؛ غري طبيعية. الأملنيوم :ي�ستخرج بو�ساطة الإن�سان. -املاء :احلالة ال�سائلة.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)4-1صفحة (:)12
 عدد الأوجه البلورية ( ،)6وهي متماثلة ال�شكل. ال�شكل  :مربع ،نعم. عدد احلافات البلورية (.)12 عدد الزوايا املج�سمة (.)8 الوجهان متجاوران ،ر�سم خطني عموديني على كل وجه من الوجهني املتجاورين ،قيمة الزاوية بنيالوجهني هو .º 90
 -جمموع الزاويتني ي�ساوي .º 180

27

الف�صل الأول:

المعادن

الدر�س الثاين

ت�صنيف املعدن

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
– ي�ص ّنف جمموعات املعادن وفق مكوناتها الكيميائية.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،املعادن وال�صخور النارية.

م�صادر التعلم
عينات معادن متنوعة.
ّ
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
١-١التمهيد للدر�س ب�س�ؤال الطلبة عن ال�صيغة الكيميائية ملعدن الكال�سيت ومعدن الهاليت ،و�إعطاء �صيغ
كيميائية ملعادن �أخرى ،ومالحظة تكونها من �أيونات �سالبة وموجبة.
٢-٢توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
٣-٣توجيه الطلبة �إلى درا�سة اجلدول ( )1-1من الكتاب املدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
٤-٤توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما العامل امل�شرتك بني املجموعات املعدنية؟
٥-٥مناق�شة �إجابات الطلبة للتو�صل معهم �إلى �أن املعادن ت�ص ّنف �إلى جمموعات بح�سب الت�شابه يف الأيون
ال�سالب.
٦-٦ت�سمية معادن �أخرى من اجلدول ()1-1؛ لت�أكيد املعلومة لدى الطلبة.
٧-٧تعميم الإجابات على املجموعات.
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معلومات �إ�ضافية

ال تقت�رص املعادن على هذه املجموعات فقط ،حيث توجد جمموعات �أخرى مثل :جمموعة النرتات.
عالج
 �ص ّنف املعادن الآتية بح�سب جمموعتها :اجلب�س ،الهاليت ،الهيماتيت ،الفل�سبار.�إثراء
 ابحث عن ا�سم جمموعة للمعادن مل ترد يف اجلدول ( ،)1-1ثم � ِأعط �أمثلة ملعادن تنتمي �إليها.
 ابحث يف �سبب اختالف الت�سمية ملعادن الأملا�س والغرافيت ،على الرغم من الت�شابه يف املكوناتالكيميائية بينهما.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( � :) 2-1سلم تقدير.
إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول (� ،)1-1صفحة (:)14
– جمموعة ال�سليكات ،تدل على وفرة عن�رصي الأك�سجني وال�سليكون يف �صخور الق�رشة الأر�ضية.
– االختالف يف الأيون املوجب.
– املعادن التي حتوي احلديد واملغني�سيوم (احلديدومغني�سية)� :أوليفني ،بايروك�سني� ،أمفيبول ،بيوتيت،
وهي معادن غامقة اللون ،واملعادن التي ال حتوي احلديد واملغني�سيوم (غري احلديدومغني�سية):
بالجيوكليز ،فل�سبار بوتا�سي ،م�سكوفيت ،كوارتز ،وهي معادن فاحتة اللون.
– معدن الكوارتز.
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الف�صل الأول:

المعادن

الدر�س الثالث

اخل�صائ�ص الفيزيائية للمعادن

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يتعرف اخل�صائ�ص الفيزيائية للمعادن ،مثل :الربيق واالنف�صام واملك�رس.
– ّ
يحدد ا�سم املعدن عن طريق اخلا�صية الفيزيائية املميزة له.
– ّ

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،الوحدة الأولى ،املعادن وال�صخور النارية.

م�صادر التعلم

عينات معادن متنوعة ،مثل :الكال�سيت والغالينا والكوارتز ,وم�صدر �ضوء.
ّ

�إجراءات ال�سالمة العامة

عينات املعادن.
عدم تذوق ّ

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم عن طريق الن�شاط ،التعلم التعاوين.
١-١التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة مبا تعلموه من �صفات فيزيائية للمعادن ،مثل :اللون واحلكاكة والق�ساوة.
عينات لبع�ض املعادن ذات اللون املميز ،مثل :الكربيت الأ�صفر ,ومعدن املالكيت الأخ�رض.
٢-٢عر�ض ّ
٣-٣توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل توجد خ�صائ�ص �أخرى للمعادن متيزها عن بع�ضها؟
٤-٤توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتوزيع عينات مختلفة عليهم ،مثل :الغالينا ،الكربيت،
املالكيت ،الكوارتز ،اجلب�س ،الكال�سيت.
٥-٥توجيه كل جمموعة �إلى تعري�ض املعادن مل�صدر �ضوء ،ومالحظة كيف يعك�س �سطح املعدن ال�ضوء
ال�ساقط عليه.
٦-٦مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى اختالف املعادن يف كيفية انعكا�س ال�ضوء ال�ساقط على
�سطحها.
٧-٧توجيه انتباه الطلبة �إلى مفهوم الربيق الفلزي والربيق الالفلزي ،وت�صنيف املعادن ح�سب الربيق.
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8-8توزيع معدن الكال�سيت على املجموعات ،ومالحظـة الأ�سطح املل�سـاء امل�ستوية الثالث غري املتعـامـدة؛
للتو�صل معهم �إلى �أن ال�سطح الأمل�س امل�ستوي هو �سطح االنف�صام.
عينات مثل معدن املايكا؛ ملالحظة �سطح االنف�صام الواحد.
9-9توزيع ّ
عينات مثل معدن الكوارتز ،ومالحظة عدم وجود �أ�سطح مل�ساء م�ستويــة .ومن ثم ،ال ميتلك
1010توزيع ّ
انف�صاما ،ما يعني �أنه يظهر خا�صية املك�رس.
ً
1111ت�صنيف خا�صية املك�رس �إلى مك�رس ع�شوائي ومحاري وم�سنن.
1212تو�ضيح اخلا�صية املغناطي�سية ملعدن املاغنيتيت (املغناطي�س الطبيعي).

معلومات �إ�ضافية
من اخل�صائ�ص الفيزيائية للمعادن ال�شفافية؛ وهي قدرة املعدن على �إمرار (�إنفاذ) ال�ضوء� .أما خا�صية الوزن
تعد املعادن ذات الربيق الفلزي
النوعي للمعدن فهي الن�سبة بني كتلة املعدن �إلى كتلة حجمه من املاء حيث ّ
معادن ذات وزن نوعي كبري.
عالج
حدد عدد م�ستويات االنف�صام للمعادن الآتية :اجلب�س ،الغالينا ،الكال�سيت ،الهاليت.
 ّ�إثراء
 ورقة العمل (.)1-1استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي ( :)3-1اختبار ق�صري.
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إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)16
– يح�سب عدد م�ستويات ال�ضعف يف البناء البلوري الذري الداخلي.
�صفحة (:)17
– املك�رس :ال�سطح الناجت عن ك�رس املعدن يف اجتاهات غري منتظمة ويف غري م�ستويات ال�ضعف ,حيث
تنتج �أ�سطح ع�شوائية خ�شنة �أو مل�ساء لكن غري م�ستوية.
 االنف�صام :ال�سطح الناجت عن ك�رس املعدن على امتداد م�ستويات ال�ضعف يف البناء الذري الداخلي،وتنتج �أ�سطح مل�ساء م�ستوية.
– ال ينجذب معدنا الكال�سيت واجلب�س �إلى املغناطي�س ،لأنها لي�ست �أكا�سيد حديد.
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إجابات أسئلة الفصل

( - )1( )1د) ( - )2( ،جـ) ( - )3( ،جـ) �( - )4( ،أ)
 )2املعدن :كل مادة طبيعية �صلبة متجان�سة من �أ�صل غري ع�ضوي ،لها ترتيب ذري داخلي منتظم ،وتركيب
كيميائي محدد.
احلافة البلورية :اخلط الناجت من تقاطع كل وجهني بلوريني متجاورين.
الربيق :الكيفية التي يعك�س بها املعدن ال�ضوء ال�ساقط على �سطحه.
� )3أ) معدن الكوارتز بريق ال فلزي ،معدن الغالينا بريق فلزي.
ب) معدن الهاليت ( )3م�ستويات انف�صام متعامدة ،معدن الكال�سيت ( )3م�ستويات انف�صام غري متعامدة.
جـ) معدن املاغنيتيت ينجذب نحو املغناطي�س ،معدن اجلب�س ال ينجذب نحو املغناطي�س.
� )4أ) لأنه ال يحتوي على �أك�سيد احلديد.
ب) ب�سبب متا�سك بنية معدن الكوارتز البلورية ،وانعدام مناطق ال�ضعف يف البناء الذري الداخلي املنتظم
لذلك ينك�رس معدن الكوارتز وال ينف�صم.
جـ) ب�سبب اختالف العنا�رص املكونة للمعادن املختلفة واختالف طريقة ترابطها داخل املعدن الواحد.
د) لأن املعادن املختلفة قد تت�شابه يف �صفة واحدة مثل اللون.
 )5ال ،الرتباط العن�رص الفلزي بعنا�رص �أخرى �ضمن املركّ ب الكيميائي للمعدن ،وبذلك ي�ستمد املعدن
خ�صائ�صه من خ�صائ�ص املركب الكيميائي اجلديد ،ال من خ�صائ�ص العن�رص.
املكونة لكل
 )6لأننا �سنح�صل على عدد كبري من املجموعات ،بالإ�ضافة �إلى االختالف يف خ�صائ�ص املعادن ّ
جمموعة.
� )7أ) نوع الذرات ونوع الروابط بينها وطريقة ترتيبها.
ب) اجتاه ترتيب الذرات والزوايا يف ما بينها.
 )8وجود �أ�سطح مل�ساء م�ستوية (�أوجه بلورية) حتد البلورة من اخلارج.
 )9اختالف العنا�رص والروابط املكونة للمعدن (اختالف الرتتيب الذري الداخلي املنتظم).
� )10أ) طريقة ارتباط الذرات وترتيبها ونوع الروابط يف ما بينها.
ب) ب�سبب اختالف الظروف الفيزيائية (�ضغط وحرارة) والظروف الكيميائية ،وتركيز العنا�رص املكونة
للبلورة يف �أثناء منو البلورة.
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الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س الرابع

ال�صخور النارية

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املق�صود باملمال احلراري الأر�ضي ون�سيج ال�صخور النارية.
– ّ
– يربط ن�سيج ال�صخر الناري مع ظروف ومكان تكونه.
– ي�ص ّنف ال�صخور النارية وفق ن�سيجها.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،ال�صخور النارية.

م�صادر التعلم

عينات من ال�صخور النارية ,وعد�سات مكبرّ ة.
ّ
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين ،التفكري الناقد.
١-١التمهيد للدر�س ،وتذكري الطلبة مبفهوم املمال احلراري الأر�ضي و�أثره يف تكوين ال�صهري ال�سليكاتي،
ومالحظة اختالف قيمته من مكان �إلى �آخر.
٢-٢توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
عينات من �صخور نارية مختلفة ،مثل :البازلت والريوليت و الغرانيت واخلفاف والأوب�سيديان،
٣-٣توزيع ّ
على الطلبة.
بع�ضا؟ كيف ميكن ت�صنيفها؟
عينات ال�صخور عن بع�ضها ً
٤-٤توجيه ال�س�ؤال الآتي :مباذا تختلف ّ
٥-٥توجيه كل جمموعة �إلى اال�ستعانة بالأ�شكال املتوافرة يف الكتاب املدر�سي.
٦-٦مناق�شة �إجابات الطلبة؛ والت�أكد من قدرتهم على متييز بلورات املعادن بو�ضوح.
٧-٧توجيه انتباه الطلبة �إلى �أن ال�صخور النارية تختلف يف مدى و�ضوح بلورات املعادن للعني املجردة،
واختالف �أحجام البلورات يف ما بينها؛ مبعنى �أنها تختلف يف الن�سيج ال�صخري.
٨-٨تو�ضيح مفهوم الن�سيج ال�صخري لل�صخور النارية ،ثم توجيه الطلبة �إلى �صياغة تعريف علمي للن�سيج
ال�صخري.
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 ٩٩مناق�شة الطلبة للتو�صل معهم �إلى ربط الن�سيج ال�صخري مبكان تكـون ال�صخر الناري ،و�رسعــة تربيد
وتبلور وت�ص ّلب ال�صهري ال�سليكاتي.
عينات �صخرية ،وذلك عن طريــق
١٠١٠توجيه انتباه الطلبة �إلى �أنواع �أخرى من الأن�سجة ال يتوافر منها ّ
م�شاهدتها يف الكتاب املدر�سي.
١١١١توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقـة عمــل ( ،) 2-1و�إكمال البيانــات املتعلقة بالن�سيج و�رسعة ومكــان
التربيد.
١٢١٢توجيه انتباه الطلبة �إلى �أنه �سيتم درا�سة باقي اخل�صائ�ص لل�صخور النارية الح ًقا.

معلومات �إ�ضافية
 -االعتقاد ب�أن املق�صود بالن�سيج الناعم هو مدى نعومة �سطح ال�صخر خط�أ ،وال�صحيح �أن الن�سيج الناعمهو الذي ال ُترى بلورات املعادن فيه بالعني املجردة فهو ن�سيج ناعم (غري مرئي).
 -ين�ش أ� الن�سيج ال�سماقي (البورفريي) عندما تتبلوراملاغما على مرحلتني �أو �أكرث ،فعندما تتبلور املاغماحتت �سطح الأر�ض يكون معدل التربيد بطي ًئا؛ فتن�ش�أ بلورات كبرية من هذه املعادن ،وعندما تخرج
املاغما �إلى ال�سطح فج�أ ًة قبل �أن يكتمل تبلورها تتعر�ض لعملية تربيد �رسيعة ،ما ي�ؤدي �إلى حتويل ما
تبقى من املاغما �إلى �أ�سا�س �أو �أر�ضية ذات حبيبات معدنية ناعمة حتيط بالبلورات الكبرية.
عالج
 ار�سم خارطة مفاهيمية ت�صنف فيها ال�صخور النارية بح�سب الن�سيج ،مع �إعطاء �صخر ناري كمثال لكلن�سيج.
�إثراء
 ابحث يف الرتكيب الكيميائي ل�صخر الأوب�سيديان ذي الن�سيج الزجاجي.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي ( � :) 4-1سلم تقدير.

إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (.)22
حجم بلورات املعادن يف الن�سيج البيغماتيتي� ،أكرب بكثري من حجمها يف الن�سيج اخل�شن.
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الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س اخلام�س

الرتكيب املعدين لل�صخور النارية

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
– ي�ص ّنف �سل�سلة تفاعل بوين ،وظرف تكون املعادن بعملية التبلور اجلزئي.
يحدد �أهم املعادن املميزة لل�صخور النارية ،وي�صنفها وفق مكوناتها املعدنية.
– ّ

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،الوحدة الأولى ،ال�صخور النارية.

م�صادر التعلم

عينات من ال�صخور النارية ,عد�سات مكبرّ ة.
ّ
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
1-1توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
عينات �صخرية نارية مختلفة �إلى الطلبة ,وتوجيههم �إلى مالحظة اختالف �ألوانها.
2-2توزيع ّ
3-3تذكري الطلبة �أن املعادن ال�سليكاتية التي حتوي احلديد واملغني�سيوم (احلديدومغني�سية) غامقة اللون،
واملعادن التي ال حتوي احلديد واملغني�سيوم (غري احلديدومغني�سية) فاحتة اللون.
4-4توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقة العمل (  ,) 2-1و�إكمال البيانات املتعلقة بلون ال�صخر الناري وربطه
باملكونات املعدنية له.
5-5توجيه كل جمموعة �إلى درا�سة ال�شكل ( )16-1من الكتاب املدر�سي ,والذي ميثل �سل�سلة تفاعل بوين,
ومالحظة تغري درجة حرارة التبلور ,واختالف نوع املعادن املتبلورة باختالف درجة حرارة املاغما.
6-6توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما املعادن التي تتبلور عند �أعلى درجة حرارة (املراحل الأولى لتبلور املاغما)؟
•ما املعادن التي تتبلور عند �أقل درجة حرارة (املراحل املت�أخرة لتبلور املاغما)؟
•ما نوع ال�صخور التي تتكون بانخفا�ض درجة حرارة التبلور؟
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 7-7مناق�شة �إجابــات الطلبــة؛ للتو�صــل معهـم �إلى �أنه باختــالف درجـة حرارة املاغما تختلف املعادن
�صخورا مختلفة.
املتكونة ،التي تكون
ً
ّ
 8-8توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )16-1من الكتاب املدر�سي ,الذي ميثل الو�صف املعدين والكيميائي
لل�صخور النارية وربطه باملعادن املكونة لل�صخر.
 9-9توجيــه انتباه الطلبة �إلى مالحظة كيفية تغرياملكونات الكيميائية من �صوديوم ،بوتا�سيوم ،كال�سيـوم،
�سليكا ،حديد؛ عن طريق املعادن املتبلورة �ضمن �سل�سلة تفاعل بوين.
1010توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بال�شكل.
1111توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )17-1من الكتـاب املـدر�سي ،الذي يبني عملية التبلـور اجلزئي،
ناريا يختلف
ومناق�شة الأ�سئلة ،والتو�صل �إلى �أنه يف كل مرحلة تنف�صل معادن متبلورة لتكون
�صخرا ًّ
ً
عن ال�صخر الناري املتكون يف مرحلة �سابقة .ومن ثم ،تغري كيميائية املاغما با�ستمرار.

معلومات �إ�ضافية
تعد ال�صخور النارية مثل( :الغرانيت والريوليت) التي تتكون من معادن تتبلور على درجات حرارة منخف�ضة
ّ
يف �سل�سلة تفاعل بوين مثل( :الكوارتز والفل�سبار البوتا�سي) �أكرث مقاومة لعمليات التجوية الكيميائية من
ال�صخور النارية مثل( :البريودوتيت والغابرو والبازلت ) التي تتكون من معادن التبلور على درجات
حرارة مرتفعة مثل( :الأوليفني والبايروك�سني والبالجيوكليز الكل�سي).
ومن الأخطاء ال�شائعة� ،أن املعدن الواحد يتواجد يف نوع واحد من ال�صخور النارية؛ �إذ �إن الأوليفني ً
مثال
يوجد يف ال�صخور فوق املافية واملافية ،مثل :البريودوتيت والغابرو.
عالج
 �إلى �أي جمموعة معدنية تنتمي املعادن التي تت�ضمنها �سل�سلة تفاعل بوين؟�إثراء
تنازليا بح�سب درجة
 ما عالقة درجة ان�صهار املعدن بدرجة تبلوره؟ ر ّتب معادن ال�سل�سلة غري املت�صلةًّ
تبلورها.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)5-1سجل و�صف �سري التعلم.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)16-1صفحة (:)26
تت�ضمن �سل�سلة التفاعالت املت�صلة :بالجيوكليز كل�سي  ،بالجيوكليز كل�سي �صودي  ،بالجيوكليز
ّ
�صودي .ومع انخفا�ض درجة احلرارة تتناق�ص كمية الكال�سيوم وتزداد كمية ال�صوديوم يف تركيب
معدن البالجيوكليز.
كليا عن املعدن الذي
 �سميت هذا اال�سم ،لأنه يتبلور معدن جديد مع انخفا�ض درجة احلرارة يختلف ًّ�سبقه.
 املراحل الأخرية  :فل�سبار بوتا�سي ،م�سكوفيت ،كوارتز .ال تتبع املعادن لأي من ال�سل�سلتني املت�صلة وغرياملت�صلة.
 �صخر البرييدوتيت ،الو�صف املعدين :فوق مايف.جدا بال�سليكا� :صخور فل�سية .ال�صخور الأنديزيتية.
 �صخور فوق مافية و�صخور مافية� .صخور غنية ًّ يختلف �صخر البازلت عن الغابرو بالن�سيج ال�صخري ،البازلت ن�سيج �صخري ناعم غري مرئي ،الغابرون�سيج �صخري خ�شن مرئي.
 ال ،البازلت والريوليت يختلفان يف املكونات املعدنية ،ولكن لهما الن�سيج الناعم نف�سه.ال�شكل (� ،)17-1صفحة (:)27
وتكون �صخر ناري.
– تبلور املعادن من املاغما ونزولها �إلى الأ�سفل،
ّ
– نعم ،حدث تغري يف املكونات الكيميائية للماغما املتبقية.
وتكون �صخر ناري من نوع
– هاجرت املاغما �إلى حجرة ماغما �أخرى ،وحدث تبلور الحق للمعادن،
ّ
جديد.
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الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س ال�ساد�س

الرتكيب الكيميائي لل�صخور النارية

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
– ي�ستنتج ت�صنيف ال�صخور النارية املختلفة بح�سب ن�سبة ال�سليكا.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،ال�صخور النارية.

م�صادر التعلم
عينات من ال�صخور النارية ,وعد�سات مكبرّ ة.
ّ
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة �أن ال�صخور النارية تتكون من تبلور ال�صهري ال�سليكاتي .ومن ثم،
ف�إن املعادن ال�سليكاتية هي املكون لل�صخور النارية  ,ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما العن�رصان اللذان
ال يخلو منهما �أي �صخر ناري؟
كيميائيا.
 -2توجيه انتباه الطلبة �إلى �أنه ميكن اعتماد ن�سبة ال�سليكا  SiO2لت�صنيف ال�صخور النارية
ًّ
 -3توجيه الطلبة �إلى درا�سة اجلدول ( )3-1من الكتاب املدر�سي ،واملت�ضمن ت�صنيف ال�صخور النارية
اعتما ًدا على ن�سبة ال�سليكا ،والربط بني ن�سبة ال�سليكا والو�صف الكيميائي لل�صخر الناري ومناق�شة
الأ�سئلة املتعلقة به.
 -4توجيه انتباه الطلبة �إلى الربط بني ن�سبة ال�سليكا ووجود معدن الكوارتز يف ال�صخر الناري احلم�ضي.
 -5توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط التجريبي ( )2-1من الكتاب املدر�سي.
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معلومات �إ�ضافية
عالج
 ما الو�صف الكيميائي لل�صخر الناري ،الذي تكون فيه ن�سبة ال�سليكا%70؟�إثراء
 �إذا علمت �أن ارتفاع ن�سبة ال�صخور احلم�ضية بال�سليكا ب�سبب وجود معدن الكوارتز  ،SiO2فمن �أين�أتت ن�سبة  SiO2يف ال�صخور فوق القاعدية ،وهي ال حتتوي على معدن الكوارتز؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي  :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( � :) 6-1سجل و�صف �سري التعلم.

إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول (� ،)3-1صفحة (: )28
– �ص ّنفت �إلى :حم�ضية ،متو�سطة ،قاعدية ،فوق قاعدية.
– اختالف نوع ون�سبة املعادن ال�سليكاتية املكونة لل�صخر الناري.
– نعم ،باختالف املعادن املكونة لل�صخر تختلف خ�صائ�ص ال�صخر الناري ،من حيث مقاومته للتجوية
الكيميائية مثالً.
ن�شاط جتريبي (� ،)1-1صفحة (:)29
 – 1اختالف حجم احلبيبات املكونة لل�صخر الناري مبعنى اختالف الن�سيج ال�صخري.
 – 2كلما زاد معدل التربيد قل حجم بلورات املعادن املكونة لل�صخر الناري.
 – 3الرجوع �إلى ال�شكل (� )16-1صفحة (�( .)25سل�سلة تفاعل بوين ).
� – 4صخر الغرانيت فاحت اللون ,و�صخرا البازلت والغابرو غامقا اللون ,و�صخر الديوريت متو�سط اللون.
يتحدد لون ال�صخر الناري بح�سب نوع ون�سبة املعادن ال�سليكاتية املكونة له.
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الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س ال�سابع

عملية الت�صخر ,وال�صخور الر�سوبية الفتاتية

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
مييز بني الفتات ال�صخري ،والر�سوبيات الفتاتية ,وال�صخور الر�سوبية.
– ّ
– ي�ستنتج املق�صود بعملية الت�صخر.
يتعرف �أ�س�س ت�صنيف ال�صخور الر�سوبية،مع ذكر �أمثلة.
– ّ
– يربط بني نوع ال�صخر ون�ش�أته.
– ي�ص ّنف ال�صخور الر�سوبية الفتاتية بح�سب الن�سيج الفتاتي (حجم احلبيبات).

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة  ،ال�صف التا�سع ،ال�صخور الر�سوبية.

م�صادر التعلم
عينات من ال�صخور الر�سوبية الفتاتية.
ّ
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التفكري الناقد ،التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما �أثر الأمطار وال�سيول والرياح يف �صخور الق�رشة الأر�ضية؟
 -2مناق�شة �إجابات الطلبة؛ والتو�صل معهم �إلى املفردات الآتية :تفتت ،حتلل ،ذوبان  ،تك�رس...
 -3توجيه انتباه الطلبة �إلى مفهوم التجوية ،وتو�ضيح �أن الفتات الناجت من عمليات التجوية يبقى يف
مكانه.
 -4توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•هل تبقى نواجت التجوية يف مكانها؟
•ما �أنواع التجوية؟
 -5مناق�شة الطلبة للتو�صل �إلى مفهوم التعرية ,و�أنواع التجوية الكيميائية والفيزيائية ,وربط نوع التجوية
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بن�ش�أة ال�صخر الر�سوبي.
 -6توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما التغري احلادث على الر�سوبيات الفتاتية يف احلو�ض الر�سوبي مع مرور الزمن؟
 -7تذكري الطلبة بعملية الرتا�ص وال�سمنتة (الت�صخر)؛ لتحويل الر�سوبيات الفتاتية �إلى �صخر ر�سوبي
متما�سك .ومن ثم ،التو�صل �إلى مفهوم عملية الت�صخر.
عينات �صخور ر�سوبية على الطلبة ،مثل� :صخر الكونغلومريات وال�صخر الرملي وال�صخر
 -8توزيع ّ
اجلريي والكوكينا ،ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل يوجد اختالف بني هذه ال�صخور؟
مكون من
 -9مناق�شة �إجابات الطلبة؛
ّ
للتو�صل معهم �إلى �أن �صخر الكونغلومريات وال�صخر الرملي ّ
يتكون
حبيبات ،يف حني �أن ال�صخر اجلريي متما�سك من دون مالحظة حبيبات ،و�صخر الكوكينا ّ
من بقايا �أ�صداف ،و�أن ال�صخور الر�سوبية ت�صنف بح�سب ن�ش�أتها �إلى فتاتية ،وكيميائية ،وع�ضوية.
 -10توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 -11توجيه الطلبة �إلى درا�سة اجلدول ( )5-1من الكتاب املدر�سي؛ وذلك للتعرف �إلى �أ�سا�س ت�صنيف
ال�صخور الر�سوبية الفتاتية و�إعطاء �أمثلة عليها.
 -12توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط التجريبي ( )2-1من الكتاب املدر�سي؛ للتمييز بني ال�صخور الر�سوبية
الفتاتية ،والرتكيز على حجم احلبيبات املكونة لل�صخر الفتاتي (الن�سيج الفتاتي).
 -13توجيه الطلبة �إلى درا�سة �صخري الكونغلومريات والربي�شيا ،والرتكيز على �أنهما من ن�سيج فتاتي
خ�شن ،ومالحظة مدى ا�ستدارة حبيبات كل من ال�صخرين ،والربط بني درجة ا�ستدارة حبيبات
ال�صخر ،وامل�سافة املقطوعة بني امل�صدر وحو�ض الرت�سيب.

معلومات �إ�ضافية
يخلط البع�ض بني ا�ستدارة حبيبات ال�صخر الفتاتي (الكونغلومريات والربي�شيا) ،وبني ا�ستدارة ال�صخر
نف�سه؛ لذا ،يجب الت�أكيد على مالحظة درجة ا�ستدارة حبيبات ال�صخر الفتاتي.
عالج
 قارن بني �صخري الربي�شيا والكونغلومريات من حيث :درجة ا�ستدارة احلبيبات املكونة لل�صخر ،وبيئةالرت�سيب (البعد عن امل�صدر).
�إثراء
 -ابحث يف الأهمية االقت�صادية ل�صخر الرمل الزجاجي ،و�أين يوجد يف الأردن.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :) 7-1سجل و�صف �سري التعلم.

إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)31
 عملية الت�صخر :عملية تغري الروا�سب املفككة �إلى �صخر ر�سوبي بفعل عمليتي الرتا�ص وال�سمنتة ،التيت�ؤدي �إلى متا�سك احلبيبات وحتويل الروا�سب �إلى �صخر ر�سوبي متما�سك.
ال�شكل (� ،)20-1صفحة (:)33
حجما.
 كلما كانت �رسعة النقل �أكرب ،تكون احلبيبات املحمولة �أكربً
الكونغلومريات �أبعد عن امل�صدر ،لأن حبيباته �أكرث ا�ستدارة فتكون امل�سافة املقطوعة �أكرب حيث يتم
تهذيب احلواف عند نقل احلبيبات.
– فتات ال�صخر اجلريي ي�صبح �أكرث ا�ستدارة ،ب�سبب مكوناته املعدنية ،حيث ق�ساوة معدن الكال�سيت
املكون ل�صخر الغرانيت.
املكون لل�صخر اجلريي �أقل من ق�ساوة معدن الكوارتز
ّ
ّ
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الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س الثامن

ال�صخور الر�سوبية الكيميائية

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
تكون ال�صخور الر�سوبية الكيميائية.
– ّ
يو�ضح كيفية ّ
مييز بني ال�صخور الر�سوبية الكيميائية ،ويعطي �أمثلة عليها.
– ّ

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة  ،ال�صف التا�سع  ،ال�صخور الر�سوبية.

م�صادر التعلم
عينات من ال�صخور الر�سوبية الكيميائية ,حم�ض الهيدروكلوريك املخفف.
ّ

�إجراءات ال�سالمة العامة
التعامل مع حم�ض الهيدروكلوريك املخفف بحذر.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 -1توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 -2توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقة العمل (.)3-1
 -3مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى الظروف اخلا�صة لتكون ال�صخور الر�سوبية الكيميائية عند
و�صول املحاليل �إلى مرحلة فوق الإ�شباع.
عينات �صخر جريي
 -4توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط التجريبي ( )3-1من الكتاب املدر�سي ،وتوزيع ّ
ودولوميت وجب�س ،والتمييز بينها بالتفاعل مع حم�ض  HClاملخفف.
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معلومات �إ�ضافية
يتكون ال�صخر اجلريي يف البيئات البحرية الدافئة ،حيث يرت�سب من محاليل كربونات الكال�سيوم
الهيدروجينية نتيجة فقدانها لغاز ثاين �أك�سيد الكربون بح�سب املعادلة الآتية:
)Ca(HCO3)2(aq
(CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g
عالج
 يتك��ون �صخ��ر الرتافرت�ين الر�سوب��ي الكيميائ��ي م��ن كربون��ات الكال�سيوم ،ه��ل يتفاعل م��ع حم�ضالهيدروكلوريك املخفف؟
�إثراء
 -ابحث يف كيفية تكون �صخر الدولوميت.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات. �أداة التقومي (  :) 8-1قائمة ر�صد.إجابات األسئلة واألنشطة

ن�شاط جتريبي (� ،)3-1صفحة (:)34
 – 2يتفاعل ال�صخر اجلريي ب�شدة مع حم�ض الهيدروكلوريك املخفف ،ويتفاعل �صخر الدولوميت بدرجة
�أقل مع حم�ض الهيدروكلوريك املخفف� ،أما امللح ال�صخري و�صخر اجلب�س فال يتفاعالن مع حم�ض
الهيدروكلوريك املخفف.
ت�صاعديا :ملح �صخري ،جب�س ،ال�صخر اجلريي� ،صخر الدولوميت.
 – 4الق�ساوة
ًّ
 – 5ال ،ب�سبب اختالف مكوناتها املعدنية وخ�صائ�صها الفيزيائية.
�صفحة (:)35
ب�سبب اختالف املعادن املكونة لها.

45

الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س التا�سع ال�صخور الر�سوبية الع�ضوية ،وبع�ض معامل ال�صخور الر�سوبية

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح كيفية تكون ال�صخور الر�سوبية الع�ضوية.
– ّ
مييز بني ال�صخور الر�سوبية الع�ضوية ،ويعطي �أمثلة عليها.
– ّ
– يف�سرّ بع�ض معامل ال�صخور الر�سوبية والعمليات امل�س�ؤولة عن ذلك.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،ال�صخور الر�سوبية.

م�صادر التعلم
عينات من ال�صخور الر�سوبية الع�ضوية.
ّ
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
عينات �صخور ،مثل :كوكينا� ،صوان ،طبا�شري،
 -1توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،ثم عر�ض ّ
فو�سفات.
عينات ال�صخور والتمييز بينها ،ومالحظة بقايا الكائنات البحرية التي يتكون
 -2توجيه الطلبة �إلى فح�ص ّ
منها كل نوع من هذه ال�صخور.
 -3توجيه الطلبة �إلى مناق�شة الأ�شكال ( )24-1( ،)23-1( ،)22-1من الكتاب املدر�سي؛ للتو�صل
�إلى املواد الع�ضوية املكونة لكل �صخر ر�سوبي ع�ضوي وبيئة التكوين.
 -4توجيه ال�س�ؤال الآتي :كيف ميكن متييز ال�صخور الر�سوبية يف الطبيعة؟
 -5مناق�شة اجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى وجود ال�صخور الر�سوبية على �شكل طبقات ,و�أن الطبقية
هي معلم رئي�س تتميز بها ال�صخور الر�سوبية.
 -6توجيه الطلبة �إلى درا�سة الأ�شكال ( )26-1( ،)25-1من الكتاب املدر�سي ،ومناق�شة كيفية ت�شكل
الطبقية املتدرجة وعالمات النيم.
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 -7مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم الطبقية املتدرجة ومالحظة التدرج يف حجم
حجما يف �أعلى الطبقة.
حجما يف الأ�سفل� ،إلى الأقل
احلبيبات من الأكرب
ً
ً

معلومات �إ�ضافية
متيز الطبقية املتقاطعة والت�شققات الطينية ال�صخور الر�سوبية حيث تدل على الظروف وقت عملية الرت�سيب
وبعدها .وت�سمى الطبقة التي ال حتتوي على الرتاكيب الداخلية الطبقة الكتلية .ومن الأخطاء ال�شائعة اعتقاد
الكثريين ب�أن الطبقية املتدرجة حتدث يف عدة طبقات ،وال�صحيح �أن الطبقية املتدرجة هي طبقة ر�سوبية
واحدة.
عالج
 َمب تختلف الطبقات الر�سوبية يف ما بينها؟�إثراء
معلما لل�صخور الر�سوبية.
 تكليف الطلبة بكتابة تقرير عن الت�شققات الطينية ،و�أهميتها بو�صفها ًاستراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات. �أداة التقومي ( � :) 9-1سلم تقدير.إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)25-1صفحة (:)37
تكونت يف �أثناء عملية الرت�سيب؛ لأن اختالف حجم احلبيبات املرت�سبة يعود �إلى اختالف حمولة
– ّ
التيارات املائية ،حيث تبد أ� عملية الرت�سيب للحبيبات الكبرية يف البداية وتكون يف الأ�سفل ثم يقل
حجم احلبيبات �إلى الأعلى.
جدا وقوية ،ثم تتوقف فج�أة.
– تكون التيارات �رسيعة ًّ
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الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س العا�شر ال�صخور املتحولة (التحول  ،وعوامل التحول  ،و�أنواع التحول).

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يتعرف مفهوم التحول وعوامل التحول :درجة احلرارة وال�ضغط.
– ّ
يتعرف �أنواع التحول ،من حيث االمتداد اجلغرايف وعوامل التحول.
– ّ

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،ال�صخور الر�سوبية واملتحولة.

م�صادر التعلم
عينات من ال�صخور املتحولة.
ّ
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،حل امل�شكالت ،التعلم عن طريق الن�شاط ،التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�سئلة الآتية :
•ما مميزات ال�صخور النارية وال�صخور الر�سوبية؟
•ما ظروف ن�ش�أتها (من حيث ال�ضغط واحلرارة)؟
•ماذا يحدث لل�صخر �إذا تعر�ض لزيادة يف ال�ضغط ودرجة احلرارة؟
 -2عر�ض عينات ل�صخور متحولة مثل الأردواز والناي�س ،ومالحظة التورق يف الن�سيج ال�صخري .
 -3التو�صل �إلى تعريف مفهوم التحول.
عينات �صخور متحولة متورقة مثل �أردواز وناي�س ،و�صخور متحولة غري متورقة مثل الرخام.
 -4عر�ض ّ
 -5التمهيد بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما الذي �أدى �إلى التغري يف الن�سيج ال�صخري لل�صخور املتحولة؟
 -6مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى اختالف ظروف التحول من �ضغط ودرجة حرارة
وت�أثريها يف ال�صخور.
 -7مناق�شة ال�شكل ( )27-1من الكتاب املدر�سي ،وحتليل ال�شكل بتو�ضيح نوع ال�ضغط امل�ؤثر يف
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ال�صخور من اجلهات جميعها ،و�أثره يف التغريات احلادثة على الن�سيج ال�صخري �أو املكونات املعدنية
للتو�صل �إلى مفهوم ال�ضغط املح�صور وال�ضغط املوجه.
ّ
 -8التمهيد بتذكري الطلبة بحركة ال�صفائح الأر�ضية (متقاربة ومتباعدة وجانبية).
 -9توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )28-1من الكتاب املدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
•ما �أنواع التحول الواردة يف ال�شكل؟
•ما الظروف املرافقة لكل نوع حتول ؟
•�أين يحدث كل نوع حتول؟
 -10مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى �أنواع التحول.
 -11توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقة العمل ()4-1؛ وذلك للمقارنة يف جدول بني �أنواع التحول من
حيث :مكان احلدوث ،واالنت�شار ،والظروف امل�صاحبة لكل نوع حتول.

معلومات �إ�ضافية
�رسع املاء من عملية نقل العنا�رص عرب ال�صخور املختلفة �أو تفاعل املاء مع
 دور املاء يف �إحداث التحولُ :ي ّال�صخور .ومن ثم� ،إنتاج معادن جديدة �أي �صخر جديد متحول.
 التحول التحطيمي :يحدث عند حدود ال�صفائح املتقاربة ،حيث ت�ؤدي احلركة التكتونية �إلى تك�سريوانزالق يف الغالف ال�صخري ،وبحركة الكتل ال�صخرية على امتداد هذه الك�سور (ال�صدوع) ،ويتولد
�ضغط هائل ي�ؤدي �إلى حتول الفتات ال�صخري على م�ستوى الك�رس املتكون.
عالج
 �إعداد ورقة عمل من ِق َبل الطالب ،تركز على املفاهيم الواردة يف الن�ص ،كمفهوم التحول ،وال�ضغطاملوجه ،وال�ضغط املح�صور ،و�أنواع التحول.
�إثراء
 -با�ستخدام �شبكة (الإنرتنت) ،ابحث عن م�صدر املوائع امل�رسعة للتفاعالت الكيميائية وعمليات التحول.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.� -أداة التقومي ( :)10-1اختبار ق�صري.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)27-1صفحة (:)39
– ال�شكل (�أ) :تغري يف احلجم ،ال�شكل (ب) :تغري يف احلجم وال�شكل.
– نتيجة تعر�ض اجل�سم لل�ضغط من جميع اجلهات.
– ت�شوهات ن�سيجية :تغري يف ال�شكل واحلجم ،تغريات معدنية :تغري يف احلجم.
ال�شكل (� ،)28-1صفحة (:)40
 �أنواع التحول :حتول متا�سي و�إقليمي وبالدفن ،يوجد نوع �آخر هو التحول التحطيمي. التحول الإقليمي :درجة حرارة و�ضغط مرتفعني. -التحول التما�سي :درجة حرارة مرتفعة.

50

الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س احلادي ع�شر

ت�صنيف ال�صخور املتحولة

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
– ي�ص ّنف ال�صخور املتحولة اعتما ًدا على الن�سيج ال�صخري.
عمليا بني ال�صخور املتحولة املتورقة وغري املتورقة.
مييز
– ّ
ًّ

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،ال�صخور الر�سوبية واملتحولة.

�إجراءات ال�سالمة العامة

عينات ال�صخور ,وحم�ض الهيدروكلوريك املخفف.
التعامل بعناية وحذر مع ّ

م�صادر التعلم
عينات من ال�صخور املتحولة ,حم�ض هيدروكلوريك مخفف.
ّ
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم بالن�شاط ،التعلم التعاوين.
 -1توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
عينات ال�صخور مثل� :إردواز ,وناي�س  ,ورخام ,وكوارتزيت على كل جمموعة.
 -2توزيع ّ
 -3توجيه كل جمموعة �إلى ت�صنيف ال�صخور �إلى جمموعتني بح�سب وجود التورق يف الن�سيج ال�صخري.
 -4توجيه كل جمموعة �إلى درا�سة ال�شكل ( )29-1من الكتاب املدر�سي؛ لتو�ضيح مفهوم التورق يف
الن�سيج ال�صخري لل�صخور املتحولة.
 -5توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما ال�ضغط امل�س�ؤول عن حدوث التورق يف ن�سيج ال�صخور املتحولة املتورقة؟
 -6مناق�شة الطلبة وتذكريهم ب�أن ال�ضغط املوجه هو امل�ؤثر يف التغريات الن�سيجية.
 -7توجيه كل جمموعة �إلى درا�سة ال�شكل ( )30-1من الكتاب املدر�سي ،واملقارنة مع العينات ال�صخرية
ومالحظة زيادة درجة التحول ،و�أثرها يف الن�سيج ال�صخري ،والإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بال�شكل،
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وا�ستنتاج ال�صخر الأم الأ�صلي الذي مت عنه التحول.
 -8توجيه كل جمموعة �إلى درا�سة ال�شكل ( )31-1واجلدول ( )6-1من الكتاب املدر�سي ،واملقارنة بني
العينات ال�صخرية والإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بهما.
ّ
 -9توجيه كل جمموعة �إلى ا�ستخدام حم�ض الهيدروكلوريك املخفف؛ لتمييز ال�صخور غري املتورقة عن
�صخر الرخام و�صخر الكوراتزيت؛ وذلك مب�ساعدة املعلم.

معلومات �إ�ضافية

يتم التحول عادة بني درجات حرارة ترتاوح بني (� º 200س � º 800 -س) و�ضغوط تزيد على �أ�ضعاف
ال�ضغط اجلوي ،وميكن متييز ثالثة �أنواع من درجات التحول على النحو الآتي:
 -1حتول منخف�ض الدرجة  )Low Grade(:يتم بني (�º 200س � º 400 -س).
 -2حتول متو�سط الدرجة  )Medium Grade(:يتم بني (�º 400س �º 600 -س).
 -3حتول عايل الدرجة  )High Grade(:يتم بني (� º 600س � º 800 -س).
عالج
 قارن بني �صخري الرخام والناي�س من حيث :نوع التحول ،والن�سيج ال�صخري ،والتفاعل مع حم�ضالهيدروكلوريك املخفف.
�إثراء
 ابحث يف تغري الرتكيب املعدين لل�صخر ,مع ازدياد درجة التحول.استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.� -أداة التقومي (  :) 11-1قائمة ر�صد.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)30-1صفحة (:)41
– ال�صخور املتحولة املتورقة :مناطق التحول الإقليمي.
– نعم ،ميكن �أن ينتج �صخر الفياليت عن �صخر الأردواز بزيادة درجة التحول.
– الزيادة يف درجات التحول :الأردواز ،الفياليت ،ال�شي�ست ،الناي�س.
اجلدول (� ،)6-1صفحة (:)42
– �صخر الكوارتزيت � ، SiO2صخر الرخام .CaCO3
– نوع التحول :حتول متا�سي حراري.
– الكوارتزيت �أكرث ق�ساوة؛ لأنه مكون من معدن الكوارتز وق�ساوته .7
– �صخر الرخام يظهر تفاعلاً مع حم�ض الهيدروكلوريك املخفف ،لأنه مكون من معدن الكال�سيت.
– بح�سب الظروف املرافقة لعملية التحول من �ضغط ودرجة حرارة.
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الف�صل الثاين:

الصخور

الدر�س الثاين ع�شر

الرتبة

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
ومكوناتها.
يحدد مفهوم الرتبة،
– ّ
ّ
يحدد العوامل امل�ؤثرة يف تكون الرتبة ،مثل :نوع ال�صخر ،واملناخ ،وطبوغرافية الأر�ض ،والزمن.
– ّ
يو�ضح مفهوم مقطع الرتبة ،و�آفاقها.
– ّ
– يقارن بني املكونات املعدنية وخ�صائ�ص نطق الرتبة املختلفة ( .) O A B C
,

,

,

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,حل امل�شكالت ،التعلم التعاوين.
 -1التمهيد بتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني :ماذا نعني بالرتبة؟ ما الذي مييزها؟
 -2تلقي الإجابات من الطلبة ،ودرا�سة ال�شكل ( )32-1من الكتاب املدر�سي ،والتو�صل �إلى �أن الرتبة
فتات �صخري قادر على دعم احلياة.
 -3توجيه ال�س�ؤالني الآتيني :ملاذا تدعم الرتبة احلياة؟ ما مكوناتها؟
 -4تلقي الإجابات من الطلبة ،ثم مناق�شة الأ�سئلة الواردة يف الكتاب املدر�سي.
 -5توجيه ال�س�ؤال الآتي� :إذا �أردت �أن ت�شرتي مزرعة تتميز ب�أر�ض خ�صبة� ،أين ميكن �أن تكون؛ يف �إربد
مثلاً �أم يف ال�صحراء ال�رشقية؟
 -6توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،ومناق�شة امل�شكلة وجمع معلومات عن نوع الرتبة يف كل من
�إربد وال�صحراء ال�رشقية مب�ساعدة املعلم.
 -7توجيه الأ�سئلة الآتية:
•�أين تالحظ وجود املزارع بكرثة؟
•هل تعتقد �أن نوع الرتبة يختلف من مكان �إلى �آخر؟
عالم تعتمد خ�صوبة الرتبة؟
• َ
•ما املناخ ال�سائد من حيث كمية الهطل يف �إربد ،ويف ال�صحراء ال�رشقية؟
 -8مناق�شة الأ�سئلة للتو�صل �إلى العوامل امل�ؤثرة يف نوعية الرتبة ،من حيث نوع ال�صخر الأم واملناخ.
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 -9تو�ضيح ت�أثري املناخ يف تكون الرتبة ،و�إعطاء مثال الغابات اال�ستوائية كثيفة الأ�شجار التي حتتاج �إلى
�سماكات تربة كبرية كي متتد فيها جذور النباتات.
 -10توجيه كل جمموعة �إلى درا�سـة ال�شـكل ( )33-1من الكتـاب املدر�سي ،وتو�ضيح دور طبوغـرافية
الأر�ض يف تكون الرتبة ،ثم مناق�شة دور الزمن الطويل لتكوين تربة �أكرث ً
وعطاء.
�سمكا وخ�صوبة
ً
 -11توزيع ورقة العمل ( ،)5-1ومناق�شتها مع جمموعات الطلبة.
 -12تقومي الطلبة عن طريق �أداة التقومي (.)12-1
 -13التمهيد بال�س�ؤال الآتي :هل تتوقع �أن تكون الرتبة متجان�سة من حيث املكونات املعدنية والن�سيج من
�سطح الأر�ض ولغاية عمق ( )4م؟
 -14توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )34-1من الكتاب املدر�سي ،وحتديد مفهوم مقطع الرتبة
واملقارنة بني �آفاق الرتبة املختلفة.
 -15توزيع ورقة العمل ( ،)6-1ومناق�شتها مع جمموعات الطلبة.
 -16توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال ( )4يف ال�صفحة ( )49من الكتاب املدر�سي؛ للت�أكيد على املفاهيم
الواردة يف الدر�س.

معلومات �إ�ضافية
تعد من �أهم املعايري احل�ضارية التي
تعد الرتبة من �أهم املوارد الطبيعية ،لذا ،ف�إن املحافظة على خ�صوبتها ّ
ّ
يتكون (� )3سم من الرتبة
يقا�س بها رقي الأمم وتقدمها وازدهارها ،وهي مورد طبيعي بطيء التجدد ،وكي ّ
يلزم ما يقارب  1000عام.
عالج
جم�سم يبني �آفاق الرتبة املختلفة.
 بناء ّ�إثراء
تقريرا ت�صف فيه ممار�سات الإن�سان غري ال�صحيحة يف التعامل مع الرتبة ،وكيف ميكن �أن يتبنى
 اكتبً
�سلوكيات �إيجابية للمحافظة على الرتبة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي (  :) 12-1اختبار ق�صري.
إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)43
– اختالف املناطق والظروف البيئية ( درجة حرارة� ،صخور ،هطل ).
– املواد الع�ضوية :حتلل الكائنات احلية ،املواد املعدنية :تفتت و�إذابة ال�صخور .و�أهميتها :زيادة خ�صوبة الرتبة.
– يف م�سامات الرتبة.
مواد ع�ضوية

مواد معدنية

ماء
هواء

 ي�ؤثر اختالف نوع ال�صخور ب�سبب اختالف املعادن املكونة لل�صخر ،ومن ثم ،حتديد املعادن املكونةللرتبة وخ�صوبتها.
ي�ؤثر يف خ�صوبتها :الرتبة الناجتة عن التجوية الكيميائية ل�صخور البازلت تكون تربة طينية حمراء غنية
باحلديد و�أكرث خ�صوبة من الرتبة الرملية التي تنتج من جتوية ال�صخور الغرانيتية.
ال�شكل (� ،)33-1صفحة (:)44
– كلما ازدادت �شدة االنحدار ،ازدادت حركة املياه اجلارية .ومن ثم ،يزداد معدل التعرية.
– معدل التعرية �أكرب يف املوقع (.)2
– كلما زاد معدل التعرية ،قل �سمك الرتبة الناجتة.
– يف املوقع ( ،)3نتيجة جتمع نواجت التعرية املختلفة القادمة من املوقعني ( )1و(.)2
�صفحة (.)46
غنيا باملواد الطينية؛ ما مينع املاء من الت�رسب �إلى �أ�سفل (الأفق .)C
ب�سبب كون النطاق ًّ B
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إجابات أسئلة الفصل

(( )1 )1جـ) ( )2 ،د) ( )3 ،ب) ( )4 ،د)
(� )2أ) لأن لها القدرة على االحتفاظ باملاء ،فيكون معدل التعرية �أقل ومعدل التجوية الكيميائية �أكرب.
ب) لأن معدن الأوليفني يتبلور على درجات حرارة مرتفعة� ،أما معدن الكوارتز فيتبلور يف مراحل
مت�أخرة على درجات حرارة منخف�ضة.
جـ) لأن انت�شار ال�صخور الر�سوبية الكيميائية يعتمد على ذائبية املعادن املكونة لها؛ فذائبية معدن امللح
ال�صخري �أكرب من ذائبية معدن اجلب�س ومعدن الكال�سيت.
د) ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة ومعدل الهطل يف املناطق الرطبة.
هـ ) لأنها تعطي فكرة عن ظروف التكون (�رسعة ومكان التربيد) لل�صخر الناري.
(� )3أ) التورق �أو�ضح يف �صخر الناي�س؛ وذلك ب�سبب انف�صال املعادن غامقة اللون عن املعادن فاحتة اللون
على �شكل �أ�رشطة.
ب) �صخر الرخام يتفاعل مع حم�ض الهيدروكلوريك املخفف ،و�صخر الكوارتزيت ال يتفاعل.
()4
الأفق
الأفق ()B
الأفق ()A
وجه املقارنة
ا�سم الأفق
العمليات التي جتري فيه

�أفق الغ�سيل

غ�سل الأفق من املواد
الناعمة واملواد املذابة

�أفق الرتاكم

جتمع املواد التي
مت غ�سلها من الأفق ()A

املكونات

حبيبات معدنية
وبع�ض املواد الع�ضوية

مواد طينية ومواد مذابة وماء

الن�سيج

ن�سيج خ�شن

ن�سيج ناعم

(� )5صخر الغرانيت :حم�ضي فل�سي� ،صخر البازلت :قاعدي مايف.
انت�شارا ب�سبب ق�ساوته العالية ،حيث يقاوم عمليات التجوية والتعرية.
( )6معدن الكوارتز الأكرث
ً
( )7الرخام؛ لأن ق�ساوته �أقل ويت�شقق بثالثة اجتاهات.
( )8ال�صخور املتحولة املتورقة يف املناطق اجلبلية العالية (مناطق بناء اجلبال) ،ال�صخور املتحولة غري املتورقة
بالقرب من مناطق التما�س بني التداخالت النارية وال�صخور الر�سوبية.
جدا لالبة.
( )9التربيد ال�رسيع ًّ
( )10العوامل امل�ؤثرة يف عملية التبلور :درجة احلرارة ،وال�ضغط ،والرتكيب الكيميائي.
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1

�أوراق العمل

ورقة العمل ()1-1
الدر�س :اخل�صائ�ص الفيزيائية للمعادن.
�أكمل الجدول الآتي:
ا�سم املعدن
الكربيت
املالكيت
الغالينا
الكال�سيت
الكوارتز
الهاليت
امل�سكوفيت
البيوتيت
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الربيق

االنف�صام

املك�رس

مالحظات

ورقة العمل ()2-1
الدر�س :ال�صخور النارية.
�أكمل الجدول الآتي:
ا�سم ال�صخر الن�سيج �رسعة ومكان التربيد
غرانيت
ريوليت
غابرو
بازلت
ديوريت
�أنديزيت
بريودوتيت
اخلفاف

اللون

املكونات املعدنية

املالحظات
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ورقة العمل ()3-1
الدر�س :ال�صخور الر�سوبية الكيميائية.
يو�ضح ال�شكل �آلية تكون املتبخرات (�صخري اجلب�س والهاليت) يف البيئات البحرية .ادر�س ال�شكل ،ثم
ّ
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:

تكون ال�صخور الكيميائية (املتبخرات) يف البيئات البحرية.
�ِ -1صف عالقة حو�ض الرت�سيب مبياه املحيط.
حدد الظروف املنا�سبة لتكون املتبخرات من حيث :طبيعة املناخ الذي يجب �أن ي�سود منطقة التبخر،
ّ -2
وكمية املياه العذبة التي تغذي حو�ض الرت�سيب.
 -3اعتما ًدا على �إجاباتك ال�سابقة ،ماذا يحدث لرتكيز الأمالح الذائبة؟ وما �أثر تركيز الأمالح يف عملية
الرت�سيب؟
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ورقة العمل ()4-1
الدر�س :ال�صخور املتحولة (التحول ،وعوامل التحول ،و�أنواع التحول).
�أكمل الجدول الآتي:

وجه املقارنة

نوع التحول

�إقليمي

حراري

مكان احلدوث
االنت�شار
الظروف امل�صاحبة للتحول
�أمثلة على �صخور متحولة
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ورقة العمل ()5-1
الدر�س :الرتبة.
ا�ستخدم اجلدول �أدناه ،لالجابة عن ال�س�ؤال الذي يليه:
بيانات مناخية للموقع (�أ) و (ب)
املوقع

متو�سط الهطول ال�سنوي ( �سم)

متو�سط احلرارة ال�سنوي (�س )°

(�أ)

190

27

(ب)

26

3

و�ضح ذلك.
�رسيعا؟ ّ
 -1ما املوقع الذي تنتج فيه الرتبة ً

� -2أين تكون الرتبة �أكرث ً
�سمكا يف �أثناء مدة زمنية واحدة ,تلك التي توجد على �سفوح اله�ضاب �أم التي
يف قاع الوادي؟ ملاذا؟
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ورقة العمل ()6-1
الدر�س :الرتبة.
و�ضح املق�صود بكل من :مقطع الرتبة ,الأفق.
ّ -1

ومكونات الأفق ,والن�سيج.
�ِ -2صف املميزات واخل�صائ�ص لآفاق الرتبة ( )A,B,Cمن حيث :الت�سمية,
ّ
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ا�سرتاتيجيات التقومي

الدر�س :مفهوم المعدن.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( : )1 – 1قائمة ر�صد.
الرقم
1
2
3
4
5
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املعايري
يو�ضح املق�صود باملعدن.
ّ
ي�ص ّنف املواد �إلى معدنية وغري معدنية.
يعطي �أمثلة على مواد معدنية.

يحدد عنا�رص ال�شكل اخلارجي للبلورة بدقة.
ّ
يو�ضح املق�صود بالوجه البلوري ،الزاوية املج�سمة.
ّ

التقدير
ال
نعم

الدر�س  :ت�صنيف المعادن.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� : )2 – 1سلم تقدير.
الرقم
1
2
3
4
5

املعايري
مكوناتها الكيميائية.
ي�ص ّنف املعادن �إلى جمموعات اعتما ًدا على ّ
يع ّلل �سبب اختالف املعادن يف خ�صائ�صها �ضمن املجموعة الواحدة.

التقدير
4 3 2 1

يحدد املعادن ال�سليكاتية التي حتوي احلديد واملغني�سيوم (احلديدومغني�سية)
ّ
الغامقة اللون ,واملعادن ال�سليكاتية التي ال حتوي احلديد واملغني�سيوم (غري
احلديدومغني�سية) الفاحتة اللون.
يع ّلل �سبب اختيار الأيون ال�سالب يف ت�صنيف املعادن.
بناء على املجموعات املعدنية.
يعطي �أمثلة ملعادن؛ ً
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الدر�س  :الخ�صائ�ص الفيزيائية للمعادن.
ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم (  : ) 3 – 1اختبار ق�صير.
و�ضح املق�صود بكل من:
ال�س�ؤال الأولّ :
املك�رس....................................................................................:
االنف�صام..................................................................................:
الربيق.....................................................................................:
علميا دقي ًقا:
ال�س�ؤال الثاين :ف�سرّ ما ي�أتي
ً
تف�سريا ًّ
يعد اللون خ�صي�صة غري فاعلة يف درا�سة الكثري من املعادن.
ّ -1
 -2بع�ض املعادن مثل الكوارتز تنك�رس وال تنف�صم.
ال�س�ؤال الثالث :كيف ميكن التمييز بني كل من معدين:
 -1اجلب�س والغالينا.
 -2الكال�سيت والكوارتز.
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الدر�س  :ال�صخور النارية.
ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم ( � : ) 4 – 1سلم تقدير.
الرقم
1

املعايري

التقدير
4 3 2 1

يو�ضح املق�صود مبفهوم الن�سيج ال�صخري.
ّ

2

يميّز بين الصخور النارية السطحية والباطنية.

3

يعلّل اختالف الصخور النارية في أنسجتها.

4

يربط بين النسيج الصخري ومكان وسرعة التبريد.

5

يعطي أمثلة على صخور نارية سطحية وباطنية.
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الدر�س  :التركيب المعدني لل�صخور النارية.
ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (�: )5 – 1سجل و�صف �سير التعلم.
ا�سم الطالب:
التاريخ:
يتوقع من الطالب في �أثناء تنفيذ هذا الدر�س ،وبعد االنتهاء منه �أن:
يحدد �أجزاء �سل�سلة تفاعل بوين.
– ّ
يو�ضح املكونات املعدنية ل�سل�سلة التفاعالت املت�صلة وغري املت�صلة.
– ّ
يو�ضح العالقة بني نوع املعدن الناجت ودرجة حرارة التبلور.
– ّ
يحدد املحتوى املعدين لكل من ال�صخور املافية ،والفل�سية ،واملتو�سطة.
– ّ
– يف�سرّ �أثر عملية التبلور اجلزئي يف �إنتاج �أنواع مختلفة من ال�صخور النارية من نوع واحد من املاغما.
تقريرا تبينّ فيه �سري تعلم املو�ضوع ال�سابق ،مرب ًزا فيه ما ي�أتي:
يف �ضوء ذلك ،نظم
ً
جيدا .......................................................... :
الأمور التي تعلمتها ً
.........................................................................
جيدا ،والمعيقات التي منعتك من تعلم كل منها:
الأمور التي لم تتعلمها ً
.....................................................................................
الأمور التي ترغب في تعلمها ولم تناق�ش:
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................
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مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................

الدر�س  :التركيب الكيميائي لل�صخور النارية.
ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (� :)6 – 1سجل و�صف �سير التعلم.
ا�سم الطالب:
التاريخ:
تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................

مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................

مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................
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الدر�س  :عملية الت�صخر ،وال�صخور الر�سوبية الفتاتية.
ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (� : )7 – 1سجل و�صف �سير التعلم.
اال�سم :
التاريخ:
تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................

مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................

74

مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................

الدر�س  :ال�صخور الر�سوبية الكيميائية.
ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( : )8 – 1قائمة ر�صد.
الرقم

املعايري

1
2

يحدد ظروف تكون ال�صخور الر�سوبية الكيميائية.
ّ
مييز بني بع�ض ال�صخور الر�سوبية الكيميائية ,مثل ال�صخر اجلريي والدولوميت
ّ
واجلب�س.

3

يع ّلل �سبب اختالف ال�صخور الر�سوبية الكيميائية يف ق�ساوتها.

4

يحدد املعادن املكونة لبع�ض ال�صخور ,مثل ال�صخر اجلريي والدولوميت
ّ
والهاليت.

التقدير

نعم

ال

75

الدر�س  :ال�صخور الر�سوبية الع�ضوية ،وبع�ض معالم ال�صخور الر�سوبية.
ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (� : )9 – 1سلم تقدير.
الرقم
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المعايير

1

يو�ضح كيفية تكون ال�صخور الر�سوبية الع�ضوية.
ّ

2

يعطي �أمثلة على �صخور ر�سوبية ع�ضوية.

3

يو�ضح �أ�صل بع�ض �أنواع ال�صخور الر�سوبية الع�ضوية.

4

يو�ضح مفهوم كل من الطبقية املتدرجة ،وعالمات النيم.
ّ

5

يو�ضح كيفية تكون الطبقية املتدرجة ،وعالمات النيم يف ال�صخور الر�سوبية.
ّ

1

التقدير
3 2

4

الدر�س :ال�صخور المتحولة ( التحول ,وعوامل التحول ,و�أنواع التحول).
ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم ( : )10 – 1اختبار ق�صير.
ال�س�ؤال الأول :و�ضح المق�صود بكل من :التحول ،وال�ضغط المح�صور.
ال�س�ؤال الثاين :املأ الفراغ يف اجلدول الآتي بالإجابات ال�صحيحة.
نوع ال�ضغط

وجه املقارنة
مقدار ال�ضغوط امل�ؤثرة
التغري احلادث للج�سم
نوع الت�أثري يف ال�صخر

ال�ضغط املح�صور

املوجه
ال�ضغط ّ

ال�س�ؤال الثالث :ما العامل الأكرث فاعلية يف �إحداث كل من التحول الإقليمي والتحول التما�سي؟
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الدر�س  :ت�صنيف ال�صخور المتح ٍ ّولة.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (  : )11 –1قائمة ر�صد.
الرقم
1

يو�ضح املق�صود بالتورق.
ّ

2

يذكر �أمثلة على �صخور متحولة متورقة.

3

يذكر �أمثلة على �صخور متحولة غري متورقة.

4

يحدد �أين تتكون ال�صخور املتحولة املتورقة.
ّ

5

يتعرف �صخر الرخام عن طريق التفاعل مع حم�ض الهيدروكلوريك املخفف.
ّ

6
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املعايري

يحدد �أ�سماء ال�صخور املتحولة املعطاة �إليه بدقة.
ّ

التقدير
نعم ال

الدر�س  :التربة.
ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم ( : )12 – 1اختبار ق�صير.
و�ضح املق�صود مبقطع الرتبة.
ال�س�ؤال الأولّ :
ال�س�ؤال الثاين :قارن بني الأفق  Aوالأفق  Bمن حيث:
 -1الت�سمية:
مكونات الأفق:
ّ -2
 -3الن�سيج:
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الأر�صاد اجلوية

الوحدة الثانية

2

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة� ،أن يكون ً
•ي�ستنتج العالقة بني كثافة الهواء ،واالرتفاع يف الغالف اجلوي.
يتعرف مكونات الغالف اجلوي.
• ّ
•ي�صف طبقات الغالف اجلوي من حيث :ال�سماكة ،ودرجة احلرارة ،وال�ضغط اجلوي ،ومكوناتها،
و�أهميتها.
يو�ضح العمليات املتعلقة بالتلوث اجلوي التي حتدث يف طبقات الغالف اجلوي ،و�أهميتها يف
• ّ
االتزان.
•يف�سرّ بع�ض العمليات الأ�سا�سية ذات العالقة بالغالف اجلوي ،وارتباطها باحلياة على �سطح
الأر�ض.
•يح�سب درجة حرارة الهواء يف �أي طبقة ،اعتما ًدا على معدل تغري درجة احلرارة يف تلك الطبقة.
•ي�ستنتج �أهمية الغالف اجلوي للحياة على �سطح الأر�ض.
يو�ضح طرائق التعبري عن رطوبة الهواء (ن�سبة املزج ،و�ضغط بخار املاء ،والرطوبة الن�سبية ،ودرجة
• ّ
الندى).
يو�ضح دور الهواء امل�شبع ببخار املاء يف عملية التكاثف.
• ّ
•ي�ستخدم متغريات رطوبة الهواء بحل م�سائل ح�سابية ب�سيطة.
يف�س حدوث بع�ض الظواهر التي حتدث يف الغالف اجلوي مثل (التكاثف والندى).
• رّ
لعينات مختلفة من الهواء عند درجات حرارة مختلفة عن طريق ح�ساب
• ّ
يحدد حالة الإ�شباع ّ
فرق الإ�شباع والرطوبة الن�سبية.
عمليا.
• ّ
يحدد حالة كل من الرطوبة الن�سبية ودرجة الندى ًّ
يو�ضح العمليات امل�ؤثرة يف الرطوبة الن�سبية.
• ّ
يعمق الإميان بعظمة اخلالق ،وقدرته �سبحانه وتعالى.
• ّ
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الف�صل الأول:

الغالف الجوي

الدر�س الأول

مكونات الغالف اجلوي
ّ

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املق�صود بالغالف اجلوي.
– ّ
يحدد مكونات الغالف اجلوي.
– ّ

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف العا�رش ،الأر�صاد اجلوية.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 ١-١التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•ماذا يحيط بنا؟ وماذا يحيط بالكرة الأر�ضية؟
يتكون الغالف اجلوي؟
•مم ّ
•ملاذا يدور الغالف اجلوي مع الكرة الأر�ضية ،وال يبتعد عنها يف الف�ضاء؟
 ٢-٢مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى �أن الغالف اجلوي يحيط بالأر�ض ،ويتكون من غازات
ودقائق �صلبة وقطرات ماء ويدور مع الأر�ض ب�سبب قوة اجلاذبية.
 ٣-٣توزيع الطلبة يف جمموعات ثنائية متجان�سة.
 ٤-٤توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما الغازات الرئي�سة يف الغالف اجلوي؟
٥-٥توجيه الطلبة �إلى درا�سة اجلدول ( )1-2من الكتاب املدر�سي ،وت�صنيف املكونات بح�سب تركيزها
�إلى ثالث جمموعات ،وتو�ضيح �سبب ثبات ن�سب املكونات الرئي�سة ،ومناق�شة تغري ن�سب املكونات
الثانوية ،وتو�ضيح تغريها بح�سب املكان والزمان ،و�إعطاء بخار املاء بو�صفه اً
مثال على املكونات
الثانوية املتغرية الرتكيز.
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تنازليا بح�سب تركيزها يف الغالف اجلوي.
 -6توجيه الطلبة �إلى ترتيب املكونات الرئي�سة
ًّ
 -7توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة باجلدول ( )1-2من الكتاب املدر�سي.
 -8مناق�شة �إجابات الطلبة.

معلومات �إ�ضافية
تبلغ كتلة الأر�ض مليون مرة �ضعف كتلة الغالف اجلوي.
عالج
يعد بخار املاء من املكونات الثانوية (املتغرية الرتكيز) يف الغالف اجلوي.
 ع ّللّ :�إثراء
 ابحث يف م�صدر الدقائق ال�صلبة يف الغالف اجلوي.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة و القلم.
�أداة التقومي (  :) 1-2اختبار ق�صري.
إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول (� ،)1-2صفحة (:)53
 لأن غاز النيرتوجني من الغازات اخلاملة بع�ض ال�شيء ،وذو ن�شاط كيميائي �ضعيف ،كما �أن ذائبيةجدا.
النيرتوجني يف املاء قليلة ًّ
 يزداد معدل الت�أك�سد ،تتكون الأمطار احلم�ضية ويرتفع معدل التجوية الكيميائية ،ما ي�ؤدي �إلى قتلالنبات ،وزيادة معدالت االحرتاق.
 نعم ،ب�سبب اختالف ن�شاطه الكيميائي واختالف معدل حتوله من مركّ ب �إلى �آخر واختالف العملياتالتي تنتج �أو ت�ستهلك غاز �أول �أك�سيد الكربون ،بالإ�ضافة �إلى تغريه ح�سب الزمان واملكان.
 نعم ،غازات الفلور والكلور واملبيدات احل�رشية ،دقائق الغبار العالقة يف الغبار اجلوي ،دقائق الأمالحاملتطايرة من �أمواج البحر� ،أكا�سيد الغازات ودقائق الرماد الربكاين املنبعثة من الرباكني.
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الف�صل الأول:

الغالف الجوي

الدر�س الثاين

تركيب الغالف اجلوي

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

– ي�ستنتج العالقة بني كثافة الغالف اجلوي ,واالرتفاع يف الغالف اجلوي.
– ي�ص ّنف طبقات الغالف اجلوي من حيث :ال�سماكة ودرجة احلرارة وال�ضغط اجلوي ،ومكوناتها
و�أهميتها.

التكامل الر�أ�سي

علوم الأر�ض و البيئة ،ال�صف العا�رش ،الأر�صاد اجلوية.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التفكري الناقد ،التعلم التعاوين.
 ١-١توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 ٢-٢توزيع ورقة العمل ( ،)1-2والإجابة عن الأ�سئلة لكل جمموعة.
 ٣-٣توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما العالقة بني كثافة الغالف اجلوي واالرتفاع يف الغالف اجلوي؟
•ماذا نق�صد بكثافة الغالف اجلوي؟
•ملاذا تقل كثافة الغالف اجلوي كلما زاد االرتفاع عن �سطح الأر�ض؟
 ٤-٤مناق�شة �إجابات الطلبة.
 ٥-٥توجيه انتباه الطلبة �إلى �أن املق�صود بكثافة الغالف اجلوي هو عدد اجلزيئات املوجودة يف وحدة
احلجم من الغالف اجلوي ،و�أن عدد اجلزيئات يقل كلما ارتفعنا �إلى �أعلى؛ لأن اجلاذبية الأر�ضية تقل.
ومن ثم ،تقل كثافة الغالف اجلوي.
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 ٦-٦توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•ما عالقة ال�ضغط بالكثافة؟
•هل تقل درجة احلرارة با�ستمرار مثل الكثافة وال�ضغط اجلوي كلما ارتفعنا �إلى الأعلى؟
 -7مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أن ال�ضغط اجلوي والكثافة يقالن با�ستمرار ،كلما ارتفعنا
�إلى �أعلى.
 -8تنفيذ ورقة العمل ( )2-2على املجموعات؛ باال�ستعانة بال�شكل ( )1-2من الكتاب املدر�سي.
 -9مناق�شة الأ�سئلة الالحقة بال�شكل ( )1-2من الكتاب املدر�سي.
 -10مناق�شة �إجابات الطلبة ،وتدوينها على اللوح.

معلومات �إ�ضافية
كان يعتقد �ساب ًقا �أن درجة احلرارة ت�ستمر باالنخفا�ض حتى يتال�شى الهواء يف الف�ضاء اخلارجي ،لكن
�أظهرت الدرا�سات التي �أجريت عن طريق البالونات (�أجهزة حت�س�س للحرارة والكثافة) �أن الغالف اجلوي
معقد الرتكيب ،و�أنه ميكن تق�سيمه �إلى طبقات بح�سب االختالف يف اخل�صائ�ص احلرارية.
عالج
 قارن بني طبقتي الرتوبو�سفري وال�سرتاتو�سفري من حيث :م�صدر الت�سخني ،و�سبب الت�سمية.�إثراء
 يتحدث العلماء عن وجود ت�آكل يف طبقة الأوزون فوق املناطق القطبية خا�صة ،نتيجة التلوث اجلويالذي ي�سببه الإن�سان .ملاذا ال يقوم الغالف اجلوي بتعوي�ض هذا الت�آكل بو�ساطة نقل الأوزون من املناطق
املجاورة التي يوجد فيها كميات كافية منه؟
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (  :) 2-2قائمة ر�صد.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)1-2صفحة (:)54
 الرتوبو�سفري� º 50 - :س  ،امليزو�سفري� º 80 - :س. عند ارتفاع من ( )90 – 80كم. الرتوبو�سفري؛ تقل درجة احلرارة مع ازدياد االرتفاع .ال�سرتاتو�سفري؛ تقل درجة احلرارة مع االرتفاع.امليزو�سفري؛ تقل درجة احلرارة مع االرتفاع .الثريمو�سفري؛ تزداد درجة احلرارة مع االرتفاع.
 يكون الهطل بلورات ثلجية؛ لأن درجة احلرارة �أقل من ال�صفر املئوي. يف�صل بني كل طبقة و�أخرى اعتما ًدا على خ�صائ�صها ،واملعياريف و�ضعه وحتديد مكانه هو تغري درجةاحلرارة مع االرتفاع يف الغالف اجلوي.
�صفحة (:)55
لأن طبقة الرتوبو�سفري حتتوي على تيارات هوائية ر�أ�سية �صاعدة وهابطة ورياح �أفقية ،وهي طبقة غريم�ستقرة حتدث فيها الأمطار والرياح.
 معدل التناق�ص = د – 2د / 1ع – 2ع1
= 0 - 10 / 50 - - 18
= � º 6 8 = 10 / 68س  /كم
U.V
O + O2
O3
 معادلة تكون الأوزون: ب�سبب االبتعاد عن م�صدر الت�سخني وهو طبقة الأوزون.�صفحة (:)56
على �شكل �أيونات ب�سب ارتفاع درجة احلرارة ،ما ي�سبب تفكك الغازات وت�أينها. طبقة الثريمو�سفري الأكرث �سماكة والأقل كثافة. �إذا كان الغالف اجلوي ال يتكون من طبقات ،ف�سوف :يختلف التبخر ،والهطل ،وتوزيع احلرارة ،وت�أثرالعمليات احليوية يف الغالف ،ودخول الأ�شعة ال�شم�سية �سيختلف.
،
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الف�صل الأول:

الغالف الجوي

الدر�س الثالث

الغالف اجلوي وتلوث الهواء

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح العمليات املتعلقة بالتلوث اجلوي الذي يحدث يف طبقات الغالف اجلوي ،و�أهميتها يف
– ّ
االتزان.
– ي�ستنتج �أهمية الغالف اجلوي للحياة على �سطح الأر�ض.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،التلوث.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش.
 -1التمهيد بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
ن�سمي احلركة الأفقية للهواء؟
•ماذا ّ
ن�سمي احلركة الر�أ�سية للهواء؟
•ماذا ّ
•ما املق�صود بتلوث الهواء؟
•�أين جتري العمليات احليوية وتبادل امللوثات يف الغالف اجلوي؟
 -2مناق�شة �إجابات الطلبة.
 -3توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•هل تبقى امللوثات بالقرب من امل�صانع ،وترتاكم يف منطقة واحدة؟
•كيف ميكن �أن تنتقل امللوثاث من مكان �إلى �آخر؟
 ٤-٤مناق�شة العمليات املتعلقة بتلوث الهواء يف طبقة الرتوبو�سفري .ومن ثم ،معرفة العامل امل�س�ؤول عن
وعاموديا.
أفقيا
ًّ
اجتاه حركة الهواء � ًّ
 ٥-٥توجيه انتباه الطلبة �إلى �أهمية كل عملية و�أثرها يف تقليل التلوث.
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معلومات �إ�ضافية
من الأمثلة على الرياح ال�سطحية الأفقية :الرياح امل�صاحبة للمنخف�ضات اجلوية اخلما�سينية التي حتمل الغبار
من فوق ال�صحراء الغربية يف ليبيا وم�رص� ،إلى العديد من مناطق �رشق البحر املتو�سط.
عالج
و�ضح اجتاه حركة امللوثات يف العمليات الآتية :النقل ،الرت�سيب ،تخفيف الرتكيز.
 ّ�إثراء
 ع ّلل :يتطلب التخطيط احل�رضي ال�سليم �أن تقام املدن ال�صناعية يف الأردن يف اجلهة ال�رشقية من التجمعاتال�سكنية ،ولي�س يف اجلهة ال�شمالية �أو الغربية.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( � : )3-2سلم تقدير.
إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)56
 البحرية يف الأغوار �أح�سن اًحال؛ لأن الرياح الغربية حتمل معها امللوثات من امل�صانع �إلى املناطق
ال�صحراوية ال�رشقية.
كبريا ،وانت�شار الأمرا�ض وا�ستحالة العي�ش مدة طويلة.
 تزايد كمية امللوثات ًتزايدا ً
�صفحة (:)57
 ب�سبب عدم وجود ن�شاط �صناعي �أو ب�رشي يف الليل ،ووجود حالة ا�ستقرار .ومن ثم ،تر�سيب امللوثاتوجتمعها بفعل اجلاذبية الأر�ضية.
�صفحة (:)58
 -ب�سبب التخل�ص من امللوثات العالقة يف الغالف عن طريق التقاطها لل�شوائب يف �أثناء نزول املطر.
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إجابات أسئلة الفصل

 )1( ) 1ب � )2( ،أ  )3( ،جـ  )4( ،د.
� )2أ) لأن ال�ضغط والكثافة يتناق�صان با�ستمرار مع ازدياد االرتفاع �إلى نهاية الغالف اجلوي .
ب) ب�سبب ا�ستهالك النباتات للغاز يف عمليات البناء ال�ضوئي.
جـ) ب�سبب االبتعاد عن م�صدر الت�سخني (�سطح الأر�ض) ،ب�سبب االقرتاب من م�صدر الت�سخني (طبقة
الأوزون).
د) لأنها طبقة هادئة ال تهب فيها رياح وال تيارات ر�أ�سية .
هـ) لأنه يعطيهم فكرة عن التغريات يف تراكيز املواد يف الغالف اجلوي ،حيث يوجد الأك�سجني املهم
للكائنات احلية ،وغاز ثاين �أك�سيد الكربون املهم لعملية البناء ال�ضوئي ،وطرائق انتقال امللوثات .ومن
ثم ،حماية الأر�ض من �رضر امللوثات .
كثريا.
 )3ال تت�أثر احلياة ً
)4
الطبقة الحرارية
الطبقة المناخية
وجه المقارنة
تحدث فيها العمليات المتعلقة بالطق�س من رياح وغيوم ارتفـــاع درجــــة الحـرارة ب�شكل
�سبب الت�سمية وهطل.
كبير.
يحدث عمليات تبادل بخار الماء و الطاقة الحرارية
ت�أمين االت�صاالت الال�سلكية.
الأهمية والملوثات الجوية مع �سطح الأر�ض.
الكثافة
ال�سماكة

�أكبر.
�أقل.

�أقل.
�أكبر.

 )5أ� ) معدل التناق�ص = د – 2د / 1ع – 2ع
= � - 4 /15 - 11 -صفر
= � º 6 5 - = 4 / 26 -س  /كم
ب) معدل التناق�ص = د – 2د / 1ع – 2ع
1
  = 6 5د10 / 15 – 2  = 65د15 – 2د� º 50 - = 15 + 65 - = 2س.
نوعا ما.
نعم ،يوجد تطابق .وذلك لأن معدل تناق�ص درجة احلرارة مع االرتفاع يف طبقة الرتبو�سفري ثابت ً
 )6بح�سب ا�ستهالك املكونات وانبعاثها؛ عن طريق العمليات الطبيعية والب�رشية.
وتتكون قطرات املاء التي تكرب وتهبط على �شكل هطل .
ج�سما تتم عليه عملية تكاثف بخار املاء الزائد،
 )7تُ�شكل
ّ
ًّ
1

،

،
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الف�صل الثاين:

الماء في الغالف الجوي

الدر�س الرابع

التبخر

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يتعرف مفهوم التبخر ،ومعدل التبخر ،والطاقة الكامنة للتبخر.
– ّ
– يح�سب كمية الطاقة احلرارية الالزمة لتبخر كتلة من املاء.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف العا�رش ،الأر�صاد اجلوية.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 -1التمهيد ب�س�ؤال الطلبة :ما املق�صود بالتبخر؟ كمية التبخر؟ ما العوامل امل�ؤثرة فيه؟
 -2مناق�شة �إجابات الطلبة.
ن�سمي كمية التبخر خالل وحدة امل�ساحة ووحدة الزمن؟
 -3توجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا ّ
 -4مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل مع الطلبة �إلى مفهوم معدل التبخر ،ووحدة معدل التبخر ،وكيفية
عمليا.
قيا�س معدل التبخر ًّ
 -5عر�ض العالقة الريا�ضية الآتية :معدل التبخر = كمية التبخر  /امل�ساحة × الزمن
 -6توجيه انتباه الطلبة �إلى الفرق بني كمية التبخر ومعدل التبخر ،والعوامل التي يعتمد عليها معدل
التبخر.
 -7توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 -8توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقة العمل (.)3-2
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معلومات �إ�ضافية
تعمل حركة الرياح على �إزاحة الطبقة امل�شبعة بالبخار القريبة من ال�سطح فتحل محلها طبقة �أكرث جفافًا،
لها القدرة على ا�ستيعاب كميات �أكرب من البخار؛ لذا ،كلما ازدادت �رسعة الرياح يزداد معدل التبخر.
عالج
 ما الفرق بني كمية التبخر ومعدل التبخر؟�إثراء
 ع ّلل :يكون معدل التبخر يف ف�صل ال�صيف �أعلى منه يف ال�شتاء ،ويقل معدل التبخر يف الليل عنه يفالنهار.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (  :) 4-2قائمة ر�صد.
إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)62
املتو�سط اليومي ملعدل التبخر= املتو�سط ال�شهري  /عدد �أيام ال�شهر

=  8.354 = 31 / 259لرت  /م / 2يوم .

�صفحة (:)63
3
حجم املاء = 10م × 15م ×  0.02م = 3م
كتلة املاء = كثافة املاء × حجم املاء
= 1000كغ  /م3 × 3م 3000 = 3كغ
كمية الطاقة احلرارية = الطاقة الكامنة للتبخر × كتلة املاء
=  9 10 × 7.5 = 3000 × 6 10 × 2.5جول .

92

الف�صل الثاين:

الماء في الغالف الجوي

الدر�س اخلام�س

رطوبة الهواء

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح طرائق التعبري عن رطوبة اجلو ،مثل :الرطوبة املطلقة ون�سبة املزج و�ضغط البخار واملق�صود بها.
– ّ
– يح�سب ن�سبة املزج لكتلة من الهواء.
يو�ضح العالقة بني �ضغط البخار ،وكتلة البخار يف عينة هواء.
– ّ

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف العا�رش ،الأر�صاد اجلوية.

م�صادر التعلم

ميزان احلرارة اجلاف ,ميزان احلرارة املبلل.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما نوع الهواء يف املناطق ال�صحراوية؟ هل هو جاف �أم رطب؟
•ما نوع الهواء يف املناطق املدارية؟ هل هو جاف �أم رطب؟ ع ّلل ذلك.
•ماذا تطلق على الهواء املمزوج بكمية من بخار املاء؟
 -2مناق�شة مفهوم الرطوبة املطلقة وقانونها من الكتاب املدر�سي.
 -3تعريف ن�سبة املزج وكتابة القانون على اللوح املدر�سي.
 -4توزيع الطلبة يف جمموعات ثنائية متجان�سة؛ وذلك للإجابة عن ال�س�ؤال يف ال�صفحة ( )64من الكتاب
املدر�سي.
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 -5مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى تغري ن�سبة املزج بتغري كتلة بخار املاء بعد تكاثف  %10منه.
 -6توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل تتغري ن�سبة املزج بتغري درجة حرارة الهواء؟
 -7مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى �أن ن�سبة املزج للهواء ال تتغري بتغري درجة احلرارة �إال �إذا
�صاحبه تغري يف كتلة بخار املاء (املحتوى املائي) مبعنى حدوث تكاثف للبخار �أو تبخر للماء.
 -8توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ماذا ينتج عن وجود بخار املاء يف كمية من الهواء؟ ماذا ن�سميه؟ ما وحدة قيا�سه؟
•�أين يكون التبخر �أكرب يف املناطق ال�صحراوية� ،أم يف املناطق اال�ستوائية؟
•�أين يكون �ضغط البخار �أكرب؟
 -9مناق�شة �إجابات الطلبة؛ ال�ستنتاج العالقة بني كتلة بخار املاء و�ضغط البخار يف كمية من الهواء.
 -10عر�ض ميزاين احلرارة اجلاف واملبلل ،والتنوية �إلى �أن الرا�صد اجلوي ي�ستخدمهما لتحديد �ضغط
عمليا يف منطقة ما.
البخار ًّ

معلومات �إ�ضافية
ُيلف م�ستودع ميزان احلرارة بقطعة من القما�ش املبلل؛ وذلك كي يحدث تبخر للماء من قطعة القطن
في�أخذ احلرارة الالزمة للتبخر من م�ستودع امليزان ،وتنخف�ض درجة احلرارة يف امل�ستودع على نحو �أكرب
منه من امليزان اجلاف؛ لذا ،يحدث فرق بني درجتي حرارة امليزانني اجلاف واملبلل.
�إثراء
 ع ّلل� :أمطار املناطق املدارية تكون غزيرة عادة.عالج
 اح�سب كتلة بخار املاء املوجودة يف ( )15كغ من الهواء؛ �إذا كانت ن�سبة املزج له 8غم/كغ.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي (  :)5-2اختبار ق�صري.

94

إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)64
 ن�سبة املزج = كتلة بخار املاء  /كتلة الهواء اجلاف=  100غم  30 /كغ =  3.33غم  /كغ .
 ال تختلف ن�سبة املزج. ال تتغري ن�سبة املزج؛ لأن املحتوى املائي (كتلة بخار املاء) مل يتغري. كتلة ما تكاثف =  100غم ×  10 = 100/10غمكتلة بخار املاء اجلديدة =  90 = 10 – 100غم
ن�سبة املزج اجلديدة =  90غم  30 /كغ =  3غم  /كغ .
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الف�صل الثاين:

الماء في الغالف الجوي

الدر�س ال�ساد�س

الإ�شباع

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح املق�صود بكل من � :إ�شباع الهواء ،والرطوبة الن�سبية ،ودرجة الندى.
– ّ
– يح�سب فرق الإ�شباع  ،والرطوبة الن�سبية ,ودرجة الندى لكتلة من الهواء.
– يحدد مدى قرب �أو بعد الهواء عن الإ�شباع.

م�صادر التعلم

ميزان احلرارة اجلاف ,ميزان احلرارة املبلل.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة بن�سبة املزج للهواء و�ضغط البخار.
 -2توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ماذا ن�سمي كتلة بخار املاء يف الهواء الرطب؟
م�شبعا؟ وما عالقة قدرته على ا�ستيعاب بخار املاء بدرجة حرارة الهواء؟
•متى ي�صبح الهواء
ً
 -3مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى �أن قدرة الهواء على ا�ستيعاب بخار املاء تزداد بازدياد درجة حرارة
الهواء.
 -4وميكن تف�سري ذلك بازدياد درجة حرارة الهواء ي�ؤدي �إلى زيادة حجمه .ومن ثم ،تزداد مقدرته على
ا�ستيعاب كميات �أكرب من بخار املاء.
ن�سمي املحتوي املائي للهواء امل�شبع؟
 -5توجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا ّ
 -6مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى �أن فرق الإ�شباع هو الفرق بني ن�سبة املزج الفعلية للهواء ون�سبة
مزج الإ�شباع عند درجة حرارة معينة ،وهو م�ؤ�رش للقرب �أو البعد عن الإ�شباع للهواء.
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 -7كتابة العالقة الريا�ضية :فرق الإ�شباع = ن�سبة مزج الإ�شباع – ن�سبة املزج الفعلية.
 -8توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة؛ وذلك لدرا�سة اجلدول ( )2-2من الكتاب املدر�سي ،ثم الإجابة
عن الأ�سئلة التي تليه.
قريبا من الإ�شباع.
 -9مناق�شة �إجابات الطلبة ؛ للتو�صل �إلى �أثر انخفا�ض درجة احلرارة يف جعل الهواء ً
 -10عر�ض ميزاين احلرارة اجلاف واملبلل (قبل �أن يتم ترطيب القطن املحيط بامل�ستودع الزئبقي) ومالحظة
ت�ساوي درجة احلرارة يف كال امليزانني.
 -11ترطيب قطعة القطن املحيطة بامل�ستودع باملاء ،ثم االنتظار قليلاً .
 -12مناق�شة الطلبة مبفهوم الرطوبة الن�سبية وكتابة العالقة الريا�ضية على اللوح.
 -13توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن ال�س�ؤال يف ال�صفحة ( )67من الكتاب املدر�سي.
 -14توزيع الطلبة يف جمموعات ،وتوجيههم �إلى تنفيذ الن�شاط التجريبي ( )2-2من الكتاب املدر�سي.
 -15بعد مرور ( )10دقائق ،مالحظة انخفا�ض درجة احلرارة يف امليزان املبلل ،ووجود فرق بني القراءتني،
ثم طلب ت�سجيل درجات احلرارة من كل جمموعة و�إكمال اجلدول ( )3-2من الكتاب املدر�سي.
 -16يف جمموعات ،درا�سة اجلدول ( )4-2من الكتاب املدر�سي؛ لإيجاد الرطوبة الن�سبية باالعتماد على
الفرق بني القراءتني ،ثم مناق�شة الأ�سئلة وحلها.
 -17مناق�شة �إجابات الطلبة والتو�صل معهم �إلى �أن لف قطعة القطن املبلل حول م�ستودع ميزان احلرارة
املبلل ي�ؤدي �إلى حدوث تبخر .ومن ثم ،يعطي فرقًا بني قراءتي امليزانني اجلاف واملبلل لن�ستطيع قيا�س
الرطوبة الن�سبية.
 -18توجيه انتباه الطلبة �إلى �أن الرطوبة الن�سبية هي م�ؤ�رش للقرب �أو البعد عن الإ�شباع ،مهما كانت درجة
احلرارة واملحتوى املائي.
 -19توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما العالقة بني الفرق يف قراءتي امليزانني اجلاف واملبلل وقيمة الرطوبة الن�سبية؟
٢٠٢٠توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )3-2من الكتاب املدر�سي ،وت�سجيل املعطيات باال�ستعانة
باجلدول ( )2-2من الكتاب املدر�سي.
م�شبعا عندما تكون الرطوبة الن�سبية .%100
 -21تذكري الطلبة �أن الهواء يكون
ً
 -22توجيه الطلبة �إلى �أننا يف هذا الن�شاط� ،سنقوم بتربيد الهواء وخف�ض درجة حرارته �إلى �أن ي�صبح
م�شبعا.
ً
م�شبعاً.
 -23توجيه الطلبة �إلى ح�ساب درجة احلرارة التي يتم تربيد الهواء �إليها حتى ي�صبح
ً
م�شبعا؟
ن�سمي درجة احلرارة التي يتم تربيد الهواء �إليها حتى ي�صبح
ً
 -24توجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا ّ
 -25مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم درجة الندى.
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 -26توجيه انتباه الطلبة �إلى مالحظة الفرق بني درجة حرارة الهواء ودرجة الندى ،ومقارنتها بقيمة
الرطوبة الن�سبية.
 -27تذكري الطلبة ب�أنه كلما كان الفرق قليلاً ازدادت الرطوبة الن�سبية ،ما يعني �أن الهواء �أقرب �إلى
الإ�شباع.

معلومات �إ�ضافية

عالج
 اح�سب الرطوبة الن�سبية لعينة من الهواء درجة حرارتها � º 10س ،ون�سبة املزج الفعلية لها  6.5غم/كغ.�إثراء
 ع ّلل :كلما ازداد الفرق بني قراءتي امليزانني اجلاف واملبلل ،تكون الرطوبة الن�سبية �أقل.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (  : ) 6-2قائمة ر�صد.

إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول (� ،)2-2صفحة (:)66
 كلما زادت درجة احلرارة ،ازدادت ن�سبة مزج الإ�شباع و�ضغط الإ�شباع.�أ) فرق الإ�شباع = ن�سبة مزج الإ�شباع – ن�سبة املزج الفعلية
=  14.43 = 6 – 20.43غم  /كغ.
ب) فرق الإ�شباع =  1.76 = 6 – 7.76غم /كغ.
�صفحة (:)67
الرطوبة الن�سبية = ( %50 = %100 × ) 23.38 / 11.69
ن�شاط جتريبي (� ،)2-2صفحة (:)68
 حلدوث التبخر ،ما يعطي فرقًا يف القراءتني .ومن ثم ،ن�ستطيع قيا�س الرطوبة الن�سبية. يعتمد الفرق بني القراءتني على كمية بخار املاء املوجودة يف الهواء.98

 نعم ،لأنه بازدياد درجة احلرارة تزداد قدرة الهواء على ا�ستيعاب كميات �أكرب من بخار املاء ,حيث يعتمدالتغري يف قيمة الرطوبة على عمليتي التبخر والتكاثف ,ف�إن ح�صل تكاثف قلت الرطوبة ،و�إن زاد معدل
التبخر زادت الرطوبة.
�صفحة (:)69
الرطوبة الن�سبية = ( ن�سبة املزج الفعلية  /ن�سبة مزج الإ�شباع ) × %100
� = 100 / 90س 14.95 /
�إذن ،ن�سبة املزج الفعلية =  13.46 = 14.95 × 0.9غم  /كغ.
هواء م�شبع يعني الرطوبة الن�سبية = � . %100إذن ،ن�سبة املزج الفعلية = ن�سبة مزج الإ�شباع
ن�سبة مزج الإ�شباع =  13.46غم  /كغ.
 14.95غم  /كغ
� º 20س
 13.46غم  /كغ
؟؟؟ � ºس
�إذن ،درجة احلرارة = ( 14.95 / ) 13.46 × 20
درجة الندى = � º 18س.
م�شبعا.
�إذن ،يجب تربيد الهواء مبقدار درجتني مئويتني حتى ي�صبح الهواء
ً
العينة ب:الرطوبة الن�سبية = ( ن�سبة املزج الفعلية  /ن�سبة مزج الإ�شباع ) × %100
� = 100 / 20س 14.95 /
�إذن ،ن�سبة املزج الفعلية =  2.99 = 14.95 × 0.2غم  /كغ.
هواء م�شبع يعني الرطوبة الن�سبية = � %100إذن ن�سبة املزج الفعلية = ن�سبة مزج الإ�شباع
ن�سبة مزج الإ�شباع =  2.99غم  /كغ.
 14.95غم  /كغ
� º 20س
 2.99غم  /كغ
؟؟؟ �ºس
�إذن ،درجة احلرارة = ( 14.95 / ) 2.99 × 20
درجة احلرارة = � º 4س.
باالعتماد على اجلدول (  ) 2-2من الكتاب املدر�سي؛ ف�إن درجة الندى = � º 4 -س.
م�شبعا.
�إذن ،يجب تربيد الهواء مبقدار ( )24درجة مئوية ،حتى ي�صبح الهواء
ً
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الف�صل الثاين:

الماء في الغالف الجوي

الدر�س ال�سابع

التكاثف

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح املق�صود بالتكاثف ،والتربيد بالتمدد.
– ّ
يعدد �رشوط حدوث التكاثف.
– ّ
– ي�رشح العمليات الطبيعية التي تزيد من الرطوبة الن�سبية.
– يح�سب كتلة بخار املاء املتكاثف لعينة من الهواء فوق الإ�شباع.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف العا�رش ،الأر�صاد اجلوية.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التفكري الناقد ،التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما مفهوم التكاثف؟
ن�سمي قطرات املاء املتكاثف على �أوراق النباتات والزجاج يف ال�صباح الباكر يف ف�صل ال�شتاء؟
•ماذا ّ
•ما �سبب تكون قطرات الندى؟
 -2عر�ض العالقة الريا�ضية:
الرطوبة الن�سبية = (ن�سبة املزج الفعلية  /ن�سبة مزج الإ�شباع) × %100
 -3تذكري الطلبة �أن الهواء امل�شبع تكون له الرطوبة الن�سبية ت�ساوي  ،%100و�أن ن�سبة املزج الفعلية
ت�ساوي ن�سبة مزج الإ�شباع  ،ودرجة حرارة الهواء ت�ساوي درجة الندى.
 -4تذكري الطلبة �أن الهواء فوق امل�شبع يعني �أن الرطوبة الن�سبية �أكرب من � ، %100أي �أن ن�سبة املزج الفعلية
�أكرب من ن�سبة مزج الإ�شباع ودرجة حرارة الهواء �أقل من درجة الندى .ومن ثم ،توجد كتلة بخار
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ماء زائدة ما ي�ؤدي �إلى تكاثفها على �سطح ما.
 -5توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 -6توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقة العمل ( )4-2؛ للتو�صل �إلى �رشوط حدوث التكاثف.
 -7توجيه الأ�سئلة الآتية:
•كيف ميكن �أن تزداد قيمة الرطوبة الن�سبية اعتما ًدا على قانون الرطوبة الن�سبية؟
(الحظ �أن املحتوى املائي يعني كتلة بخار املاء).
•ملاذا يحدث التكاثف يف ال�صباح الباكر؟
•ما العمليات الطبيعية التي تزيد من الرطوبة الن�سبية لكتلة من الهواء .ومن ثم ،حدوث التكاثف؟
 -8مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم التربيد الذاتي (بالتمدد)؛ وذلك برفع الهواء �إلى
الأعلى ،والعمليات الطبيعية التي تعمل على رفع الهواء �إلى �أعلى.
 -9مناق�شة الطلبة يف املثال يف ال�صفحة ( )72من الكتاب املدر�سي؛ للتو�صل �إلى �أنه بخلط عينتني من
الهواء غري م�شبعتني تزداد الرطوبة الن�سبية وي�صبح الهواء فوق م�شبع.

معلومات �إ�ضافية

م�شبعا ،بل يحدث اتزان بني التبخر والتكاثف.
�إن عملية التبخر ال تتوقف عندما ي�صبح الهواء
ً
عالج
 تو�ضيح مفهوم هواء (حتت م�شبع وفوق م�شبع) ،وذلك ب�إجراء جتربة �إذابة امللح داخل ك�أ�س من املاءوعند و�صول املحلول �إلى فوق الإ�شباع يبد�أ تر�سيب امللح ال�صلب يف قاع الك�أ�س.
�إثراء
م�صدرا للبخار واحلرارة.
تعد املحيطات الواقعة يف املناطق املدارية
 ف�سرّ ّ :ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي (  :) 7-2اختبار ق�صري.
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إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)70
جافة حارة  .رطبة باردة.
�صفحة (:)71
�أ) يرتفع �إلى �أعلى.
ب) يتمدد وتقل كثافته ويرتفع �إلى �أعلى.
جـ) ترتفع الكتلة الدافئة الأقل كثافة �إلى �أعلى.
د) يرتفع �إلى �أعلى بفعل التيارات ال�صاعدة.
ذاتيا وي�صبح
 ي�صطدم الهواء الرطب القادم من البحر املتو�سط باجلبال الغربية ،ويرتفع �إلى �أعلى ويربد ًّفوق م�شبع ،فيتكاثف بخار املاء الزائد وتت�شكل الغيوم وتت�ساقط الأمطار.
�صفحة (:)72
متو�سط درجة احلرارة = � º 15س
متو�سط ن�سبة املزج = (  12 = 2 / 24 = 2 / ) 21 + 3غم  /كغ.
كتلة بخار املاء الذي �سيتكاثف =  1.17 = 10.83 – 12غم  /كغ.
�إذن ،كتلة بخار املاء املتكاثفة =  1.17غم  /كغ.
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إجابات أسئلة الفصل

(� )1 )1أ � )2أ  )3ج  )4ب
( )2ن�سبة املزج :كتلة بخار املاء (غ) املوجودة يف (كغ) واحد من الهواء اجلاف.
�ضغط البخار :ال�ضغط النا�شئ عن وجود بخار املاء يف الهواء.
نوى التكاثف� :أج�سام �صغرية عالقة يف الهواء ال يتجاوز قطر كل منها عدة ميكرومرتات ,يتم عليها
تكاثف بخار املاء الزائد.
التربيد الذاتي :ارتفاع الهواء من دون تبادل الطاقة احلرارية مع املحيط اخلارجي ،ما ي�ؤدي �إلى متدده
ذاتيا نتيجة هذا التمدد فقط.
وانخفا�ض درجة حرارته ًّ
( )3املتو�سط اليومي ملعدل التبخر= (كمية التبخر)( /امل�ساحة×الزمن)
=(  3لرت ) 1.5( /م 1 × 2يوم )
= 2لرت  /م / 2يوم.
( )4العينة الأولى
الرطوبة الن�سبية = (ن�سبة املزج الفعلية  /ن�سبة مزج الإ�شباع) × %100
� = 0.3س 27.69 /
�إذن ،ن�سبة املزج الفعلية =  8.307 = 27.69 × 0.3غم  /كغ.
العينة الثانية
الرطوبة الن�سبية = (ن�سبة املزج الفعلية  /ن�سبة مزج الإ�شباع) × %100
� = 0.9س 7.76 /
�إذن ،ن�سبة املزج الفعلية =  6.984 = 7.76 × 0.9غم  /كغ.
تعبرّ ن�سبة املزج عن كتلة بخار املاء �إذًا العينة الأولى املحتوى املائي فيها �أكرب؛ لذا� ،ستعطي كمية �أكرب من املاء
عند تكاثف بخار املاء يف العينة.
( )5نعم ،لأن التبخر يحدث عند درجات احلرارة جميعها ,ولكن يكون معدل التبخر بطي ًئا.
(� )6أ ) لأن الهواء يكون �أقرب �إلى الإ�شباع؛ لذا ،يحتاج �إلى تربيد قليل كي ي�صل �إلى حالة الإ�شباع.
بع�ضا؛ �أي تزداد قدرته على
ب ) لأنه بازدياد درجة احلرارة �سيتمدد الهواء وتتباعد جزيئاته عن بع�ضها ً
ا�ستيعاب كميات �أكرب من بخار املاء.
( )7لأن التربيد يكون على �أ�شده يف مثل هذه الأوقات (�أكرب ما ميكن)؛ فيربد الهواء وترتفع رطوبته الن�سبية
وي�صبح فوق الإ�شباع ،ويتكاثف بخار املاء الزائد.
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2

�أوراق العمل

ورقة العمل ()1-2
الدر�س :تركيب الغالف اجلوي.
مي ّثل اجلدول الآتي ،كثافة الهواء مع ازدياد االرتفاع ،ادر�سه ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
االرتفاع ( كم )

الكثافة ( غم � /سم) 3

�صفر
100

10 × 1
1010 × 2.5

150
200

3-

10 × 6.6
10 × 1.4

1213-

 -1كيف تتغري كثافة الغالف اجلوي مع ازدياد االرتفاع؟
� -2إذا علمت �أن الكثافة = الكتلة  /احلجم ,فما املق�صود بكثافة الغالف اجلوي؟
 -3ع ّلل :تقل كثافة الغالف اجلوي كلما ازداد االرتفاع يف الغالف اجلوي.
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ورقة العمل ()2-2
الدر�س :تركيب الغالف اجلوي.
�أكمل اجلدول الآتي:

الطبقة

وجه املقارنة

االمتداد

تغري درجة احلرارة
مع االرتفاع

م�صدر الت�سخني

مالحظات

ثريمو�سفري
ميزو�سفري
�سرتاتو�سفري
تروبو�سفري
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ورقة العمل ()3-2
الدر�س :التبخر.
�أكمل املخطط الآتي:
ماء �ســـــــــــائل

تبخر
.........
بخار ماء
تفاعل طارد للطاقة
تفاعل .........

ماء �ســـــــــــائل

 -1ما �أثر زيادة درجة احلرارة يف الطاقة احلركية جلزيئات املاء؟
 -2ما نوع التفاعل يف العملية الفيزيائية للتبخر؟
� -3أين ُتختزن الطاقة احلرارية الالزمة لعملية التبخر؟
 -4ماذا يحدث للطاقة احلرارية املختزنة عند حدوث عملية التكاثف؟
ن�سمي الطاقة احلرارية الالزمة لتبخري ( )1كغ من املاء؟
 -5ماذا ّ
 -6اكتب قانون الطاقة الكامنة للتبخر.
 -7ناق�ش ال�س�ؤال يف ال�صفحة ( )63من الكتاب املدر�سي؛ للتو�صل �إلى احلل مع زمالئك يف جمموعتك.
 -8ما �أهمية الطاقة الكامنة للتبخر؟
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ورقة العمل ()4-2
الدر�س :التكاثف.

ملحوظة:

الرطوبة الن�سبية = ( ن�سبة املزج الفعلية  /ن�سبة مزج الإ�شباع ) × %100
-1
-2

-3
-4

ما قيمة الرطوبة الن�سبية؟
ما عالقة ن�سبة املزج الفعلية بن�سبة مزج الإ�شباع ،ودرجة حرارة الهواء بدرجة الندى يف احلاالت
الآتية:
�أ – الهواء امل�شبع.
ب – الهواء فوق امل�شبع.
ما �رشوط حدوث عملية التكاثف؟
ما املق�صود بنوى التكاثف؟
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ا�سرتاتيجيات التقومي

الدرس  :مكونات الغالف الجوي.

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي ( : )1 – 2اختبار ق�صري.

� -1ص ّنف مكونات الغالف اجلوي ح�سب الرتكيز.
...............................................................................................
� -2أي الغازات الأكرث وفرة يف الغالف اجلوي ؟ ع ّلل .
...............................................................................................
...............................................................................................
 -3هل يتغيرّ تركيز غاز �أول اك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي؟ ملاذا؟
...............................................................................................
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الدرس  :تركيب الغالف الجوي.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( : )2 – 2قائمة ر�صد.
املعيار

الرقم
1

يحدد طبقات الغالف اجلوي.
ّ

3

يحدد امتداد كل طبقة بدقة.
ّ
يحدد م�صدر الت�سخني لكل طبقة.
ّ

2
4
5

نعم

التقدير

ال

يحدد التغري يف درجة احلرارة لكل طبقة مع االرتفاع.
ّ

يح�سب التناق�ص يف درجة احلرارة ،مع االرتفاع يف طبقة الرتوبو�سفري.
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الدرس  :الغالف الجوي وتلوث الهواء.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( � : ) 3 – 2سلم تقدير.
الرقم

املعايري

1

يعدد العمليات املتعلقة بتلوث الهواء.
ّ

2

يحدد اجتاه نقل امللوثات يف كل عملية.
ّ

3

ي�ص ّنف عملية الرت�سيب �إلى تر�سيب جاف وتر�سيب رطب.

4

يو�ضح انتقال امللوثات �أو تر�سيبها يف حالة اال�ستقرار اجلوي ،وحالة
ّ
عدم اال�ستقرار اجلوي.

5
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يو�ضح �أثر الهطل احلم�ضي يف التخل�ص من امللوثات.
ّ

1

التقدير
3 2

4

الدرس  :التبخر.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (  : ) 4 – 2قائمة ر�صد.
الرقم

املعايري

1

يعدد العوامل التي يعتمد عليها معدل التبخر.
ّ

2

يح�سب املتو�سط ال�شهري واليومي ملعدل التبخر من م�سطح مائي.

3

يحدد العمليات التي ي�صاحبها فقد طاقة حرارية �أو امت�صا�صها.
ّ

4

يح�سب كمية الطاقة احلرارية الالزمة لتبخر كتلة من املاء.

5

يحدد �أهمية الطاقة الكامنة للتبخر؛ حلدوث توزيع للطاقة احلرارية على الكرة
ّ
الأر�ضية.

نعم

التقدير

ال
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الدرس  :رطوبة الهواء.

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة تقومي (  : ) 5 – 2اختبار ق�صري.
 غرفة �صف مغلقة هوا�ؤها جاف� ،أبعادها 4م × 3م × 2م ُ ،ترك داخلها (  340غم ) من املاء؛ فتبخروامتزج بهوائها� ،إذا كانت كثافة الهواء اجلاف =  1.25كغ  /م.3
 -1ما كتلة الهواء اجلاف يف الغرفة؟
 -2مباذا ت�صف الهواء بعد �أن �أ�ضيف له بخار املاء؟
غراما من البخار كان ن�صيب الـ (كغ) الواحد من
 -3ما الن�سبة بني كتلة البخار �إلى كتلة الهواء اجلاف (كم ً
الهواء اجلاف ) يف احلالتني :قبل �إ�ضافة البخار وبعد �إ�ضافته �إلى هواء الغرفة؟
 -4ما كتلة البخار الذي ميكن ا�ستخال�صه من ( )10كغ من هواء الغرفة الرطب؟
قدر ن�صيب الـ (كغ)
 -5لو �أ�ضيف ( 300غم) �أخرى من البخار �إلى هواء الغرفة ،هل تزداد رطوبة الغرفة؟ ّ
الواحد من الهواء اجلاف يف هذه احلالة.
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الدرس  :اإلشباع.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)6 – 2قائمة ر�صد.
الرقم
1
2
3
4
5
6

املعايري
يحدد مفهوم �إ�شباع الهواء ،والرطوبة الن�سبية ،ودرجة الندى.
ّ

نعم

التقدير

ال

يربط بني فرق الإ�شباع ودرجة �إ�شباع الهواء.
يربط بني الرطوبة الن�سبية ودرجة الإ�شباع.
يح�سب درجة الندى مبعرفة درجة حرارة الهواء والرطوبة الن�سبية.
يو�ضح العالقة بني الفرق بني درجة حرارة امليزانني اجلاف واملبلل والرطوبة
ّ
الن�سبية.
يع ّلل ا�ستخدام الفرق بني درجتي حرارة املزانني اجلاف واملبلل بو�صفه م�ؤ�شرّ ًا
للرطوبة الن�سبية.
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الدرس  :التكاثف.

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم
�أداة التقومي ( : )7 – 2اختبار ق�صري.
و�ضح املق�صود بكل من :التكاثف ،والتربيد بالتمدد.
ّ -1
� -2ضع كلمة (�صح) �أو (خط�أ) �أمام العبارات الآتية:
دائما �أكرب لعينة الهواء الأقرب للإ�شباع.
�أ  -تكون الرطوبة الن�سبية ً
ب  -كلما ازداد تربيد الهواء تقل الرطوبة الن�سبية له.
جـ  -يحدث التكاثف عندما ت�صبح ن�سبة املزج الفعلية �أكرب من ن�سبة مزج الإ�شباع ودرجة حرارة
الهواء �أكرب من درجة الندى.
د  -يرتفع الهواء �إلى الأعلى عند ت�سخينه من الأ�سفل.
تعد اجلبال الغربية يف الأردن ،الأعلى معدل هطل يف ال�سنة.
 -3ف�سرّ ّ :
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املياه

الوحدة الثالثة

3

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة� ،أن يكون ً
يتعرف ن�سب توزيع املياه على �سطح الأر�ض.
• ّ
•ي�صف العمليات التي تقوم عليها دورة املاء يف الطبيعة.
•ي�صف احلو�ض املائي ال�سطحي.
•يح�سب املوازنة املائية حلو�ض مائي �سطحي.
•ي�صف اخل�صائ�ص الفيزيائية؛ امل�سامية والنفاذية للخزان املائي ال�سطحي.
يحدد العالقة بني امل�سامية والنفاذية ،و�أثر ذلك يف حركة املياه اجلوفية.
• ّ
يطبق م�سائل ريا�ضية يف ح�ساب امل�سامية والنفاذية.
• ّ
•ي�صف طبيعة اخلزان املائي اجلويف :من�سوب املاء ،ونطاق الت�شبع ،ونطاق الرطوبة ،والطبقات
املح�صورة وغري املح�صورة ،والطبقات املنفذة والكتيمة.
•يربط بني مخزون احلو�ض ،وكمية ال�ضخ ،وكمية التغذية.
يتعرف خ�صائ�ص بع�ض الأحوا�ض املائية ال�سطحية يف الأردن ,و�أمثلة عليها.
• ّ
•ي�صف خ�صائ�ص بع�ض الأحوا�ض املائية اجلوفية يف الأردن.
يقيم موارد املياه غري التقليدية يف الأردن ،والتجربة الأردنية بخ�صو�ص ذلك.
• ّ
ير�شد يف ا�ستهالك املياه.
• ّ
يقيم جهود الدولة يف توفري موارد جديدة للمياه يف الأردن.
• ّ
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الف�صل الأول:

المياه السطحية والجوفية

الدر�س الأول

املياه ال�سطحية وعنا�رصها

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يتعرف ن�سب توزيع املياه على �سطح الأر�ض.
– ّ
– ي�صف العمليات التي تقوم عليها دورة املياه يف الطبيعة.
– ي�صف احلو�ض املائي ال�سطحي.
– يح�سب املوازنة املائية حلو�ض مائي �سطحي.

التكامل الر�أ�سي

علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،املياه.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 -1توجيه الأ�سئلة الآتية:
•كم ّ
ت�شكل م�ساحة املياه من م�ساحة �سطح الكرة الأر�ضية؟
•كيف تتو ّزع هذه املياه على �سطحها؟
•ما �أ�شكال املياه على �سطح الأر�ض؟
•كيف تتغري املياه من حالة �إلى �أخرى؟ ماذا ن�سميها؟
 -2مناق�شة الإجابات ،والتو�صل �إلى مفهوم دورة املاء يف الطبيعة وعنا�رصها.
 -3مناق�شة العوامل التي ت�ؤثر يف االرت�شاح ومدى ت�أثريها.
 -4توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 -5توجيه املجموعات �إلى مناق�شـة ال�شـكل ( )1-3من الكتـاب املدر�سي ،والإجابـة عن الأ�سئلة التي
تليه.
 -6مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل �إلى مفهوم احلو�ض املائي ال�سطحي وخط تق�سيم املياه ،والعوامل
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امل�ؤثرة يف �شكل احلو�ض املائي ال�سطحي.
 -7توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط التحليلي ( )1-3من الكتاب املدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة التي
تليه.
 -8مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم ملفهوم املوازنة املائية واملدخالت واملخرجات من و�إلى م�سطح
مائي ،وح�ساب املوازنة املائية له.

معلومات �إ�ضافية
ينتقل املاء من م�ستودع �إلى �آخر بطرائق عدة ،منها :تغيري حالته الفيزيائية (�صلبة� ،سائلة ،غازية) بفعل ما
فتتحول �إلى جليديات قد ترجع �إلى املحيطات بعد �أن ين�صهر اجلليد
يك�سبه �أو يفقده من حرارة� ،أما الثلوج
ّ
�أو ترجع �إلى الغالف اجلوي بعملية الت�سامي.
عالج
 ماذا يحدث لدورة املاء يف الطبيعة؛ �إذا توقفت عملية التبخر؟�إثراء
 -ماذا يحدث مل�ستوى املاء يف م�سطح مائي؛ �إذا كانت املخرجات �أكرب من املدخالت؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( � :) 1-3سجل و�صف �سري التعلم.
إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)1-3صفحة (:)79
 احلو�ض (�أ ب جـ د ) ،واحلو�ض (د جـ و هـ) -خط تق�سيم املياه( :د جـ)
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 العوامل امل�ؤثرة يف �شكل احلو�ض املائي ال�سطحي :الت�ضاري�س ،ونوعية ال�صخور التي مير فوقها املاء،والطيات وال�صدوع.
ن�شاط حتليلي (� ،)1-3صفحة (:)80
 املدخالت :الهطل ،جريان �سطحي للبحرية ،جريان جويف للبحرية.املخرجات :تبخر ,جريان �سطحي من البحرية ,جريان جويف من البحرية.
 يبقى م�ستوى املاء ثاب ًتا يف البحرية. يزداد من�سوب املاء يف البحرية. التغري يف حجم املاء يف البحرية = حجم املدخالت – حجم املخرجات=  5 = 12.5 – 17.5مليون مرت مكعب.
املدخالت

املخرجات

اجلريان ال�سطحي �إلى البحرية

اجلريان ال�سطحي من البحرية

اجلريان اجلويف �إلى البحرية

اجلريان اجلويف من البحرية

الهطل

التبخر
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الف�صل الأول:

المياه السطحية والجوفية

الدر�س الثاين

املياه اجلوفية

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
– ي�صف اخل�صائ�ص الفيزيائية امل�سامية والنفاذية للخزان املائي اجلويف.
يحدد العالقة بني امل�سامية والنفاذية ،و�أثر ذلك يف حركة املياه اجلوفية.
– ّ
يطبق م�سائل ريا�ضية يف ح�ساب امل�سامية.
– ّ

التكامل الر�أ�سي

علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،املياه.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 –1توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•�أين تختزن املياه عند و�ضعها على �إ�سفنجة؟
•�أين تذهب املياه عندما ترت�شح �إلى داخل الأر�ض؟
 –2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها .ومن ثم ،ا�ستنتاج مفهوم امل�سامية وقانون امل�سامية.
 –3كتابة العالقة الريا�ضية للم�سامية على اللوح والتطبيق عليها؛ عن طريق توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال
من الكتاب املدر�سي.
 –4توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 –5توجيه املجموعات �إلى درا�سة ال�شكل ( )3-3من الكتاب املدر�سي ومناق�شته؛ للتو�صل �إلى �أ�شكال
امل�سامية وهي امل�سامية الأولية وامل�سامية الثانوية.
 –6توجيه ال�س�ؤال الآتي :قارن بني امل�سامية الأولية وامل�سامية الثانوية من حيث :الن�ش�أة ،ونوع ال�صخور.
 –7توجيه الطلبة �إلى درا�سة اجلدول ( )2-3من الكتاب املدر�سي؛ للتعرف �إلى قيم امل�سامية لبع�ض املواد
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الأر�ضية املت�صلبة ،واملواد الأر�ضية غري املت�صلبة (الر�سوبيات) واملقارنة بينها.
 –8توجيه الطلبة �إلى درا�سة الأ�شكال ( )7-3( ،)6-3( ،)5-3( ،)4-3من الكتاب املدر�سي؛ بهدف
التو�صل �إلى العوامل امل�ؤثرة يف امل�سامية الأولية لل�صخور الر�سوبية الفتاتية.
 –9مناق�شة الطلبة بالعوامل امل�ؤثرة يف امل�سامية الأولية عن طريق الإجابة على الأ�سئلة �ضمن الدر�س.
 –10توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•هل تعبرّ امل�سامية عن حركة املياه خالل امل�سامات يف اخلزان اجلويف؟
•ماذا نطلق على قدرة املواد الأر�ضية على ال�سماح للمياه باملرور من خاللها؟
 –11مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم النفاذية والعوامل التي تعتمد عليها النفاذية.
 –12توجيه الأ�سئلة الآتية:
•هل النفاذية مت�ساوية يف ال�صخور جميعها؟
•ما �صفات ال�صخور جيدة النفاذية؟
•ما �صفات ال�صخور الكتيمة؟
 –13توجيه الطلبة �إلى ر�سم مخطط مفاهيمي لل�صخور ح�سب نفاذيتها على اللوح ،مع ذكر �أمثلة.
 –14توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط التحليلي ( )2-3من الكتاب املدر�سي.
�صخرا مثل الطني ذا م�سامية عالية لي�س بال�رضورة �أن
 –15مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أن
ً
يكون ذا نفاذية مرتفعة؛ لأن ال�رشط �أن تكون امل�سامات كبرية ومت�صلة.
 –16توجيه الطلبة �إلى حل ورقة العمل ( ،)1-3ثم مناق�شة الإجابات.

معلومات �إ�ضافية
ميكن �أن تكون امل�سامية �أولية يف ال�صخور النارية ،مثل� :صخر البازلت الفقاعي و�صخر اخلفاف.
عالج
 ّاً
جدول لل�صخور الآتية ،و�ضع بجانب كل �صخر نوع م�ساميته:
نظم
احلجر الطيني ،الغرانيت ،الناي�س ،احلجر الرملي ،الكونغلومريات ،البازلت.
�إثراء
و�ضح ت�أثري حجم احلبيبات يف امل�سامية الأولية.
ّ -
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (  :) 2-3قائمة ر�صد.
إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)82
امل�سامية = (حجم الفراغات( امل�سامات)  /احلجم الكلي لل�صخر)× %100
( %25 = %100 × ) 4 / 1
 لأن ال�صخور النارية ناجتة من تبلور ال�صهري الربكاين ما يكون بلورات فراغاتها البينية �شبه معدومة.ومن ثم ،تكون م�ساميتها قليلة� .أما ال�صخور املتحولة فت�صطف مكونات ال�صخر وتت�ضاغط ب�سبب
عوامل التحول (ال�ضغط واحلرارة) ،ما ي�ؤدي �إلى خف�ض امل�سامية فيها.
�صفحة (:)84
جزءا من امل�سامات بني احلبيبات الكبرية.
لأنها تتكون من �أحجام مختلفة فت�شغل احلبيبات ال�صغرية ً
�صفحة (:)85
وترا�صا؛ فيقل حجم الفراغات وتقل امل�سامية.
قربا
ًّ
 كلما ازداد العمق زاد ال�ضغط؛ فت�صبح احلبيبات �أكرث ًحجما و�أكربعد ًدا .ومن ثم ،م�ساميته �أعلى.
 الطني؛ لأن امل�سامات بني حبيباته تكون �أ�صغرً
 ل�صعوبة دخول املاء �إلى امل�سامات ب�سبب �صغرها وعدم وجود قنوات ات�صال بينها.ن�شاط حتليلي (� ،)2-3صفحة (:)86
 احل�صى؛ لأن الفراغات بني حبات احل�صى �أكرث ومت�صلة .ومن ثم ،نفاذية �أكرب. الغرانيت؛ لأنه �صخر كتيم ال يحتوي على م�سامات وال �شقوق.بع�ضا .ومن ثم ،تكون قدرة املاء على املرور
 لأن امل�سامات يف بنية ال�صخر الرملي مرتبطة مع بع�ضها ًمن خالل امل�سامات قليلة� ،أما امل�سامات يف الرمل الناعم فت�سمح للماء باملرور من خاللها.
 لأن امل�سامات يف الطني غري مت�صلة �أي م�ساميته غري م�ؤثرة ،يف حني تكون امل�سامات مت�صلة وم�ؤثرةيف احلجر الرملي.
 ال ،الأهم �أن تكون امل�سامات مت�صلة.يتكون من تربيد وتبلور وت�صلب املاغما.
 -لأن الغرانيت ّ
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الف�صل الأول:

المياه السطحية والجوفية

الدر�س الثالث

التوزيع الر�أ�سي للمياه حتت �سطح الأر�ض

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
– ي�صف التوزيع الر�أ�سي للمياه حتت �سطح الأر�ض.
يو�ضح املق�صود بـكل من :نطاق الت�شبع ونطاق التهوية ومن�سوب املاء اجلويف.
– ّ

التكامل الر�أ�سي

علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،املياه.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 –1التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما م�سار حركة املياه عندما ت�سقط على �سطح الرتبة؟
 –2توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 –3توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )9-3من الكتاب املدر�سي ،وقراءة ما يتعلق به.
 –4توزيع ورقة العمل ( )2-3على الطلبة.
للتو�صل معهم �إلى مفهوم نطاق التهوية ،نطاق الت�شبع ،من�سوب املاء اجلويف.
 –5مناق�شة �إجابات الطلبة؛
ّ
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معلومات �إ�ضافية
ت�سمى املياه التي ت�شغل امل�سامات حتت الأر�ض املياه حتت ال�سطحية� ،أما املياه اجلوفية احلقيقية فهي تلك
ّ
الت�شبع فقط.
املوجودة يف نطاق
ّ
عالج
أ�سيا من املواد املتوافرة يف البيئة ،تبينّ فيه عنا�رص التوزيع الر�أ�سي للمياه حتت �سطح
�صمم
ً
 ّجم�سما ر� ًّ
الأر�ض.
�إثراء
 ع ّلل :يرتاوح �سمك النطاق ال�شعري بني ب�ضعة �سنتيمرتات يف احل�صى الناعم� ،إلى ع�رشات ال�سنتيمرتاتيف الرمل ،بينما يكون �أكرث ً
�سمكا يف الطني.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( � :) 3-3سجل و�صف �سري التعلم.
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الف�صل الأول:

الدر�س الرابع

المياه السطحية والجوفية

اخلزانات اجلوفية والطبقات الكتيمة

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يتعرف مفهوم اخلزان اجلويف املائي ،والطبقة الكتيمة ،وم�ستوى اجلهد املرتي ،والبئر االرتوازي.
– ّ
– يقارن بني اخلزان اجلويف املح�صور ،واخلزان اجلويف غري املح�صور.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،املياه.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
 –1مناق�شة الطلبة مبفهوم امل�سامية والنفاذية ،وتوجيه ال�س�ؤالني االتيني:
•ما موا�صفات اخلزان اجلويف املائي؟ ما املق�صود بالطبقات الكتيمة؟
 –2توجيه الطلبة �إلى درا�سة اجلدول ( )4-3من الكتاب املدر�سي؛ للتعرف �إلى �أنواع اخلزانات اجلوفية.
 –3التمهيد ب�س�ؤال الطلبة:
•هل يتخذ املاء �شكلاً محد ًدا حتت �سطح الأر�ض؟
 –4مناق�شة الطلبة للتو�صل �إلى �أن املاء يتخذ �شكلاً بح�سب الت�ضاري�س و�شكل �سطح الأر�ض.
 –5توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما �أنواع اخلزانات اجلوفية املائية؟
 –6توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 –7توجيه انتباه الطلبة �إلى درا�سة الأ�شكال ( )10-3و ()11-3؛ وذلك للتعرف �إلى �أنواع اخلزانات
اجلوفية املائية ،ثم تنفيذ ورقة العمل (.)3-3
 –8توجيه ال�س�ؤال الآتي :كيف يتم تعوي�ض املاء الذي يتم �ضخه من البئر؟
والتو�صل �إلى مفهوم تغذية اخلزانات اجلوفية و�أنواعها،وكيفية املحافظة
 –9مناق�شة �إجابات الطلبة،
ّ
ونوعا.
كما
ً
على املياه اجلوفية ًّ
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ن�سمي ال�ضخ يف
 –10توجيه ال�س�ؤال الآتي :هب �أن معدل ال�ضخ من اخلزان يفوق معدل التغذية له ،ماذا ّ
هذه احلالة؟ وماذا ينتج عن هذا ال�ضخ؟
 –11مناق�شة الطلبة بتبعات ال�ضخ اجلائر ،ودرا�سة الو�ضع املائي خلزان الأزرق اجلويف يف منطقة �شمال
�رشق الأردن ،بو�صفه اً
مثال لتبعات ال�ضخ اجلائر.
 –12توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )14-3من الكتاب املدر�سي؛ للتو�صل �إلى مفهوم تداخل املاء
املالح.
 –13توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )15-3من الكتاب املدر�سي ،للتعرف �إلى مفهوم اخل�سف واحلفر
اخل�سفية كنتيجة لل�ضخ اجلائر للمياه من اخلزان اجلويف.

معلومات �إ�ضافية
ميتد اخلزان اجلويف لعدة مئات من الكيلومرتات اً
وعر�ضا ،ويوجد �أ�سفله �صخور كتيمة ال ت�سمح
طول
ً
مبرور املاء نحو الأ�سفل.
عالج
 �أي اخلزانني اجلويف املح�صور �أم اجلويف غري املح�صور ،نوعية املياه فيه �أف�ضل؟ ملاذا؟�إثراء
� -أي اخلزانني اجلويف املح�صور �أم اجلويف غري املح�صور ،ي�سهل تكونه؟ ملاذا؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (  : ) 4-3قائمة ر�صد.
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إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)90
طبوغرافية املنطقة ،نوعية ال�صخور.
�صفحة (:)91
ينخف�ض من�سوب املياه اجلوفية وقد يحدث متلح للمياه اجلوفية.
�صفحة (:)94
ذوبان طبقات الأمالح حتت �سطح الأر�ض على اجلانب ال�رشقي والغربي من البحر امليت.
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إجابات أسئلة الفصل

)4جـ
 )3ب
 )2ب
( )1 )1جـ
(� )2أ) لأن م�ساحة التغذية محدودة (قليلة) ،ويوجد طبقة كتيمة من �أعلى ومن �أ�سفل نطاق الت�شبع.
بع�ضا من حجم امل�سامات؛ لذا ،تقل امل�سامية.
ب) لأن الر�ؤو�س احلادة (املدببة) ت�شغل ً
جـ) لأن نفاذيتها منخف�ضة.
د) ذوبان طبقات الأمالح حتت �سطح الأر�ض على اجلانب ال�رشقي والغربي من البحر امليت.
( )3التغذية املائية الطبيعية :تعوي�ض النق�ص الناجت عن �ضخ املياه اجلوفية ،عن طريق تغذية اخلزانات باملياه
ال�سطحية �أو مياه الأمطار.
ال�صخور الكتيمة� :صخور ذات نفاذية قليلة �أو معدومة.
احلفر اخل�سفية :انخ�سافات وتك�رسات حتدث يف بع�ض املناطق نتيجة ا�ستنزاف املياه اجلوفية وذوبان ال�صخور
حتت �سطح الأر�ض.
احلو�ض املائي ال�سطحي :كل امل�ساحة الأر�ضية التي تزود �أي جمرى مائي باملاء.
(� )4أ) كلما ازدادت امل�سامية الأولية ،ازدادت كمية املياه اجلوفية التي ميكن �ضخها من اخلزان اجلويف.
ب) كلما زاد حفر �آبار مياه جوفية بالقرب من ال�شاطئ ،زادت احتمالية ملوحة املياه اجلوفية.
جـ) كلما زاد ال�ضخ اجلائر ،قل من�سوب املياه اجلوفية.
د) كلما زادت مدة الهطل ،زادت كمية االرت�شاح.
()5
اخلزان غري املح�صور
اخلزان املح�صور
اخلزان املائي
وجه املقارنة
كمية التغذية
م�ساحة منطقة التغذية
�إمكانية التعر�ض للتلوث

قليلة
محدودة
�أقل

كبرية
وا�سعة
�أكرب

( )6رمبا كانت الطبقات احلاوية للماء يف موقع حفر البئر مائلة؛ فتحركت املياه باجتاه االنحدار.
(� )7أ) عدم ت�سرّ ب املياه �إلى الأ�سفل.
ب) حدوث الربزخ.
جـ) تكون الينابيع.
د) جفاف بع�ض الآبار ومتلح املياه ب�سبب ا�ستنزاف املياه اجلوفية.
( )8عندما تكون الآبار محفورة يف خزان جويف مح�صور� .أف�ضل الأماكن هي اخلزانات املائية يف املناطق
تكتونيا.
الن�شطة
ًّ
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الف�صل الثاين:

الدر�س اخلام�س

الموارد المائية في األردن

املياه ال�سطحية يف الأردن

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يتعرف توزيع الأمطار يف الأردن.
– ّ
يتعرف الأحوا�ض املائية ال�سطحية ،ويالحظ كمية الت�رصيف لكل منها.
– ّ
 -يقارن بني ال�سعة التخزينية لل�سدود املائية يف الأردن.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،املياه.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,التعلم التعاوين.
 –1التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما املناخ ال�سائد يف الأردن؟ و َمب يتميز هذا املناخ؟
•ما املناطق الأكرث هطلاً يف اململكة؟
•هل يتم اال�ستفادة من كميات الهطل جميعها؟ ملاذا؟
 –2مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى اختالف معدالت الهطل يف الأردن بح�سب موقعه،
باال�ستعانة باجلدول ( )5-3من الكتاب املدر�سي.
 –3توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة.
 –4توجيه الطلبة �إلى درا�سة اجلدولني ( )6-3و( )7-3من الكتاب املدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة التي
تليهما.
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معلومات �إ�ضافية
بناء على ت�ضاري�س املنطقة.
حو�ضا
يف الأردن ،مت تق�سيم الأحوا�ض ال�سطحية �إلى ()15
ً
�سطحيا؛ ً
ًّ
عالج
 ت�سقط الأمطار يف منطقة الدوار ال�ساد�س يف عمان ،ف�إذا اجتهت �رشقًا ف�إنها تغذي حو�ض نهر الزرقاءتعد هذه املنطقة ًّ
خطا لتق�سيم املياه؟ ف�سرّ �إجابتك.
غربا ف�إنها تغذي حو�ض الأغوار؛ هل ّ
و�إذا اجتهت ً
�إثراء
 قارن بني الأحوا�ض الواقعة يف غرب الأردن والأحوا�ض الواقعة يف �رشقه من حيث :مدى اال�ستفادةمنها ،و�إقامة ال�سدود.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (  :) 5-3قائمة ر�صد.
إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول (� ،)6-3صفحة (:)98
 �أكرب الأحوا�ض املائية ت�رصي ًفا :الريموك ،ويقع �شمال وغرب الأردن. �أقل الأحوا�ض املائية ت�رصي ًفا :ال�صحراء اجلنوبية ،ويقع يف املناطق اجلنوبية من الأردن.�صفحة (:)99
 لأنها �أماكن معدل الهطل واجلريان ال�سطحي فيها كبري. الوحدة �أكرث �سعة� ،شعيب �أقل �سعة. -املوقع اجلغرايف ،طبيعة املناخ ،كمية الهطل ،م�ساحة منطقة التغذية.
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الف�صل الثاين:

الدر�س ال�ساد�س

الموارد المائية في األردن

املياه اجلوفية واملوارد غري التقليدية للمياه يف الأردن

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يتعرف الأحوا�ض املائية اجلوفية ،وي�ص ّنف بع�ضها �إلى متجدد وغري متجدد.
– ّ
– يعطي �أمثلة على �أحوا�ض مائية جوفية ،ويقارن بينها.
يعدد املوارد غري التقليدية للمياه يف الأردن.
– ّ

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،املياه.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ،التفكري الناقد.
 –1توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب يف الأردن؟
 –2مناق�شة الطلبة يف الإجابة ،والتو�صل �إلى مفهوم الأحوا�ض املائية اجلوفية يف الأردن و�أهميتها بو�صفها
رئي�سا لل�رشب.
ً
م�صدرا ً
عالم يعتمد ذلك؟
 –3توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل تت�شابه اخلزانات املائية يف خ�صائ�صها؟ َ
 –4مناق�شة �إجابات الطلبة؛ والتو�صل معهم �إلى اختالف اخلزانات املائية يف خ�صائ�صها.
 –5توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )16-3من الكتاب املدر�سي ،للتو�صل �إلى توزيع الأحوا�ض املائية
اجلوفية يف الأردن ،ومناق�شة حو�ض الدي�سة وحو�ض عمان – الزرقاء بو�صفها �أمثلة على االحوا�ض
املائية اجلوفية يف الأردن.
 –6توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل تكفي كميات مياه الأمطار لتوفري املياه الالزمة ال�ستخدامها لغايات ال�رشب يف الأردن؟
 –7مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل �إلى �رضورة �إيجاد موارد بديلة غري تقليدية ل�سد الطلب على جزء
من املياه.

135

 –8مناق�شة مفهوم احل�صاد املائي ودرا�سة اجلدول ( )8-3من الكتاب املدر�سي ،ومناق�شة الأ�سئلة مع
الطلبة.
 –9مناق�شة مفهوم احلفائر ال�صحراوية مع الطلبة وذكر �أهميتها.
 –10توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل يوجد موارد بديلة �أخرى غري تقليدية؟
 –11مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى مفهوم معاجلة املياه العادمة.
 –12مناق�شة مفهوم املياه الرمادية و�أهميتها يف املحافظة على املياه.

معلومات �إ�ضافية

الأحوا�ض املتجددة� :أحوا�ض مائية قابلة للتجدد املائي عرب م�صادر عدة ،كالتغذية من املياه ال�سطحية �أو
احلقن ال�صناعي من املياه ال�سطحية عن طريق �إن�شاء �سدود خا�صة �أو حفر �آبار تغذية.
الأحوا�ض غري املتجددة :املياه املتجمعة منذ الع�صور القدمية ،وهي لي�ست مرتبطة بالدورة الهيدرولوجية
للمياه ،وال تتغذى من �أي م�صدر مياه كحو�ض الدي�سة واجلفر.
عالج
اً
حلول ملعاجلة م�شكلة التلوث يف حو�ض (عمان – الزرقاء) .
 اقرتح�إثراء
 -ابحث يف الو�ضع املائي حلو�ض (عمان – الزرقاء) ،من حيث :نوعية املياه يف فرتة ال�ستينات.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( � :) 6-3سجل و�صف �سري التعلم.
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إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول (� ،)8-3صفحة (:)103
 ترتيب تنازيل �أول خم�س مدن /مناطق :عجلون (ر�أ�س منيف) ،ال�سلط� ،صويلح ،اجلامعة الأردنية� ،إربد. بح�سب موقع املنطقة اجلغرايف ،طبوغرافية املنطقة ،طبيعة ال�صخور ،كلما ازداد معدل الهطل ،تزدادقيمة احل�صاد املائي.
�أ) كمية املياه املتجمعة = (معدل الهطل ال�سنوي × م�ساحة ال�سطح × معامل اجلريان) 1000 /
= ( 82.62 = 1000 / )0.9 × 200 × 459م. 3
ب) ح�ساب كمية املياه املتجمعة بح�سب منطقة الطالب.
�صفحة (:)104
لأن معدل الهطل ال�سنوي �أكرب واختالف معامل اجلريان.
�صفحة (:)105
يف الري ،وتنظيف ال�ساحات اخلارجية.
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إجابات أسئلة الفصل

( )1 )1جـ  )2ب  )3د � )4أ
( )2احل�صاد املائي :عملية جمع املياه ال�سطحية يف �أثناء مرحلة معينة من الدورة املائية ،التي تبد�أ من و�صول
مياه الأمطار �إلى الأرا�ضي و�أ�سطح املنازل.
املياه الرمادية :املياه الناجتة من اال�ستخدامات املنزلية املختلفة ،مثل :غ�سل �أواين الطهي ،واال�ستحمام،
ونظافة املنازل وامل�ساجد.
احلفائر :خزانات �أر�ضية يتم حفرها على �شكل بركة يف الرتبة الطينية �أو الطمي ،ويتم حتويل املياه اجلارية
يف ال�سيول وكذلك الفي�ضانات يف الأحوا�ض ال�صحراوية �إلى هذه الربك ،بعد مرورها على بركة �أو عدة
برك تر�سيبية للتخل�ص من الر�سوبيات.
املياه العادمة :املياه التي تطرحها املنازل وامل�صانع واملزارع واملحال التجارية يف �شبكة ال�رصف ال�صحي
واحلفر االمت�صا�صية.
تعر�ضت له،
(� )3أ) وذلك لتزايد الطلب على املوارد املائية التقليدية وخا�صة اجلوفية ،وال�ضخ اجلائر الذي ّ
بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض كمية الهطل.
طبيعيا.
�صناعيا �أو
ب) ب�سبب ال�ضخ اجلائر للمياه ،وعدم جتدد املياه
ًّ
ًّ
جـ) جلمع املياه وا�ستخدامها يف الري و�سقاية احليوانات .
د) للحد من الفاقد املائي.
املكونة للخزان اجلويف.
( )4ح�سب ذائبية ال�صخور
ّ
( )5خ�رضاوات �شتوية ،ال�ستغالل مياه املطر يف ري املزروعات.
(� )6أ) لتوفري كميات مياه �أكرب ال�ستخدامات الري ،وتوفري املياه اجلوفية لل�رشب .
ب) زيادة ن�سبة التلوث للحو�ض اجلويف ،وا�ستنزاف مياه احلو�ض.
جـ) تزداد كمية احل�صاد املائي (كمية املياه املتجمعة على ال�سطح).
( )7لأن مناخ الأردن ي�سبب فقد كبري من املياه ال�سطحية ب�سبب التبخر العايل .
مائيا يت�صف بكرثة ال�شقوق والتك�رسات فيه ،ما ي�ؤدي �إلى م�سامية ثانوية
( )8لأن البازلت بو�صفه خزا ًنا ًّ
مرتفعة ُتخزن املاء بكميات كبرية.
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3

�أوراق العمل

ورقة العمل ()1-3
الدر�س :املياه اجلوفية.

�أكمل املخطط الآتي مبا ينا�سبه من كلمات:
(قنوات ات�صال ،م�سامات �صغرية ،احل�صى� ،صخور ر�سوبية فتاتية� ،أولية ،الغرانيت غري املك�رس� ,صخر
منفذ ،امل�سامية ،الذوبان اجلزئي ،احلجر اجلريي ،احلجر الطيني ،ال�شقوق والفوا�صل ،ثانوية)
الخ�صائ�ص الهيدروليكية للخزان الجوفي
.....
.....
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النفاذية
.....

.....

�صخر غري
منفذ (كتيم)

عند تكون
ال�صخر

بعد تكون
ال�صخر

م�سامات كبرية
و....

 ...وقنوات
غري فاعلة

.....

ب�سبب....
او ....

مثال ...

مثال ...

مثال :احلجر
الرملي

مثال ...

ال يحتوي
م�سامات
مثال ...

ورقة العمل ()2-3
الدر�س :التوزيع الر�أ�سي للمياه حتت �سطح الأر�ض.
ادر�س ال�شكل املجاور الذي مي ّثل التوزيع الر�أ�سي للمياه
ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
حتت �سطح الأر�ضّ ,
 - 1ماذا مت ّثل الرموز (�س)�( ،ص)( ،ع)؟
 - 2ما احلد العلوي للنطاق (�ص)؟
 - 3ما �أهمية وجود النطاق (�س)؟
 - 4ار�سم على ال�شكل نطاق رطوبة الرتبة.
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ورقة العمل ()3-3
الدر�س :اخلزانات اجلوفية والطبقات الكتيمة.
�أكمل اجلدول الآتي:

وجه املقارنة

نوع اخلزان

و�ضع الطبقات
(�أفقية ,مائلة)

ال�ضغط امل�سلط على املياه اجلوفية
نوع البئر (يحتاج �إلى م�ضخة  /ال
م�ساحة منطقة التغذية
�إمكانية التعر�ض للتلوث
كمية التغذية
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اخلزان اجلويف املح�صور

اخلزان اجلويف غري املح�صور

ا�سرتاتيجيات التقومي

الدرس :المياه السطحية وعناصرها.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( � :) 1 – 3سجل و�صف �سير التعلم.
اال�سم :
التاريخ:
تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................
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مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................

الدرس :المياه الجوفية.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (  :) 2 – 3قائمة ر�صد.
الرقم

المعايير

1

يطبق قانون الم�سامية ب�شكل �صحيح.
ّ

2

يحدد الم�سامية الأولية والثانوية لمواد �أر�ضية مختلفة.
ّ

3

يو�ضح ت�أثير درجة الفرز في الم�سامية الأولية لل�صخور الر�سوبية الفتاتية.
ّ

4

يع ّلل ارتفاع م�سامية الطين عن م�سامية الرمل.

5

يحدد ال�شروط الالزمة لتوافر نفاذية مرتفعة في ال�صخر.
ّ

التقدير
ال
نعم
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الدرس :التوزيع الرأسي للمياه تحت سطح األرض.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( � :) 3 – 3سجل و�صف �سير التعلم.
اال�سم :
التاريخ:
تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................

مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................
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مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................

الدرس :الخزانات الجوفية والطبقات الكتيمة.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (  :) 4 – 3قائمة ر�صد.
المعايير

الرقم
1

يحدد نوع الخزان الجوفي المائي.
ّ

2

يقارن بين الخزان الجوفي المح�صور وغير المح�صور.

3

يع ّلل ارتفاع الماء ب�شكل تلقائي في البئر االرتوازي.

4

يعدد العوامل الم�ؤثرة في انت�شار الخزانات الجوفية المائية المح�صورة وغير
ّ
المح�صورة.

5

يعدد تبعات ال�ضخ الجائر.
ّ

6

يع ّلل تكون الحفر الخ�سفية في البحر الميت.

التقدير
ال
نعم
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الدرس :المياه السطحية في األردن.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (  :) 5 – 3قائمة ر�صد.
الرقم

المعايير

1

يو�ضح توزيع الأمطار في الأردن بح�سب المناطق.
ّ

2

يقارن بين الأحوا�ض المائية ال�سطحية بالن�سبة �إلى كميات الت�صريف.

3

يع ّلل اختالف كمية الت�صريف في الأحوا�ض المائية ال�سطحية المختلفة.

4

يقارن بين ال�سدود الرئي�سة في الأردن من حيث كميات المياه المخزنة.

5

يعدد العوامل الم�ؤثرة في �سعة التخزين الكلية لل�سد المائي.
ّ
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التقدير
ال
نعم

الدرس :المياه الجوفية والموارد غير التقليدية للمياه في األردن.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( � :) 6 – 3سجل و�صف �سير التعلم.
اال�سم :
التاريخ:
تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................

مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................
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الف�صل الدرا�سي الثاين

الرتاكيب اجليولوجية

الوحدة الرابعة

4

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة� ،أن يكون ً
يو�ضح املق�صود بكل من :الرتكيب اجليولوجي والإجهاد واملطاوعة.
• ّ
•يربط بني الت�شوه اله�ش والت�شوه اللدن ,والرتاكيب الناجتة من كل منهما.
•ي�صف العالقة بني الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�شة و�أخرى لدنة.
يف�رس العوامل التي يعتمد عليها ت�شوه ال�صخور.
• ّ
مييز بني امل�رضب وامليل واجتاه امليل.
• ّ
•ي�صف الطية و�أجزاءها ,وي�ص ّنفها وف ًقا لو�ضع امل�ستوى املحوري واجتاه التقو�س واملف�صل.
يفرق بني القبة واحلو�ض من حيث ميل الطبقات وحداثتها.
• ّ
•ي�صف ال�صدع و�أجزاءه ،وت�صنيفه.
يتعرف بع�ض �أنظمة ال�صدوع.
• ّ
يقدر �أهمية الرتاكيب اجليولوجية يف الك�شف عن الرثوات الطبيعية واالتزان (تفريغ الطاقة).
• ّ
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الف�صل الأول:

الدر�س الأول

تشوه الصخور والعوامل المؤثرة فيها

ت�شوه �صخور الق�رشة الأر�ضية

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املق�صود بكل من :ت�شوه ال�صخور ,والإجهاد ،واملطاوعة.
 ّيحدد العالقة بني الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�شة و�أخرى لدنة.
 ّ يذكر العوامل التي يعتمد عليها ت�شوه ال�صخور. -يقارن بني الت�شوه اله�ش والت�شوه اللدن ,والرتاكيب الناجتة من كل منهما.

التكامل الر�أ�سي
العلوم ,ال�صف الثامن ،بنية الأر�ض وديناميتها.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة �أن اجليولوجيا الرتكيبية تت�ضمن درا�سة الت�شوه يف �صخور الق�رشة الأر�ضية
والأ�سباب واملظاهر ،والأ�شكال ال�صخرية الناجتة عنها.
 -2توجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا نعني بالرتكيب اجليولوجي؟
 -3مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى ماهية الرتكيب اجليولوجي من حيث و�صف �شكل اجل�سم
ال�صخري وحجمه.
٤-٤توجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )1-4من الكتاب املدر�سي ,ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما �سبب حدوث
ت�شوهات يف طبقات ال�صخور؟
٥-٥مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أن طبقات ال�صخور املنثنية �أو املتك�رسة تدل على �أنها
تعر�ضت �إلى قوى خارجية� ,أدت �إلى ت�شكيل مثل هذه الت�شوهات.
ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما املق�صود بالإجهاد واملطاوعة؟
٦-٦توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سةّ ،
تبعا خل�صائ�صها امليكانيكية (ال�شكل
٧-٧مناق�شة �إجابات الطلبة ،للتو�صل معهم �إلى �أن ال�صخور تت�أثر ً
واحلجم) بالقوة امل�سلطة عليها والناجتة من عمليات توازن الق�رشة الأر�ضية وحركة ال�صفائح ,وهذا
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ي�سمى الإجهاد ,بينما املطاوعة فهي ما ينتج من تغري يف �شكل اجل�سم ال�صخري وحجمه.
ّ
 ٨-٨توجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )2-4من الكتاب املدر�سي ,ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما �أنواع
الإجهادات امل�ؤثرة يف ال�صخور التي ت�ؤدي �إلى ت�شوهها؟
 ٩-٩مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أن ت�أثري القوة يف اجل�سم ال�صخري يكون �أحيا ًنا غري
مت�ساوٍ يف االجتاهات جميعها ,ما ي�ؤدي �إلى متييز ثالثة �أنواع من الإجهادات (ق�ص ,و�شد ,و�ضغط).
 ١٠١٠توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما �أنواع الت�شوهات التي حتدث لل�صخور عند تعر�ضها للإجهاد؟
بع�ضا ،و�أن الإجهادات
 ١١١١مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى اختالف ال�صخور عن بع�ضها ً
ت�ؤدي �إلى �إجهاد ال�صخور وت�شوهها ,ما ي�ؤدي �إلى متييز ال�سلوك املرن للمادة والت�شوهات.
 ١٢١٢توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )3-4من الكتاب املدر�سي ,ومالحظة العالقة بني الإجهاد
واملطاوعة ملادة ه�شة و�أخرى لدنة.
 ١٣١٣توجيه الطلبة �إلى درا�سة الن�شاط التحليلي( )1-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة
املتعلقة به.
 ١٤١٤مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى العالقة بني الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�شة و�أخرى
لدنة.
 ١٥١٥توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما العوامل التي يعتمد عليها ت�شوه ال�صخور؟
 ١٦١٦مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى العوامل (نوع ال�صخر ,نوع الإجهاد ,درجة احلرارة,
الزمن).
 ١٧١٧توجيه الطلبة �إلى درا�سة الن�شاط التحليلي ( )2-4من الكتاب املدر�سي ,ثم االجابة عن الأ�سئلة
املتعلقة به.
 ١٨١٨مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى مدى ا�ستجابة ال�صخور وت�أثري الإجهادات يف
ال�صخور الطبقية ،ما ي�ؤدي �إلى انثنائها على هيئة طيات� ,أو حتطمها لتتكون ك�سور و�إزاحة للكتل
�صدوعا.
ال�صخرية ،ما ينتج
ً
 ١٩١٩توجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكلني ( )6-4( ,)5-4من الكتاب املدر�سي ,ومالحظة ت�أثري درجة
احلرارة يف ت�شوه ال�صخور.
 ٢٠٢٠توجيه انتباه الطلبة �إلى �أن معظم �صخور الق�رشة الأر�ضية ه�شة عندما تكون على �سطح الأر�ض؛
لذا ،ف�إن ت�أثري درجة احلرارة هو الذي يغيرّ �سلوكها؛ لت�صبح مادة لدنة حينما تكون يف باطن
الأر�ض.
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معلومات �إ�ضافية

تخت�ص اجليولوجيا الرتكيبية بهند�سية ال�صخور وو�صف الت�شويه يف �صخور الق�رشة الأر�ضية و�أ�سبابه،
واملظاهر والأ�شكال ال�صخرية الناجتة عنها� .أما العمليات التكتونية فهي مخت�صة بالقوى واحلركة التي
ت�ؤدي �إلى الت�شوه ,والتي تنتج منها فيما بعد الرتاكيب اجليولوجية.
عالج
 ما نواجت الإجهاد واملطاوعة يف ال�صخور الطبقية؟اثراء
 كتابة تقرير موجز عن ت�شوهات الزحف.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)1-4قائمة ر�صد.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)1-4صفحة (:)110
 ب�سبب تعر�ضها لإجهادات وحركات قوى �أر�ضية �أدت �إلى ت�شوهها.أفقيا (توازي �سطح الأر�ض).
 يكون �شكل ال�صخور الر�سوبية عند تر�سبها � ًّن�شاط حتليلي(� ،)1-4صفحة (:)112
 عالقة طردية؛ كلما زاد الإجهاد زادت املطاوعة. �سلوك مرن.ً
�سلوكا لد ًنا.
وي�سمى
 ال يعود ال�صخر (ب) �إلى و�ضعه الأ�صلي بعد زوال الإجهادّ
وي�سمى الإجهاد عند هذه النقطة �إجهاد اخل�ضوع.
دائما ،وال يعود �إلى و�ضعه الأ�صلي؛
 ي�صبح ت�شوهه ًّ
ن�شاط حتليلي (� ،)2-4صفحة (:)113
 �إذا تعر�ضت ال�صخور اللدنة لإجهادت �ضغط و�إجهادات ق�ص يحدث لها طي� ,أما �إذا تعر�ضتذات ال�صخور لإجهادات �شد؛ فيحدث لها ات�ساع وتقليل ال�سمك يف و�سط بنية ال�صخر وانتفاخ يف
اجلوانب.
 ينتج �إجهاد الق�ص عن وجود قوتني متعاك�ستني ت�ؤثران نحو اجل�سم ال�صخري ،يف م�ستويني مختلفني.وي�سمى الإجهاد �إجهاد �شد (توتر).
 يزداد طول الق�رشة الأر�ضية,ّ
ومنتفخا يف
 ي�ؤدي �إجهاد ال�شد �إلى حدوث ت�شوه يف اجل�سم ال�صخري ،بحيث يجعله رقي ًقا يف الو�سطً
اجلوانب.
 �إجهاد �ضغط. �إجهاد �شد (توتر). ي�ؤدي �إجهاد ال�ضغط �إلى حدوث الطي يف املادة اللدنة ،و�إلى حدوث ك�رس يف املادة اله�شة. ي�ؤدي كل من �إجهاد الق�ص و�إجهاد ال�ضغط �إلى حدوث ك�رس يف املادة اله�شة؛ لكن االختالف يكونيف حركة الكتلتني ال�صخريتني الناجتتني عن الك�رس؛ ففي حالة الك�رس الذي يحدث للمادة اله�شة ب�سبب
خا�صا من
نوعا
جنبا �إلى جنب،
وتكون ً
ً
ّ
�إجهاد الق�ص ،تتحرك الكتلتني ال�صخريتني املك�سورتني ً
الرتاكيب اجليولوجية ُتعرف با�سم (ال�صدوع املحافظة)� ,أما يف حالة �إجهاد ال�ضغط ،فتتحرك الكتلتني
خا�صا من الرتاكيب اجليولوجية التي �سيدر�سها
ال�صخريتني بحيث تعلو �إحداهما الأخرى وتكون ً
نوعا ً
الطالب الح ًقا ،والتي تعرف (با�سم ال�صدوع العك�سية).
ال�شكل (� ،)6-4( ,)5-4صفحة (:)114
 ت�شوه ه�ش ,الإجهاد ( )400ميغابا�سكال ,املطاوعة (.)%4158

ً
بال�ستيكيا ,املطاوعة (.)%6
�سلوكا
 الإجهاد ( )250ميغابا�سكال� ,سوف ي�سلك ال�صخرًّ
 لأن زيادة درجة احلرارة تعدل ال�سلوك من �سلوك ه�ش �إلى �سلوك بال�ستيكي. وجود الطيات يف �صخر ال�صوان الذي يظهر يف ال�شكل ()6-4؛ يعود �إلى �أن �صخر ال�صوان قد دفنحتت ر�سوبيات ب�سماكات كبرية ،ما �أدى �إلى �إزدياد درجات احلرارة .ومن ثم ،تعديل �سلوكه من
�سلوك ه�ش �إلى �سلوك بال�ستيكي.
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الف�صل الأول:

الدر�س الثاين

تشوه الصخور والعوامل المؤثرة فيها

امليل وامل�رضب

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح املق�صود بامليل وامل�رضب.
 ّمييز بني زاوية امليل واجتاه امليل وخط امل�رضب.
ّ -

م�صادر التعلم

بو�صلة جيولوجية.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بتوجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )7-4من الكتاب املدر�سي ,ثم توجيه ال�س�ؤال
الآتي :ماذا يحدث للطبقات ال�صخرية ،عندما تتعر�ض للإجهاد؟
 -2مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أن الطبقات ال�صخرية قد تنطوي وتت�صدع وت�صبح
�سطوحها غري �أفقية� ,أي مييل �سطح الطبقة عن امل�ستوى الأفقي.
 -3توجيه انتباه الطلبة �إلى مفهوم ميل الطبقات.
 -4توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )9-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة املتع ّلقة به.
 -5مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى مفهوم زاوية امليل.
 -6توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتكليفهم مبناق�شة ال�شكل ( )10-4من الكتاب املدر�سي.
 -7توجيه انتباه الطلبة �إلى �أن اجليولوجي ال يكتفي بالإ�شارة �إلى االجتاه؛ ك�أن يقول نحو ال�رشق ,ولكنه
يعبرّ بالدرجات التي ينحرف فيها اجتاه امليل عن ال�شمال اجلغرايف.
 -8توجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا ينتج من تقاطع م�ستوى �سطح الطبقة املائل مع امل�ستوى الأفقي؟
 -9مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى مفهوم امل�رضب.
 -10توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )11-4من الكتاب املدر�سي ,ثم توجيه ال�س�ؤالني الآتيني :ما
قيمة امل�رضب؟ ما اجتاه امليل؟
 -11مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى ح�ساب امل�رضب وحتديد اجتاه ميل الطبقة.
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معلومات �إ�ضافية
يدون اجليولوجي املعلومات اخلا�صة مبيل الطبقة واجتاه امليل وامل�رضب يف دفرت املالحظات امليدانية,
حينما ّ
ف�إنه يكتبها بطريقة مخت�رصة ،مثال ذلك� ,º 120/º 25 :إذ ت�شري القراءة الأولى �إلى زاوية امليل ،وت�شري
القراءة الثانية �إلى اجتاه امليل ,وهذا يعني �أن الطبقة متيل بزاوية  º 25عن امل�ستوى الأفقي وتنحرف º 120
عن ال�شمال اجلغرايف؛ �أي تتجه نحو اجلنوب ال�رشقي .بعد ذلك ،ي�ستطيع اجليولوجي ح�ساب امل�رضب على
النحو الآتي:
�أو º 210=º 90 + º 120
º 30=º 90 - º 120
ون�أخذ يف العادة القراءة الأ�صغر فيكون امل�رضب .º 30
عالج
 تنفيذ ورقة العمل (.)1-4�إثراء
 �إذا كان اجتاه ميل طبقة ما نحو ال�شمال ال�رشقي ,فكم درجة ينحرف اجتاه امليل عن ال�شمال اجلغرايف؟وما قيمة امل�رضب للطبقة؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)2-4سجل و�صف �سري التعلم.
إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل(� ،)9-4صفحة(:)116
 الطبقة (� = )1صفر �أو  ,º 180الطبقة ( ,º 45 = )2الطبقة (º 90 = )3 -نعم ,لكن ُتو�صف الطبقة حينئذ ب�أنها مقلوبة.
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إجابات أسئلة الفصل

)1

(( )1ب)
(( )2ب)

)2
 )3ب�سبب ال�ضغط واحلرارة املرتفعني يف باطن الأر�ض ،اللذين ُي�سهمان يف تعديل �سلوك املادة من ه�ش �إلى
لدن.
� )4أ) الإجهاد :القوة امل�ؤثرة يف وحدة امل�ساحة لل�صخر.
املطاوعة :ما ينتج من تغيرّ يف �شكل ال�صخر �أو يف حجمه �أو كليهما نتيجة تعر�ضه للإجهاد.
ب) زاوية امليل� :أكرب زاوية مييل بها ال�سطح العلوي للطبقة بالن�سبة �إلى امل�ستوى الأفقي.
اجتاه امليل :االجتاه اجلغرايف لأكرب زاوية ميل ت�صنعها الطبقة عن امل�ستوى الأفقي ،وميكن التعبريعنه
بالدرجات ،وي�ستدل على اجتاه امليل للطبقة عن طريق اجتاه حركة املاء املن�ساب على �سطحها.
جـ) الت�شوه اله�ش :ينتج ب�سبب تعر�ض املواد اله�شة �إلى �إجهاد يزيد على �إجهاد اخل�ضوع �أو حد املرونة
وي�سمى الت�شوه الناجت يف هذه احلالة الت�شوه اله�ش .ويكون يف ال�صخور القريبة من
فينك�رس ال�صخر.
ّ
�سطح الأر�ض ،وينتج عنه ال�صدوع والفوا�صل.
الت�شوه اللدن :ينتج ب�سبب تعر�ض املادة اللدنة �إلى �إجهاد يزيد عن �إجهاد اخل�ضوع ،ما ي�ؤدي �إلى
ثنيها �أو طيها من دون ك�رسها ،وال تعود ال�صخور �إلى و�ضعها الأ�صلي بعد زوال الإجهاد؛ لأن
بال�ستيكيا.
�سلوكها �أ�صبح
ًّ
ً
�سلوكا مر ًنا (يعود �إلى و�ضعه الأ�صلي بعد زوال الإجهاد عنه).
� )5أ) ي�سلك
ً
بال�ستيكيا (ينثني وينطوي).
�سلوكا
ب) ي�سلك
ًّ
ً
بال�ستيكيا (ينثني وينطوي).
�سلوكا
جـ) ي�سلك
ًّ
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)6
وجه املقارنة /نوع الإجهاد
اجتاه القوى امل�ؤثرة:
عدد امل�ستويات املت�أثرة
بالقوى:

ال�شد
�إجهاد ّ
قوتان متعاك�ستان
متباعدتان عن اجل�سم
ال�صخري.
م�ستوى واحد.

�إجهاد ال�ضغط

�إجهاد الق�ص

قوتان متعاك�ستان نحو قوتان متعاك�ستان نحو
اجل�سم ال�صخري.
اجل�سم ال�صخري.
م�ستوى واحد.

م�ستويان مختلفان.
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الف�صل الثاين:

الصدوع والطيات

الدر�س الثالث

ال�صدوع

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح املق�صود بال�صدع.
 ّيحدد �أجزاء ال�صدع.
 ّيتعرف �أ�س�س ت�صنيف ال�صدوع.
ّ -

التكامل الر�أ�سي
العلوم ،ال�صف الثامن ،بنية الأر�ض وديناميتها.

م�صادر التعلم

 مناذج �صدوع متعددة. معجون متعدد الألوان لعمل مناذج �صدوع.استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التفكري الناقد ,التعلم عن طريق الن�شاط.
١-١التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة �أنه عندما تتعر�ض ال�صخور لإجهادات معينة تنك�رس ،ويحدث فيها
�صدوع ،ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما املق�صود بال�صدع؟
٢-٢مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى مفهوم ال�صدع.
٣-٣توجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكلني ( )12-4و( )13-4من الكتاب املدر�سي ,ثم توجيه الأ�سئلة الآتية:
•�أي الإجهادات ت�ؤدي �إلى حدوث ال�صدوع؟
•ما ال�صخور التي حتدث فيها ال�صدوع؟
•ما �أجزاء ال�صدع؟
٤-٤مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أجزاء ال�صدع املختلفة (م�ستوى ال�صدع ,اجلدار املعلق,
اجلدار القدم).
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٥-٥توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )14-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
٦-٦مناق�شة �إجابات الطلبة ،وتدوينها على اللوح.
٧-٧توجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )15-4من الكتاب املدر�سي ,ومالحظة وجود �أنواع عدة من
ال�صدوع يجري ت�صنيفها وفق �أ�س�س عدة ,منها ما يعتمد على ميل م�ستوى ال�صدع.
٨-٨توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكلني (� /16-4أ) و( /16-4ب) من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن
الأ�سئلة التي تليهما.
تبعا للحركة الر�أ�سية بني كتلتني
٩-٩مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أنواع ال�صدوع ً
�صخريتني.
١٠١٠توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )17-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
١١١١مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى كيفية حدوث ال�صدع امل�رضبي.
١٢١٢توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )18-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
١٣١٣مناق�شة �إجابات الطلبة ،للتو�صل �إلى مفهوم ال�صدوع الدرجية وتدوينها على اللوح.
١٤١٤توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )19-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
١٥١٥مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أن هذا النوع من الرتاكيب اجليولوجية ينتج عن
جمموعة من ال�صدوع العادية.
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معلومات �إ�ضافية
ميكن تعرف ال�صدوع يف امليدان عن طريق الإزاحة التي حتدث بني الطبقات ،حيث يالحظ �أحيا ًنا عدم
ا�ستمرارية بع�ض الطبقات ,والتغري من طبقة �إلى �أخرى يف �أثناء املتابعة اجلانبية ,وعند البحث عن الطبقة
الأولى يتم مالحظتها يف م�ستوى مرتفع �أو منخف�ض من امل�ستوى الأول؛ لذا ،يالحظ وجود طبقات
تعرفه ,وهو �سطح ال�صدع.
حديثة جماورة لطبقات قدمية ,ويف�صل بينها �سطح ميكن ّ
�إثراء
يو�ضح �سل�سلة من ال�صدوع الدرجيةِ ,
 ار�سم �شكلاًو�صف كيف تتحرك الكتل ال�صخرية فيها.
ّ
عالج
حدد مكان هذا ال�صدع على خريطة الأردن.
 �صدع الأردن التحويلي �أحد �أهم �صدوع التحويلّ ,استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي (� :)3-4سلم تقدير.
إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)14-4صفحة (:)120
يحدد على ال�شكل ،اللون الربتقايل.
ّ
مائل.
يحدد على ال�شكل,
�أّ -
اجلدار املعلق :الكتلة ال�صخرية الواقعة فوق �سطح ال�صدع املائل.
اجلدار القدم :الكتلة ال�صخرية الواقعة حتت �سطح ال�صدع املائل.
(� )5أمتار ح�سب نظرية فيثاغور�س.
�صفحة (:)121
ي�سمى الرتكيب اجليولوجي� .إن وجدت ك�سور يف الطبقات ,ومل ت�صاحبها حركة :الفوا�صل وال�شقوق.
ّ
ال�شكل (� ،)15-4صفحة (:)121
تقريبا.
 ُت ّقدر بـ (ً )º 45

166

 نعم ميكن؛ لأن م�ستوى ال�صدع مائل. نعم ميكن؛ لأنه يوجد حركة وازاحة للكتل ال�صخرية. �إجهاد توتر. �صدع عادي.�صفحة ()121

أ�سيا (زاوية ميله .)º 90
 ال ميكن متييز اجلدار املعلق من اجلدار القدم؛ لأن م�ستوى ال�صدع ر� ًّ ال�شكل (� ،)16-4صفحة (:)122 (�أ) �صدع عادي. (ب) �صدع عك�سي. (�أ) �صدع عادي ينتج من حركة اجلدار املعلق �إلى �أ�سفل بالن�سبة �إلى اجلدار القدم ،وين�ش�أ عن �إجهاد�شد ,ويرافق هذا النوع زيادة يف طول الق�رشة الأر�ضية.
 (ب) �صدع عك�سي ينتج من حركة اجلدار املعلق �إلى الأعلى بالن�سبة �إلى اجلدار القدم ،وين�ش�أ عن�إجهاد �ضغط  ,ويرافق هذا النوع نق�ص يف طول الق�رشة الأر�ضية.
 نعم ،تتكرر الطبقات يف ال�صدع العك�سي ,لأن الكتلة ال�صخرية اخلا�صة باجلدار املعلق �سوف تظهر�إلى ال�سطح (فوق م�ستوى �سطح ال�صدع املائل) ،ما ي�سمح بتكرار بع�ض الطبقات� ,أما ال�صدوع
العادية فال نتوقع حدوث تكرار.
ال�شكل (� ،)17-4صفحة (:)123
 �أفقية. �إجهاد ق�ص. ال�شكل (� ،)18-4صفحة (:)123 �صدوع عادية. نعم ،متوازية. -ال�صدوع الدرجية �أو ال�سلمية.
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 ال�شكل (� ،)19-4صفحة (:)124 الإزاحات الكلية لل�صدوع يف اجتاهات متقابلة فقط. هبوط كتلة �صخرية ،واندفاع كتل �صخرية �أخرى. �صدوع الكتل االندفاعية يف املوقع ( ,)2و�صدوع الأحوا�ض اخل�سفية يف املوقع (.)1 املوقع ( )1نحو الأ�سفل. -املوقع ( )2نحو الأعلى.
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الف�صل الثاين:

الصدوع والطيات

الدر�س الرابع

الطيات و�أهمية الرتاكيب اجليولوجية

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املق�صود بالطية.
 ّيحدد �أجزاء الطية.
 ّالتقو�س.
 ي�ص ّنف الطيات وف ًقا الجتاه ّ -يف�سرّ �أهمية الرتاكيب اجليولوجية.

التكامل الر�أ�سي
العلوم ،ال�صف الثامن ،بنية الأر�ض وديناميتها.

م�صادر التعلم
مناذج طيات متعددة ,ورق مقوى لعمل طيات ,معجون متعدد الألوان لعمل مناذج طيات.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,التعلم التعاوين.
١-١التمهيد للدر�س مبناق�شة فكرة تكون الطيات؛ وذلك عند و�ضع غطاء على �سطح طاولة ,ثم محاولة
دفع الغطاء من جهتني متعاك�ستني نحو الداخل (الو�سط) ,ماذا ينتج عن ذلك؟
جتعدات وطيات وتقل�ص م�ساحة الغطاء.
٢-٢توجيه انتباه الطلبة �إلى حدوث ّ
٣-٣توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )20-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
٤-٤مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى حدوث انثناء يف الطبقات ال�صخرية الر�سوبية.
٥-٥توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )21-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
٦-٦مناق�شة �إجابات الطلبة ،وحتديد �أجزاء الطية ومفهوم كل منها.
٧-٧توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )22-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
التقو�س
٨-٨مناق�شة �إجابات الطلبة،
ّ
والتو�صل معهم �إلى �أنه ميكن ت�صنيف الطيات باالعتماد على اجتاه ّ
وحتديد موقع الطبقات القدمية واحلديثة.
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٩-٩توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )23-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
والتو�صل معهم �إلى �أنه ميكن ت�صنيف الطيات باالعتماد على و�ضع امل�ستوى
 ١١٠مناق�شة �إجابات الطلبة،
ّ
املحوري.
١١١١توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )24-4من الكتاب املدر�سي ,ومالحظة ت�صنيف الطيات وف ًقا
لو�ضع مف�صلها.
١٢١٢توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ,ثم توجيههم �إلى تنفيذ الن�شاط التحليلي ( )3-4من الكتاب
املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
١٣١٣مناق�شة �إجابات الطلبة ،وتدوينها على اللوح.
١٤١٤توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )26-4من الكتاب املدر�سي ,والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه.
١٥١٥مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى الفرق بني القبة واحلو�ض من حيث اجتاه ميل الطبقات وحداثتها،
والإجهاد امل�س�ؤول عن كل منها.
١٦١٦توجيه انتباه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )27-4من الكتاب املدر�سي ,ومالحظة �أهمية الرتاكيب
اجليولوجية بو�صفها م�صائد خازنة للنفط والغاز.
١٧١٧توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل توجد �أهمية �أخرى للرتاكيب اجليولوجية؟
١٨١٨مناق�شة �إجابات الطلبة.

معلومات �إ�ضافية
يعتقد البع�ض �أن الطيات املحدبة الكبرية احلجم ،يجب �أن تكون جبالاً ,يف حني �أن الطيات املقعرة تكون
وديا ًنا ,والعك�س هو ال�صحيح؛ لأن الطيات املحدبة ترتفع �صخورها يف البداية على هيئة جبال ,ما ي�ؤدي
�إلى تعر�ض �صخورها لعمليات التجوية ,وح ّتها ب�رسعة �أكرب مما هي احلال يف الطيات املقعرة.
عالج
 تنفيذ ورقة عمل (.)2-4�إثراء
 ار�سم �شك ًال تظهر فيه طية محدبة وطية مقعرة ,ثم ِ�صف ميل الطبقات.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)4-4سجل و�صف �سري التعلم.
إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)20-4صفحة (:)125
 �إجهاد �ضغط. ت�شوه لدن. يت�ضمن ال�شكل طبقات �صخرية تعر�ضت �إلى �إجهادات �ضغط� ,أدت �إلى ميالن الطبقات باجتاهنيمتعاك�سني ومتباعدين يف بع�ض الطبقات ،و�إلى ميالنها باجتاهني متقاربني يف طبقات �أخرى.
 ال�صخور الر�سوبية.ال�شكل (� ،)21-4صفحة (:)126
ويطلق على جانبي الطية ا�سم (جناحي الطية).
 متيل الطبقات باجتاهني متعاك�سنيُ , مف�صل الطية. امل�ستوى املحوري. محور الطية.ت�سمى الطية
 انثنت الطبقات �إلى الأعلى,وت�سمى الطية املحدبة ,و�إذا انثنت الطبقات �إلى الأ�سفل ّ
ّ
املقعرة.
 -جناح الطية.
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ال�شكل (� ،)22-4صفحة (:)127
 طية محدبة. طية مقعرة.املحدبة
الطية
وجه املقارنة /نوع الطية
ّ
�إلى الأعلى.
اجتاه التقو�س:
الأقدم.
عمر ال�صخور يف مركز الطية:
و�ضع جناحي الطية (ميلهما) :متيل الطبقات مبتعدة فيها
عن مركزها.

املقعرة
الطية ّ
�إلى الأ�سفل.
الأحدث.
متيل الطبقات مقرتبة نحو املركز.

بعيدا عن املركز ،وتوجد الطبقات الأحدث على جانبي الطية؛ لذا،
•يف الطية
املحدبة متيل الطبقات ً
ّ

اجتاه امليل باجتاه الطبقات الأحدث ,ويف الطية املقعرة متيل الطبقات باجتاه املركز وتوجد الطبقات
الأحدث يف املركز؛ لذا ،ي�شري اجتاه امليل �إلى الطبقات الأحدث.
ال�شكل (� ،)23-4صفحة (:)128
رمز الطية
(�أ)
(ب)
(جـ)
(د)

نوعها
طية م�ضطجعة
طية مقلوبة
طية مائلة
طية قائمة

 لأن م�ستواها املحوري مائل بزاوية �أقل من  ,º 90ومييل جناحاها باجتاهني مختلفني وبزوايا مختلفة. الطية امل�ضطجعة.ن�شاط حتليلي (� ،)3-4صفحة (:)129
( )1مف�صل الطية )2( ,امل�ستوى املحوري )3( ,جناح الطية.
• من حيث اجتاه التقو�س :طية محدبة.
• من حيث و�ضع امل�ستوى املحوري :طية قائمة.
• من حيث و�ضع مف�صل الطية :طية غاط�سة.
 �إجهاد �ضغط.بعيدا عن مركزها.
 -مييل جناحا الطية ً
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 نعم؛ لأن جناحيها مييالن بالزاوية نف�سها ،وم�ستواها املحوري قائم على �سطح الأر�ض. على جانبي �أطراف الطية؛ �أي الطبقات الأبعد عن مركز الطية.ال�شكل (� ،)26-4صفحة (:)130
 طيات محدبة. ال�شكل (�أ) :قبة .ال�شكل (ب) حو�ض. يف املركز.(بعيدا عن املركز)� ,أما يف
 متيل الطبقات ال�صخرية يف تركيب القبة يف االجتاهات جميعها نحو اخلارجً
تركيب احلو�ض فتميل الطبقات ال�صخرية فيه يف االجتاهات جميعها نحو الداخل (مقرتبة من املركز),
وتكون الطبقات ال�صخرية الأحدث عند الأطراف يف تركيب القبة ,ويف املركز يف تركيب احلو�ض.
 �إجهاد �ضغط.بعيدا عن املركز.
 القبة :تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها ،يف االجتاهات جميعها ًبعيدا عن املركز.
 الطية املحدبة :تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها ,باجتاهني متعاك�سني ً احلو�ض :تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها ,يف االجتاهات جميعها نحو املركز. الطية املقعرة :تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها ,باجتاهني متعاك�سني نحو املركز. الطية املحدبة املتماثلة :تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها ,بدرجة امليل نف�سها ,مبتعدة عنقائما على �سطح الأر�ض.
مركز الطية ,ويكون امل�ستوى املحوري فيها ً
 القبة :تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات يف االجتاهات جميعها ,مبتعدة عن املركز.ال�شكل (� ,)27-4صفحة (:)131
حتركت ب�سبب ال�صدع.
 ًنظرا لوجود طبقات من ال�صخور الكتيمة التي متنع هجرة النفط ,وهذه الطبقات ّ
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إجابات أسئلة الفصل

 )1( )1د )2( ,جـ )3( ,ب )4( ,جـ
� )2أ) مائلة �أفقية.
ب) قائمة غاط�سة.
جـ) م�ضطجعة.
� )3أ) عادي.
ب) م�رضبي.
)4
�أ) لأنها الأقل ق�ساوة ومقاومة يف الطبيعة ,وهي �سهلة االنثناء والطي والت�صدع ،وعندما تتعر�ض لإجهادات
تتكون الرتاكيب اجليولوجية.
ب) ب�سبب تعر�ض الطبقات ل�ضغط جانبي؛ ي�ؤدي لطي الطبقات وقلبها.
جـ)
 تعمل ال�صدوع على �إزاحة الطبقات بحيث تقابل الطبقات امل�سامية املنفذة املحتوية على النفط طبقاتت�سهل ال�صدوع حركة املحاليل املعدنية
�أخرى غري منفذة؛ فتتكون بذلك م�صيدة �أو محب�س نفطي .كما ّ
ترت�سب بع�ض التو�ضعات املعدنية مثل احلديد
ترت�سب فيها املعادن املذابة ,وقد ّ
لت�صل �إلى الأماكن التي ّ
والكال�سيت وخامات املنغنيز وغريها.
 لل�صدوع �أهمية خا�صة يف تكوين بع�ض �أنواع خزانات املياه اجلوفية ،فقد يوقف ال�صدع جريان املياهاجلوفية �إذا ت�سبب يف دفع �صخور غري منفذة لتعرت�ض طريق املياه ,وتف�ضي �إلى جتميعها خلف ال�صدع على
�شكل خزان مائي .
املحدبة من �أهم الرتاكيب اجليولوجية لتجميع النفط والغاز الطبيعي � ,إذ يتجمع كل من النفط
 ُتعد الطياتّ
والغاز الطبيعي يف قمتها.
د) لأن ال�صدوع والفوا�صل م�ستويات �ضعف ,وتكون فيها ال�صخور �أقرب �إلى االنهيار.
� )5أ) طية م�ضطجعة.
ب) �إجهاد �ضغط.
جـ) ميكن �أن يتم ت�صنيف الطيات وف ًقا لو�ضع امل�ستوى املحوري ,و�/أو اجتاه التقو�س ,و�/أو و�ضع مف�صل
الطية.
 )6تُو�صف الطيات القائمة ب�أنها طيات متماثلة� ,إذا كان ميل الطبقات على جانبي امل�ستوى املحوري مت�ساويًا.
�أما الطيات املائلة واملقلوبة ف ُتعد طيات غري متماثلة؛ لعدم متاثل ميل جناحي الطية على جانبي امل�ستوى
املحوري.
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4

�أوراق العمل

ورقة العمل ()1-4
الدر�س :امليل وامل�رضب.
ادر�س البيانات امليدانية الآتية ،التي مت ّثل قراءات زاوية ميل واجتاه امليل؛ مت ت�سجيلها ل�سطوح طبقات �صخرية
تتك�شف يف منطقة ما ،ثم �أجب عن اال�سئلة التي تليها:
)º 90/º 10( -1
)º 85/º 8( -2
)º 87/º 12( -3
)º 110/º 9( -4
)º 105/º 12( -5
)º 120/º 15( -6
•ف�سرّ النتائج ,ثم جد قيمة م�رضب هذه الطبقات.
•كيف مت ّثل القراءات بالرموز على خريطة؟
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ورقة العمل ()2-4
الدر�س :الطيات و�أهمية الرتاكيب اجليولوجية.

ادر�س ال�شكل الآتي ,ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:

 -1ماذا مي ّثل الرتكيب اجليولوجي يف ال�شكل؟
 -2ما االجتاه الذي متيل فيه الطبقات؟
 -3ار�سم على ال�شكل خط اجتاه ميل الطبقات وامل�رضب.
� -4أي الرموز(�أ) �أو (ب) ،مت ّثل الطبقات الأقدم؟

177

ا�سرتاتيجيات التقومي

الدرس :تشوه صخور القشرة األرضية.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)1-4قائمة ر�صد.
الرقم
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املعايري

1

يو�ضح املق�صود بالرتاكيب اجليولوجية ,والإجهاد.
ّ

2

يحدد �أنواع الإجهادات امل�ؤثرة يف ال�صخور.
ّ

3

يو�ضح العالقة بني الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�شة و�أخرى لدنة.
ّ

4

يذكر العوامل التي يعتمد عليها ت�شوه ال�صخور.

5

يف�سرّ ت�أثري درجة احلرارة يف ت�شوه ال�صخور.

التقدير
نعم

ال

الدرس :الميل والمضرب.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)2-4سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم........................................... :
تاريخ ت�سجيل املالحظات/ / :

يتوقع من الطالب يف نهاية هذا الدر�س �أن:

يو�ضح املق�صود بامليل وامل�رضب.
 ّيحدد زاوية امليل واجتاه امليل وخط امل�رضب.
 ّتع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................

مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................
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الدرس :الصدوع.

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي (� :)3-4سلم تقدير.
املعايري

الرقم
1

يو�ضح املق�صود بال�صدع.
ّ

2

يحدد �أجزاء ال�صدع املختلفة.
ّ

3

يعدد �أ�س�س ت�صنيف ال�صدوع.
ّ

4

أ�سيا.
ير�سم
ً
�صدعا ر� ًّ

5

مييز بني �صدوع الأحوا�ض اخل�سفية و�صدوع
ّ
الكتل االندفاعية.
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ممتاز

التقدير
جيد

�ضعيف

الدرس :الطيات وأهمية التراكيب الجيولوجية.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)4-4سجل و�صف �سري التعلم.
اال�سم........................................... :
تاريخ ت�سجيل املالحظات/ / :

يتوقع من الطالب يف نهاية هذا الدر�س �أن:
يو�ضح املق�صود بالطية.
 ّيحدد �أجزاء الطية.
 ّالتقو�س.
 ي�ص ّنف الطيات وف ًقا الجتاه ُّ -يف�سرّ �أهمية الرتاكيب اجليولوجية.

تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................

مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................
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البيئة

الوحدة اخلام�سة

5

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب يف نهاية هذه االوحدة� ،أن يكون ً
يو�ضح املق�صود بكل من :البيئة ،والعلوم البيئية ،والدورة البيوجيوكيميائية ،واملوارد الطبيعية،
• ّ
والتنمية امل�ستدامة ،والتلوث ،وتلوث املاء ،وتلوث الهواء ،وتلوث الرتبة ،والتلوث بالنفايات
ال�صلبة ،والتلوث الإ�شعاعي.
•ي�ستخل�ص عالقة العلوم البيئية بالعلوم الأخرى.
يتعرف �أبرز اهتمامات الأردن يف جمال حماية البيئة.
• ّ
يتعرف عنا�رص الدورة البيوجيوكيميائية الأ�سا�سية والعالقات بينها.
• ّ
ً
مخططا يبينّ انتقال عن�رص الكربون عرب امل�ستودعات واخلزانات التي يوجد فيها ،وزمن املكوث.
•يبني
•يقرتح حلوال لتحقيق حالة االتزان للعنا�رص املوجودة يف البيئة.
يقيم دور الأن�شطة الب�رشية يف �إحداث خلل يف التوازن البيئي.
• ّ
يتعرف موارد الطاقة البديلة و�أهمية البحث عنها ،وا�ستخداماتها.
• ّ
يتعرف طرائق ا�ستدامة موارد الطاقة غري املتجددة.
• ّ
يتعرف �أهم امل�شكالت البيئية املحلية والعاملية.
• ّ
•ي�صف مظاهر ا�ستنزاف املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة.
يتعرف طرائق التخل�ص من النفايات ال�صلبة وتقييمها.
• ّ
مييز ملوثات الهواء االولية والثانوية.
• ّ
يو�ضح �أ�سباب تلوث كل من :الهواء ،واملاء ،والرتبة ،وكيفية حدوثه ومعاجلته.
• ّ
مييز م�صادر التلوث النقطية وغري النقطية لأنواع التلوث املختلفة.
• ّ
يتعرف كيفية �إدارة م�شكالت تلوث الهواء (االحرتار العاملي ،والتغري املناخي ،وا�ضمحالل طبقة
• ّ
الأوزون).
وعامليا.
محليا
•يف�سرّ مظاهر تلوث الهواء وت�أثريها يف البيئة
ًّ
ًّ
•ي�شارك يف م�رشوع للحد من م�صادر تلوث البيئة.
ير�شد يف ا�ستهالك الطاقة.
• ّ
يقدر عظمة اخلالق عن طريق تعرفه �إلى االتزان الذي �أودعه اهلل �سبحانه وتعالى يف النظام البيئي.
• ّ
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الف�صل الأول:

الدر�س الأول

البيئة والدورات البيوجيوكيميائية

مفهوم البيئة,عالقة علم البيئة بالعلوم الأخرى,
اهتمامات الأردن يف جمال البيئة

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم البيئة.
 ّ يقارن بني العلوم البيئية وعلم التبي�ؤ.يو�ضح دور الأردن يف حماية البيئة والتوعية البيئية.
ّ -

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بلفت نظر الطلبة �إلى االهتمام العاملي يف جمال البيئة.
 -2توجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا نعني بالبيئة؟
 -3مناق�شة �إجابات الطلبة والتو�صل معهم �إلى مفهوم البيئة ،وتدوينها على اللوح.
 -4توجيه انتباه الطلبة �إلى حتليل العنا�رص الأ�سا�سية املتعلقة مبفهوم البيئة.
 -5توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل يرتبط علم البيئة بالعلوم الأخرى؟ ما هي؟
 -6مناق�شة �إجابات الطلبة ،للتو�صل معهم �إلى العالقة بني العلوم البيئية وعلم التبي�ؤ.
 -7توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما املبادرات على م�ستوى كل من وزارة البيئة ،ووزارة الرتبية والتعليم يف جمال البيئة؟
•ما املبادرات التي تقوم فيها على م�ستوى املدر�سة يف جمال البيئة؟
•ما دور اجلمعيات البيئية يف جمال البيئة؟
 -8مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى اهتمامات الأردن يف جمال البيئة.
 -9تقومي تعلم الطلبة عن طريق �أداة التقومي (.)1- 5
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معلومات �إ�ضافية
املكونات احلية يف النظام البيئي ت�ص ّنف وفق العالقات بينها �إلى منتجات وم�ستهلكات ومحلالت،
ّ
ومكونات غري حية ،التي تتكون من الغالف ال�صخري والغالف املائي والغالف اجلوي والطاقة ،والتي
ّ
تتفاعل يف ما بينها.
عالج
 كيف تتفاعل املكونات احلية مع املكونات غري احلية يف النظام البيئي؟�إثراء
يو�ضح دور الطلبة يف احلفاظ على البيئة.
 كتابة تقرير موجز ّاستراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)1-5قائمة ر�صد.

188

الف�صل الأول:

البيئة والدورات البيوجيوكيميائية

الدر�س الثاين

مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية.
 ّ -يف�سرّ عمليات التدفق �ضمن امل�ستودعات املختلفة يف الدورة البيوجيوكيميائية.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش.
بع�ضا (الغالف احليوي،
١-١التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :كيف تت�صل الأغلفة الأربعة مع بع�ضها ً
الغالف املائي ،الغالف ال�صخري ،الغالف اجلوي)؟
٢-٢اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية.
٣-٣مناق�شة الطلبة بالعنا�رص الأ�سا�سية والثانوية ،التي يحتاج اليها ج�سم الكائنات احلية.
٤-٤توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )1-5من الكتاب املدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة به؛
للتو�صل معهم �إلى امل�ستودعات الرئي�سة يف الدورة البيوجيوكيميائية ،وعمليات التدفق ،وزمن
املكوث.
٥-٥توجيه ال�س�ؤال الآتي :كيف ميكن �أن ت�ؤثر الأن�شطة الب�رشية يف الدورة البيوجيوكيميائية يف ال�شكل
()1-5؟
٦-٦مناق�شة �إجابات الطلبة ،ثم تقومي تعلمهم.
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معلومات �إ�ضافية
عالج
 ورقة العمل (.)1-5�إثراء
 كتابة تقرير عن ت�أثري الأن�شطة الب�رشية يف الدورة البيوجيوكيميائية.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات
�أداة التقومي (� :)2-5سجل و�صف �سري التعلم
إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)1-5صفحة (:)138
 -1الغالف اجلوي ،الغالف املائي ،الغالف ال�صخري ،الغالف احليوي.
 -2ت�شمل العمليات احليوية كل من التنف�س والنتح� ،أما العمليات غري احليوية فت�شمل كل من الهطل
والتبخر.
 -3ال�شم�س �أو الطاقة املخزنة يف باطن االر�ض.
 -4التنف�س ،البناء ال�ضوئي ،النتح.
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الف�صل الأول:

البيئة والدورات البيوجيوكيميائية

الدر�س الثالث

دورة الكربون

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

 يذكر �أ�شكال وجود الكربون يف الطبيعة. يف�سرّ العمليات التي ت�ؤدي �إلى �إنتاج الكربون وا�ستهالكه.ً
مخططا يبينّ انتقال عن�رص الكربون عرب امل�ستودعات املختلفة.
ي�صمم
 ّيو�ضح �سبب طول زمن املكوث للكربون �أو ق�رصه يف امل�ستودعات.
 ّيقيم �أثر الأن�شطة الب�رشية يف دورة الكربون.
ّ -

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,حل امل�شكالت ,التعلم التعاوين.
١-١التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما العنا�رص الأ�سا�سية التي تنتقل عرب امل�ستودعات املختلفة؟
٢-٢مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى �أن الكربون هو �أحد العنا�رص التي تنتقل بني امل�ستودعات
املختلفة ،والتعرف �إلى �أ�شكال عن�رص الكربون يف امل�ستودعات املختلفة.
٣-٣توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،ثم حتديد امل�شكلة الآتية للبحث فيها :الطبيعة قادرة على
�إحداث التوازن يف �إنتاج وا�ستهالك الكربون؛ �إذا مل تتدخل الأن�شطة الب�رشية يف ذلك.
٤-٤م�ساعدة الطلبة يف و�ضع الأ�سئلة البحثية املختلفة ،وتوجيههم �إلى جمع البيانات املختلفة وذلك عن
طريق مناق�شة ال�شكل ( )2-5من الكتاب املدر�سي ،وميكن اال�ستعانة مب�صادر التعلم املتاحة.
٥-٥توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط ( )1-5من الكتاب املدر�سي.
٦-٦مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى حتليل البيانات التي مت جمعها.
٧-٧توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل ميكث الكربون يف امل�ستودعات جميعها باملدة الزمنية نف�سها� ،أم �أنها
تختلف من م�ستودع �إلى �آخر؟
٨-٨توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط ( )2-5من الكتاب املدر�سي.
٩-٩مناق�شة �إجابات الطلبة بحاالت وجود اتزان يف التدفق بني امل�ستودعات املختلفة ،والعوامل التي قد
ت�ؤثر يف حالة االتزان.
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معلومات �إ�ضافية
تعد منتجة للكربون،
ترتبط دورة الكربون بدورة الأك�سجني ،حيث �إن العمليات امل�ستهلكة للأك�سجني ّ
مثل عمليتي التنف�س واالحرتاق ،والعمليات املنتجة للأك�سجني م�ستهلكة للكربون مثل عملية البناء
ال�ضوئي.
عالج
 بناء مخطط يبينّ عالقة دورة الكربون بالأك�سجني.�إثراء
 ن�شاط �إثرائي ( )3-5من الكتاب املدر�سي.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)3-5قائمة ر�صد.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)2-5صفحة (:)139
 -1الغالف اجلوي ،البحار واملحيطات (على �شكل �أيونات) ،الرتبة و�صخور الق�رشة الأر�ضية (على
�شكل كربونات) ،والوقود الأحفوري ،و�أج�سام الكائنات احلية ،والغطاء النباتي.
 -2العمليات الرئي�سة التي تنتج الكربون :ذوبان �أكا�سيد الكربون يف مياه املحيطات ،تبخر �أكا�سيد
الكربون من مياه املحيطات ،وتنف�س النباتات ،وعملية التحلل الع�ضوي يف الرتبة ،وحرق الوقود
االحفوري ،و�إزالة الغابات.
العمليات الرئي�سة التي ت�ستهلك الكربون :التمثيل ال�ضوئي ،والتحول �إلى وقود �أحفوري ،وذوبان
�أكا�سيد الكربون يف مياه املحيطات ،وت�شكل ال�صخور الكربوناتية.
 -3عن طريق عملية التمثيل ال�ضوئي ،وعملية التغذية.
 -4عن طريق التنف�س ،حتلل املادة الع�ضوية بعد موت الكائن احلي.
مهما يف عملية التمثيل ال�ضوئي يف دورة الكربون ،حيث يتم ا�ستهالك غاز ثاين
 -5ت�ؤدي ال�شم�س ً
دورا ًّ
�أك�سيد الكربون بوجود املاء و�أ�شعة ال�شم�س لإنتاج الأك�سجني و�سكر اجللوكوز ،وبا�ستمرار وجود
النبات على الياب�سة والطحالب املوجودة يف املحيطات ،ت�ستمر عملية التمثيل ال�ضوئي حيث ت�ساعد
على تدفق وانتقال عن�رص الكربون بني امل�ستودعات املختلفة.
ن�شاط حتليلي (� ،)1-5صفحة (:)140
 -1العمليات التي ت�ؤدي �إلى زيادة الرتكيز :تنف�س النبات ،وتبخر �أكا�سيد الكربون من مياه املحيطات،
والتحلل الع�ضوي يف الرتبة ،وحرق الوقود الأحفوري ،و�إزالة الغابات� ،أما العمليات التي ت�ؤدي �إلى
نق�صان الرتكيز :فت�شمل التمثيل ال�ضوئي ،وذوبان مركبات الكربون يف املاء.
 -2بزيادة الكثافة ال�سكانية وزيادة الن�شاطات الب�رشية ازداد الزحف العمراين وازداد اال�ستيالء واالعتداء
على املناطق الزراعية ،وزيادة وتنوع العمل يف الن�شاطات االقت�صادية ،ما �أدى �إلى زيادة حرق الوقود
الأحفوري وزيادة االنبعاثات الكربونية يف الغالف اجلوي.
 -3ينتقل الكربون من الغالف اجلوي �إلى الغالف املائي عن طريق ذوبان �أكا�سيد الكربون يف املياه،
وتبخر هذه الأكا�سيد الكربونية الغازية من مياه البحار واملحيطات ي�ؤدي �إلى انتقالها �إلى الغالف
اجلوي ،كما ت�سهم عمليات الرت�سيب من مياه املحيطات يف تكون ال�صخور الكربوناتية.
 -4من �أجل التقليل من حدة االنبعاثات الكربوناتية ،وت�سهم كذلك يف تنقية اجلو عن طريق عملية التمثيل
ال�ضوئي وتخفيف الآثار ال�سلبية املرتتبة على امللوثات الغازية على �صحة الأفراد.
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ن�شاط حتليلي (� ،)2-5صفحة (:)141
 -1الكربونات.
 -2الغالف اجلوي ،الغطاء النباتي ،الرتبة ،البحار واملحيطات ،الوقود الأحفوري ،الكربونات.
 -3لأن تكون �صخور الكربونات و�إذابتها يحتاج �إلى فرتة زمنية �أطول ،بالن�سبة �إلى الغالف اجلوي؛
ف�إن عملية التمثيل ال�ضوئي والتنف�س عملية حلظية.
ؤ�رشا على املدة الزمنية التي ميكن �أن يخزن فيها العن�رص داخل
 -4نعم؛ لأن زمن مكوث العن�رص ّ
يعد م� ً
م�ستودعاته الرئي�سة والزمن املتوقع لن�ضوبه.
 -5يرتك للطالب فر�صة القيام بعملية الر�سم البياين وا�ستنتاج العالقة.
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إجابات أسئلة الفصل

)1
( )1جـ
( )2د
( )3د
( )4ب
)2
�أ) للطحالب البحرية والعوالق النباتية دور كبري يف تزويد اجلو بالأك�سجني ،وتزويد احليوانات البحرية بالغذاء.
لأنها تقوم با�ستهالك غاز ثاين �أك�سيد الكربون بو�ساطة عملية التمثيل ال�ضوئي وبوجود �أ�شعة ال�شم�س،
حيث تقوم بانتاج غاز الأك�سجني و�سكر اجللوكوز.
�ضخما لغاز ثاين �أك�سيد الكربون.
م�ستودعا
ب) متثل مياه البحار واملحيطات
ً
ً
لأن مياه البحار واملحيطات ت�شكل اجلزء الأكرب من املياه على االر�ض ( ،)%97.5ومن ثم ،ف�إنها ت�شكل
امل�ستودعات الأ�ضخم خلزن �أكا�سيد الكربون الغازية فيها وذلك عن طريق عمليات التدفق املختلفة
للكربون بني امل�ستودع املائي وامل�ستودعات االخرى.
جـ) علم البيئة علم ال ميكن ف�صله عن العلوم الأخرى.
لأنه علم وا�سع االطياف واملجاالت ويو�صف ب�أنه علم متداخل ومتعدد التخ�ص�صات ،وال ميكن ف�صل
بع�ضا� ،إذ �إن الن�شاطات الب�رشية ينتج عنها �آثار ت�ؤثر يف حياة االن�سان يف مختلف
العلوم عن بع�ضها ً
جماالتها.
د) يفوق معدل حرق الوقود الأحفوري معدل تكونه.
لأن معدل حرق الوقود الأحفوري يعتمد على مقدار الطلب على موارده املختلفة ،وبازدياد الكثافة
ال�سكانية وازدياد الطلب على موارد الطاقة الأحفورية؛ ف�إن معدل حرقه يفوق معدل انتاجه ،حيث
يحتاج تكونه �إلى ماليني ال�سنني.
 )3اجلزء الأول من ال�س�ؤال ترتك الإجابة للطالب ،واجلزء الثاين :ال ميكن �أن ت�ستمر دورة الكربون يف الطبيعة.
 )4ترتك الإجابة للطالب بالعودة �إلى الكتاب املقرر.
ً
ارتباطا وثي ًقا مبجاالت احلياة جميعها ،وت�ؤثر وتت�أثر يف �أن�شطة الكائنات
 )5لأن ق�ضية البيئة ق�ضية عاملية ،ترتبط
احلية.

195

الف�صل الثاين:

موارد الطاقة والمشكالت البيئية

الدر�س الرابع مفهوم املوارد الطبيعية ,موارد الطاقة يف الأر�ض،
الوقود الأحفوري

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املق�صود بكل من :املوارد الطبيعية ،واملوارد املتجددة ،واملوارد غري املتجددة.
 ّ يف�سرّ �آلية تكون الطاقة يف ال�شم�س. يبينّ كيفية اختزان الطاقة ال�شم�سية يف �أج�سام الكائنات احلية. يف�سرّ �آلية تكون كل من الفحم احلجري وال�صخر الزيتي ورمل القار.يحدد مناطق وجود ال�صخر الزيتي يف الأردن.
ّ -

التكامل الر�أ�سي

العلوم ،ال�صف الثامن ،البيئة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,التعلم عن طريق الن�شاط ,التعلم التعاوين.
١-١التمهيد للدر�س عن طريق ذكر جمموعة من املوارد الطبيعية املحيطة بنا ،وكتابتها على اللوح ،ثم
توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما خ�صائ�ص هذه املوارد؟
•هل يتدخل الإن�سان يف وجود هذه املوارد؟
•كيف ي�ؤثر الإن�سان يف هذه املوارد؟
•هل هذه املوارد قابلة للنفاذ؟
٢-٢مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم املوارد املتجددة واملوارد غري املتجددة.
٣-٣توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقة العمل (.)2-5
٤-٤توجيه ال�س�ؤال الآتي :كيف ت�ستفيد الكائنات احلية من الطاقة ال�شم�سية؟
٥-٥مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى كيفية تخزين الطاقة يف �أج�سام الكائنات احلية.
٦-٦التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :كيف يوجد الوقود الأحفوري يف الطبيعة؟
٧-٧مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى �أن الوقود الأحفوري يوجد ب�أ�شكال مختلفة ،منها
النفط ،والغاز ،ومنها املواد الهيدروكربونية ال�صلبة.
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٨-٨توزيع الطلبة يف ( )4جمموعات متجان�سة ،وتوجيههم �إلى و�ضع �أ�سئلة بحثية ،وجمع البيانات
وحتليلها ،عن املو�ضوعات الآتية:
تكون الفحم احلجري.
املجموعة (ّ :)1
تكون ال�صخر الزيتي.
املجموعة (ّ :)2
تكون رمل القار ،و�أماكن وجوده يف الأردن.
املجموعة (ّ :)3
املجموعة ( :)4العالقة بني حرق الوقود الأحفوري وزيادة ن�سب غازات الدفيئة.
(اال�ستعانة بالكتاب املدر�سي وم�صادر التعلم املتاحة)
 -9مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى �آلية تكون املواد الهيدروكربونية ال�صلبة.
 -10تقومي تعلم الطلبة.

معلومات �إ�ضافية

يعتمد ن�ضج املادة الع�ضوية وحتولها �إلى �أ�شكال الوقود الأحفوري املختلفة على عوامل عدة ،منها درجة
احلرارة ،حيث متر املادة الع�ضوية يف �أثناء حتولها عرب الزمن اجليولوجي بثالث مراحل ،هي:
 -مرحلة التحلل الإحيائي :حتدث على عمق قليل عندما تكون درجة احلرارة وال�ضغط �شبه اعتيادية،
بحيث تتعر�ض املادة الع�ضوية �إلى التحلل بفعل البكترييا؛ فيتحرر غاز امليثان وغاز ثاين �أك�سيد
الكربون واملاء.
 -مرحلة التولد الإتاليف :حتدث عندما تزداد درجة احلرارة وال�ضغط ،فيتحرر النفط ثم الغاز.
جدا ،ويتم توليد غاز امليثان.
 -مرحلة التولد التحويل :حتدث عندما تكون درجة احلرارة وال�ضغط عالية ًّ
عالج
 قارن بني ظروف تكون كل من :الفحم احلجري ،وال�صخر الزيتي ،ورمل القار.�إثراء
 كيف يتم حترير الطاقة التي اختزنت يف النباتات يف �أثناء عملية البناء ال�ضوئي؟استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي (� :)4-5سلم تقدير.
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إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)144
 -1ال
 -2ي�ستهلكها ويدفع بها عجلة التنمية ،وي�ستخدمها كرثوة ي�ستفيد منها.
 -3تختلف املوارد يف طبيعتها وتوزعها باختالف املوقع اجلغرايف للمنطقة ،وطبيعة الت�ضاري�س املوجودة
فيها ،باال�ضافة �إلى الن�شاط التكتوين فيها.
 -4نعم.
 -5هي موارد توجد يف الطبيعة وال يتدخل الإن�سان يف وجودها ،وميكن ا�ستخدامها لدفع عجلة التنمية
ومت ّثل مبوارد الطاقة واملياه وال�صخور واملعادن.
�صفحة (:)148
 -1ترتك للطالب الفر�صة للتفكري والإجابة ،ومن الأ�سئلة التي ميكن �أن يوجهها الطالب:
•ما غازات الدفيئة؟
•كيف ت�ؤثر يف الغالف اجلوي؟
 -2ترتك حرية الإجابة للطالب.
 -3با�ستمرار حرق موارد الوقود الأحفوري ب�أنواعها املختلفة� ،سوف تزداد تراكيز الأكا�سيد الغازية
امللوثة مع الزمن.
 -4تقليل االعتماد على موارد الطاقة الأحفورية والتوجه �إلى ا�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة ،وزيادة
وت�سمى هذه الأكا�سيد الغازية غازات الدفيئة ،ومن �أهمها غاز الأوزون
م�ساحة الأرا�ضي املزروعة،
ّ
وثاين �أك�سيد الكربون وامليثان و�أكا�سيد النيرتوجني وبخار املاء ،ومن �أبرز اجلهات امل�س�ؤولة عن هذه
االنبعاثات الغازية ،اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة والأفراد �أنف�سهم.
 -5نعم ،نتوقع زيادة تراكيز هذه االنبعاثات الغازية بزيادة الكثافة ال�سكانية وزيادة عمليات حرق
موارد الوقود الأحفوري ،ما ي�ؤدي �إلى م�شكالت بيئية عديدة ،ومن �أهمها االحتبا�س احلراري التي
�سيتعرف �إليها الطالب يف هذا الف�صل.
 -6ترتك حرية الإجابة للطالب.
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الف�صل الثاين:

موارد الطاقة والمشكالت البيئية

الدر�س اخلام�س

م�شكالت بيئية ،ال�سكان واملوارد الطبيعية

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح مفهوم ا�ستنزاف املوارد الطبيعية ،ا�ستدامة املوارد ،التنمية امل�ستدامة.
 ّيو�ضح مظاهر ا�ستنزاف املوارد الطبيعية.
ّ -

يتو�صل �إلى بع�ض الطرائق التي ميكن اتباعها ال�ستدامة موارد الوقود الأحفوري واملوارد الفلزية وغري الفلزية.
ّ -

التكامل الر�أ�سي

العلوم ،ال�صف اخلام�س ،البيئة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,التعلم التعاوين.
١-١التمهيد للدر�س بلفت انتباه الطلبة �إلى ت�أثر البيئة مب�شكالت مل تكن موجودة يف ال�سابق ،وتوجيه
الطلبة �إلى ذكر بع�ض من هذه امل�شكالت.
٢-٢توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما العالقة بني ا�ستهالك املوارد الطبيعية وامل�شكالت البيئية؟
٣-٣اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها ،والتو�صل �إلى بع�ض امل�شكالت البيئية التي تنتج من ا�ستهالك
املوارد الطبيعية ،منها ا�ستنزاف املوارد الطبيعية.
٤-٤توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتوجيههم �إلى تنفيذ الن�شاط ( )4-5من الكتاب املدر�سي؛
للتو�صل �إلى �أثر الزيادة ال�سكانية يف املوارد الطبيعية ،و�أثرها يف التلوث البيئي.
٥-٥توجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكلني ( )5-5و ( )6-5من الكتاب املدر�سي ،وتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•�صف ما ت�شاهد يف ال�شكلني.
•كيف ي�ؤثر قطع الغابات يف التنوع احليوي؟
•عن طريق ال�شكل ،ماذا نعني بالت�صحر؟
•ما �أ�سباب الت�صحر؟
٦-٦اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها؛ للتو�صل �إلى بع�ض مظاهر ا�ستنزاف املوارد الطبيعية.
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٧-٧توجيه انتباه الطلبة �إلى طرائق ا�ستدامة موارد الوقود الأحفوري ،وذلك عن طريق توزيعهم يف
جمموعات متجان�سة وتنفيذ ورقة العمل (.)3-5
٨-٨توجيه الطلبة �إلى درا�سة اجلدول ( )3-5من الكتاب املدر�سي ،والإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة به؛
للتو�صل �إلى �أهمية ا�ستدامة املوارد الفلزية وغري الفلزية.
٩-٩توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما طبيعة النفايات ال�صلبة الناجتة من اال�ستهالك اليومي يف املنزل؟ وتوجيه
الطلبة �إلى ت�صنيفها �إلى (مواد غذائية ،زجاج ،ورق ،بال�ستيك ،مواد فلزية ،وغريها).
١٠١٠توجيه الطلبة �إلى اقرتاح طرائق لتقليل كمية النفايات ال�صلبة ،وكتابة تقرير يف ذلك وحفظه يف
ملف الطالب ,وميكن م�ساعدة الطلبة يف توجيه الأ�سئلة الآتية:
•�أي املواد ميكن �إعادة ا�ستخدامها؟
•�أي املواد ميكن �إعادة ا�ستغالل ما تلف منها؟
•�أي املواد ميكن تقليل حجمها؟
١١١١تقومي تعلم الطلبة.

معلومات �إ�ضافية
ثلث �أرا�ضي الكرة الأر�ضية معر�ضة للت�صحر ,ويف �أكرث من ( )100بلد من بلدان العامل يت�أثر �سد�س
تقريبا بعملية ت�صحر �أرا�ضيهم.
ال�سكان ً
عالج
 تنفيذ ورقة عمل (.)4-5�إثراء
 -كتابة تقرير عن طرق ا�ستدامة املوارد الفلزية وغري الفلزية.

200

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)5-5سجل و�صف �سري التعلم.

إجابات األسئلة واألنشطة

ن�شاط حتليلي (� ،)4-5صفحة (:)150
 -1نتج تدهور الو�ضع البيئي يف املناطق اجلبلية عن الرعي اجلائر ،وقطع الأ�شجار امل�ستمر والزحف
العمراين الذي �أدى �إلى حتويل مناطق حرجية وزراعية ومراعي طبيعية �إلى مناطق �سكنية وطرق،
كثريا يف التنوع احليوي للنباتات ،كما �شهدت
بالإ�ضافة �إلى جمع النباتات الطبية والعطرية الذي �أثر ً
تلك املناطق �إقامة عدد من امل�صانع وما تنفثه من دخان ،بالإ�ضافة �إلى التلوث الناجت عن التجمعات
ال�سكانية والأن�شطة الزراعية وا�ستخدام الأ�سمدة الكيميائية واملبيدات احل�رشية.
 -2كلما ازداد عدد ال�سكان ازداد الطلب على املوارد الطبيعية ،وازدادت احتمالية ا�ستنزافها ،كما �أن
الزيادة ال�سكانية ت�ؤدي �إلى ازدياد الطلب على املوارد الطبيعية وتنوع الأن�شطة الب�رشية مبختلف
�أنواعها ،ما ي�ؤدي �إلى ازدياد ن�سبة التلوث البيئي.
 -3ترتك حرية الإجابة واملناق�شة للطالب.
اجلدول (� ،)3-5صفحة (:)153
ً
ً
ا�ستهالكا :النحا�س.
ا�ستهالكا :النفط ،الأقل
 -1الأكرث
ً
ً
ا�ستهالكا :النحا�س.
ا�ستهالكا :النفط ،الأقل
 -2الأكرث
 2035 -3م.
 -4النحا�س �سينفد � اً
آخرا.
أول ،والأملنيوم �سينفد � ً
نظرا ال�ستخدام النحا�س يف العديد من ال�صناعات �أكرث من الأملنيوم.
ً -5
تبعا الختالف احتياجات الع�رص وتطور التكنولوجيا.
ً -6
 -7النفط والغاز الطبيعي ،وينتج عن حرق موارد الوقود الأحفوري املختلفة تلوث البيئة ب�أكا�سيد
العنا�رص ال�ضارة للكائنات احلية.
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الف�صل الثاين:

موارد الطاقة والمشكالت البيئية

الدر�س ال�ساد�س

م�شكالت بيئية ،التلوث البيئي

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

النتاجات اخلا�صة
حيويا ،الإثراء الغذائي ،املواد ال�سامة،
يو�ضح املفاهيم الآتية :التلوث ،تلوث املياه ،الأك�سجني امل�ستهلك
 ًّّ
الر�سوبيات ،التلوث احلراري.
يحدد م�صادر تلوث املياه ،وي�ص ّنفها �إلى نقطية وغري نقطية.
 ّحيويا يف حتديد كمية ملوثات املياه ال�سطحية.
يو�ضح طريقة الأك�سجني امل�ستهلك
 ًّّ
 يف�سرّ ظاهرة الإثراء الغذائي.يو�ضح ت�أثري كل من :املواد ال�سامة ،والكائنات امل�سببة للأمرا�ض ،والر�سوبيات يف تلوث املياه.
 ّ يف�سرّ ا�ستنزاف الأك�سجني املذاب يف املاء ب�سبب التلوث احلراري.يو�ضح ملوثات مياه البحار واملحيطات واملياه اجلوفية.
ّ -

التكامل الر�أ�سي

العلوم ،ال�صف اخلام�س ،البيئة
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

حل امل�شكالت ,التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س مبناق�شة الطلبة يف مفهوم التلوث ،ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما �أنواع التلوث البيئي؟
 -2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ومناق�شتهم للتو�صل �إلى �أنواع التلوث البيئي.
 -3توجيه الأ�سئلة الآتية للتو�صل �إلى مفهوم تلوث املياه:
•ما �صفات املياه ال�صاحلة لل�رشب؟
•ما �صفات املياه ال�صاحلة للزراعة وال�صناعة؟
•هل من املمكن �أن تكون املياه غري ال�صاحلة لل�رشب �صاحلة لأغرا�ض الزراعة؟ ماذا ت�ستنتج؟
 -4توجيه انتباه الطلبة �إلى �أن م�صادر التلوث قد تكون نقطية وغري نقطية ،وتوجيههم �إلى تنفيذ ورقة
العمل (.)5-5
 -5توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتوجيههم �إلى تنفيذ ورقة العمل ()6-5؛ للتو�صل �إلى ت�أثري
املواد امل�ستهلكة للأك�سجني على تلوث املياه.
 -6توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط التحليلي ( )5-5من الكتاب املدر�سي.
 -7توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ماذا يحدث عند زيادة تركيز النرتات والفو�سفات يف املياه على الكائنات املائية؟
•ما ت�أثري ذلك يف تركيز الأك�سجني يف املياه؟
•كيف ميكن �أن ي�ؤثر ذلك يف �صالحية املياه لل�رشب؟
 -8مناق�شة الطلبة يف �إجاباتهم؛ للتو�صل �إلى مفهوم الإثراء الغذائي.
 -9مناق�شة الطلبة يف مفهوم املواد ال�سامة ،وتوجيههم �إلى ت�أمل اجلدول ( )5-5من الكتاب املدر�سي؛
للتو�صل �إلى بع�ض املواد ال�سامة ،ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما م�صدر املواد ال�سامة يف الطبيعة؟
 -10توجيه الأ�سئلة الآتية :هل توجد �أمرا�ض تنتقل �إلى االن�سان من ا�ستخدام مياه ملوثة بوا�سطة كائنات
دقيقة؟ �أعط �أمثلة على كائنات دقيقة م�سببة للأمرا�ض .ما الأمرا�ض التي ت�سببها؟
للتو�صل معهم �إلى ت�أثري الكائنات امل�سببة للأمرا�ض يف تلوث املياه ال�سطحية.
 -11مناق�شة �إجابات الطلبة؛
ّ
 -12توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )10-5من الكتاب املدر�سي ،ومناق�شتهم مبفهوم الر�سوبيات،
وت�أثريها يف النباتات ودرجة حرارة املياه.
 -13توجيه انتباه الطلبة �إلى م�شكلة طرح املياه ال�ساخنة الناجتة من ال�صناعة يف املياه ،وت�أثريها يف درجة
حرارة املياه ،وتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما ت�أثري التلوث احلراري يف كمية الأك�سجني املذاب.
 -14توجيه انتباه الطلبة �إلى درا�سة احلالة من الكتاب املدر�سي عن تلوث ال�شعاب املرجانية يف خليج
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العقبة ،والتو�صل عن طريقها �إلى ملوثات مياه البحار واملحيطات.
ثم توجيههم �إلى جمع البيانات
 -15توجيه انتباه الطلبة �إلى �أن املياه اجلوفية تعاين العديد من امل�شكالتّ ،
من م�صادرها املختلفة عن �أ�سباب تلوث املياه اجلوفية ،مع �إمكانية البحث عن �أمثلة من الأردن،
ومناق�شتهم يف ما تو�صلوا اليه.
 -16تقومي تعلم الطلبة.

معلومات �إ�ضافية

حيويا� ،إذ يتم �أك�سدة
كيميائيا �أ�رسع من طريقة الأك�سجني امل�ستهلك
تعد طريقة الأك�سجني امل�ستهلك
 ًّّ
ًّ
املواد القابلة للت�أك�سد �أو غري القابلة للت�أك�سد ،وذلك عن طريق ا�ستخدام م�ؤك�سدات قوية مثل دايكرومات
البوتا�سيوم.
 يختلف تلوث املياه اجلوفية عن تلوث املياه ال�سطحية ،حيث �إن املياه اجلوفية بعيدة عن ال�سطح ،ماي�ؤدي �إلى التقليل من و�صول امللوثات �إليها ،وبع�ض امللوثات مثل البكترييا يتم التخل�ص منها عن طريق
الطبقات ال�صخرية والرتبة التي تعلو اخلزان اجلويف.
عالج
اً
حلول للحد من تلوث املياه ال�سطحية.
 اقرتح�إثراء
حيويا ،وامل�سموح بها يف
 ابحث يف �أحد م�صادر التعلم املتاحة عن كمية الأك�سجني امل�ستهلكةًّ
املوا�صفات القيا�سية الأردنية ملياه ال�رشب.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي ( :)6-5اختبار ق�صري.
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إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)157
كلما قلت درجة املاء زاد تركيز الأك�سجني املذاب يف املاء� ،إذ يذوب الأك�سجني يف املاء البارد بدرجة
�أكرب من ذوبانه يف املاء الدافئ ،وكلما ازدادت كمية الأك�سجني ازداد تركيز  ،BODوكلما ازدادت فرتة
احل�ضانة زادت كمية .BOD
ن�شاط حتليلي (� ،)5-5صفحة (.)157
 -1العينات 4 ،2 ،1؛ لأن قيمة  BODهي �صفر.
حيويا يف املاء ال�صالح لل�رشب هي �صفر
 -2نعم ،وذلك لأنه يجب �أال تزيد كمية الأك�سجني امل�ستهلك
ًّ
مغ/لرت.
 -3ترتك للطالب الفر�صة يف البحث والتوقع ،ومن التوقعات التي ميكن �أن ي�شري اليها الطالب� :أن �رشب
�شخ�ص ما من هذه املياه ميكن �أن ي�ؤدي �إلى ت�سممه ،وميكن �أن ي�ؤدي �إلى تلف يف الدماغ �أو يف حا�سة
ال�سمع �أو الب�رص ،كما ميكن �أن ي�ؤدي �إلى خلل يف وظائف بع�ض االع�ضاء كالكبد.
كيميائيا  CODوهي �أ�رسع من طريقة الأك�سجني امل�ستهلك
ت�سمى طريقة الأك�سجني امل�ستهلك
ّ -4
ًّ
حيويا� ،إذ يتم �أك�سدة املواد القابلة للت�أك�سد �أو غري القابلة للت�أك�سد جميعها ،وذلك عن طريق ا�ستخدام
ًّ
م�ؤك�سدات قوية مثل دايكرومات البوتا�سيوم.
 -5ترتك للطالب الفر�صة يف البحث و�إجراء املقارنة املطلوبة.
�صفحة (:)160
ترتك للطالب حرية البحث والتق�صي للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ومن هذه االقرتاحات:
 و�ضع رقابة حكومية على امل�صانع ،وما ينتج عنها من مياه �ساخنة. جتميع املياه ال�ساخنة يف �أحوا�ض وبرك جتميعية وتركها حتى تربد .ومن ثم� ،إعادة ا�ستخدامها يفجماالت مختلفة.
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الف�صل الثاين:

موارد الطاقة والمشكالت البيئية

الدر�س ال�سابع

م�شكالت بيئية ،النفايات ال�صلبة

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يعرف النفايات ال�صلبة ح�سب قانون البيئة الأردين.
 ّ ي�ص ّنف النفايات ح�سب �أنواعها. -يقارن بني طرائق التخل�ص من النفايات ال�صلبة.

التكامل الر�أ�سي

العلوم ،ال�صف اخلام�س ،البيئة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,حل امل�شكالت ,التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س بعر�ض �صور لنفايات �صلبة ،وتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما املق�صود بالنفايات ال�صلبة؟
والتو�صل معهم �إلى مفهوم النفايات ال�صلبة.
 -2مناق�شة �إجابات الطلبة،
ّ
 -3توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل ي�ستطيع النظام البيئي التخل�ص بنف�سه من النفايات الآتية؟ كيف؟
(�أوراق الأ�شجار ،بقايا الغذاء من مواد ع�ضوية ،البال�ستيك ،الفلزات)
 -4مناق�شة �إجابات الطلبة وتدوينها ،والتو�صل معهم �إلى �أن البيئة قادرة على حتليل النفايات الع�ضوية،
�أما النفايات ال�صناعية في�صعب التخل�ص منها.
للتو�صل �إلى �أنواع النفايات ال�صلبة،
 -5توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )13-5من الكتاب املدر�سي؛
ّ
ثم تنفيذ ورقة العمل (.)7-5
للتو�صل �إلى طرائق التخل�ص من النفايات ال�صلبة،
 -6توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقة العمل ()8-5؛
ّ
واملقارنة بني الطرائق املختلفة.
 -7توجيه انتباه الطلبة �إلى درا�سة حالة (التخل�ص من النفايات الطبية يف الأردن) من الكتاب املدر�سي.
والتو�صل معهم �إلى طرائق التخل�ص من هذه النفايات.
 -8مناق�شة �إجابات الطلبة،
ّ
 -9تقومي تعلم الطلبة.
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معلومات �إ�ضافية
عالج
 ما �أثر النفايات البال�ستيكية يف كل ما ي�أتي :الرتبة ،البحار ،الكائنات احلية؟�إثراء
 -كتابة تقرير عن مكبات النفايات احلديثة ،و�أهميتها يف توليد الطاقة.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)7-5قائمة ر�صد.
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الف�صل الثاين:

موارد الطاقة والمشكالت البيئية

الدر�س الثامن

م�شكالت بيئية ,تلوث الهواء ,تلوث الرتبة

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
 يذكر م�صادر تلوث الهواء. ي�ص ّنف ملوثات الهواء �إلى ملوثات �أولية وملوثات ثانوية. يقارن بني الأوزون ال�ضار والنافع للكائنات احلية. يف�سرّ �سبب م�شكلة ا�ضمحالل طبقة الأوزون. يذكر الآثار الناجمة عن ا�ضمحالل طبقة الأوزون.تكون الهطل احلم�ضي.
 يف�سرّ �آلية ّ يف�سرّ ظاهرة االحرتار العاملي. يح ّلل الآثار الناجمة عن االحرتار العاملي. يقرتح طرائق للحد من تلوث الهواء. يبني اجتاهات �إيجابية للحد من تلوث الهواء.يتعرف �أنواع ملوثات الرتبة.
 ّاستراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التفكري الناقد ,حل امل�شكالت ,التعلم التعاوين.
بعيدا عن التجمعات ال�سكانية؟
 -1التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ملاذا مت بناء مدن �صناعية ً
 -2مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أن ال�صناعات تعمل على تلوث الهواء.
 -3توجي��ه الطلبة �إلى درا�س��ة ال�شكل ( )17-5من الكتاب املدر�سي ،والإجاب��ة عن الأ�سئلة املتعلقة به؛
للتو�صل �إلى م�صادر تلوث الهواء.
 -4توجيه الطلبة �إلى ت�صنيف امللوثات �إلى ملوثات طبيعية وملوثات ب�رشية.
 -5توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•ما امللوثات التي تخرج مبا�رشة من امل�صانع �إلى الغالف اجلوي؟
•ماذا ميكن �أن ينتج �إذا تفاعلت هذه امللوثات مع بع�ضها� ،أو مع مكونات الغالف اجلوي؟
 -6مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى ملوثات الهواء وت�صنيفها �إلى ملوثات �أولية وثانوية.
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 -7توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما الذي يحمي الأر�ض من و�صول الأ�شعة فوق البنف�سجية �إلى �سطح الأر�ض؟
 -8مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى وجود طبقة من الأوزون النافع يف طبقة ال�سرتاتو�سفري،
ومقارنته بالأوزون ال�ضار القريب من �سطح الأر�ض.
 -9توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتوجيههم �إلى تنفيذ الن�شاط التحليلي ( )6-5من الكتاب
املدر�سي؛ للتو�صل �إلى مفهوم ا�ضمحالل طبقة الأوزون مع الزمن.
 -10مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى الأ�رضار الناجمة عن و�صول الأ�شعة فوق البنف�سجية
�إلى �سطح الأر�ض.
 -11توجيه الطلبة �إلى حتديد امل�شكلة حول ت�آكل املباين بفعل الهطل احلم�ضي ،وم�ساعدة الطلبة على
توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما �سبب ّ
ت�شكل الهطل احلم�ضي؟
•ما عالقته بالغازات التي تخرج من ال�صناعات املختلفة؟
يتكون الهطل احلم�ضي؟
•كيف ّ
•ما الآثار التي تنتج عن الهطل احلم�ضي؟
 -12م�ساعدة الطلبة على جمع البيانات من م�صادر التعلم املتاحة ،ثم مناق�شتها وحتليليها.
 -13عر�ض بع�ض من الآثار الناجمة عن االحرتار العاملي ،وتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما ال�سبب يف ذلك؟
 -14توجيه الطلبة �إلى حتديد امل�شكلة و�صياغة الفر�ضية حول ارتفاع درجة حرارة الأر�ض ،وم�ساعدتهم
على توجيه الأ�سئلة البحثية الآتية:
•ملاذا ارتفعت درجة حرارة الأر�ض عن ال�سابق؟
•ما مقدار ارتفاع درجة احلرارة؟
•ما عالقة ظاهرة االحرتار العاملي بالأن�شطة الب�رشية؟
 -15توجيه الطلبة �إلى جمع البيانات من م�صادر التعلم املتاحة ،وحتليل البيانات ومناق�شتها.
 -16تنفيذ الن�شاط الإثرائي ( )7-5من الكتاب املدر�سي.
 -17توجيه ال�س�ؤالني الآتيني مل�ساعدة الطلبة على �صياغة مفهوم لتلوث الرتبة:
مكونات الرتبة؟
•ما ّ
•ماذا يحدث �إذا �أ�ضيفت مواد جديدة �إلى الرتبة؟
 -18توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتوجيههم �إلى تنفيذ ورقة العمل ()9-5؛ للتو�صل �إلى
ملوثات الرتبة.
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معلومات �إ�ضافية
 يتم مراقبة تلوث الهواء عن طريق محطات مراقبة ،حيث يوجد يف عمان محطتان ملراقبة تركيزاملجموع الكلي للدقائق املعلقة ،وتركيز الر�صا�ص الكلي يف الهواء ،الأولى يف و�سط املدينة ،والثانية
يف منطقة ال�شمي�ساين.
يعد التلوث الإ�شعاعي �أحد �أنواع التلوث البيئي ،حيث �إن الإ�شعاع طاقة تكون على �شكل ج�سيمات
 ّطبيعيا �أو
جدا ،والإ�شعاع قد يكون
�أو موجات كهرمغناطي�سية ،وقد تبقى يف البيئة مدة زمنية طويلة ًّ
ًّ
�صناعيا.
ًّ
عالج
 كتابة تقرير عن الطرائق املمكن اتباعها للحد من تلوث الهواء على م�ستوى املنزل واملدر�سة.�إثراء
 -تنفيذ الن�شاط الإثرائي ( )7-5من الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)8-5سجل و�صف �سري التعلم.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)17-5صفحة (:)167
 -1نواجت امل�صانع ،حرق النفايات ال�صلبة ،الأكا�سيد الغازية املرافقة حلرق وقود ال�سيارات ،ثوران
الرباكني.
نظرا لقلة متركز ال�سكان يف الأرياف وقلة متركز الأن�شطة
 -2بالت�أكيد نعم ،حيث �إن هواء الريف نقي؛ ً
نظرا الحتمالية توزع الغطاء النباتي فيها ،يف حني يغلب على
الب�رشية فيها ،فيكون الهواء فيها ًّ
نقيا ً
نظرا لتمركز ال�سكان فيها وما يرتتب عليها من �أن�شطة ب�رشية و�صناعية وزراعية،
هواء املدن التلوثً ،
وزيادة االعتماد على موارد الوقود الأحفوري ب�أنواعها املختلفة.
 -3يوجه الطالب �إلى القيام مبهمة البحث عن كمية ملوثات الهواء الناجتة عن الأن�شطة الب�رشية وتلك
الناجتة عن عمليات الطبيعة باال�ستعانة مب�صادر التعلم املختلفة املتاحة لديه ،والقيام بعد ذلك ب�إجراء
املقارنة املطلوبة بينها.
ال�شكل (� ،)21-5صفحة (:)170
� -1أكا�سيد النيرتوجني ( )NOxوثاين �أك�سيد الكربيت ( .)SO2من نواجت الن�شاطات ال�صناعية الب�رشية
وما تقوم عليه من حرق الوقود الأحفوري ب�أنواعه املختلفة ومن و�سائط النقل.
 -2ينتج من الن�شاطات الب�رشية املختلفة وما يرافقها من حرق للوقود الأحفوري ب�أنواعه املختلفة �أكا�سيد
غازية متنوعة من �أهمها� :أكا�سيد النيرتوجني ( )NOxوثاين �أك�سيد الكربيت ( )SO2التي تقوم الرياح
بنقلها �إلى طبقات اجلو العليا (الرتوبو�سفري) ،حيث تذوب الأكا�سيد الغازية مع مياه املطر وت�سقط
على �شكل هطل حم�ضي.
� -3سوف يظهر الت�أثري الوا�ضح للهطل احلم�ضي �إذا وجدت �صخور �أو ٍ
مبان جريية ،بالإ�ضافة �إلى ت�أثريه
�سلبا يف حياة الكائنات البحرية
يف امل�سطحات املائية حيث يت�سبب بزيادة درجة حمو�ضتها ،ما ي�ؤثر ً
فيها وبالذات الأ�سماك ،كما يظهر ت�أثري الهطل احلم�ضي على الغابات والأ�شجار فيها ،حيث ي�ؤثر
الهطل احلم�ضي يف درجة حمو�ضة الرتبة ما ي�ؤثر يف النباتات ،كما �أنه ميكن �أن يحرق ويدمر الغابات
ب�أكملها .وكلما زادت ن�سبة امللوثات يف اجلو( �أكا�سيد النيرتوجني ( )NOxوثاين �أك�سيد الكربيت
( )SO2تعاظمت فر�صة تكون الهطل احلم�ضي).

211

الف�صل الثاين:

موارد الطاقة والمشكالت البيئية

الدر�س التا�سع

موارد الطاقة البديلة

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم موارد الطاقة البديلة.
 ّيو�ضح املبادئ العلمية لتوليد الطاقة من املوارد البديلة.
 ّيقيم التجارب الأردنية يف ا�ستخدام موارد الطاقة البديلة.
 ّ -يتب ّنى اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام موارد الطاقة البديلة.

التكامل الر�أ�سي

العلوم ،ال�صف الثامن ،البيئة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم التعاوين ,التعلم عن طريق الن�شاط.
 ١-١التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :هل املوارد غري املتجددة دائمة الوجود� ،أم �أنها قابلة للن�ضوب؟
ومناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى �أنه يجب البحث عن م�صادر بديلة للموارد غري املتجددة.
 ٢-٢توزيع الطلبة يف ( )4جمموعات متجان�سة ،وتوجيههم �إلى تنفيذ م�رشوع بحث للتو�صل �إلى م�صادر
الطاقة املتجددة ،بحيث يتم توجيه الطلبة �إلى جمع البيانات ،ثم بناء خارطة مفاهيمية لآلية توليد
الطاقة ،و�إيجابيات كل طريقة ،كما يتم توجيههم �إلى جمع بيانات عن التجربة الأردنية يف هذا
املجال.
• املجموعة ( :)1الطاقة ال�شم�سية.
• املجموعة ( :)2طاقة الرياح.
• املجموعة ( :)3الطاقة احليوية.
• املجموعة ( :)4الطاقة النووية.
 ٣-٣مناق�شة �إجابات املجموعات مبا تو�صلت اليه ،ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما الأماكن املنا�سبة يف الأردن
لإقامة م�رشوع توليد الطاقة يف كل من املحاور الأربعة ال�سابقة؟ ادعم ر�أيك ب�أدلة علمية.
 ٤-٤تقومي تعلم الطلبة.
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معلومات �إ�ضافية
عالج
 قارن بني ا�ستخدام موارد الطاقة املتجددة وموارد الطاقة غري املتجددة من حيث الإيجابيات وال�سلبيات.�إثراء
 -كتابة تقرير عن التجربة الأردنية يف ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)9-5قائمة ر�صد.
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إجابات أسئلة الفصل

)1

( )1أ�
( )2جـ
(� )3أ
( )4د
 )2تنتج م�شكلة االحرتار العاملي عن جمموعة من الغازات احلاب�سة للحرارة مكونة غالفًا حول الأر�ض
ي�سمى الدفيئة ،وهو ما ي�ؤدي بدوره �إلى ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي املحيط بالكرة الأر�ضية.
ّ
ومن �أهم الغازات امل�سببة لالحرتار العاملي غاز ثاين �أك�سيد الكربون ،و�أكا�سيد النيرتوز ،ومركبات
الكلوروفلوروكربون ،وبخار املاء .وتتميز الغازات احلاب�سة للحرارة بقدرتها الفائقة على امت�صا�ص
احلرارة ال�صادرة من الأر�ض ،واالحتفاظ بها مدة طويلة ثم �إ�شعاعها مرة �أخرى �إلى الأر�ض ،ما يزيد
من حرارتها؛ وقد ارتفعت درجة حرارة الأر�ض مبقدار (�º 0.6س) يف القرن املا�ضي .وحتدث م�شكلة
االحرتار العاملي يف طبقة الرتوبو�سفري القريبة من �سطح الأر�ض� .أما ظاهرة ا�ضمحالل الأوزون فتحدث
نتيجة تفاعل ملوثات الهواء الغازية مثل �أكا�سيد الكربيت والنيرتوجني مع املاء يف الغالف اجلوي ،حيث
ي�صل الرقم الهيدروجيني ملياه الأمطار التي ت�سقط يف تلك الأماكن �إلى �أقل من  ،5.7وحتدث هذه الظاهرة
يف طبقة ال�سرتاتو�سفري ،ويتمركز الأوزون على ارتفاع ( )30كم فوق �سطح الأر�ض.
 )3الأوزون الأر�ضي �أو الأوزون ال�ضار (القريب من �سطح الأر�ض) ال يطلق مبا�رشة �إلى الهواء اجلوي ،لكنه
ين�ش�أ من التفاعالت الكيميائية بني �أكا�سيد النيرتوجني واملواد الع�ضوية الطيارة بوجود �أ�شعة ال�شم�س،
ويت�سبب الأوزون بالكثري من امل�شكالت ال�صحية ،خ�صو�صا على االطفال والبالغني والأفراد الذين يعانون
ّ
من م�شكالت يف اجلهاز التنف�سي مثل الربو ،وهو م�رض ب�صحة الكائنات احلية والغطاء النباتي� .أما الأوزون
املوجود يف طبقة ال�سرتاتو�سفري (الطبقة الثانية من طبقات الغالف اجلوي) فهو مفيد ال غنى عنه للبيئة
و�صحة الإن�سان؛ �إذ �إنه مينع و�صول الأ�شعة فوق البنف�سجية ال�ضارة �إلى �سطح الأر�ض ،ولكن تعر�ضت
أخريا �إلى ا�ضمحالل ،ما يجعل هذه امل�شكلة عاملية.
طبقة الأوزون � ً
)4
تعد الر�سوبيات من ملوثات املياه ال�سطحية.
�أ) ّ
لأنها ت�سبب عكورة املاء ومتنع �ضوء ال�شم�س من الو�صول �إلى النباتات؛ فتمنع منوها وتقلل من حدوث
عملية التمثيل ال�ضوئي.
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)5

مهما على نوعية مياه ال�سدود والأنهار والبحريات.
ب) ّ
يعد تركيز الأك�سجني املذاب يف املاء م� ً
ؤ�رشا ًّ
لأن تغري الرتكيز ب�شكل ملحوظ ،يدل على وجود املواد امل�ستهلكة للأك�سجني .ومن ثم ،فهو م�ؤ�رش
على تلوث املياه باملواد الع�ضوية.
جـ) تعد الفلزات الثقيلة من �أخطر امللوثات.
لأنها غري قابلة للتحلل �أو تتحلل ببطء �شديد بحيث ي�صعب التخل�ص منها ،فترتاكم يف النظام املائي
�إذا و�صلت اليه ،وترتاكم بعد ذلك يف �أج�سام الكائنات احلية البحرية التي ي�أكلها الإن�سان ،وتنتقل
اليه بعد ذلك؛ فت�سبب العديد من امل�شكالت ال�صحية.

�أ) التحلل احليوي
ب) ال
جـ) نوع النفايات ال�صلبة وكميتها وخطورتها وم�ساحة الدولة التي تنتج فيها تلك النفايات ومدى توافر
الأمكنة املنا�سبة للتخل�ص منها.
 )6يف عملية التدوير نعود ون�ستعمل املواد اخلام مرة �أخرى ،وبذلك نق ّل�ص من كمية املواد اخلام اجلديدة التي
من املفرو�ض ا�ستخراجها من املنجم .قيود التدوير هي  :لي�ست املواد جميعها قابلة للتدوير ،وال ت�صل
املواد القابلة للتدوير جميعها �إلى من�ش�آت التدوير ،ويف كثري من الأماكن ال جتري عمليات جتميع منظمة
للمواد القابلة للتدوير ،وب�شكل عام ،جودة املادة تنخف�ض �أكرث يف كل عملية تدوير جديدة ،الأمر الذي
يقيد عدد مرات تدوير املادة ،يف عمليات االنتاج تختلط �أحيا ًنا مواد مختلفة وعملية ف�صلها قد تكون
ّ
مكلفة ومعقدة.
 )7الإجابة ال�صحيحة يجب �أن ت�صف جها ًزا �أو عملية و�أن تكون مرتبطة بتطبيق علم �أو تكنولوجيا .الإجابات
تعد غري كافية .الإجابات
التي تذكر « ما الذي يجب القيام به» (على �سبيل املثال االهتداء �إلى مكان النفط) ّ
يجب �أن تكون واقعية ومبنية على تكنولوجيا متوافرة.
فمثلاً ميكن اال�ستعانة بجهاز قادر �أن يهتدي �إلى مكان النفط املت�رسب و�أن يحتويه �أو �أن يحلله �أو �أن
يجمع ما ت�رسب منه� .أمثلة :امت�صا�ص النفط (بو�ساطة عملية ت�شبه امت�صا�ص الغبار با�ستخدام املكن�سة
الكهربائية) ،جراثيم وكائنات حية محللة للنفط ،معاجلة كيميائية بو�ساطة منظفات ،عملية  /جهاز ميكنه
�أن يح�سن تقنيات �شحن النفط (بناء ،نقل ،مالحة) �أمثلة :بناء ناقالت نفط مع جوانب �سميكة ،بناء ناقالت
من مواد ال تنك�رس من ال�صخور �أو الكتل اجلليدية.
�أو ميكن ا�ستخدام موارد طاقة بديلة �أو و�سائط نقل تنفث كميات �أقل من غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
�أمثلة� :سيارة كهربائية ،القطات �شم�سية لإنتاج الطاقة ،حت�سني التكنولوجيا لتقليل التلويث� .أمثلة� :إنتاج
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محركات ناجعة �أكرث ،تركيب مر�شحات (فالتر) عمالقة يف امل�صانع ،زراعة الأ�شجار.
)8
�أ) املنطق��ة (�أ) هط��ل فيه��ا هط��ل حم�ض��ي يف الف�ترة ( )2014/10/1و()2014/10/22
و( ،)2014/12/24كذلك املنطقة (جـ) ا�ستقبلت هطلاً
حم�ضيا بتاريخ (.)2014/12/24
ًّ
ب) من الإجابات املحتملة :ميكن �أن تكون ن�سبة امللوثات والأكا�سيد الغازية املتوافرة فوق �سماء املنطقة
(�أ) �أكرث بكثري من املنطقتني (ب) و(جـ) .وال�سبب ميكن �أن يعزى �إلى متركز كل من امل�صانع وو�سائط
النقل ,والكثافة ال�سكانية ,وقلة توافر الغطاء النباتي فيها.
جـ) �سوف ي�ؤثر املطر احلم�ضي يف الرقم الهيدروجيني للم�سطحات املائية التي �سي�سقط فوقها؛ فت�صبح
مياهها �شديدة احلم�ضية ،فت�سبب قتل �أ�شكال احلياة املائية جميعها ،كما �أن املطر احلم�ضي يف�ضي �إلى
ت�آكل املباين واملن�ش�آت وتدمري الغابات.
 )9كلما زاد عمق املاء ،قلت كمية ال�ضوء التي ت�صل �إلى املياه .ومن ثم ،قلت درجة حرارة املاء وبرودته ،الأمر
الذي يزيد من درجة ذائبية الأك�سجني يف املاء� ،أي �أنه كلما قلت كمية ال�ضوء التي ت�صل �إلى الأعماق
الكبرية ،زادت تراكيز الأك�سجني املذابة يف املاء.
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5

�أوراق العمل

ورقة العمل ()1-5
الدر�س :مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية.
ادر�س ال�شكل الآتي ،الذي مي ّثل دورة بيوجيوكيميائية ،حيث مي ّثل م�ستودعات رئي�سة ،وعمليات تدفق،
ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:

املحيط
الر�سوبيات

 -1ما امل�ستودعات الرئي�سة يف ال�شكل؟
 -2ما العمليات التي ت�شري �إليها الأ�سهم؟
 -3ما م�صدر الطاقة الالزمة لعمليات التدفق؟
حدد العمليات احليوية يف ال�شكل والعمليات غري احليوية؟
ّ -4
 -5هل العمليات يف ال�شكل ،طبيعية �أم ب�رشية؟
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ورقة العمل ()2-5
الدر�س :مفهوم املوارد الطبيعية ،موارد الطاقة يف الأر�ض ،الوقود الأحفوري.
ادر�س ال�شكل الآتي ،الذي مي ّثل تفاعالت االندماج النووي يف ال�شم�س ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:

�ِ -1صف ماذا ت�شاهد يف ال�شكل.
 -2ماذا ينتج عن اندماج �أنوية عن�رص الهيدروجني؟
 -3ما ا�سم العن�رص الذي يتكون من تفاعل االندماج النووي؟
 -4ماذا يحدث للفرق يف الكتلة الناجت عن تفاعالت االندماج النووي؟
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ورقة العمل ()3-5
الدر�س :م�شكالت بيئية ،ال�سكان واملوارد الطبيعية.
تعد موارد الوقود الأحفوري موارد غري متجددة ،فهي قابلة للنفاد ،كيف ميكن �أن نحافظ عليها؟
ّ -1
 -2ما م�صادر الطاقة البديلة للوقود الأحفوري ،وغري القابلة للنفاد؟
 -3كيف ميكن رفع كفاءة حتويل الطاقة؟
ل اجلدول الآتي مبا ينا�سبه؛ للتو�صل �إلى طرائق للمحافظة على م�صادر الطاقة.
 -4ام أ
ممار�سات �إيجابية يف املحافظة
على الطاقة
املنزل
املدر�سة
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ممار�سات �سلبية ت�ؤدي
�إلى ا�ستنزاف موارد الطاقة

ورقة العمل ()4-5
الدر�س :م�شكالت بيئية ،ال�سكان واملوارد الطبيعية.
من مظاهر ا�ستنزاف املوارد الطبيعية نق�ص التنوع احليوي والت�صحر ،تناق�ش مع زمالئك بالأ�سئلة الآتية،
تقريرا:
وقدم بها
ّ
ً
 -1ما �أ�سباب نق�ص التنوع احليوي؟
 -2كيف ي�ؤ ّثر قطع الأ�شجار يف التنوع احليوي؟
 -3ما الآثار البيئية التي قد تنتج عن نق�ص التنوع احليوي؟
 -4بر�أيك ،ما الفرق بني الت�صحر وال�صحراء؟
 -5كيف ميكن احلد من ظاهرة الت�صحر؟
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ورقة العمل ()5-5
الدر�س :م�شكالت بيئية ،التلوث البيئي.
ادر�س ال�شكل الآتي ،الذي مي ّثل م�صادر تلوث املياه ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
م�صادر غري نقطية
ت�رصف يف املياه بطرائق غري مبا�رشة
(ويعرب عنها يف اخلريطة مب�ساحة)

م�صادر نقطية
ت�رصف مبا�رشة يف املياه
(ويعرب عنها يف اخلريطة بنقطة)
محطات
معاجلة
املياه العادمة

 -1ما م�صادر تلوث املياه يف ال�شكل؟
� -2ص ّنف م�صادر تلوث املياه يف ال�شكل.
 -3ما الفرق بني م�صادر التلوث النقطية وغري النقطية؟
� -4أي م�صادر التلوث يف ال�شكل ميكن ال�سيطرة عليها واحلد من ت�أثريها؟
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ورقة العمل ()6-5
الدر�س :م�شكالت بيئية ،التلوث البيئي.
تعد املواد امل�ستهلكة للأك�سجني من ملوثات املياه ال�سطحية .عن طريق التعلم التعاوين ،والبحث يف
ّ
م�صادر التعلم املتاحة لديك� ،أجب عما ي�أتي:
 -1ما �أهمية تركيز الأك�سجني املذاب يف املاء على الكائنات احلية املائية؟
 -2ما املواد امل�ستهلكة للأك�سجني؟
حيويا يف املخترب؟
 -3كيف يتم حتديد الأك�سجني امل�ستهلك
ًّ
 -4ما العوامل التي ت�ؤثر يف كمية الأك�سجني املذاب يف املاء؟
حيويا يف املاء ال�صالح لل�رشب؟
 -5ما كمية الأك�سجني امل�ستهلك
ًّ
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ورقة العمل ()7-5
الدر�س :م�شكالت بيئية ،النفايات ال�صلبة.
مكونات النفايات ال�صلبة يف الأردن ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
ادر�س ال�شكل الآتي ،الذي مي ّثل ّ

نفايات
فلزية ٪6

 -1ما �أنواع النفايات ال�صلبة يف ال�شكل؟
� -2ص ّنف النفايات �إلى نفايات ع�ضوية ،ونفايات غري ع�ضوية.
� -3ص ّنف النفايات �إلى نفايات قابلة للتحلل ،ونفايات غري قابلة للتحلل.
اً
حلول للتخل�ص من النفايات الواردة يف ال�شكل.
 -4اقرتح
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ورقة العمل ()8-5
الدر�س :م�شكالت بيئية ،النفايات ال�صلبة.
يو�ضح اجلدول الآتي ،طرائق التخل�ص من النفايات ال�صلبة ،املأ اجلدول مبا ينا�سبه باال�ستعانة مب�صادر
ّ
التعلم املتاحة لديك ،ثم �أجب عن اال�سئلة التي تليه:
الطريقة

الآلية

الإيجابيات

ال�سلبيات

املكاب املك�شوفة
الطمر ال�صحي
احلرق
التحلل احليوي
 -1ما �أف�ضل الطرائق للتخل�ص من النفايات؟
 -2ما �أثر اختيار املوقع املنا�سب يف الطمر ال�صحي يف التلوث البيئي؟
 -3ما �أنواع الرتاكيب اجليولوجية وال�صخور املنا�سبة؛ لإقامة مكب النفايات عليها؟
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ورقة العمل ()9-5
الدر�س :م�شكالت بيئية ،تلوث الهواء ،تلوث الرتبة.
يعد تلوث الرتبة من امل�شكالت البيئية املهمة ،وملوثات الرتبة عديدة ،تناق�ش
الرتبة مورد طبيعي مهم؛ لذاّ ،
مع زمالئك بالأ�سئلة الآتية ،للتو�صل �إلى تلك امللوثات:
 -1بر�أيك ،ما الفرق بني الأ�سمدة الطبيعية والأ�سمدة الكيميائية؟ وماذا �سيحدث للرتبة �إذا و�ضعت عليها
هذه الأ�سمدة مدة طويلة؟
 -2كيف ميكن �أن ت�ؤثر مبيدات الآفات يف النباتات وعلى الرتبة؟
يف�ضل ري النباتات؟ وما طريقة الري املنا�سبة؟
 -3يف �أي وقت من النهار ّ
علما ب�أن املياه حتتوي على ن�سبة من
 -4ماذا تتوقع �أن يحدث للرتبة� ،إذا رويت باملياه خالل فرتة الظهريةً ،
الأمالح؟
 -5ما ت�أثري نفايات امل�صانع يف الرتبة؛ �إذا مت �إلقا�ؤها عليها؟
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ا�سرتاتيجيات التقومي

اسم الدرس :مفهوم البيئة ,عالقة علم البيئة بالعلوم األخرى ،اهتمامات األردن في مجال البيئة.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( :)1-5قائمة ر�صد.
الرقم
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املعايري

1

يو�ضح مفهوم البيئة.
ّ

2

يقارن بني العلوم البيئية وعلم التبي�ؤ.

3

يو�ضح اهتمامات الأردن يف جمال البيئة.
ّ

نعم

التقدير

ال

اسم الدرس :مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (� :)2-5سجل و�صف �سير التعلم.

اال�سم........................................... :
تاريخ ت�سجيل املالحظات/ / :

يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدر�س �إلى:

يو�ضح مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية.
 ّ يف�سرّ عمليات التدفق �ضمن امل�ستودعات املختلفة يف الدورة البيوجيوكيميائية.تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................

مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................
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اسم الدرس :دورة الكربون.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( :)3-5قائمة ر�صد.
الرقم

املعايري

1

يذكر �أ�شكال وجود الكربون يف الطبيعة.

2

يف�رس العمليات التي ت�ؤدي �إلى �إنتاج الكربون وا�ستهالكه.
ّ

3

ً
مخططا يبينّ انتقال عن�رص الكربون عرب امل�ستودعات املختلفة.
ي�صمم
ّ

4

يو�ضح �سبب طول زمن املكوث للكربون �أو ق�رصه يف امل�ستودعات.
ّ

5

يقيم �أثر االن�شطة الب�رشية يف دورة الكربون.
ّ
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التقدير

نعم

ال

اسم الدرس :مفهوم الموارد الطبيعية ،موارد الطاقة في األرض ،الوقود األحفوري.

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم (� :)4-5سلم تقدير.
الرقم

املعايري

1

يذكر �أ�شكال وجود الوقود الأحفوري.

2

يف�سرّ �آلية تكون الفحم احلجري.

3

يف�سرّ �آلية تكون ال�صخر الزيتي.

4

يقارن بني رمل القار والنفط.

5

يذكر �أماكن وجود رمل القار يف الأردن.

ممتاز

التقدير
جيد

�ضعيف
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اسم الدرس :مشكالت بيئية ،السكان والموارد الطبيعية.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (� :)5-5سجل و�صف �سير التعلم.

اال�سم........................................... :
تاريخ ت�سجيل املالحظات/ / :
يتوقع من الطالب يف نهاية هذا الدر�س �أن:
يو�ضح مفهوم ا�ستنزاف املوارد الطبيعية ،وا�ستدامة املوارد ،والتنمية امل�ستدامة.
 ّيو�ضح مظاهر ا�ستنزاف املوارد الطبيعية.
 ّيتو�صل �إلى بع�ض الطرائق التي ميكن اتباعها؛ ال�ستدامة موارد الوقود الأحفوري واملوارد الفلزية وغري الفلزية.
ّ -

تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................
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مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................

اسم الدرس :مشكالت بيئية ،التلوث البيئي.

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم ( :)6-5اختبار ق�صير.

 -1كيف ي�ؤثر كل مما ي�أتي على تركيز الأك�سجني املذاب يف املياه:
�أ -املواد امل�ستهلكة للأك�سجني.
ب -الإثراء الغذائي.
جـ -الر�سوبيات.
د -التلوث احلراري.
 -2ما الأ�سباب املحتملة لتلوث مياه ال�سدود؟
 -3ما م�صادر دخول املياه ال�ساخنة على النظام البيئي؟
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اسم الدرس :مشكالت بيئية ،النفايات الصلبة.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( :)7-5قائمة ر�صد.
الرقم
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املعايري

1

يو�ضح املق�صود بالنفايات ال�صلبة.
ّ

2

ي�ص ّنف النفايات ال�صلبة وفق م�صدرها.

3

ي�ص ّنف النفايات ال�صلبة وفق طبيعتها.

4

يقارن بني طرائق التخل�ص من النفايات ال�صلبة.

التقدير
ال
نعم

اسم الدرس :مشكالت بيئية ،تلوث الهواء ،تلوث التربة.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم (� :)8-5سجل و�صف �سير التعلم.
اال�سم........................................... :
تاريخ ت�سجيل املالحظات/ / :
يتوقع من الطالب يف نهاية هذا الدر�س �أن:
 يذكر م�صادر تلوث الهواء. ي�ص ّنف ملوثات الهواء �إلى ملوثات �أولية وملوثات ثانوية. يقارن بني الأوزون ال�ضار والنافع للكائنات احلية. يف�سرّ �سبب م�شكلة ا�ضمحالل طبقة الأوزون. يذكر الآثار الناجمة عن ا�ضمحالل طبقة الأوزون.يف�س �آلية تكون الهطل احلم�ضي.
 رّ يف�سرّ ظاهرة االحرتار العاملي. يح ّلل الآثار الناجمة عن االحرتار العاملي. يقرتح طرائق للحد من تلوث الهواء. يبني اجتاهات �إيجابية للحد من تلوث الهواء.تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................

مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................
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اسم الدرس :موارد الطاقة البديلة.

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم ( :)9-5قائمة ر�صد.
الرقم
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املعايري

1

يو�ضح مفهوم موارد الطاقة البديلة.
ّ

2

يو�ضح املبادئ العلمية لتوليد الطاقة من املوارد البديلة.
ّ

3

يقيم التجارب الأردنية يف ا�ستخدام موارد الطاقة البديلة.
ّ

4

يتب ّنى اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام موارد الطاقة البديلة.

التقدير
ال
نعم

الفلك وعلوم الف�ضاء

الوحدة ال�ساد�سة

6

يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة� ،أن يكون قادرا على �أن:
يو�ضح املق�صود بكل من :الكرة ال�سماوية ،ومعامل الكرة ال�سماوية ،وامليل اال�ستوائي ،وال�صعود
• ّ
امل�ستقيم ،ودائرة ال�ساعة للجرم ال�سماوي ،والرياح ال�شم�سية ،والبقع ال�شم�سية ،وال�شفق القطبي،
و�سحابة �أورت.
يتعرف معامل القبة ال�سماوية.
• ّ
•ي�صف العالقة بني معامل القبة ال�سماوية؛ عن طريق الزوايا وموقع الرا�صد.
•ي�صف احلركة الظاهرية للأجرام ال�سماوية على القبة ال�سماوية.
•ي�ستخدم منوذج القبة ال�سماوية يف حتديد مواقع بع�ض الأجرام ال�سماوية.
• ّ
يوظف امليل وال�صعود امل�ستقيم يف حتديد مواقع الأجرام ال�سماوية.
يحدد ال�رشق اجلغرايف احلقيقي واجتاه القبلة.
• ّ
•يبحث يف بع�ض الدالالت القر�آنية يف امل�شارق واملغارب.
•ي�صف اخل�صائ�ص الفيزيائية لل�شم�س والظواهر املرتبطة بها.
•ي�صف اخل�صائ�ص الفيزيائية والتكوينية العامة ملكونات النظام ال�شم�سي وطبيعتها.
املكونات الأخرى للنظام ال�شم�سي (املذنبات ،وحزام الكويكبات ،وحزام كايرب)... ،
يتعرف بع�ض ّ
• ّ
عر�ضا ملجموعة من الطلبة ،حول �أحد مكونات النظام ال�شم�سي.
يقدم ً
• ّ
يعمق �إميانه بعظمة اخلالق �سبحانه وتعالى يف ت�سيري �ش�ؤون الكون.
• ّ
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الف�صل الأول:

جغرافية الكرة السماوية

الدر�س الأول

الكرة ال�سماوية ،معامل الكرة ال�سماوية

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم الكرة ال�سماوية ،والقبة ال�سماوية ،والقطب ال�سماوي ال�شمايل ،والقطب ال�سماوي
 ّاجلنوبي ،ودائرة ا�ستواء ال�سماء ،وال�سمت ،والنظري ،ودائرة الأفق.
مييز الكرة ال�سماوية من القبة ال�سماوية.
 ّمييز احلركة الظاهرية من احلركة احلقيقية للأجرام ال�سماوية.
 ّيحدد دائرة اال�ستواء ال�سماوي والقطبني ال�سماويني ،بو�صفها معامل ثابتة على الكرة ال�سماوية.
 ّيحدد ال�سمت ،والنظري ،ودائرة الأفق لرا�صد على الكرة ال�سماوية.
ّ -

�إجراءات ال�سالمة العامة
جم�سمات الكرة ال�سماوية.
التعامل بحذر مع ّ
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم التعاوين ،التدري�س املبا�رش.
 -1التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي� :صف حركة ال�شم�س كما تظهر يف ال�سماء.
 -2مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �أن الأجرام ال�سماوية تظهر وك�أنها تتحرك من ال�رشق
�إلى الغرب ،والإ�شارة �إلى �أن هذه احلركة هي حركة ظاهرية للأجرام ال�سماوية كما تبدو لنا ب�سبب
احلركة احلقيقية للأر�ض ،التي تكون من الغرب �إلى ال�رشق.
 -3توجيه الطلبة �إلى ت�أمل ال�شكل ( )1-6من الكتاب املدر�سي؛ للتو�صل �إلى مفهوم الكرة ال�سماوية
والقبة ال�سماوية.
 -4توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،ثم تنفيذ الن�شاط (  )1-6من الكتاب املدر�سي ،والإجابة
للتو�صل معهم �إلى معامل الكرة ال�سماوية( :دائرة ا�ستواء ال�سماء ،والقطبان
عن الأ�سئلة املتعلقة به؛
ّ
ال�سماويان) ،و�أن دائرة ا�ستواء ال�سماء تتعامد مع القطبني ال�سماويني ال�شمايل واجلنوبي.
 -5توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•ماذا �أ�شاهد فوق ر�أ�سي؟ وتوجيه كل طالب �إلى الإجابة عن ال�س�ؤال.
•هل نرى جميعنا النقطة نف�سها؟ ملاذا؟
للتو�صل �إلى مفهوم ال�سمت.
 -6مناق�شة الطلبة يف الإجابات؛
ّ
 -7توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل ن�ستطيع ر�ؤية النقطة املناظرة لل�سمت يف اجلهة الثانية من الأفق؟
 -8مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى مفهوم النظري.
 -9توجيه الطلبة �إلى تنفيذ الن�شاط ( ،)2-6والإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بالن�شاط ،لتحديد ال�سمت
والنظري ودائرة الأفق على الكرة ال�سماوية.
 -10مناق�شة الطلبة يف الإجابات؛ للتو�صل �إلى مفهوم دائرة الأفق ،وا�ستنتاج �أن ال�سمت والنظري ودائرة
الأفق متغرية ح�سب موقع الرا�صد ،وعددها ال نهائي.
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معلومات �إ�ضافية
فعليا على ال�سطح الداخلي لها ،وال تت�ساوى يف �أبعادها
 الكرة ال�سماوية كرة وهمية ،لأن النجوم ال تقع ًّعن الأر�ض ،بل تختلف يف �أبعادها ،ولكنها تبدو وك�أنها على ُبعد واحد.
 الحظ القدماء حركة الكرة ال�سماوية الظاهرية من ال�رشق �إلى الغرب ،وو�ضع (بطليمو�س) الفر�ضيةجدا يف تلك
التي تن�ص على مركزية الأر�ض للكون اعتما ًدا على هذه املالحظة ،وكان من ال�صعب ًّ
الأزمنة معرفة �أن الأر�ض هي التي تتحرك من الغرب �إلى ال�رشق بحركة حقيقية ،وا�ستمرت هذه الفكرة
جدا حتى القرن ال�سابع ع�رش ،عندما �أعلن (غاليليو) نتائج �أر�صاده باملقراب الذي �صنعه،
لقرون طويلة ًّ
والتي تدل على �أن الأر�ض تتحرك حول ال�شم�س.
عالج
 تنفيذ ورقة العمل (.)1-6�إثراء
� -إثبات حركة االر�ض احلقيقية عن طريق البحث يف طريقة اكت�شاف البندول.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)1-6قائمة ر�صد.
إجابات األسئلة واألنشطة

ن�شاط جتريبي (� ،)1-6صفحة (:)183
º 90 -1
 -2ال
 -3توجد نقطة واحدة تدل على القطب ال�سماوي ال�شمايل ،ونقطة واحدة تدل على القطب ال�سماوي
اجلنوبي.
 -4ثابت
ويحدد موقعها.
 -5ير�سم الطالب املعامل املذكورة،
ّ
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ن�شاط جتريبي (� ،)2-6صفحة (:)185
أ�سيا فوق ر�أ�س الرا�صد.
 -1ال�سمت :النقطة الواقعة على القبة ال�سماوية التي تكون ر� ًّ
أ�سيا �أ�سفل قدمي الرا�صد.
النظري :النقطة الواقعة على القبة ال�سماوية وتكون مقابلة لل�سمت ر� ًّ
دائرة الأفق :الدائرة التي يكون بعدها الزاوي  º 90عن ال�سمت والنظري.
 -2ال؛ لأن النظري يقع �أ�سفل قدمي الرا�صد.
 -3عدد ال نهائي؛ لأن ال�سمت مرتبط مبوقع الرا�صد.
 -4عدد ال نهائي؛ لأنها دائرة مرتبطة مبوقع ال�سمت والنظري ،ومبا �أن موقع ال�سمت والنظري غري ثابت،
ً
مبا�رشا مبوقع الرا�صد .ومن ثم ،ال ميكن ح�رص عدد معني لدوائر الأفق على القبة
ارتباطا
ويرتبط
ً
ال�سماوية.
 -5لكل را�صد قبة محددة ،والقبة ال�سماوية ترتبط مبوقع الرا�صد.
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الف�صل الأول:

جغرافية الكرة السماوية

الدر�س الثاين

معامل الكرة ال�سماوية (دائرة زوال الرا�صد،
دائرة الربوج).

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم دائرة زوال الرا�صد ،ومنحنى الزوال ،ودائرة الربوج ،وامليل اال�ستوائي لل�شم�س.
 ّيحدد دائرة زوال الرا�صد على الكرة ال�سماوية.
 ّ ي�ستنتج �أهمية حتديد دائرة الزوال للرا�صد. -يربط بني دائرة الربوج ودائرة ا�ستواء ال�سماء واالنقالبني واالعتدالني.

�إجراءات ال�سالمة العامة
جم�سمات الكرة ال�سماوية.
التعامل بحذر مع ّ
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم عن طريق الن�شاط ،التدري�س املبا�رش.
 ١-١التمهيد للدر�س بر�سم كرة �سماوية على اللوح ،وحتديد املعامل الثابتة واملتغرية عليها.
 ٢-٢توجيه الطلبة �إلى ر�سم دائرة ،وحتديد اجلهات الأربع عليها ،ثم ر�سم قو�س ميتد من نقطة على الأفق
ال�شمايل باجتاه القطب ال�شمايل نحو �سمت الرا�صد االفرتا�ضي ،ومتابعة الدائرة باجتاه نقطة على
الأفق اجلنوبي ،ثم حتديد اجتاه حركة ال�شم�س الظاهرية باال�ستعانة بال�شكل (/1-6ب) من الكتاب
املدر�سي ،ور�سم قو�س م�سار ال�شم�س من جهة ال�رشق نحو جهة الغرب مائلاً باجتاه اجلنوب.
٣-٣توجيه الطلبة �إلى اال�ستعانة بال�شكل ( )4-6من الكتاب املدر�سي.
 ٤-٤توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما العالقة بني م�سار ال�شم�س واملنحنى الذي ميتد من ال�شمال �إلى اجلنوب؟
•هل توجد عالقة بني موقع ال�شم�س يف ال�سماء وقت الظهر و�صالة الظهر؟
•ماذا يحدث لل�شم�س بعد �أن تعرب هذا املنحنى؟
•ماذا تقرتح ت�سمية هذا املنحنى؛ �إذا علمت �أن ال�شم�س تبد�أ بعد عبوره بالزوال عن و�سط ال�سماء
نحو الغرب؟
 ٥-٥مناق�شة �إجابات الطلبة؛ ال�ستنتاج �أن ال�شم�س وقت الظهرية تكون يف �أعلى نقطة لها يف ال�سماء
وتبد�أ بعدها بالزوال ،و�أن وقت �صالة الظهر يحني عندما تكون ال�شم�س يف �أعلى ارتفاع لها يف
ال�سماء ،وعندها تكون يف الزوال ،ويكون منت�صف النهار ،ويدعى املنحنى منحنى الزوال ،وميثل
جزءا من دائرة عظمى هي دائرة الزوال.
ً
 ٦-٦تنفيذ ورقة العمل (.)2-6
 ٧-٧مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى مفهوم دائرة الربوج وامليل الإ�ستوائي لل�شم�س.
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معلومات �إ�ضافية
 دائرة الزوال واحدة للأفراد الذين يقطنون على خط طول واحد ،يف حني تتغري هذه الدائرة مع حركةغربا لتغري خط الطول.
الرا�صد �رشقًا �أو ً
ظهرا ،كما ال يعني منت�صف الليل �أن تكون
 ال يعني منت�صف النهار بال�رضورة �أن تكون ال�ساعة (ً )12يحدد ذلك هو اختالف طول الليل والنهار يف الف�صول املختلفة.
ال�ساعة ( )12ليلاً  ،الذي ّ
عالج
حدد منحنى الزوال يف ال�صف ،على �أن الغرفة مت ّثل القبة ال�سماوية اخلا�صة بال�صف -باال�ستعانة باجلهات
 ّاجلغرافية الأربع.
�إثراء
 -ناق�ش العبارة الآتية« :اال�شخا�ص القاطنون على خط طول واحد ي�ؤدون ال�صالة يف الوقت نف�سه».

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي (� :)2-6سلم تقدير.
إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)5-6صفحة (:)188
 ١-١يف نقطتي االعتدال الربيعي واالعتدال اخلريفي.
 ٢-٢يوما االنقالب ال�صيفي وال�شتوي.
 ٣-٣يتكون االعتداالن عندما تتقاطع دائرة الربوج مع دائرة ا�ستواء ال�سماء� ،أما يف االنقالب ال�صيفي
فت�صل ال�شم�س �إلى �أعلى م�ستوى لها �شمال دائرة ا�ستواء ال�سماء ،ويف االنقالب ال�شتوي ت�صل �إلى
�أدنى نقطة لها جنوب دائرة ا�ستواء ال�سماء.
º 23.4 ٤-٤
 ٥-٥لأن محور دوران الأر�ض حول نف�سها مييل مبقدار  º 23.4عن العمود املقام على م�ستوى دوران
الأر�ض حول ال�شم�س ،والدائرتان متقاطعتان يف نقطتني؛ هما نقطة االعتدال الربيعي ونقطة االعتدال
اخلريفي.
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الف�صل الأول:

جغرافية الكرة السماوية

الدر�س الثالث

ال�رشق اجلغرايف احلقيقي ،حركة القبة
ال�سماوية الظاهرية

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح حركة ال�شم�س الظاهرية ،واختالف نقاط ال�رشوق والغروب اليومية لل�شم�س خالل ال�سنة.
 ّيحدد نقطتي ال�رشق والغرب اجلغرافيتني.
 ّ -ي�صف اختالف حركة الأجرام ال�سماوية الظاهرية ،باختالف موقع الرا�صد على الأر�ض.

�إجراءات ال�سالمة العامة
جم�سمات الكرة ال�سماوية.
التعامل بحذر مع ّ

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التفكري الناقد ،التدري�س املبا�رش.
 ١-١التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ما �سبب تغيري التوقيت يف ف�صل ال�صيف عنه يف ف�صل ال�شتاء؟
واال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،وربطها بحركة ال�شم�س الظاهرية.
 ٢-٢عر�ض ال�شكل ( )6-6من الكتاب املدر�سي ،ومناق�شة الأ�سئلة املتعلقة به؛ للتو�صل �إلى �أن النقطة
التي ت�رشق منها ال�شم�س متغرية يف �أثناء �سنة كاملة ،وحتديد نقطة ال�رشوق يف �أيام االعتدالني (الربيعي
واخلريفي) واالنقالبني (ال�صيفي وال�شتوي).
 ٣-٣توجيه ال�س�ؤالني الآتيني� :إذا تغري موقع را�صد على �سطح الأر�ض ،هل تتغري حركة الأجرام ال�سماوية
يف القبة ال�سماوية؟ �إذا وقف الرا�صد عند خط اال�ستواء هل �سي�شاهد حركة الأجرام ال�سماوية
بطريقة م�شابهة للرا�صد الواقف على دائرة عر�ض قريبة من القطب ال�شمايل� ،أم �ستختلف؟
 ٤-٤توجيه الطلبة �إلى اال�ستعانة بال�شكل ( )7-6من الكتاب املدر�سي.
 ٥-٥مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى حركة القبة ال�سماوية الظاهرية.
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معلومات �إ�ضافية
 عندما ت�رشق ال�شم�س من �أق�صى نقطة لها �شمال ال�رشق اجلغرايف� ،ستغرب كذلك يف �أق�صى نقطةغروب لها ،وهي �شمال الغرب اجلغرايف.
 عندما ت�رشق ال�شم�س من �أق�صى نقطة �رشوق لها ،جنوب ال�رشق اجلغرايف� ،سوف تغرب يف �أق�صى نقطةغروب لها ،وهي جنوب الغرب اجلغرايف.
عالج
 توجيه ال�س�ؤال الآتي :ملاذا ال يعطي ا�ستخدام البو�صلة لتحديد ال�شمال اجلغرايف نتائج دقيقة؟اثراء
 -تنفيذ الن�شاط ( )4-6من الكتاب املدر�سي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)3-6سجل و�صف �سري التعلم.

إجابات األسئلة واألنشطة

�صفحة (:)190
 ١-١تكون ال�شم�س يف �أدنى انخفا�ض لها يوم االنقالب ال�شتوي (يوم  21كانون االول) ،بينما ت�صل
ال�شم�س �إلى �أق�صى ارتفاع لها يوم االنقالب ال�صيفي (يوم  21حزيران).
 ٢-٢يف يومي االعتدالني الربيعي واخلريفي تكون ال�شم�س على م�ستوى دائرة ا�ستواء ال�سماء ،وت�رشق من
متاما ،وهكذا ميكن معرفة اجتاه ال�رشق اجلغرايف بتحديد موقع �رشوق ال�شم�س
جهة ال�رشق اجلغرايف ً
يومي االعتدالني اخلريفي والربيعي.
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الف�صل الأول:

جغرافية الكرة السماوية

الدر�س الرابع

الإحداثيات ال�سماوية اال�ستوائية

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح �أهمية معرفة الإحداثيات الفلكية جلرم �سماوي.
 ّيو�ضح مفهوم امليل اال�ستوائي وال�صعود امل�ستقيم ودائرة ال�ساعة للجرم ال�سماوي.
 ّيحدد الإحداثيات اال�ستوائية جلرم ما على الكرة ال�سماوية.
 ّيحول وحدات ال�صعود امل�ستقيم جلرم �سماوي من الزمنية �إلى القو�سية وبالعك�س.
ّ -

م�صادر التعلم

القبة الفلكية ،ومركز هيا الثقايف يف عمان.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم التعاوين ،التدري�س املبا�رش.
جم�سم للكرة الأر�ضية ،وتوجيه ال�س�ؤال الآتي :كيف ميكن حتديد موقع ما
 ١١التمهيد للدر�س بعر�ض ّ
على الكرة الأر�ضية؟
٢-٢مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى �أنه يلزم نقطة مرجعية وهي خطوط الطول ودوائر
العر�ض.
٣-٣توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )8-6من الكتاب املدر�سي ،وتوجيه ال�س�ؤال الآتي :هل ن�ستطيع
حتديد موقع جرم �سماوي على الكرة ال�سماوية بطريقة م�شابهة؟
للتو�صل معهم �إلى مفهوم الإحداثيات ال�سماوية.
 ٤-٤مناق�شة �إجابات الطلبة؛
ّ
 ٥-٥توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتوجيههم �إلى درا�سة ال�شكل ( )9-6من الكتاب املدر�سي،
والإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة به.
 ٦-٦توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )10-6من الكتاب املدر�سي ،وتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني :ما
مرجع خطوط ال�صعود امل�ستقيم؟ كيف يتم تق�سيمه؟
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 ٧-٧مناق�شة �إجابات الطلبة ،والتو�صل �إلى مفهوم دوائر امليل اال�ستوائي ،و�أنها متاثل دوائر العر�ض على
الكرة الأر�ضية ،وخطوط ال�صعود امل�ستقيم ،و�أنها متاثل خطوط الطول على الكرة الأر�ضية.
 ٨-٨تنفيذ ورقة العمل ( )3-6يف جمموعات؛ للتو�صل �إلى �آلية حتديد امليل اال�ستوائي وال�صعود امل�ستقيم
جلرم �سماوي ما.
ٍ
 ٩-٩توجيه الطلبة �إلى تق�سيم الدائرة �إلى درجات والدرجات �إلى دقائق قو�سية والدقائق القو�سية �إلى ثواين
قو�سية ،وا�ستخراج قيمها( ،اال�ستعانة باجلدول .)1-6
 ١٠١٠توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما وحدة قيا�س ال�صعود امل�ستقيم؟
•ما �أجزاء ال�ساعة؟ ما قيمة كل جزء؟
•�إلى كم درجة تق�سم الدائرة العظمى على الكرة ال�سماوية؟
١١١١مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى الوحدات الزمنية والوحدات القو�سية.
١٢١٢مناق�شة الطلبة باملثالني ( )2 ،1من الكتاب املدر�سي؛ للتو�صل �إلى كيفية حتويل ال�صعود امل�ستقيم
بالوحدات القو�سية �إلى وحدات زمنية ،ومن وحدات زمنية �إلى وحدات قو�سية.
١٣١٣تطبيق �أ�سئلة متعلقة بالتحويل بني الوحدات الزمنية والوحدات القو�سية ،عن طريق حل الأ�سئلة من
الكتاب املدر�سي.
 ١٤١٤تقومي تعلم الطلبة.

معلومات �إ�ضافية

 ُيعتقد �أن البابليني هم من بد�أوا بتق�سيم الدائرة �إلى  ،º 360والدرجة �إلى  60دقيقة قو�سية ،والدقيقةالقو�سية �إلى  60ثانية قو�سية ،ولأن الأر�ض �شبه كروية ت�ستخدم التق�سيمات القو�سية عند ح�ساب
ال�صعود امل�ستقيم.
 توجد �إحداثيات �أفقية تتم ّثل يف ال�سمت واالرتفاع عن الأفق ،والإحداثيات الربجية التي تتم ّثل يفخطوط الطول ودوائر العر�ض.
عالج
 ما �أوجه ال�شبه واالختالف بني خط غرينت�ش ،ودائرة ال�ساعة للجرم ال�سماوي؟�إثراء
 تنفيذ ورقة العمل (.)3-6249

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار ق�صري (.)4-6
إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)9-6صفحة (:)192
(�أ)� :صفر
(ب)º 90+ :
(جـ) :النقطة (�أ)  ، º 30+والنقطة (ب) º 60+
 º 90يكون امليل اال�ستوائي للقطب ال�سماوي اجلنوبي.�صفحة (:)193
 º45�صفحة (:)195
 -1كل  1دقيقة تعادل  ، ً 15ن�ستنتج منها �أن  49دقيقة تعادل .ً 735
لكن ً 15 + ً 720 = ً 735
= ً 15 + ْ 12
 كل  1ثانية تعادل  ، ً 15ن�ستنتج منها �أن  52ثانية تعادل .ً 780لكن َ 13 = ً 780
جنمع الوحدات؛ لنتو�صل �إلى �أن �إحداثيات ال�صعود امل�ستقيم لهذا اجلرم بالوحدات القو�سية هي:
 ًّ 28 ْ 12
 -2كل  ْ 15تعادل �ساعة واحدة زمنية ،ن�ستنتج منها �أن  º 60تعادل � 4ساعات.
 كل  َ 15تعادل دقيقة واحدة زمنية ,ن�ستنتج منها �أن  15تعادل دقيقة واحدة. كل  ً 15تعادل ثانية واحدة زمنية ،ن�ستنتج منها �أن  30تعادل ثانيتني.جنمع الوحدات؛ لنتو�صل �إلى �أن �إحداثيات ال�صعود امل�ستقيم لهذا اجلرم بالوحدات الزمنية هي:
 ّ 2ث1 ،د�4 ،س.
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إجابات أسئلة الفصل

( )1( )1جـ)
( )2ب)
 )3جـ
 )2ين ّفذ الطالب الر�سم املطلوب
� )3أ) متعامدتان
ب) تربز �أهمية حتديد دائرة الزوال يف حتديد منت�صف النهار بالن�سبة �إلى �أي را�صد على �سطح الأر�ض،
فعندما تقطع ال�شم�س يف �أثناء حركتها اليومية الظاهرية منحنى الزوال يكون الوقت عندها منت�صف
تقريبا من هذا الوقت ،تقطع ال�شم�س دائرة الزوال من اجلهة املقابلة
النهار ،وبعد مرور (� )12ساعة
ً
ويكون الوقت عندها منت�صف الليل لدى الرا�صد.
� )4أ) امليل الأ�ستوائي = �صفر ،ºال�صعود امل�ستقيم = � 20ساعة
(�ص) :نقطة االعتدال اخلريفي.
ب) (و) :دائرة الربوج( .د) :دائرة ال�ساعة.
جـ) امليل اال�ستوائي – ْ 23.4
(جنوبا) ،وت�صل قيمة ال�صعود امل�ستقيم �إلى (� )18ساعة.
ً
� )5أ) با�ستمرار حترك الرا�صد� ،سيتغري موقع كل من :ال�سمت والنظري ودائرة الأفق؛ لأنها جميعا معامل �سماوية
ً
مبا�رشا مبوقع اجلرم
ارتباطا
مرتبطة مبوقع الرا�صد� ،أما امليل اال�ستوائي وال�صعود امل�ستقيم فانها ترتبط
ً
ال�سماوي.
ب) ال ،ال تتغري دائرة الزوال يف هذه احلاالت ،وذلك لأن الرا�صد �سوف يتحرك على خط الطول نف�سه
�أي �أن موقع �سمت الرا�صد لن يتغري ،ومبا �أن موقع �سمت الرا�صد لن يتغري؛ فان دائرة الزوال لن تتغري.
غربا على دائرة العر�ض نف�سها.
حترك الرا�صد �رشقًا �أو ً
جـ) عند ّ
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الف�صل الثاين:

النظام الشمسي

الدر�س اخلام�س

ال�شم�س

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح مفهوم وحدة فلكية واحدة ،وال�سنة ال�ضوئية.
 ّ يح�سب حجم ال�شم�س.يو�ضح م�صدر الطاقة يف ال�شم�س.
 ّيو�ضح تركيب ال�شم�س وطبقاتها.
 ّ -يف�سرّ بع�ض الظواهر املرتبطة بال�شم�س ،مثل الرياح ال�شم�سية ،والبقع ال�شم�سية ،وال�شفق القطبي.

التكامل الر�أ�سي

علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،النظام ال�شم�سي.

م�صادر التعلم

القبة الفلكية ،ومركز هيا الثقايف يف عمان.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم التعاوين ،التعلم عن طريق الن�شاط.
�سميت هذا اال�سم؟
 ١-١التمهيد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني :ما ّ
مكونات املجموعة ال�شم�سية؟ ملاذا ّ
ومناق�شة �إجابات الطلبة ،للتو�صل �إلى �أن ال�شم�س �أهم مكون يف النظام ال�شم�سي.
 ٢-٢توجيه ال�س�ؤالني الآتيني :كيف يتم قيا�س امل�سافات على �سطح الأر�ض؟ وهل هذه الوحدة منا�سبة
لقيا�س امل�سافات ال�شا�سعة بني الأجرام ال�سماوية؟

 ٣-٣مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى وحدات قيا�س امل�سافات بني الأجرام ال�سماوية وهي ال�سنة ال�ضوئية.

 ٤-٤توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،وتوجيههم �إلى مناق�شة اجلدول ( )2-6من الكتاب املدر�سي،
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والإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة به.
 ٥-٥توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•ما م�صدر الطاقة الرئي�س يف ال�شم�س؟
•هل �ست�ستمر ال�شم�س بالإ�شعاع �إلى ما ال نهاية؟ �أم �أنها �ستتوقف عن �إ�صدار الطاقة ال�شم�سية يف وقت ما؟
 -6توجيه الطلبة �إلى تنفيذ ورقة العمل (.)4-6
 -7مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى �أن االندماج النووي هو م�صدر الطاقة يف ال�شم�س.
 -8توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )13-6من الكتاب املدر�سي ،ثم توجيه الأ�سئلة الآتية:
عدد طبقات ال�شم�س بالرتتيب من الداخل �إلى اخلارج.
• ّ
•اذا علمت �أن تفاعالت االندماج النووي حتدث يف باطن ال�شم�س ،كيف تنتقل �إلى الطبقة اخلارجية
فيها؟
•�أي الطبقات ميكن ر�ؤيتها عند ر�صد ال�شم�س؟
•ماذا تتوقع �أن يحدث للج�سيمات املكونة للإكليل� ،إذا علمت �أنها م�شحونة وذات طاقة هائلة؟
 -9مناق�شة �إجابات الطلبة؛ والتو�صل �إلى خ�صائ�ص كل طبقة وميزاتها.
 -10توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�سة ،ثم عر�ض ال�شكل ( )14-6من الكتاب املدر�سي ،وتوجيه
الأ�سئلة الآتية:
ن�سميها؟
•�إذا علمت �أن الدقائق امل�شحونة يف طبقة الإكليل تنطلق ب�رسعة عالية ،ماذا ميكن �أن ّ
•ما الذي يحمي الأر�ض من هذه اجل�سيمات امل�شحونة؟
•ماذا �سيحدث لو و�صلت هذه اجل�سيمات �إلى �سطح الأر�ض؟
 -11اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتهم؛ للتو�صل �إلى مفهوم الرياح ال�شم�سية.
 -12عر�ض ال�شكل ( )15-6من الكتاب املدر�سي ،ثم توجيه الأ�سئلة الآتية:
•كيف يبدو ال�سطح اخلارجي لل�شم�س؟
•هل تتوقع �أن البقع الداكنة لها درجة حرارة املناطق املجاورة لها نف�سها ،على �سطح ال�شم�س؟
•هل تظهرهذه البقع ب�شكل دوري �أم ثابت؟
 -13اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها ،والتو�صل �إلى خ�صائ�ص البقع ال�شم�سية.
 -14عر�ض ال�شكل (  )16-6من الكتاب املدر�سي ،ثم توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
• ِ�صف ما ت�شاهده يف ال�شكل؟
ن�سميها؟
•�إذا علمت �أن هذه الظاهرة حتدث يف املناطق القطبية ،ماذا ميكننا ان ّ
 -15اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها ،والتو�صل �إلى خ�صائ�ص ال�شفق القطبي.
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معلومات �إ�ضافية
املج�سات
ا�ستطاع العلماء درا�سة ال�شم�س وحتديد مكوناتها عن طريق حتليل النتائج التي مت �إر�سالها من
ّ
تعد من املج�سات املتخ�ص�صة لدرا�سة ال�شم�س.
الف�ضائية مثل املج�س �سوهو وامل�سبار يولي�سي�س ،والتي ّ
عالج
جم�سم لطبقات ال�شم�س.
 عمل ّ�إثراء
 كيف تو�صل العلماء �إلى معرفة دورة ال�شم�س حول نف�سها؟ ابحث يف �سبب ظهور البقع ال�شم�سية.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)5-6قائمة ر�صد.
إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول (� ،)2-6صفحة (:)200
3
 -1نح�سب حجم ال�شم�س=  18 10 × 1,413كم
3
ثم نح�سب حجم الأر�ض=  12 10 × 1.89كم 18 10× 0.00000189 = 3كم
5
تقريبا؛ �أي �أن ال�شم�س �أكرب من الأر�ض
الن�سبة بني حجمي ال�شم�س والأر�ض هي10 ×7.5 :
ً
مبقدار  5 10 ×7.5مرة.
جدا ،ويت�سع الكواكب التابعة لها جميعها.
 -2لأن حجمها كبري ًّ
 -3نتيجة االندماجات النووية التي حتدث يف باطن ال�شم�س يف كل ثانية ،حيث تندمج �أربع �أنوية
هيدروجني النتاج نواة هيليوم ،وفرق الكتلة ما بني �أربع �أنوية هيدروجني والهيليوم ي�شع على �شكل
طاقة كهرمغناطي�سية.
ال�شكل (� ،)13-6صفحة (:)201
 -1اللب ،الطبقة املتو�سطة ،طبقة الغالف ال�ضوئي ،طبقة الغالف اجلوي لل�شم�س.
 -2طبقة الغالف ال�ضوئي.
ال�شكل (� ،)14-6صفحة (:)202
 -1ال ،وذلك لأن املجال املغناطي�سي للأر�ض يتمتع ب�شدة كافية لأن يجعل اجل�سيمات امل�شحونة ال�رسيعة
تنحرف عن م�سارها فتبتعد عن الأر�ض ،وبذلك يحمي الأر�ض من ت�أثري هذه اجل�سيمات.
 -2خطوط املجال املغناطي�سي الأر�ضي.
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الف�صل الثاين:

النظام الشمسي

الدر�س ال�ساد�س

الكواكب وتوابعها

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح اخل�صائ�ص العامة لكواكب النظام ال�شم�سي.
 ّمييز بني الكواكب الداخلية والكواكب اخلارجية.
 ّيحدد خ�صائ�ص الأقمار.
ّ -

التكامل الر�أ�سي

علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع  ،النظام ال�شم�سي.

�إجراءات ال�سالمة العامة

جم�سمات النظام ال�شم�سي.
التعامل بحذر مع ّ

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش ,التعلم التعاوين.
تو�ضح كواكب النظام ال�شم�سي ،وتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
 -1التمهيد للدر�س بعر�ض �صورة ّ
ت�سمى هذه الكواكب الكواكب ال�سيارة؟
•ملاذا ّ
•كم عدد الكواكب التي تدور حول ال�شم�س؟
 -2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها؛ للتو�صل �إلى مفهوم الكواكب.
 -3تنفيذ ورقة العمل ( )5-6يف جمموعات تعاونية؛ للتو�صل �إلى خ�صائ�ص كواكب النظام ال�شم�سي،
ومناق�شتها مع الطلبة.
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ت�سمى الأجرام ال�سماوية التي تدور حول الكواكب؟ وهل هي م�ضيئة
 -4توجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا ّ
بذاتها؟
 -5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها ،والتو�صل �إلى مفهوم الأقمار وخ�صائ�صها.
 -6تقومي تعلم الطلبة  ،امللحق (.)4-6

معلومات �إ�ضافية
�سميت �أقمار غاليليو ،وهي:
 اكت�شف الفلكي (غاليليو) عام 1610م� ,أربعة �أقمار لكوكب امل�شرتي ّتعد �أول �أجرام �سماوية مت
غانيميد ،و�أيو ،ويوربا ،وكالي�ستو .ولهذه الأقمار مكانة خا�صة ،لأنها ّ
اكت�شافها بو�ساطة املقراب.
يعد بلوتو وتابعه قارون و�إير�س من الكواكب القزمة.
 ّعالج
 �أي الكواكب �شبيهة بكوكب الأر�ض؟ ما وجه ال�شبه واالختالف؟�إثراء
 -كيف تو�صل العلماء �إلى معرفة مكونات الكواكب ال�صخرية والغازية؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)6-6قائمة ر�صد.
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الف�صل الثاين:

النظام الشمسي

الدر�س ال�سابع

مكونات �أخرى للنظام ال�شم�سي

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة

يحدد �أجزاء املذنب.
 ّ يف�سرّ �سبب تكون ذيل للمذنب. -يف�سرّ �سبب وجود حزام الكويكبات.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،النظام ال�شم�سي.
استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التفكري الناقد ،حل امل�شكالت.
 -1التمهيد للدر�س بعر�ض ال�شكل ( )17-6من الكتاب املدر�سي ،ثم توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
• ِ�صف ما ت�شاهد يف ال�شكل؟
•ماذا يختلف عن الكواكب والأقمار التي در�ستها �ساب ًقا؟
 -2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ومناق�شتها ،والتو�صل �إلى مفهوم املذنب و�أجزائه.
 -3توجيه الطلبة �إلى وجود ذيلني للمذنب ،وتوجيه ال�س�ؤال الآتي� :إذا علمت �أن الذيل الأيوين مكون من
غازات ،والذيل الغباري مكون من غبار ،ما �سبب اختالف موقعهما؟
 -4توجيه انتباه الطلبة �إلى �أن الذنب الأيوين �أقل كثافة من الذنب الغباري؛ لذا ،يقع �أعاله.
تكون ذيل للمذنب.
 -5اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى �سبب ّ
 -6للدر�س بتذكري الطلبة مبالحظة العلماء بوجود فراغ كبري بني مداري املريخ وامل�شرتي ،ما �أدى �إلى
البحث عن وجود كوكب يف هذا الفراغ ،حيث مت اكت�شاف �أجرام �سماوية ،لكنها �صغرية.
 -7توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما ال�سبب يف عدم وجود كوكب يف هذه الفراغ؟
 -8توجيه الطلبة �إلى و�ضع فر�ضيات مختلفة وجمع البيانات من م�صادرها املختلفة( ،جولة يف الإنرتنت
�إن �أمكن).
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 -9مناق�شة ما تو�صل �إليه الطلبة ،وربطها باحلجم الكبري لكوكب امل�شرتي وجاذبيته املرتفعة ،مع توجيههم
�إلى ت�أمل ال�شكل ( )18-6من الكتاب املدر�سي.
 -10تقومي تعلم الطلبة.

معلومات �إ�ضافية
 ال ُترى املذنبات عندما تكون بعيدة عن ال�شم�س؛ لأنها �أج�سام معتمة وغري م�ضيئة بذاتها.مكونة من �صخور ،فبع�ضها ناري
مكوناتها ،و�إن كانت على العموم ّ
 ميكن تق�سيم الكويكبات ح�سب ّمتحول ،وبع�ضها حديدي ،وبع�ضها كربوين.
عالج
 الربط بني مكونات الكويكبات والنيازك.�إثراء
 عمل بحث عن حزام الكويكبات ،و�أ�سماء بع�ض الكويكبات و�أحجامها.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)7-6سجل و�صف �سري التعلم.

إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل (� ،)17-6صفحة (:)206
 نواة ،هالة ،وذيالن (�أيوين وغباري)يتكون من حبيبات الغبار وهي �أكرث
 الذنب الأيوين ،والذنب الغباري ،الذنب الغباري �أكرث كثافة؛ لأنه ّكثافة من الغازات.
 -نعم ،مت�شابهة ،يرتك للطالب حرية البحث عن التف�سري.
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الف�صل الثاين:

الدر�س الثامن

النظام الشمسي

حزام كايرب ،الغالف املحيط بالنظام ال�شم�سي

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

النتاجات اخلا�صة
يو�ضح املق�صود بحزام كايرب.
 ّيو�ضح املق�صود ب�سحابة �أورت.
 ّ -يف�سرّ اجتاه حركة الأج�سام يف �سحابة �أورت.

التكامل الر�أ�سي
علوم الأر�ض والبيئة ،ال�صف التا�سع ،النظام ال�شم�سي.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التفكري الناقد ،التعلم التعاوين.
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة مبكونات النظام ال�شم�سي ،ثم عر�ض ال�شكل ( )19-6من الكتاب
املدر�سي ،وتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•�أين يقع حزام كايرب؟
•ملاذا �أطلق على هذه الأجرام ا�سم حزام؟
•ما خ�صائ�ص الأجرام ال�سماوية يف هذا احلزام؟
 -2مناق�شة �إجابات الطلبة والتو�صل معهم �إلى مفهوم حزام كايرب ،وخ�صائ�ص الأجرام ال�سماوية يف
هذا احلزام.
 ٣-٣توجيه الطلبة �إلى درا�سة ال�شكل ( )20-6من الكتاب املدر�سي ،ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا
ت�شاهد يف ال�شكل؟
 ٤-٤اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،والتو�صل معهم �إلى وجود �سحابة حتيط بالنظام ال�شم�سي ،وقد �أطلق
عليها ا�سم �سحابة �أورت.
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 ٥-٥توجيه ال�س�ؤال الآتي :مت اكت�شاف مذنبات حتتاج �إلى مدة طويلة من الدوران ،ما العالقة بني هذه
املذنبات واكت�شاف �سحابة �أورت؟ مناق�شة �إجابات الطلبة.
 ٦-٦توجيه الطلبة �إلى البعد ال�شا�سع بني هذه ال�سحابة وال�شم�س ،ثم توجيه ال�س�ؤال الآتي :هل توجد
عالقة بني جاذبية ال�شم�س وحركة الأجرام يف هذه ال�سحابة؟
 ٧-٧مناق�شة �إجابات الطلبة؛ للتو�صل معهم �إلى الت�أثري القليل جلاذبية ال�شم�س على حركة الأجرام يف
تتحرك مبتعدة �أو مقرتبة من ال�شم�س.
�سحابة �أورت ،بحيث قد ّ
 ٨-٨تقومي تعلم الطلبة.

معلومات �إ�ضافية

عالج
 مناق�شة �أوجه ال�شبهه واالختالف بني كوكب بلوتو و�أجرام حزام كايرب.�إثراء
 -مناق�شة وجه ال�شبهه واالختالف بني الأجرام املوجودة يف حزام كايرب ،واملوجودة يف حزام الكويكبات.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)8-6قائمة ر�صد.
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إجابات أسئلة الفصل

�( )1( )1أ)
(( )2د)
(�( )3أ)
�ضخما يجوب �سطح كوكب امل�شرتي.
إع�صارا
� )2أ) متثل البقعة احلمراء �
ً
ً
ب) لأن الكواكب ذات الكثافة القليلة مت ّثل الكواكب الغازية� ،أما الكواكب ذات الكثافة العالية فتم ّثل
الكواكب ال�صخرية.
جـ) لأن تفاعالت االندماج النووي حتدث يف باطن ال�شم�س.
 )3حزام الكويكبات� :أجرام �سماوية �صخرية تدور حول ال�شم�س بني مداري كوكب املريخ وامل�شرتي.
حزام كايرب :حزام من الأجرام وتقع على بعد ( )44وحدة فلكية من ال�شم�س ،وتدور هذه اجل�سيمات
حول ال�شم�س يف مدار �أبعد من مدار كوكب نبتون ،حيث مت اكت�شاف ما يزيد عن  1000جرم.
�سحابة �أورت� :سحابة حتيط بالنظام ال�شم�سي ،كروية ال�شكل تتكون من املواد اجلليدية.
نعم ،ل�سحابة �أورت عالقة باملذنبات ،حيث �إن املذنبات بعيدة املدى م�صدرها من �سحابة �أورت.
 )4يرتك للطالب الفر�صة يف الإجابة والتو�ضيح بناء على مربرات علمية.
جدا،
 )5الرياح ال�شم�سية :تيارات من الدقائق امل�شحونة ب�شحنات موجبة و�سالبة ذات طاقة حركية عالية ًّ
ا�ستطاعت الإفالت من جاذبية ال�شم�س والقادمة من منطقة الإكليل .وعندما ت�صل هذه اجل�سيمات
امل�شحونة منطقة املجال املغناطي�سي للأر�ض ،ف�إنه ي�ؤثر فيها ويحرفها عن م�سارها ،حيث يتمتع املجال
املغناطي�سي ب�شدة كافية ،لأن يجعل اجل�سيمات امل�شحونة ال�رسيعة تبتعد عن الأر�ض ما يحميه من ت�أثريها.
)6
الكثافة
الرتكيب الداخلي
الكواكب /وجه املقارنة
الكواكب الداخلية

مكونات �صخرية

�أكرث كثافة

الكواكب اخلارجية

مكونات غازية

�أقل كثافة

وحدد لها م�سارها الذي ت�سري فيه وال
 )7لأن اهلل �سبحانه وتعالى خلق الكواكب جميعها ب�أحجام معلومة،
ّ
حتيد عنه.
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6

�أوراق العمل

ورقة العمل ()1-6
الدر�س :الكرة ال�سماوية ،معامل الكرة ال�سماوية.
حدد عليها كل من:
مي ّثل ال�شكل الآتي الكرة ال�سماويةّ ،
 -1دائرة ا�ستواء ال�سماء.
 -2القطب ال�سماوي ال�شمايل.
 -3القطب ال�سماوي اجلنوبي.
 -4ال�سمت.
 -5النظري.
 -6دائرة الأفق.
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ورقة العمل ()2-6
الدر�س :معامل الكرة ال�سماوية (دائرة زوال الرا�صد ،دائرة الربوج).
كل من ال�شكلني (�أ) و (ب) ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليهما:
ادر�س اًّ
القطب ال�شمايل ال�سماوي

ال�شم�س
الأر�ض
23.4

ْ

دائرة ا�ستواء ال�سماء

دائرة
الربو

ج

القطب اجلنوبي ال�سماوي

ال�شكل (�أ)
نحو جنم اجلدي

23.4

العمود املقام على املدار

ْ
مدار الأر�ض حول ال�شم�س

مدار ال�رسطان
مدار اجلدي

محور الأر�ض

ال�شكل (ب)
 -1ما اجتاه دوران الأر�ض حول نف�سها وحول ال�شم�س؟
 -2ما قيمة ميالن محور دوران الأر�ض عن العمود املقام على امل�ستوى؟
 -3ما العالقة بني محور دوران الأر�ض ودائرة اال�ستواء؟
اً
�شمال ودائرة ا�ستواء ال�سماء؟ �أين ت�سقط �أ�شعة
 -4ما البعد الزاوي بني ال�شم�س يف �أق�صى ارتفاع لها
ال�شم�س ب�صورة �شبه عمودية يف هذا املوقع؟ ماذا يكون الف�صل عندها؟
جنوبا ودائرة ا�ستواء ال�سماء؟ �أين ت�سقط �أ�شعة
 -5ما البعد الزاوي بني ال�شم�س يف �أق�صى انخفا�ض لها
ً
ال�شم�س ب�صورة �شبه عمودية يف هذا املوقع؟ ماذا يكون الف�صل عندها؟
 -6ما الأيام التي يحدث فيها تقاطع دائرة الربوج مع دائرة ا�ستواء ال�سماء؟
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ورقة العمل ()3-6
الدر�س :الإحداثيات ال�سماوية اال�ستوائية.
وحدد عليها القطب ال�سماوي ال�شمايل ،والقطب
 -1ار�سم كرة �سماوية حتيط بالكرة الأر�ضية،
ّ
ال�سماوي اجلنوبي ،ودائرة ا�ستواء ال�سماء.
�سماويا ما داخل الكرة ال�سماوية ودائرة ال�ساعة.
جرما
ًّ
 -2ار�سم ً
 -3ار�سم ًّ
خطا من مركز الأر�ض �إلى نقطة تقاطع دائرة ال�ساعة للجرم مع دائرة اال�ستواء ،وليكن هذا
اخلط (�أ).
 -4ار�سم ًّ
خطا من مركز الأر�ض �إلى اجلرم ال�سماوي ،وليكن هذا اخلط (ب).

( الزاوية املح�صورة بني اخلطني (�أ ،ب) هي زاوية امليل اال�ستوائي لذلك اجلرم).
وحدد نقطة االعتدال الربيعي عليها ،ماذا مت ّثل هذه النقطة؟ وماذا مي ّثل خط
 -5ار�سم دائرة الربوج،
ّ
ال�ساعة املار فيها؟
 -6ار�سم ًّ
خطا من مركز الأر�ض �إلى نقطة االعتدال الربيعي ،وليكن هذا اخلط (ج).
( الزاوية املح�صورة بني اخلطني (ج� ،أ) هي زاوية ال�صعود امل�ستقيم ،وتقا�س من نقطة االعتدال
الربيعي نحو ال�رشق).
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ورقة العمل ()4-6
الدر�س :ال�شم�س.
حدد موقع عن�رصي الهيدروجني والهيليوم ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
بالرجوع �إلى اجلدول الدوريّ ،
 -1ما العدد الذري والكتلي لكل منهما؟
 -2اكتب معادلة االندماج النووي التي حتدث يف ال�شم�س.
 -3ما التغري الذي يحدث يف كل من العددين الذري والكتلي يف املعادلة ال�سابقة؟
 -4ما قيمة الفرق يف الكتلة بني املواد املتفاعلة واملواد الناجتة؟
 -5اعتما ًدا على قانون حفظ املادة والطاقة ،ماذا حدث لفرق الكتلة بني املواد املتفاعلة والطاقة؟
علما ب�أن:
ً
2
الطاقة املكافئة = كتلة املادة × (�رسعة ال�ضوء يف الفراغ) .
الطاقة بوحدة اجلول.
الكتلة بوحدة الكيلوغرام.
ال�رسعة تقا�س بوحدة م/ث.
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ورقة العمل ()5-6
الدر�س :الكواكب وتوابعها.
ن�سميها؟
� -1إذا علمت �أن للكواكب الداخلية �أ�سطح �صلبة ،ماذا ميكن �أن ّ
 -2ما الكواكب الداخلية؟
ن�سميها؟
� -3إذا علمت �أن الكواكب اخلارجية لها �أ�سطح غازية ،ماذا ميكن �أن ّ
 -4ما �أ�سماء الكواكب اخلارجية؟
 -5ما اخل�صائ�ص املميزة لكل من الكواكب الآتية:
•زحل.
•امل�شرتي.
•الزهرة.
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ا�سرتاتيجيات التقومي

اسم الدرس :الكرة السماوية ،معالم الكرة السماوية.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)1-6قائمة ر�صد.
الرقم
1
2
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املعايري
مييز بني احلركة احلقيقية واحلركة الظاهرية.
ّ
مييز بني الكرة ال�سماوية والقبة ال�سماوية.
ّ

3

يحدد عل��ى الك��رة ال�سماوية ،القط��ب ال�سماوي
ّ
ال�شمايل واجلنوبي.

4

يحدد على الكرة ال�سماوية دائرة ا�ستواء ال�سماء.
ّ

5

يحدد على الكرة ال�سماوية ال�سمت والنظري.
ّ

6

يحدد على الكرة ال�سماوية دائرة الأفق.
ّ

نعم

التقدير

ال

اسم الدرس :معالم الكرة السماوية (دائرة زوال الراصد،دائرة البروج).

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي (� :)2-6سلم تقدير.
الرقم

املعايري

1

يحدد منحنى الزوال على الكرة ال�سماوية.
ّ

2
3

يحدد دائرة الزوال على الكرة ال�سماوية.
ّ

يحدد دائرة الربوج على الكرة ال�سماوية.
ّ

4

يحدد امليل اال�ستوائي لل�شم�س.
ّ

5

ممتاز

التقدير
جيد

�ضعيف

يحدد موقع الف�صول الأربعة على الكرة
ّ
ال�سماوية.
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اسم الدرس :الشرق الجغرافي الحقيقي ،حركة القبة السماوية الظاهرية.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات
�أداة التقومي (� :)3-6سجل و�صف �سري التعلم

اال�سم........................................... :
تاريخ ت�سجيل املالحظات/ / :
تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:

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

الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................
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مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................

اسم الدرس :اإلحداثيات السماوية االستوائية.

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي ( :)4-6اختبار ق�صري.
حول احداثيات ال�صعود امل�ستقيم �إلى الوحدات املقابلة لها:
ّ
º 60 `34 ``60 -1
º 15 `17 ``45 -2
 28 -3ثانية 4 ،دقائق� 3 ،ساعات.
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اسم الدرس :الشمس.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)5-6قائمة ر�صد.

املعايري

الرقم
1

يو�ضح مفهوم وحدة فلكية واحدة ،وال�سنة ال�ضوئية.
ّ

2

يح�سب حجم ال�شم�س.

3

يو�ضح م�صدر الطاقة يف ال�شم�س.
ّ

4

يو�ضح تركيب ال�شم�س وطبقاتها.
ّ

5
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يف�سرّ بع�ض الظواهر املرتبطة بال�شم�س ،مثل :الرياح ال�شم�سية ،والبقع
ال�شم�سية ،وال�شفق القطبي.

التقدير
نعم ال

اسم الدرس :الكواكب وتوابعها.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)6-6قائمة ر�صد.
الرقم

املعايري

1

يو�ضح املق�صود بالكواكب ال�سيارة.
ّ

2

يقارن بني الكواكب الداخلية والكواكب اخلارجية.

3

يذكر بع�ض اخل�صائ�ص الفيزيائية للكواكب.

4

يو�ضح املق�صود بالأقمار.
ّ

نعم

التقدير

ال
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مكونات أخرى للنظام الشمسي.
اسم الدرسّ :

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي (� :)7-6سجل و�صف �سري التعلم.

اال�سم........................................... :
تاريخ ت�سجيل املالحظات/ / :
تع ّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في:

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

الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها):
.....................................................................................
مالحظات المعلم /المعلمة:
		
..........................................
		
..........................................
		
..........................................
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مالحظات الطالب /الطالبة:
.....................................
.....................................
.....................................

اسم الدرس :حزام كايبر ,الغالف المحيط بالنظام الشمسي.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي ( :)8-6قائمة ر�صد.
الرقم

املعايري

1

يو�ضح املق�صود بحزام كايرب.
ّ

2

يو�ضح املق�صود ب�سحابة �أورت.
ّ

3

يف�سرّ اجتاه حركة الأج�سام يف �سحابة �أورت.

نعم

التقدير

ال
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قائمة املراجع
أول :املراجع العربية
� اً

�-1إدوارد �أ .كيلر ,اجليولوجيا البيئية ,وزارة التعليم العايل� ,سل�سلة الكتب اجلامعية املرتجمة  -العلوم الأ�سا�سية,
اململكة العربية ال�سعودية ,العبيكان للن�رش.2014 ,
�-2إدوارد جي تاربوك ,فريدريك كي لوجتين�س ,ديني�س تازا ,الأر�ض :مقدمة يف اجليولوجيا الفيزيائية ,وزارة
التعليم العايل� ,سل�سلة الكتب اجلامعية املرتجمة  -العلوم الأ�سا�سية ,اململكة العربية ال�سعودية ,العبيكان
للن�رش.2014 ,
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-4جون جريبني ،املجرات ،ترجمة محمد فتحي خ�رض ،م�ؤ�س�سة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،م�رص،
.2015
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.2009
�-7سامح غرايبة ،ويحي فرحان ،املدخل �إلى العلوم البيئية ،دار ال�رشوق ،عمان.2000 ،
-8عاي�ش زيتون� .أ�ساليب تدري�س العلوم ,ط  ,7دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع ,عمان.2013 ,
-9عبد ال�سالم غيث ،علم الفلك ،عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا ،جامعة الريموك ،الأردن،
.1992
 -10عبد القادر عابد ،جيولوجية الأردن وبيئته ومياهه ،الطبعة الثانية ،نقابة اجليولوجيني الأردنيني ،عمان،
الأردن.2000 ،
 -11عبد القادر عابد ،وغازي ال�سفاريني� ،أ�سا�سيات علم البيئة ،دار وائل ،عمان.2003 ،
 -12غازي ال�سفاريني ,مبادئ اجليولوجيا البيئية ،الطبعة  ،1دار الفكر ،عمان.2009 ,
 -13غازي ال�سفاريني ,وعبد القادر عابد� ,أ�سا�سيات علم الأر�ض ,دار الفكر ,عمان.2010 ,
 -14فواز الأزكي ,املو�سوعة اجليولوجية الكاملة  -من الألف �إلى الياء ,دار حوران للطباعة والن�رش� ,سوريا,
.2006
 -15محمد النواوي ,و�أمين كردي ,وح�سني الطرابل�سي ,مقدمة يف علم الفلك ,جامعة امللك �سعود,
الريا�ض.2011,
 -16محمد با�سل الطائي� ،صريورة الكون ،عامل الكتب احلديث� ،إربد ،الأردن.2008 ،
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