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املـقـدمـة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اآله  وعلى  الأمني،  النبي  محمد  �شيدنا  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
و�شحبه اأجمعني، وبعد ...

زمالءنا املعلمني وزميالتنا املعلمات:
ليكون  لل�شف احلادي ع�رش؛  الأر�س والبيئة  املعلم ملبحث علوم  اأيديكم دليل  ن�شع بني 
معيًنا على تدري�س كتاب الطالب مبا ينا�شب الأ�ش�س واملعايري التي ُبِنَي عليها هذا الكتاب، ومبا 

ينا�شب طبيعة املتعلمني وم�شتوياتهم. 
اإلى تعليم فّعال، وبيئة  ا على م�شاعدتكم على الرتقاء باإدارتكم ال�شفية و�شوًل  وحر�شً
املنحى  الدليل  اتخذ  الأف�شل،  النحو  على  التعلم  نتاجات  حتقيق  على  ُتعني  زة  محفِّ تعلمّية 
التدري�س  ا�شرتاتيجيات  وفق  ال�شفية  لالإجراءات  تطبيقية  مناذج  فت�شمن  اأ�شا�ًشا؛  التطبيقي 
املتنوعة وا�شرتاتيجيات التقومي، لدرو�س كتاب الطالب؛ لتكون منوذًجا تهتدون به لتنفيذ تلك 
الدرو�س. علًما باأن هذه النماذج هي لال�شرت�شاد فقط، فلكم اأن تنفذوها كما هي، ولكم اأن 
تعدلوا فيها مبا ينا�شب طلبتكم وينا�شب بيئتهم التعلمية، فالغاية لي�شت الإجراءات يف حد ذاتها 
واإمنا الغاية اتخاذ تلك الإجراءات و�شيلة لتحقيق التفاعل الإيجابي بينكم وبني الطلبة من جهة، 
وبني الطلبة اأنف�شهم من جهة اأخرى، وتوفري فر�س التعلم للطلبة جميعهم مبا ينا�شب ميولهم 

واجتاهاتهم وقدراتهم؛ و�شوًل اإلى تعليم نوعي متميز.
ا منوذًجا لتحليل املحتوى ومنوذًجا للخطة   وتعزيًزا للمنحى التطبيقي، ت�شمن الدليل اأي�شً
الف�شلية مت تطبيق كل منهما على وحدة واحدة فقط؛ لتكون منوذًجا ت�شرت�شدون به للتخطيط 

ال�شليم لدرو�شكم. 
ومل�شاعدتكم على تق�شيم احل�ش�س املخ�ش�شة لتدري�س الكتاب وتوزيعها بح�شب الدرو�س 
على نحو واقعي فاعل، اأ�شفنا تق�شيًما مقرتًحا يبني عدد احل�ش�س املخ�ش�شة لكل در�س على 

مدار العام الدرا�شي، وذلك يف فاحتة هذا الدليل بعد هذه املقدمة.
ا ملحًقا لإجابات الأ�شئلة الواردة يف كتاب الطالب؛ ل�شبط تلك  وقد �شّمنا الدليل اأي�شً

الإجابات وعدم الجتهاد فيها مبا يحقق العدالة يف التعلم.    
�شاأنه  املعلمات، احلر�س على كل ما من  املعلمني وزميالتنا  ناأمل منكم زمالءنا  واأخرًيا، 

الرتقاء بتعلم الطلبة. 
واهلل ويل التوفيق

املوؤلفون
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ت: 8 - 49                        عدد احل�س�ص: 14                        الفرتة الزمنية:   /  /          اإلى :   /   / 
الوحدة الأولى: املواد الأر�سية ال�سلبة                        ال�سفحا

صليــة
طــة الف

الخ

ي ع�شر 
حلاد

ف: ا
ال�ش

لأول
الف�شل الدرا�شي: ا

لأر�ض والبيئة
ث: علوم ا

ح
املب

ت
النتاجا

ت 
املواد والتجهيزا

)م�سادر التعلم(
ت 

ا�سرتاتيجيا
التدري�ص

التقويـم
اأن�سطة مرافقة

التاأمل الذاتي 
حول الوحدة

ال�سرتاتيجيات
ت

الأدوا

ب.
ب الطال

- كتا
- عّينـــات معادن       

    متنوعة.
- بلـورات خ�شبية     
    اأو بــال�شتيكيـــة  

     لبع�س املعادن.
- عينــات �شخور     

    متنوعة.

- التدري�س املبا�رش .
- حـــــــــــــــل 
ت 

    امل�شـكــــال
    وال�شتق�شاء.

- التعــلــــــم يف 
    جمموعات.

- التعلــــــم عن 
    طــــــــــــريق 

    الن�شاط.
- التفكري الناقد. 

- التقــــــــومي 
    املعتمد على 

    الأداء.
- الـــــــورقـة 

    والقلم.
- املالحظة.
- التوا�شل.

- مــــــراجـعة 
    الذات.

- قائمة ر�شد.
- �شلم تقدير.

- �شلم تقـــــدير  
   لفظي.

ف 
- �شجل و�ش

    �شري التعلم.
- �شجل ق�ش�شي.

- ا�شـــتــــــــــخــــــــــدام 
ت والأجــــهـــــزة 

الأدوا
اخلــــا�شــــــة بــــدرا�شة 
بعــــــ�ــس اخل�شـــــائ�س 
الفيــــــــزيـــــــائيـــــة 
والــكــــيـمـيـــــــائــيــة 

للمعادن. 
- التعبــيــــر عــن البنـــــاء 
ت 

الداخلي لبلـــــــــــورا
الــمــــعــــــــــــــــادن 
ت 

بــــالــمج�شـمــــــــــا
اخل�شبيــــة اأو البال�شتيكية 
ت اأو 

التــي متثــل الــذرا
ت.

الأيونا

- اأ�شعر بالر�شا عن:
................
................

ت:
- التحديا

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

- مقرتحات التح�شني:
................
................

- 
ّــــح املق�شــــــود بكـــل  يو�ش
مــن: البنيــــــة البلوريــــــــة، 
والبلـــــــــــورة، واملعـــــدن، 

ت بينها. 
 -والعالقا

يحــــــّدد عنا�ــرش ال�شكــــــل 
 -اخلارجي للبلورة.

ت املعــــادن 
ف جمموعـــا

ي�شّن
 -وفق مكوناتها الكيميائية.

ف اخل�شائـــــــ�ــس 
يتــعـــــــّر

الفيزيائــيــــــــة للمعـــــــادن، 
يف حتديد ا�شم 

وي�شتخدمهــــا 
 -املعدن.

 ميّيــز ن�شيــج ال�شخــور النارية 
الباطنية وال�شطحية عن طريق
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ت 
- القيــــــام برحـــــــال

جــــيـــولوجيـــة اإلـــــى 
منـــاطـــق مختلفـــة من 
البيئــة املحيطـــة جلمــع 
ت مختلـــفــــــة 

عـينـــــا
مـــــــن املـــعـــــــــــادن 
والــ�شــــخـــــــــــــور 
ودرا�شتهــــــــا وتــعرفها 

وت�شنيفها.
ف 

- تاأ�شـــيـــ�س متـــحــــ
جيولوجي يف املــدر�شة، 
ت مختلفة 

يحوي عينـــا
من املعادن وال�شخور.

الربــــــط بيـــــن عـــمـــــــــق 
الـــتــــبــلـــــور  ومـــعــــــــدل 
ت مع 

التــــــربيد وحجم البلورا
 -ذكر اأمثلة.

ف ال�شــــخور النارية 
ي�شنـّـــــ

 -وفق ن�شيجها.
ف �شل�شلــة تفاعــل بوين 

ي�شــ
ف تكون املعادن بعملية 

وظرو
 -التبلور اجلزئي.

يحّدد اأهـــــم املعادن املميــزة 
لل�شـــخور النـــارية، وي�شنفها 

وفق مكوناتها املعدنية.
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ال�سرتاتيجيات
ت

الأدوا

- 
ب 

ف ال�شخور النارية املختلفة بح�شــ
ي�شتنتج ت�شني

 -ن�شبة ال�شليكا.
ف ال�شخور الر�شوبية مع الأمثلة.

ف اأ�ش�س ت�شني
 -يتعّر

 -يربط بني نوع ال�شخر الر�شوبي ون�شاأته.
يف�رش بع�س معـــامل ال�شــــــــخور الر�شــــــــوبيـــــة، 

ك.
ت امل�شوؤولة عن ذل

 -والعمليا
ف مفهوم التحول وعوامل التحول.

 -يتعّر
ث المتداد 

ف اأنواع التحول املختلفة مـن حيـــ
يتعّر

 -اجلغرايف وعوامل التحول.
ف ال�شخور املتحـــولة اعتمـــاًدا على الن�شيـــج ، 

ي�شّن
 -مع ذكر الأمثلة.

ف مفهوم الرتبـــة  ومكوناتهـــا واآفاقها املختلفة.
 -يتعّر

ح العوامل املوؤثرة يف تكون الرتبة.
ّ  -يو�ش

يقّدر الأهمية الإقت�شادية لبع�س املواد الأر�شية ال�شلبة 
يف الأردن.
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عنوان الوحدة: املواد الأر�سية ال�سلبة                     

ت
املفردا

املفاهيم 
ت

وامل�سطلحا
املفاهيم احلقائق 

ت والأفكار
والتعميما

ت
املهارا

الأ�سئلة والأن�سطة 
ت

والتدريبا
الر�سوم 

والأ�سكال
القيم 

ت
والجتاها

املواد الأر�شية ال�شلبة        
املعـــدن، البلـــورة، الوجه البلوري، 
احلافــة البلـــورية، الزاوية املج�شمة، 
الزاويـــة بـني الوجـــهني، الربيـــق، 
النف�شــــام، املكـــ�رش، املغناطي�شية، 
ال�شخـــور النـــارية، املمال احلراري 
الأر�شـــي، الن�شيــج، �شل�شلة تفاعل 
بويـــن، ال�شـخور الر�شوبية، الطبقية 
ت النيم، ال�شخور 

املتدرجة، عالما
املتحولة، التحول الإقليمي، التحول 
التما�شي، التحول بالدفن، التورق، 

الرتبة، مقطع الرتبة، الأفق.

- 
املعــــدن هو كــــل 
مـــادة طبيعية �شلبة 
متجان�شـة من اأ�شل 
غـري ع�شــــوي، لها 
ب داخـــــلي 

ترتـيـــ
ب 

منتظــــم، وتركيـ
 -كيميائي محدد.

البلورة مادة محاطة 
من اخلارج باأ�شطح 
م�شتـويـــة ت�شـــمى 

 -الأوجه البلورية.
ال�شـــــخر مــــــادة 
�شلبة تتكـــون من 
واحـــد اأو 

معدن 
جمموعة من املعادن 
املرتابطــــة بـــع�شها 

ببع�س.

- 
 -املالحظة. 
ب. 

 -التجري
 -التحليل العلمي.
 -حل امل�شكالت.

 -التفكري الناقد.
قــــراءة الأ�شكال 
والر�شوم وال�شور 
واجلـــــــــداول  
 -والر�شوم البيانية.

 -ال�شتدلل.
 - التف�شري.

 - التنبوؤ.
بناء الفر�شيات.

اأ�شئلة 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(
اأ�شئلة اجلدول )6-1(.

 ،)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(

- تقديــر  املـــــوارد   
    الطبيعية.
- التفكر.
- التاأمل.

- ال�شتب�شار.
- التربير العلمي.

- التحليل العلمي.
- املناق�شـة  واملجادلة  

    العلمية.
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مفردات الدليل

التدري�ص املبا�رش: در�س م�شّمم وموّجه من قبل املعلم، تقّدم فيه املادة عن طريق توجيه الأ�شئلة.	•
ا يف التعلم؛ بق�شد حتقيق هدف 	• التعلم التعاوين: يعمل الطلبة �شمن جمموعات، مل�شاعدة بع�شهم بع�شً

م�شرتك اأو واجب ما، ولكن يتوقع من كل طالب اأن يبدي م�شوؤولية يف التعلم، واأن يتولى العديد من 
الأدوار داخل املجموعة.

املعلومات 	• حتليل  طريق  عن  اعتقاد؛  اأو  راأي  �شحة  على  للحكم  عملي  ذهني  ن�شاط  الناقد:  التفكري 
وفرزها واختبارها؛ بهدف التمييز بني الأفكار الإيجابية وال�شلبية.

متحي�شها 	• اإليهم  ويطلب  للطلبة،  وواقعية  حقيقية  وم�شائل  ق�شايا  تقدمي  على  تقوم  امل�سكالت:  حل 
ومعاجلتها باأ�شلوب منظم.

ال�ستق�ساء: منط من التعلم املوّجه ذاتيًّا، يتحّمل فيه الطلبة م�شوؤولية تعلمهم عن طريق ا�شتخدام مهارات 	•
واجتاهات لتنظيم املعلومات وتقوميها، من اأجل توليد معلومات جديدة.

)معارف، 	• وتنوعها  ب�شموليتها  وتتميز  الطلبة،  يحّققها  اأن  يتوقع  خا�شة  نتاجات  التعلم:  نتاجات   
ومهارات، واجتاهات(، وتعّد مرجًعا للمعلم؛ اإذ ُيبنى عليها املحتوى. وتعّد ركيزة اأ�شا�شية للمنهاج، 
اأدوات  وبناء  التدري�س،  ا�شرتاتيجيات  املنا�شبة، واختيار  التعليمية  املواقف  مناذج  ت�شميم  وت�شهم يف 

التقومي املنا�شبة لها.
مراعاتها 	• يجب  التي  وال�شالمة،  بالأمن  اخلا�شة  والحتياطات  الإر�شادات،  العامة:  ال�سالمة  اإجراءات 

عند تنفيذ املوقف التعليمي.
اإجراءات التنفيذ: اإجراءات تهدف اإلى تنظيم املوقف التعليمي و�شبطه؛ لت�شهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة.	•
معلومات اإ�سافية: معلومات اإثرائية �رشورية موجزة، ذات عالقة باملحتوى، موّجهة للمعلم والطالب، 	•

اإثراء معارف املعلم باملحتوى؛ بق�شد  اإثارة دافعية الطالب وم�شاعدته على التعلم، واإلى  اإلى  تهدف 
اإر�شاده عرب ا�شتخدام م�شادر تعليمية اأخرى متنوعة.

عدد احل�س�ص: املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق النتاجات اخلا�شة.	•
ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته: اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم اأو الطلبة لتقومي املوقف 	•

التعليمي، وقيا�س مدى حتقق النتاجات، وهي عملية م�شتمرة يف اأثناء تنفيذ املوقف التعليمي، وميكن 
تطويرها اأو بناء مناذج اأخرى مت�شابهة ليجري تطبيقها بالتكامل مع اإجراءات اإدارة ال�شف.
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التكامل الراأ�سي والأفقي: التكامل الراأ�شي يعني ربط املفهوم مبفاهيم اأخرى �شمن م�شتويات املبحث 	•
نف�شه، اأما التكامل الأفقي فيعني الربط باملباحث الأخرى.

معلوماتهما 	• زيادة  بهدف  اإليها؛  الرجوع  واملعلم  للطالب  ميكن  تعليمية  م�شادر  التعلم:  م�سادر 
وخرباتهما، والإ�شهام يف حتقيق النتاجات، وت�شمل: كتًبا، ومو�شوعات، ومواقع اإنرتنت، وزيارات 

ميدانية،... اإلخ.
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الإطار النظري الرتبوي

: ا�ستراتيجيات التدري�ص  اأولاً
تعّرف ا�شرتاتيجيات التدري�س باأنها خطة ت�شف الإجراءات التي يقوم بها املعلم  واملتعلم  لتحقيق نتاجات 
الدر�س يف الغرفة ال�شفية،  وتت�شّمن توظيف ا�شرتاتيجيات عدة؛ لذا، فاإن توظيف هذه ال�شرتاتيجيات 
املواقف  يف  املتوافرة  والإمكانات  الدر�س  مو�شوع  على  تعتمد  اأنها  كما  اآخر،  اإلى  معلم  من  يختلف 

التعليمية التعلمية؛ لذا، ل بد من تنويع ا�شرتاتيجيات التدري�س واإعطاء دور اأكرب للمتعلم.
ويف ما ياأتي، و�شف مخت�رش ل�شرتاتيجيات التدري�س املعتمدة يف هذا الدليل:

1- التدري�ص املبا�رش
الفروق  مراعاة  مع  للمتعلمني  املعرفة  تقدمي  يف  اأ�شا�شي،  ب�شكل  املعلم  دور  على  ترّكز  ا�شرتاتيجية 

الفردية بينهم .
ومن اأمثلة فعاليات ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رش، ما ياأتي:

اأ- محا�رشة.
ب- اأ�شئلة واإجابات.
جـ- بطاقات خاطفة.

د- اأوراق عمل.
هـ- العمل يف الكتاب املدر�شي.

و- �شيف زائر.
ز- حلقة بحث.

ح- عر�س عملي.
ط- تدريبات ومتارين.

2- حل امل�سكالت
ا�شرتاتيجيه للتعلم، تقوم على توظيف اخلربات واملعلومات باأ�شلوب منظم؛ لتحقيق نتاجات التعلم، 

وبا�شتخدام خطوات حل امل�شكلة كما ياأتي:
اأ- ال�شعور بامل�شكلة.

ب- حتديد امل�شكلة و�شياغتها يف �شورة اإجرائية قابلة للحل.
جـ- جمع املعلومات والبيانات ذات ال�شلة بامل�شكلة.

د- و�شع الفر�شيات.
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هـ- اختبار الفر�شيات.
و- الو�شول اإلى حل امل�شكلة.

ز- ا�شتخدام الفر�شية بو�شفها اأ�شا�ًشا للتعميم يف مواقف مماثلة.
3- التعلم التعاوين

ا�شرتاتيجيه للتعلم، يوزع فيها املتعلمون يف جمموعات متجان�شة مكّونة من )2-5( اأفراد، بعد اأن 
ا لزيادة تعلمهم من اأجل حتقيق  يتلقوا تعليمات من املعلم، بحيث يعمل املتعلمون مع بع�شهم بع�شً

نتاجات الدر�س.
ومن اأمثلة فعاليات ا�شرتاتيجيه التعلم التعاوين، ما ياأتي:

اأ- املناق�شة.
ب- املقابلة.

جـ- ال�شبكة.
د- الطاولة امل�شتديرة.

هـ- تدريب زميل.
و- فكر، وانتق زمياًل، و�شارك.

4- التعلم عن طريق الن�ساط
التعلم عن طريق العمل، وتت�شّمن مهمات واأ�شئلة لالإ�شهام يف تعلم موّجه  ا�شرتاتيجية ترّكز على 

ذاتيًّا.
ومن اأمثلة فعاليات ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط، ما ياأتي:

اأ- املناظرة.
ب- اللعب.

جـ- الزيارة امليدانية.
د- تقدمي العرو�س ال�شفوية.

هـ- املناق�شة �شمن فريق.
و- التعلم بامل�شاريع.

ز- الدرا�شة امل�شحية.
ح- الق�شة.

ط- لعب الأدوار.
ي- التمثيل والدراما.
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5- ال�ستق�ساء
اخلم�شة  املظاهر  طريق  عن  واحلقائق،  واملعلومات  املعرفة  عن  بالبحث  ُتعنى  للتعلم،  ا�شرتاتيجية 
لال�شتق�شاء، حيث ينخرط املتعلم يف اأ�شئلة متعلقة بنتاجات الدر�س، ثم يعطي الأولوية للدليل عند 
ثّم  العلمية،  باملعرفة  تف�شرياته  ويربط  الدليل،  من  التف�شريات  ي�شوغ  حيث  الأ�شئلة،  عن  الإجابة 

يتوا�شل مع اأقرانه ويربر تف�شرياته.
6- التفكري الناقد

ا�شرتاتيجية للتعلم، تقوم على ن�شاط عقلي هادف محكوم بقواعد املنطق وال�شتدلل، يوؤدي اإلى 
نواجت ميكن التنبوؤ بها، وغايته التحقق من ال�شيء وتقوميه؛ ا�شتناًدا اإلى معايري مقبولة. ويت�شّمن التفكري 

الناقد مهارات التحليل والتقومي التي تعّد جزًءا من مهارات التفكري العليا وفق ت�شنيف بلوم.

ثانياًا: اأنماط التعلم
تعّد اأمناط التعلم طرائق مختلفة يتعلم عن طريقها املتعلم، حيث يت�شّمن منوذج )VAK( اأمناط تعلم 

وفق احلوا�س )ب�رشي، �شمعي، حركي(.
ويف ما ياأتي و�شف مخت�رش لأمناط التعلم:

1- النمط الب�رشي: التعلم عن طريق امل�شاهدة، والقراءة، وال�شور، واخلرائط.
2- النمط ال�شمعي: التعلم عن طريق ال�شمع، واملناق�شة، وال�شتماع برتكيز للمعلومة وحفظها.

وبرامج  والألعاب،  امليدانية،  والرحالت  والتجارب  احلركة،  طريق  عن  التعلم  احلركي:  النمط   -3
احلا�شوب.

ثالثاًا: الذكاءات المتعددة
ما  بينهم،  الفردية  والفروق  املتعلمني  قدرات  مراعاة  اأهمية  على  الدرا�شات  من  العديد  اأكدت   لقد 
يدفع املعلم اإلى اإدراك هذه الفروق يف اأثناء تدري�شه وعمل مواءمة بينها وبني ا�شرتاتيجيات التدري�س 

امل�شتخدمة، وذلك للو�شول باملتعلمني اإلى احلد الأمثل فى الأداء. 
ويف ما ياأتي و�شف مخت�رش للذكاءات املتعددة:

1- الذكاء اللغوي
ا�شتخدام الكلمات بفاعلية �شواء اأكان  �شفويًّا اأم كتابيًّا، وي�شتخدم هذا الذكاء فى ال�شتماع والكتابة 

والقراءة والتحدث.
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2- الذكاء الريا�سي – املنطقي
ا�شتخدام الأرقام بفاعلية، والتعّرف اإلى العالقات املجردة وعمل عالقات وارتباطات بني مختلف 

املعلومات.
3- الذكاء املكاين

اإدراك العامل، وفهم وحتليل العالقات بني الأ�شكال الهند�شية.
4- الذكاء احلركي- اجل�سمي 

ا�شتخدام اجل�شم للتعبري عن امل�شاعر والأفكار. 
5- الذكاء املو�سيقي 

التعبري عن الأ�شكال املو�شيقية، واإدراكها.   
6- الذكاء الجتماعي 

فهم الآخرين، واإدراك الفروق بني املتعلمني وما يت�شل بدوافعهم وم�شاعرهم خا�شة.
7- الذكاء الذاتي

معرفة الذات وفهمها، والت�رشف على اأ�شا�س هذه املعرفة.
8- الذكاء الطبيعي

فهم الطبيعة، والتمييز بني الأ�شياء احلية وغري احلية.
9- الذكاء الوجودي 

توجيه الأ�شئلة ملعرفة اأ�رشار الوجود.

رابعاًا: التعامل مع ذوي الحتياجات الخا�سة
1- الطلبة املتفوقون

اأ – اإجراء تعديل يف م�شتويات الأن�شطة، حني يكت�شف املعلم ما يدل على وجود طالب متفوق؛ 
الطلبة  عند  التحدي  وتولّد  الطالب،  هذا  عند  التفوق  حاجات  مع  الأن�شطة  هذه  لتتنا�شب 
الآخرين، اإذ اإن الأن�شطة التي تكون دون م�شتوى قدرات الطالب املتفوق؛ توؤدي اإلى تراجع 

اهتمامه، واإلى هبوط م�شتوى الدافعية عنده.
ب – اإعالم اأولياء اأمور الطلبة املتفوقني على نحو دوري وم�شتمر، عن الأن�شطة اخلا�شة بهوؤلء 
والإمكانات  املنا�شب  اجلو  توفري  ناحية  من  املتفوقني  اأبنائهم  جتاه  دورهم  وتو�شيح  الطلبة، 

املطلوبة واملنا�شبة؛ لتنمية مواهبهم وقدراتهم ورعايتها.
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2- الطلبة الذين يعانون من ا�سطرابات نطقية 
اأ – التحّلي بال�شرب و�شعة ال�شدر يف اأثناء ال�شتماع للطالب، كي ل ي�شعر بالإحباط، فال يتحدث يف 
املرات القادمة، كما اأن لل�شرب وح�شن الإ�شغاء اأكرب الأثر يف اجلانب الرتبوي والنف�شي للطالب، 

كي يظل قادًرا على ال�شتمرار يف اأدائه الناجح.
ب – جتّنب م�شاعدة الطالب يف اأثناء كالمه بنطق الكلمة بدًل منه، اأو تكميلها عنه حني يتلعثم يف 

نطقها؛ لأن ذلك يوؤدي اإلى تعري�شه للحرج وال�شطراب.
جـ – جتّنب اإجبار الطالب على اإعادة الكلمة التي يلثغ اأو يتلعثم يف نطقها اأمام الآخرين.

د – جتّنب التوجيه والتدريب ال�شارمني؛ لأنهما يزيدان ال�شغوطات النف�شية على الطالب وي�شببان 
له القلق.

هـ – توجيه الطلبة العاديني اإلى عدم ال�شتهزاء بالطالب الذي يعاين من �شعوبة يف النطق.
الذي  اجلماعي  العمل  امل�شاركة يف  على  نطقية  ا�شطرابات  من  يعاين  الذي  الطالب  – ت�شجيع  و 

ي�شاعده على التغلب على ال�شعوبات النطقية التي يواجهها قدر الإمكان.
ز – ا�شتخدام اللغة ال�شليمة يف مخاطبة الطالب يف كل املواقف، وجتّنب تكرار ما ي�شدر عنه من 

نطق غري �شليم.
3- ذوو الحتياجات الب�رشية

اأ – توفري الإ�شاءة املنا�شبة يف اأماكن جلو�س الطالب، بحيث ل تكون خافتة.
ب – احلر�س على اأن تكون الإ�شاءة على جانبي الطالب، يف اأثناء جلو�شه ل اأمامه مبا�رشة، اإ�شافة 

اإلى التاأكد من جلو�شه جانب النافذة؛ ل�شمان الإ�شاءة اجليدة.
والعد�شات،  كامل�شجالت  ال�رشورة؛  عند  املعينة  الأدوات  ا�شتعمال  على  الطالب  ت�شجيع   – جـ 

وارتداء النظارات الطبية با�شتمرار.
د – اإعطاء هذا الطالب وقًتا اأطول من الوقت الذي يعطى للطلبة العاديني؛ ليتمكن من اأداء املهمات 

التي يكّلف بها.
4- ذوو الحتياجات احلركية

اأ – اإيالء الطالب ذي ال�شعوبات احلركية الهتمام الكايف، يف احلدود واملواقف املنا�شبة.
ب – توفري البدائل من الأن�شطة واملواقف املالئمة لإمكاناته وقدراته واحتياجاته.

جـ – العمل على رفع معنوياته؛ عن طريق اإقناعه بالقيام بالإجناز ال�شليم مثل غريه من الطلبة العاديني، 
وتكليفه مبهمات تنا�شب اإمكاناته.
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5- الطلبة �سعاف ال�سمع 
اأ – التحدث ب�شوت م�شموع، بحيث ل يكون مرتفًعا، ولتكن �رشعتك بالكالم متو�شطة.

ب – اإعادة �شياغة الفكرة اأو ال�شوؤال؛ لي�شبح اأكرث و�شوًحا للطالب ال�شعيف ال�شمع.
والأقالم  ال�شفافيات  ذلك  يف  مبا  املمكن،  الأق�شى  احلد  اإلى  الب�رشية  املعينات  ا�شتخدام   – جـ 

)وال�شاليدات( واللوح، وجتّنب اأن يكون م�شدر املعلومات يف مكان �شعيف الإ�شاءة.
د – احل�شول على التغذية الراجعة من الطالب؛ للتاأكد من فهمه للمو�شوع.

هـ – ت�شجيع تطور مهارات التوا�شل مبا فيها الكالم وقراءته وتهجئة الأ�شابع والتوا�شل اليدوي.
الآخرين  الب�رشية والطلبة  املعلومات  بالإفادة من  له  ي�شمح  الذي  املكان  الطالب يف  – جلو�س  و 

واملعلم.
ز – ت�شجيع الطالب ال�شعيف �شمعيًّا على امل�شاركة يف الأن�شطة ال�شفية، ول تتوقع منه اأقل مما تتوقع 

من الطلبة الآخرين يف ال�شف.
ح – الت�شال املبا�رش مع الوالدين.

ط – احلر�س على التوا�شل الدائم مع الطالب ال�شعيف ال�شمع. 
6- بطيئو التعلم

اأ – ا�شتخدام اأ�شاليب التعزيز املتنوعة )املادية واملعنوية والرمزية واللفظية(، وتقدمي التعزيز مبا�رشة 
بعد ح�شول ال�شتجابة املطلوبة.

ب – التنويع يف اأ�شاليب التعليم املتبعة، ومن اأهمها التعليم الفردي والتعليم اجلماعي.
جـ – احلر�س على اأن يكون التعليم وظيفيًّا يخدم الطالب يف حياته، ويخطط له م�شبًقا على نحو 

منظم.
د – عدم عزل الطالب �شاحب الحتياجات العقلية عن اأقرانه العاديني.

هـ  – الرتكيز على نقاط ال�شعف التي يعاين منها هوؤلء الطلبة، وتقوية اجلوانب الإيجابية ونقاط 
القوة عندهم. 

و – اإقامة عالقة اإيجابية وات�شال دائم مع اأولياء اأمور هوؤلء الطلبة، ومراقبة مدى تقدم الطالب يف 
�شوء الربامج التعليمية والرتبوية املقدمة.

ز – تعزيز عملية التفاعل الإيجابي بني الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�شة وزمالئهم العاديني.
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خامًسا: استراتيجيات الّتقويم وأدواته

1- التقومي املعتمد 
       على الأداء.

التقدمي: عر�س مخطط له ومنظم، يقوم به املتعلم. 
العر�س التو�شيحي: عر�س �شفوي اأو عملي يقوم به املتعلم.

الأداء العملي: اأداء املتعلم ملهمات محددة ينفذها عمليًّا. 
مدة  خالل  معني  مو�شوع  عن  املتعلم،  حتّدث  احلديث: 

محددة.
املعر�س: عر�س املتعلم لإنتاجه الفكري والعملي.

املحكاة / لعب الأدوار: تنفيذ املتعلم حواًرا بكل ما يرافقه 
من حركات.

املناق�شة / املناظرة: لقاء بني فريقني من املتعلمني للمحاورة 
والنقا�س حول ق�شية ما، حيث يتبّنى كل فريق وجهة نظر 

مختلفة.
املتعلم  حت�شيل  م�شتوى  لتحديد  منظمة  طريقة  الختبار: 

ملعلومات ومهارات يف مادة درا�شية مت تعلمها م�شبًقا.
املوؤمتر: لقاء مربمج يعقد بني املعلم واملتعلم.

 املقابلة: لقاء بني املعلم واملتعلم.
الأ�شئلة والإجابات: اأ�شئلة مبا�رشة من املعلم اإلى املتعلم. 

مالحظة تلقائية: مالحظة ال�شلوكات كما حتدث تلقائيًّا يف 
املواقف احلقيقية.

مالحظة منظمة: مالحظة مخطط لها م�شبًقا، ويحّدد فيها 
ظروف م�شبوطة كالزمان واملكان واملعايري اخلا�شة بها.

يوميات الطالب: يكتب املتعلم ما قراأه  اأو �شاهده اأو �شمعه.
ملف الطالب: ي�شم اأف�شل اأعمال املتعلم.

تقومي الذات: قدرة املتعلم للحكم على اأدائه.  

- قائمة الر�شد )ال�شطب(.

 ا�ستراتيجيات
التقويم

اأدوات التقويمالمواقف التقويمية التابعة لال�ستراتيجيات

2- الورقة والقلم.

- �شلم التقدير العددي.

- �شلم التقدير اللفظي.

- �شجل و�شف �شري التعلم.

- ال�شجل الق�ش�شي.
3- التوا�شل.

4- املالحظة.

5- مراجعة الذات.
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اإر�شادات التعامل مع الدليل

على  ت�شّجع  واقرتاحات  الدرو�س،  تنفيذ  يف  تفيد  خا�شة  واإجراءات  مقرتحات  الدليل  يت�شّمن 
توجيه اأ�شئلة للنقا�س ال�شفي البّناء، تثري تفكري الطلبة، وحتّفزهم للم�شاركة الإيجابية، بحيث ل يكونون 
م�شتقبلي معلومات تلقى عليهم. ومن هذه الأ�شئلة ما يك�شف اخلربات ال�شابقة للطلبة، ومنها ما يفيد 
يف كيفية تنفيذ الأن�شطة والتجارب العلمية، ومنها ما ي�شاعد على ك�شف  ما لدى الطلبة من اأخطاء 

مفاهيمية.
العمل  واأوراق  الف�شل،  نهاية  اأو  البنود  �شمن  الواردة  والأن�شطة  الأ�شئلة  اإجابات  يت�شّمن  كما 

واأدوات التقومي. 
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اخلطة الزمنية للدرو�س

عدد احل�س�ص

عدد احل�س�ص

1

2

3

4

5

6

3

6

10

3

6
3

6

5

4

11

6

5

الف�سل الدرا�سي الأول

الف�سل الدرا�سي الثاين

الرقم

الرقم

الوحدة

الوحدة

الف�سل

الف�سل

المواد الأر�سية ال�سلبة

الأر�ساد الجوية

المياه

التراكيب الجيولوجية

البيئة

الفلك وعلوم الف�ساء

الف�سل الأول: المعادن

الف�سل الثاني: الماء في الغالف الجوي

الف�سل الثاني: ال�سدوع والطيات

الف�سل الثاني: 
موارد الطاقة والم�سكالت البيئية

الف�سل الثاني: ال�سخور

الف�سل الأول: الغالف الجوي

الف�سل الأول: 
ت�سوه ال�سخور والعوامل الموؤثرة فيها

الف�سل الأول: 
البيئة والدورات البيوجيوكيميائية

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

ال�سماوية الكرة  جغرافية  الأول:   الف�سل 

الف�سل الثاني: النظام ال�سم�سي





املواد الأر�صية ال�صلبة

الوحدة الأولى

1
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ا على اأن: يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة، اأن يكون قادراً
• ح املق�شود بكل من: البنية البلورية، والبلورة، واملعدن، والعالقات بينها. 	 يو�شّ
• يحّدد عنا�رش ال�شكل اخلارجي للبلورة.	
• ي�شّنف جمموعات املعادن وفق مكوناتها الكيميائية.	
• يتعّرف اخل�شائ�س الفيزيائية للمعادن، وي�شتخدمها يف حتديد ا�شم املعدن.	
• التربيد 	 التبلور ومعدل  الربط بني عمق  الباطنية وال�شطحية، عن طريق  النارية  ميّيز ن�شيج ال�شخور 

وحجم البلورات مع ذكر اأمثلة.
• ي�شّنف ال�شخور النارية وفق ن�شيجها.	
• ي�شف �شل�شلة تفاعل بوين، وظروف تكون املعادن بعملية التبلور اجلزئي.	
• يحّدد اأهم املعادن املميزة لل�شخور النارية،  وي�شنفها وفق مكوناتها املعدنية.	
• ي�شتنتج ت�شنيف ال�شخور النارية املختلفة بح�شب ن�شبة ال�شليكا.	
• يتعّرف اأ�ش�س ت�شنيف ال�شخور الر�شوبية مع اأمثلة.	
• يربط بني نوع ال�شخر الر�شوبي ون�شاأته.	
• يف�رّش بع�س معامل ال�شخور الر�شوبية والعمليات امل�شوؤولة عن ذلك.	
• يتعّرف مفهوم التحول وعوامل التحول.	
• يتعّرف اأنواع التحول املختلفة، من حيث المتداد اجلغرايف وعوامل التحول.	
• ي�شّنف ال�شخور املتحولة اعتماًدا على الن�شيج ، مع ذكر الأمثلة.	
• يتعّرف مفهوم الرتبة  ومكوناتها واآفاقها املختلفة.	
• ح العوامل املوؤثرة يف تكون الرتبة.	 يو�شّ
• يقّدر الأهمية القت�شادية لبع�س املواد الأر�شية ال�شلبة يف الأردن.	
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المعادن الف�شل الأول:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض مفهوم املعدن الدر�ض الأول

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، املعادن وال�شخور النارية.

عّينات معادن متنوعة، وبلورات خ�شبية اأو بال�شتيكية.

ح املق�شود بكل من: البنية البلورية، والبلورة، واملعدن. – يو�شّ
– ي�شّنف املواد اإلى معدنية وغري معدنية.

– يحّدد عنا�رش ال�شكل اخلارجي للبلورة.

عدم تذوق عّينات املعادن.
اإجراءات ال�سالمة العامة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين. 
التمهيد للدر�س مبراجعة مفهوم املعدن، وتوجيه ال�شوؤالني الآتيني : هل يعّد اخل�شب معدًنا؟ هل يعّد املاء - 1

معدًنا؟
تذكري الطلبة مبفهوم املعدن.- 2
توظيف عّينات معادن الهاليت NaCl، والكوارتزSiO2، بو�شفها اأمثلة، وتطبيق �رشوط املعدن عليها.- 3
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )1-2( من الكتاب املدر�شي؛ للتو�شل معهم اإلى مفهوم وحدة بناء - 4

البلورة، ومن ثم البنية البلورية.
مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى ت�شنيف املواد املعدنية وغري املعدنية. - 5
توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.- 6
عر�س مناذج لبلورات خ�شبية على �شكل مكعب، وت�شمية املكعب بلورة املعدن.- 7
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توجيه ال�شوؤالني الآتيني: هل البلورات جميعها تكون على هيئة مكعب؟ ما الذي يحّدد �شكل البلورة؟- 8
مناق�شة اإجابات الطلبة، ثم توزيع مناذج خ�شبية اأو بال�شتيكية لبلورة املكعب عليهم  لتاأّملها. - 9

توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل ) 1 – 4 ( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 10
مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى مفهوم كل عن�رش من عنا�رش ال�شكل اخلارجي للبلورة، - 11

وحتديده على البلورة اخل�شبية.

من ال�شائع اأن الأملنيوم معدن وهذا غري �شحيح؛ لأنه ي�شتخرج من خام البوك�شيت Al2O3 ، ول يوجد 
ب�شورة منفردة يف الطبيعة، ما يعني تدخل الإن�شان يف �شنعه.

ا من خام الهيماتيت Fe2O3 ول يوجد ب�شورة منفردة يف الطبيعة. ي�شتخرج احلديد اأي�شً
عالج

- عّلل: يعّد ال�شكر مادة غري معدنية.
اإثراء 

 - ف�رّش: يعّد الثلج الهاطل من ال�شماء مادة معدنية، بينما الثلج املتكون داخل الثالجات مادة غري معدنية.

 ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 1-1 ( : قائمة ر�شد. 

�شفحة )10(:
- النفط: �شائل/ اأ�شل ع�شوي.

- اخل�شب: اأ�شل ع�شوي )نبات(.
- البال�شتيك: من �شنع الإن�شان؛ غري طبيعية.

- الأملنيوم: ي�شتخرج بو�شاطة الإن�شان.
- املاء: احلالة ال�شائلة.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة
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ال�شكل )1-4(، �شفحة )12(:
- عدد الأوجه البلورية )6(، وهي متماثلة ال�شكل.

- ال�شكل : مربع، نعم.
- عدد احلافات البلورية )12(.

- عدد الزوايا املج�شمة )8(.
- الوجهان متجاوران، ر�شم خطني عموديني على كل وجه من الوجهني املتجاورين، قيمة الزاوية بني 

.º 90 الوجهني هو    
.º 180 جمموع الزاويتني ي�شاوي -

إجابات األسئلة واألنشطة
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النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

المعادن الف�شل الأول:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض ت�سنيف املعدن الدر�ض الثاين

– ي�شّنف جمموعات املعادن وفق مكوناتها الكيميائية.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، املعادن وال�شخور النارية.

عّينات معادن متنوعة.

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
التمهيد للدر�س ب�شوؤال الطلبة عن ال�شيغة الكيميائية ملعدن الكال�شيت ومعدن الهاليت، واإعطاء �شيغ - 1

كيميائية ملعادن اأخرى، ومالحظة تكونها من اأيونات �شالبة وموجبة.
توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.- 2
توجيه الطلبة اإلى درا�شة اجلدول )1-1( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 3
توجيه ال�شوؤال الآتي: ما العامل امل�شرتك بني املجموعات املعدنية؟- 4
مناق�شة اإجابات الطلبة للتو�شل معهم اإلى اأن املعادن ت�شّنف اإلى جمموعات بح�شب الت�شابه يف الأيون - 5

ال�شالب.
ت�شمية معادن اأخرى من اجلدول )1-1(؛ لتاأكيد املعلومة لدى الطلبة.- 6
تعميم الإجابات على املجموعات.- 7
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اجلدول )1-1(، �شفحة )14(:
– جمموعة ال�شليكات، تدل على وفرة عن�رشي الأك�شجني وال�شليكون يف �شخور الق�رشة الأر�شية.

– الختالف يف الأيون املوجب.
اأوليفني، بايروك�شني، اأمفيبول، بيوتيت،  – املعادن التي حتوي احلديد واملغني�شيوم )احلديدومغني�شية(: 
احلديدومغني�شية(:   )غري  واملغني�شيوم  احلديد  حتوي  ل  التي  واملعادن  اللون،  غامقة  معادن  وهي 

بالجيوكليز، فل�شبار بوتا�شي، م�شكوفيت، كوارتز، وهي معادن فاحتة اللون.
– معدن الكوارتز.

معلومات اإ�سافية
ل تقت�رش املعادن على هذه املجموعات فقط، حيث توجد جمموعات اأخرى مثل: جمموعة النرتات.

عالج
- �شّنف املعادن الآتية بح�شب  جمموعتها: اجلب�س، الهاليت، الهيماتيت، الفل�شبار.

اإثراء
- ابحث عن ا�شم جمموعة للمعادن مل ترد يف اجلدول )1-1(، ثم اأعِط اأمثلة ملعادن تنتمي اإليها.

الت�شابه يف املكونات  الت�شمية ملعادن الأملا�س والغرافيت، على الرغم من  - ابحث يف �شبب اختالف 
الكيميائية بينهما.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 1-2 (: �شلم تقدير.

إجابات األسئلة واألنشطة
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المعادن الف�شل الأول:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض اخل�سائ�ص الفيزيائية للمعادن الدر�ض الثالث

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

– يتعّرف اخل�شائ�س الفيزيائية للمعادن، مثل: الربيق والنف�شام واملك�رش.
– يحّدد ا�شم املعدن عن طريق اخلا�شية الفيزيائية املميزة له.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، الوحدة الأولى، املعادن وال�شخور النارية.

عّينات معادن متنوعة، مثل: الكال�شيت والغالينا والكوارتز، وم�شدر �شوء.

عدم تذوق عّينات املعادن.
اإجراءات ال�سالمة العامة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، التعلم عن طريق الن�ساط، التعلم التعاوين.
التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة مبا تعلموه من �شفات فيزيائية للمعادن، مثل: اللون واحلكاكة والق�شاوة.- 1
عر�س عّينات لبع�س املعادن ذات اللون املميز، مثل: الكربيت الأ�شفر، ومعدن املالكيت الأخ�رش.- 2
توجيه ال�شوؤال الآتي: هل توجد خ�شائ�س اأخرى للمعادن متيزها عن بع�شها؟- 3
الكربيت، - 4 الغالينا،  مثل:  عليهم،  مختلفة  عينات  وتوزيع  متجان�شة،  جمموعات  يف  الطلبة  توزيع 

املالكيت، الكوارتز، اجلب�س، الكال�شيت.
ال�شوء - 5 املعدن  املعادن مل�شدر �شوء، ومالحظة كيف يعك�س �شطح  اإلى تعري�س  توجيه كل جمموعة 

ال�شاقط عليه.
مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى اختالف املعادن يف كيفية انعكا�س ال�شوء ال�شاقط على - 6

�شطحها.
توجيه انتباه الطلبة اإلى مفهوم الربيق الفلزي والربيق الالفلزي، وت�شنيف املعادن ح�شب الربيق.- 7
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توزيع معدن الكال�شيت على املجموعات، ومالحظـة الأ�شطح املل�شـاء امل�شتوية الثالث غري املتعـامـدة؛  - 8
       للتو�شل معهم اإلى اأن ال�شطح الأمل�س امل�شتوي هو �شطح النف�شام.

توزيع عّينات مثل معدن املايكا؛ ملالحظة �شطح النف�شام الواحد.- 9
توزيع عّينات مثل معدن الكوارتز، ومالحظة عدم وجود اأ�شطح مل�شاء م�شتويــة. ومن ثم، ل ميتلك- 10

ت�شنيف خا�شية املك�رش اإلى مك�رش ع�شوائي ومحاري وم�شنن.- 11
تو�شيح اخلا�شية املغناطي�شية ملعدن املاغنيتيت )املغناطي�س الطبيعي(.- 12

معلومات اإ�سافية

من اخل�شائ�س الفيزيائية للمعادن ال�شفافية؛ وهي قدرة املعدن على اإمرار )اإنفاذ( ال�شوء. اأما خا�شية الوزن 
النوعي للمعدن  فهي الن�شبة بني كتلة املعدن اإلى كتلة حجمه من املاء حيث تعّد املعادن ذات الربيق الفلزي 

معادن ذات وزن نوعي كبري.
عالج

- حّدد عدد م�شتويات النف�شام للمعادن الآتية: اجلب�س، الغالينا، الكال�شيت، الهاليت.
اإثراء

- ورقة العمل )1-1(.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي )1-3(: اختبار ق�شري.

انف�شاًما، ما يعني اأنه يظهر خا�شية املك�رش.
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إجابات األسئلة واألنشطة

�شفحة )16(:
– يح�شب عدد م�شتويات ال�شعف يف البناء البلوري الذري الداخلي.

�شفحة )17(:
املعدن يف اجتاهات غري منتظمة ويف غري م�شتويات ال�شعف، حيث  الناجت عن ك�رش  ال�شطح  – املك�رش: 

تنتج اأ�شطح ع�شوائية خ�شنة اأو مل�شاء لكن غري م�شتوية.
البناء الذري الداخلي،  الناجت عن ك�رش املعدن على امتداد م�شتويات ال�شعف يف  ال�شطح  - النف�شام: 

وتنتج اأ�شطح مل�شاء م�شتوية. 
– ل ينجذب معدنا الكال�شيت واجلب�س اإلى املغناطي�س، لأنها لي�شت اأكا�شيد حديد.
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1(     )1( - )د( ، )2( - )جـ(  ،  )3( - )جـ(  ،  )4( - )اأ(
2(     املعدن: كل مادة طبيعية �شلبة متجان�شة من اأ�شل غري ع�شوي، 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�شوء ال�شاقط على �شطحه.
3( اأ( معدن الكوارتز بريق ل فلزي، معدن الغالينا بريق فلزي.

ب( معدن الهاليت )3( م�شتويات انف�شام متعامدة، معدن الكال�شيت )3( م�شتويات انف�شام غري متعامدة.
جـ( معدن املاغنيتيت ينجذب نحو املغناطي�س، معدن اجلب�س ل ينجذب نحو املغناطي�س.

4( اأ( لأنه ل يحتوي على اأك�شيد احلديد.
ب( ب�شبب متا�شك بنية معدن الكوارتز البلورية، وانعدام مناطق ال�شعف يف البناء الذري الداخلي املنتظم 

لذلك ينك�رش معدن الكوارتز ول ينف�شم.
جـ( ب�شبب اختالف العنا�رش املكونة للمعادن املختلفة واختالف طريقة ترابطها داخل املعدن الواحد.

د( لأن املعادن املختلفة قد تت�شابه يف �شفة واحدة مثل اللون.
املعدن  ي�شتمد   وبذلك  للمعدن،  الكيميائي  املرّكب  �شمن  اأخرى  بعنا�رش  الفلزي  العن�رش  لرتباط  ل،   )5

خ�شائ�شه من خ�شائ�س املركب الكيميائي اجلديد، ل من خ�شائ�س العن�رش.
6(  لأننا �شنح�شل على عدد كبري من املجموعات، بالإ�شافة اإلى الختالف يف خ�شائ�س املعادن املكّونة لكل 

جمموعة.
7( اأ( نوع الذرات ونوع الروابط بينها وطريقة ترتيبها.

ب( اجتاه ترتيب الذرات والزوايا يف ما بينها.
8( وجود اأ�شطح مل�شاء م�شتوية )اأوجه بلورية( حتد البلورة من اخلارج.

9( اختالف العنا�رش والروابط املكونة للمعدن )اختالف الرتتيب الذري الداخلي املنتظم(.
10( اأ( طريقة ارتباط الذرات وترتيبها ونوع الروابط  يف ما بينها.

ب( ب�شبب اختالف الظروف الفيزيائية )�شغط وحرارة( والظروف الكيميائية، وتركيز العنا�رش املكونة 
للبلورة يف اأثناء منو البلورة.

إجابات أسئلة الفصل



34

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

الصخور الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض ال�سخور النارية الدر�ض الرابع

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين، التفكري الناقد.
التمهيد للدر�س، وتذكري الطلبة مبفهوم املمال احلراري الأر�شي واأثره يف تكوين ال�شهري ال�شليكاتي، - 1

ومالحظة اختالف قيمته من مكان اإلى اآخر.
توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.- 2
توزيع عّينات من �شخور نارية مختلفة، مثل: البازلت والريوليت و الغرانيت واخلفاف والأوب�شيديان، - 3

على الطلبة.
ا؟ كيف ميكن ت�شنيفها؟- 4 توجيه ال�شوؤال الآتي: مباذا تختلف عّينات ال�شخور عن بع�شها بع�شً
توجيه كل جمموعة اإلى ال�شتعانة بالأ�شكال املتوافرة يف الكتاب املدر�شي.- 5
مناق�شة اإجابات الطلبة؛  والتاأكد من قدرتهم على متييز بلورات املعادن بو�شوح.- 6
توجيه انتباه الطلبة اإلى اأن ال�شخور النارية تختلف يف مدى و�شوح بلورات املعادن للعني املجردة، - 7

واختالف اأحجام البلورات يف ما بينها؛ مبعنى اأنها تختلف يف الن�شيج ال�شخري.
تو�شيح مفهوم الن�شيج ال�شخري لل�شخور النارية، ثم توجيه الطلبة اإلى �شياغة تعريف علمي للن�شيج - 8

ال�شخري.

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

ح املق�شود باملمال احلراري الأر�شي ون�شيج ال�شخور النارية.  – يو�شّ
– يربط ن�شيج ال�شخر الناري مع ظروف ومكان تكونه.

– ي�شّنف ال�شخور النارية وفق ن�شيجها.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، ال�شخور النارية.

عّينات من ال�شخور النارية، وعد�شات مكرّبة.
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إجابات األسئلة واألنشطة

 مناق�شة الطلبة للتو�شل معهم اإلى ربط الن�شيج ال�شخري مبكان تكـون ال�شخر الناري، و�رشعــة تربيد -9
       وتبلور وت�شّلب ال�شهري ال�شليكاتي.

توجيه انتباه الطلبة اإلى اأنواع اأخرى من الأن�شجة ل يتوافر منها عّينات �شخرية، وذلك عن طريــق - 10
          م�شاهدتها يف الكتاب املدر�شي.

توجيه  الطلبة اإلى تنفيذ ورقـة عمــل )1-2 (، واإكمال البيانــات املتعلقة بالن�شيج و�رشعة ومكــان - 11
          التربيد.

توجيه انتباه الطلبة اإلى اأنه �شيتم درا�شة باقي اخل�شائ�س لل�شخور النارية لحًقا.- 12

العتقاد باأن املق�شود بالن�شيج الناعم هو مدى نعومة �شطح ال�شخر خطاأ، وال�شحيح اأن الن�شيج الناعم  -
هو الذي ل ُترى بلورات املعادن فيه بالعني املجردة فهو ن�شيج ناعم )غري مرئي(.

ين�شاأ الن�شيج ال�شماقي )البورفريي( عندما تتبلوراملاغما على مرحلتني اأو اأكرث،  فعندما تتبلور املاغما  -
حتت �شطح الأر�س يكون معدل التربيد بطيًئا؛ فتن�شاأ بلورات كبرية من هذه املعادن، وعندما تخرج 
املاغما اإلى ال�شطح فجاأًة قبل اأن يكتمل تبلورها تتعر�س لعملية تربيد �رشيعة،  ما يوؤدي اإلى حتويل ما 

تبقى من املاغما اإلى اأ�شا�س اأو اأر�شية ذات حبيبات  معدنية ناعمة حتيط بالبلورات الكبرية.
عالج

- ار�شم خارطة مفاهيمية ت�شنف فيها ال�شخور النارية بح�شب الن�شيج، مع اإعطاء �شخر ناري كمثال لكل 
ن�شيج.

اإثراء
- ابحث يف الرتكيب الكيميائي ل�شخر الأوب�شيديان ذي الن�شيج الزجاجي.

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.
اأداة التقومي ) 1-4 (: �شلم تقدير.

�شفحة )22(. 
حجم بلورات املعادن يف الن�شيج البيغماتيتي، اأكرب بكثري من حجمها يف الن�شيج اخل�شن.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته
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الصخور الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض الرتكيب املعدين لل�سخور النارية الدر�ض اخلام�ض

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

– ي�شّنف �شل�شلة تفاعل بوين، وظرف تكون املعادن بعملية التبلور اجلزئي.
– يحّدد اأهم املعادن املميزة لل�شخور النارية، وي�شنفها وفق مكوناتها املعدنية.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، الوحدة الأولى، ال�شخور النارية.

عّينات من ال�شخور النارية، عد�شات مكرّبة.

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.- 1
توزيع عّينات �شخرية نارية مختلفة اإلى الطلبة، وتوجيههم اإلى مالحظة اختالف األوانها.- 2
اللون، - 3 غامقة  )احلديدومغني�شية(  واملغني�شيوم  احلديد  التي حتوي  ال�شليكاتية  املعادن  اأن  الطلبة  تذكري 

واملعادن التي ل حتوي احلديد واملغني�شيوم )غري احلديدومغني�شية(  فاحتة اللون.
توجيه الطلبة اإلى تنفيذ ورقة العمل ) 1-2 (، واإكمال البيانات املتعلقة بلون ال�شخر الناري وربطه - 4

باملكونات املعدنية له.
توجيه كل جمموعة اإلى درا�شة ال�شكل )1-16( من الكتاب املدر�شي، والذي ميثل �شل�شلة تفاعل بوين، - 5

ومالحظة تغري درجة حرارة التبلور، واختالف نوع املعادن املتبلورة باختالف درجة حرارة املاغما.
توجيه الأ�شئلة الآتية: - 6

• ما املعادن التي تتبلور عند اأعلى درجة حرارة )املراحل الأولى لتبلور املاغما(؟	
• ما املعادن التي تتبلور عند اأقل درجة حرارة )املراحل املتاأخرة لتبلور املاغما(؟	
• ما نوع ال�شخور التي تتكون بانخفا�س درجة حرارة التبلور؟	
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تعّد ال�شخور النارية مثل: )الغرانيت والريوليت( التي تتكون من معادن تتبلور على درجات حرارة منخف�شة 
يف �شل�شلة تفاعل بوين مثل: )الكوارتز والفل�شبار البوتا�شي( اأكرث مقاومة لعمليات التجوية الكيميائية من 
درجات  على  التبلور  معادن  من  تتكون  التي   ) والبازلت  والغابرو  )البريودوتيت  مثل:  النارية  ال�شخور 

حرارة مرتفعة مثل: )الأوليفني والبايروك�شني والبالجيوكليز الكل�شي(.
ومن الأخطاء ال�شائعة، اأن املعدن الواحد يتواجد يف نوع واحد من ال�شخور النارية؛ اإذ اإن الأوليفني مثال 

يوجد يف ال�شخور فوق املافية واملافية، مثل: البريودوتيت والغابرو.
عالج

- اإلى اأي جمموعة معدنية تنتمي املعادن التي تت�شمنها �شل�شلة تفاعل بوين؟
اإثراء

- ما عالقة درجة ان�شهار املعدن بدرجة تبلوره؟ رّتب معادن ال�شل�شلة غري املت�شلة تنازليًّا بح�شب درجة 
تبلورها.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )1-5(: �شجل و�شف �شري التعلم.

   مناق�شة اإجابــات الطلبــة؛ للتو�شــل معهـم  اإلى اأنه باختــالف درجـة حرارة املاغما تختلف املعادن - 7
          املتكّونة، التي تكون �شخوًرا مختلفة.

    توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )1-16( من الكتاب املدر�شي، الذي ميثل الو�شف املعدين والكيميائي- 8
          لل�شخور النارية وربطه باملعادن املكونة لل�شخر.

   توجيــه انتباه الطلبة اإلى مالحظة كيفية تغرياملكونات الكيميائية من �شوديوم، بوتا�شيوم، كال�شيـوم،  - 9
          �شليكا، حديد؛  عن طريق املعادن املتبلورة �شمن �شل�شلة تفاعل بوين.

توجيه الطلبة اإلى الإجابة عن الأ�شئلة املتعلقة بال�شكل.- 10
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )1-17( من الكتـاب املـدر�شي، الذي يبني عملية التبلـور اجلزئي، - 11

          ومناق�شة الأ�شئلة، والتو�شل اإلى اأنه يف كل مرحلة تنف�شل معادن متبلورة لتكون �شخًرا ناريًّا يختلف 
          عن ال�شخر الناري املتكون يف مرحلة �شابقة. ومن ثم، تغري كيميائية املاغما با�شتمرار.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته

ً
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )1-16(، �شفحة )26(:
بالجيوكليز   ، �شودي  كل�شي  بالجيوكليز   ، كل�شي  بالجيوكليز  املت�شلة:  التفاعالت  �شل�شلة  تت�شّمن   -
تركيب  ال�شوديوم يف  وتزداد كمية  الكال�شيوم  تتناق�س كمية  احلرارة   انخفا�س درجة  ومع  �شودي. 

معدن البالجيوكليز.
- �شميت هذا ال�شم، لأنه يتبلور معدن جديد مع انخفا�س درجة احلرارة يختلف كليًّا عن املعدن الذي 

�شبقه.
- املراحل الأخرية : فل�شبار بوتا�شي، م�شكوفيت، كوارتز. ل تتبع املعادن لأي من ال�شل�شلتني املت�شلة وغري 

املت�شلة.
- �شخر البرييدوتيت، الو�شف املعدين: فوق مايف.

ا بال�شليكا: �شخور فل�شية. ال�شخور الأنديزيتية. - �شخور فوق مافية و�شخور مافية. �شخور غنية جدًّ
- يختلف �شخر البازلت عن الغابرو بالن�شيج ال�شخري، البازلت ن�شيج �شخري ناعم غري مرئي، الغابرو 

ن�شيج �شخري خ�شن مرئي.
- ل، البازلت والريوليت يختلفان يف املكونات املعدنية، ولكن لهما الن�شيج الناعم نف�شه.

ال�شكل )1-17(، �شفحة )27(:
– تبلور املعادن من املاغما ونزولها اإلى الأ�شفل، وتكّون �شخر ناري.

– نعم، حدث تغري يف املكونات الكيميائية للماغما املتبقية.
– هاجرت املاغما اإلى حجرة ماغما اأخرى، وحدث تبلور لحق للمعادن، وتكّون �شخر ناري من نوع 

جديد.



39

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
اإجراءات التنفيذ

1- التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة اأن ال�شخور النارية تتكون من تبلور ال�شهري ال�شليكاتي. ومن ثم، 
فاإن املعادن ال�شليكاتية هي املكون لل�شخور النارية ، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي: ما العن�رشان اللذان 

ل يخلو منهما اأي �شخر ناري؟
2- توجيه انتباه الطلبة اإلى اأنه ميكن اعتماد ن�شبة ال�شليكا SiO2 لت�شنيف ال�شخور النارية كيميائيًّا.

3- توجيه الطلبة اإلى درا�شة اجلدول )1-3( من الكتاب املدر�شي، واملت�شمن ت�شنيف ال�شخور النارية 
اعتماًدا على ن�شبة ال�شليكا، والربط بني ن�شبة ال�شليكا والو�شف الكيميائي لل�شخر الناري ومناق�شة 

الأ�شئلة املتعلقة به.
4- توجيه انتباه الطلبة اإلى الربط بني ن�شبة ال�شليكا ووجود معدن الكوارتز يف ال�شخر الناري احلم�شي.

5- توجيه الطلبة اإلى تنفيذ الن�شاط التجريبي )1-2( من الكتاب املدر�شي.

الصخور الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض الرتكيب الكيميائي لل�سخور النارية الدر�ض ال�شاد�ض

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

– ي�شتنتج ت�شنيف ال�شخور النارية املختلفة بح�شب ن�شبة ال�شليكا.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، ال�شخور النارية.

عّينات من ال�شخور النارية، وعد�شات مكرّبة.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ
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معلومات اإ�سافية

عالج 
- ما الو�شف الكيميائي لل�شخر الناري، الذي تكون فيه ن�شبة ال�شليكا70%؟

اإثراء 
- اإذا علمت اأن ارتفاع ن�شبة ال�شخور احلم�شية بال�شليكا ب�شبب وجود معدن الكوارتز SiO2، فمن اأين 

اأتت ن�شبة  SiO2 يف ال�شخور فوق القاعدية، وهي ل حتتوي على معدن الكوارتز؟

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي : مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 1-6 (: �شجل و�شف �شري التعلم.

إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول )1-3(، �شفحة )28( :
– �شّنفت اإلى: حم�شية، متو�شطة، قاعدية، فوق قاعدية.

– اختالف نوع ون�شبة املعادن ال�شليكاتية املكونة لل�شخر الناري.
– نعم، باختالف املعادن املكونة لل�شخر تختلف خ�شائ�س ال�شخر الناري، من حيث مقاومته للتجوية 

الكيميائية مثاًل.
ن�شاط جتريبي )1-1(، �شفحة )29(:

1 – اختالف حجم احلبيبات املكونة لل�شخر الناري مبعنى اختالف الن�شيج ال�شخري.
2 – كلما زاد معدل التربيد قل حجم بلورات املعادن املكونة لل�شخر الناري.

3 – الرجوع اإلى ال�شكل )1-16( �شفحة )25(. )�شل�شلة تفاعل بوين (.
 4 – �شخر الغرانيت فاحت اللون، و�شخرا البازلت والغابرو غامقا اللون، و�شخر الديوريت متو�شط اللون.

يتحدد لون ال�شخر الناري بح�شب نوع ون�شبة املعادن ال�شليكاتية املكونة له.
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، التفكري الناقد، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما اأثر الأمطار وال�شيول والرياح يف �شخور الق�رشة الأر�شية؟

2- مناق�شة اإجابات الطلبة؛  والتو�شل معهم اإلى املفردات الآتية: تفتت، حتلل، ذوبان ، تك�رش...
يبقى يف  التجوية  عمليات  من  الناجت  الفتات  اأن  وتو�شيح  التجوية،  مفهوم  اإلى  الطلبة  انتباه  توجيه   -3

مكانه.
4- توجيه ال�شوؤالني الآتيني: 

• هل تبقى نواجت التجوية يف مكانها؟ 	
• ما اأنواع التجوية؟	

5- مناق�شة الطلبة للتو�شل اإلى مفهوم التعرية، واأنواع التجوية  الكيميائية والفيزيائية، وربط نوع التجوية 

الصخور الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض عملية الت�سخر، وال�سخور الر�سوبية الفتاتية الدر�ض ال�شابع

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

– ميّيز بني الفتات ال�شخري، والر�شوبيات الفتاتية، وال�شخور الر�شوبية.
– ي�شتنتج املق�شود بعملية الت�شخر.

– يتعّرف اأ�ش�س ت�شنيف ال�شخور الر�شوبية،مع ذكر اأمثلة.
– يربط بني نوع ال�شخر ون�شاأته.

– ي�شّنف ال�شخور الر�شوبية الفتاتية بح�شب الن�شيج الفتاتي )حجم احلبيبات(.

علوم الأر�س والبيئة ، ال�شف التا�شع، ال�شخور الر�شوبية.

عّينات من ال�شخور الر�شوبية الفتاتية.
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ال�شخر  ا�شتدارة  وبني  والربي�شيا(،  )الكونغلومريات  الفتاتي  ال�شخر  حبيبات  ا�شتدارة  بني  البع�س  يخلط 
نف�شه؛ لذا، يجب التاأكيد على مالحظة درجة ا�شتدارة حبيبات ال�شخر الفتاتي.

عالج
- قارن بني �شخري الربي�شيا والكونغلومريات من حيث: درجة ا�شتدارة احلبيبات املكونة لل�شخر، وبيئة 

الرت�شيب )البعد عن امل�شدر(.
اإثراء

- ابحث يف الأهمية القت�شادية ل�شخر الرمل الزجاجي، واأين يوجد يف الأردن.

بن�شاأة ال�شخر الر�شوبي.
6- توجيه ال�شوؤال الآتي: ما التغري احلادث على الر�شوبيات الفتاتية يف احلو�س الر�شوبي مع مرور الزمن؟
ر�شوبي  �شخر  اإلى  الفتاتية  الر�شوبيات  لتحويل  )الت�شخر(؛  وال�شمنتة  الرتا�س  بعملية  الطلبة  تذكري   -7

متما�شك. ومن ثم، التو�شل اإلى مفهوم عملية الت�شخر.
وال�شخر  الرملي  وال�شخر  الكونغلومريات  مثل: �شخر  الطلبة،  ر�شوبية على  عّينات �شخور  توزيع   -8

اجلريي والكوكينا، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي: هل يوجد اختالف بني هذه ال�شخور؟
الرملي مكّون من  الكونغلومريات وال�شخر  اأن �شخر  اإلى  ل معهم   للتو�شّ الطلبة؛  اإجابات  مناق�شة   -9
حبيبات، يف حني اأن ال�شخر اجلريي متما�شك من دون مالحظة حبيبات، و�شخر الكوكينا يتكّون 

من بقايا اأ�شداف، واأن ال�شخور الر�شوبية ت�شنف بح�شب ن�شاأتها اإلى فتاتية، وكيميائية، وع�شوية.
10- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.

11- توجيه الطلبة اإلى درا�شة اجلدول )1-5( من الكتاب املدر�شي؛ وذلك للتعرف اإلى اأ�شا�س ت�شنيف 
ال�شخور الر�شوبية الفتاتية واإعطاء اأمثلة عليها.

12- توجيه الطلبة اإلى تنفيذ الن�شاط التجريبي )1-2( من الكتاب املدر�شي؛ للتمييز بني ال�شخور الر�شوبية 
الفتاتية، والرتكيز على حجم احلبيبات املكونة لل�شخر الفتاتي )الن�شيج الفتاتي(.

13- توجيه الطلبة اإلى درا�شة �شخري  الكونغلومريات والربي�شيا، والرتكيز على اأنهما من ن�شيج فتاتي 
حبيبات  ا�شتدارة  درجة  بني  والربط  ال�شخرين،  من  كل  حبيبات  ا�شتدارة  مدى  ومالحظة  خ�شن، 

ال�شخر، وامل�شافة املقطوعة بني امل�شدر وحو�س الرت�شيب.

معلومات اإ�سافية
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )1-7 (: �شجل و�شف �شري التعلم. 

إجابات األسئلة واألنشطة

�شفحة )31(:
- عملية الت�شخر: عملية تغري الروا�شب املفككة اإلى �شخر ر�شوبي بفعل عمليتي الرتا�س وال�شمنتة، التي 

توؤدي اإلى متا�شك احلبيبات وحتويل الروا�شب اإلى �شخر ر�شوبي متما�شك.
ال�شكل )1-20(، �شفحة )33(:

- كلما كانت �رشعة النقل اأكرب، تكون احلبيبات املحمولة اأكرب حجًما.
يتم  اأكرب حيث  املقطوعة  امل�شافة  فتكون  ا�شتدارة  اأكرث  لأن حبيباته  امل�شدر،  اأبعد عن  الكونغلومريات     

تهذيب احلواف عند نقل احلبيبات.
املعدنية، حيث ق�شاوة معدن الكال�شيت  مكوناته  ب�شبب  ا�شتدارة،  اأكرث  ي�شبح  اجلريي  ال�شخر  فتات   –

املكّون لل�شخر اجلريي اأقل من ق�شاوة معدن الكوارتز املكّون ل�شخر الغرانيت.
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الصخور الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض ال�سخور الر�سوبية الكيميائية الدر�ض الثامن

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

ح كيفية تكّون ال�شخور الر�شوبية الكيميائية. – يو�شّ
– ميّيز بني ال�شخور الر�شوبية الكيميائية، ويعطي اأمثلة عليها.

علوم الأر�س والبيئة ، ال�شف التا�شع ، ال�شخور الر�شوبية.

عّينات من ال�شخور الر�شوبية الكيميائية، حم�س الهيدروكلوريك املخفف.

التعامل مع حم�س الهيدروكلوريك املخفف بحذر.
اإجراءات ال�سالمة العامة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.

2- توجيه الطلبة اإلى تنفيذ ورقة العمل )3-1(.
3- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم  اإلى الظروف اخلا�شة لتكون ال�شخور الر�شوبية الكيميائية عند 

و�شول املحاليل اإلى مرحلة فوق الإ�شباع.
4- توجيه الطلبة اإلى تنفيذ الن�شاط التجريبي )1-3( من الكتاب املدر�شي، وتوزيع عّينات �شخر جريي 

ودولوميت وجب�س، والتمييز بينها بالتفاعل مع حم�س HCl املخفف.
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معلومات اإ�سافية

الكال�شيوم  كربونات  محاليل  من  يرت�شب  حيث  الدافئة،  البحرية  البيئات  يف  اجلريي  ال�شخر  يتكون 
الهيدروجينية نتيجة فقدانها لغاز ثاين اأك�شيد الكربون بح�شب املعادلة الآتية:

Ca)HCO3(2)aq(                          CaCO3)s( + H2O)l( + CO2)g(
عالج

- يتكــون �شخــر الرتافرتــني الر�شوبــي الكيميائــي مــن كربونــات الكال�شيوم، هــل يتفاعل مــع حم�س 
الهيدروكلوريك املخفف؟

اإثراء
- ابحث يف كيفية تكون �شخر الدولوميت.

استراتيجيات التقويم وأدواته

- ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
- اأداة التقومي ) 1-8 (: قائمة ر�شد.

إجابات األسئلة واألنشطة

ن�شاط جتريبي )1-3(، �شفحة )34(:
2 – يتفاعل ال�شخر اجلريي ب�شدة مع حم�س الهيدروكلوريك املخفف، ويتفاعل �شخر الدولوميت بدرجة 
اأقل مع حم�س الهيدروكلوريك املخفف، اأما امللح ال�شخري و�شخر اجلب�س فال يتفاعالن مع حم�س 

الهيدروكلوريك املخفف.
4 – الق�شاوة ت�شاعديًّا: ملح �شخري، جب�س، ال�شخر اجلريي، �شخر الدولوميت.

5 – ل، ب�شبب اختالف مكوناتها املعدنية وخ�شائ�شها الفيزيائية.
�شفحة )35(:

ب�شبب اختالف املعادن املكونة لها.  
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الصخور الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض ال�سخور الر�سوبية الع�سوية، وبع�ص معامل ال�سخور الر�سوبية الدر�ض التا�شع

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

ح كيفية تكون ال�شخور الر�شوبية الع�شوية. – يو�شّ
– ميّيز بني ال�شخور الر�شوبية الع�شوية، ويعطي اأمثلة عليها.

– يف�رّش بع�س معامل ال�شخور الر�شوبية والعمليات امل�شوؤولة عن ذلك.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، ال�شخور الر�شوبية.

عّينات من ال�شخور الر�شوبية الع�شوية.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
طبا�شري،  �شوان،  كوكينا،  مثل:  �شخور،  عّينات  عر�س  ثم  متجان�شة،  جمموعات  يف  الطلبة  توزيع   -1

فو�شفات.
2- توجيه الطلبة اإلى فح�س عّينات ال�شخور والتمييز بينها، ومالحظة بقايا الكائنات البحرية التي يتكون 

منها كل نوع من هذه ال�شخور.
3- توجيه الطلبة اإلى مناق�شة الأ�شكال )1-22(، )1-23(، )1-24( من الكتاب املدر�شي؛ للتو�شل 

اإلى املواد الع�شوية املكونة لكل �شخر ر�شوبي ع�شوي وبيئة التكوين.
4- توجيه ال�شوؤال الآتي: كيف ميكن متييز ال�شخور الر�شوبية يف الطبيعة؟

5- مناق�شة اجابات  الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى وجود ال�شخور الر�شوبية على �شكل طبقات، واأن الطبقية 
هي معلم رئي�س تتميز بها ال�شخور الر�شوبية.

6- توجيه الطلبة اإلى درا�شة الأ�شكال )1-25(، )1-26( من الكتاب املدر�شي، ومناق�شة كيفية ت�شكل 
الطبقية املتدرجة وعالمات النيم.
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حجم  يف  التدرج  ومالحظة  املتدرجة  الطبقية  مفهوم  اإلى  معهم  للتو�شل  الطلبة؛  اإجابات  مناق�شة   -7
احلبيبات من الأكرب حجًما يف الأ�شفل، اإلى الأقل حجًما يف اأعلى الطبقة.

معلومات اإ�سافية

متيز الطبقية املتقاطعة والت�شققات الطينية ال�شخور الر�شوبية حيث تدل على الظروف وقت عملية الرت�شيب 
وبعدها. وت�شمى الطبقة التي ل حتتوي على الرتاكيب الداخلية الطبقة الكتلية. ومن الأخطاء ال�شائعة اعتقاد 
املتدرجة هي طبقة ر�شوبية  الطبقية  اأن  املتدرجة حتدث يف عدة طبقات، وال�شحيح  الطبقية  باأن  الكثريين 

واحدة.
عالج

- مَب تختلف الطبقات الر�شوبية يف ما بينها؟
اإثراء

- تكليف الطلبة بكتابة تقرير عن الت�شققات الطينية، واأهميتها بو�شفها معلًما لل�شخور الر�شوبية.

استراتيجيات التقويم وأدواته

- ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
- اأداة التقومي ) 1-9 (: �شلم تقدير.

إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )1-25(، �شفحة )37(:
اإلى اختالف حمولة  يعود  املرت�شبة  احلبيبات  الرت�شيب؛ لأن اختالف حجم  عملية  اأثناء  يف  تكّونت   –
يقل  الأ�شفل ثم  البداية وتكون يف  الكبرية يف  للحبيبات  الرت�شيب  تبداأ عملية  املائية، حيث  التيارات 

حجم احلبيبات اإلى الأعلى.
ا وقوية، ثم تتوقف فجاأة. – تكون التيارات �رشيعة جدًّ
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، حل امل�سكالت، التعلم عن طريق الن�ساط، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�شئلة الآتية :

• ما مميزات ال�شخور النارية وال�شخور الر�شوبية؟ 	
• ما ظروف ن�شاأتها )من حيث ال�شغط واحلرارة(؟	
• ماذا يحدث لل�شخر اإذا تعر�س لزيادة يف ال�شغط ودرجة احلرارة؟	

2- عر�س عينات ل�شخور متحولة مثل الأردواز والناي�س، ومالحظة التورق يف الن�شيج ال�شخري .
3- التو�شل اإلى تعريف مفهوم التحول.

4- عر�س عّينات �شخور متحولة متورقة مثل اأردواز وناي�س، و�شخور متحولة غري متورقة مثل الرخام.
5- التمهيد بتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما الذي اأدى اإلى التغري يف الن�شيج ال�شخري لل�شخور املتحولة؟

حرارة  ودرجة  �شغط   من  التحول  ظروف  اختالف  اإلى  معهم  للتو�شل  الطلبة؛  اإجابات  مناق�شة   -6
وتاأثريها يف ال�شخور.

يف  املوؤثر  ال�شغط  نوع  بتو�شيح  ال�شكل  وحتليل  املدر�شي،  الكتاب  من   )27-1( ال�شكل  مناق�شة   -7

الصخور الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض ال�سخور املتحولة  )التحول ، وعوامل التحول ، واأنواع التحول(. الدر�ض العا�شر

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

– يتعّرف مفهوم التحول وعوامل التحول: درجة احلرارة وال�شغط.
– يتعّرف اأنواع التحول، من حيث المتداد اجلغرايف وعوامل التحول.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، ال�شخور الر�شوبية واملتحولة.

عّينات من ال�شخور املتحولة.
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ال�شخور من اجلهات جميعها، واأثره يف التغريات احلادثة على الن�شيج ال�شخري اأو املكونات املعدنية 
ل اإلى مفهوم ال�شغط املح�شور وال�شغط املوجه. للتو�شّ

8- التمهيد بتذكري الطلبة بحركة ال�شفائح الأر�شية )متقاربة ومتباعدة وجانبية(.
9- توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )1-28( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة الآتية:

• ما اأنواع التحول الواردة يف ال�شكل؟	
• ما الظروف املرافقة لكل نوع حتول ؟	
• اأين يحدث كل نوع حتول؟	

10- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى اأنواع التحول.
من  التحول  اأنواع  بني  للمقارنة يف جدول  وذلك  )1-4(؛  العمل  ورقة  تنفيذ  اإلى  الطلبة  توجيه   -11

حيث: مكان احلدوث، والنت�شار، والظروف امل�شاحبة لكل نوع حتول.

- دور املاء يف  اإحداث التحول: ُي�رّشع املاء من عملية نقل العنا�رش عرب ال�شخور املختلفة اأو تفاعل املاء مع 
ال�شخور. ومن ثم، اإنتاج  معادن جديدة اأي �شخر جديد متحول.

اإلى تك�شري  - التحول التحطيمي: يحدث عند حدود ال�شفائح املتقاربة، حيث توؤدي احلركة التكتونية 
وانزلق يف الغالف ال�شخري، وبحركة الكتل ال�شخرية على امتداد هذه الك�شور )ال�شدوع(، ويتولد 

�شغط هائل يوؤدي اإلى حتول الفتات ال�شخري على م�شتوى الك�رش املتكون.
عالج

ِقَبل الطالب، تركز على املفاهيم الواردة يف الن�س، كمفهوم التحول، وال�شغط  اإعداد ورقة عمل من   -
املوجه، وال�شغط املح�شور، واأنواع التحول.

اإثراء
- با�شتخدام �شبكة )الإنرتنت(، ابحث عن م�شدر املوائع امل�رشعة للتفاعالت الكيميائية وعمليات التحول.

- ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
- اأداة التقومي )1-10(: اختبار ق�شري.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )1-27(، �شفحة )39(:
– ال�شكل )اأ(: تغري يف احلجم، ال�شكل )ب(: تغري يف احلجم وال�شكل.

– نتيجة تعر�س اجل�شم لل�شغط من جميع اجلهات.
– ت�شوهات ن�شيجية: تغري يف ال�شكل واحلجم، تغريات معدنية: تغري يف احلجم.

ال�شكل )1-28(، �شفحة )40(:
- اأنواع التحول: حتول متا�شي واإقليمي وبالدفن، يوجد نوع اآخر هو التحول التحطيمي.

- التحول الإقليمي: درجة حرارة و�شغط مرتفعني.
- التحول التما�شي: درجة حرارة مرتفعة.
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التدري�ص املبا�رش، التعلم بالن�ساط، التعلم التعاوين.
1- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.

2- توزيع عّينات ال�شخور مثل: اإردواز، وناي�س ، ورخام،  وكوارتزيت على كل جمموعة.
3- توجيه كل جمموعة اإلى ت�شنيف ال�شخور اإلى جمموعتني بح�شب وجود التورق يف الن�شيج ال�شخري.
4- توجيه كل جمموعة اإلى درا�شة ال�شكل )1-29( من الكتاب املدر�شي؛ لتو�شيح مفهوم التورق يف 

الن�شيج ال�شخري لل�شخور املتحولة.
5- توجيه ال�شوؤال الآتي: ما ال�شغط امل�شوؤول عن حدوث التورق يف ن�شيج ال�شخور املتحولة املتورقة؟

6- مناق�شة الطلبة وتذكريهم باأن ال�شغط املوجه هو املوؤثر يف التغريات الن�شيجية.
7- توجيه كل جمموعة اإلى درا�شة ال�شكل )1-30( من الكتاب املدر�شي، واملقارنة مع العينات ال�شخرية 
ومالحظة زيادة درجة التحول، واأثرها يف الن�شيج ال�شخري، والإجابة عن الأ�شئلة املتعلقة بال�شكل، 

الصخور الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض ت�سنيف ال�سخور املتحولة الدر�ض احلادي ع�شر

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

– ي�شّنف ال�شخور املتحولة اعتماًدا على الن�شيج ال�شخري.
– ميّيز عمليًّا بني ال�شخور املتحولة املتورقة وغري املتورقة.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، ال�شخور الر�شوبية واملتحولة.

عّينات من ال�شخور املتحولة، حم�س هيدروكلوريك مخفف.

التعامل بعناية وحذر مع عّينات ال�شخور، وحم�س الهيدروكلوريك املخفف.
اإجراءات ال�سالمة العامة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ
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وا�شتنتاج ال�شخر الأم الأ�شلي الذي مت عنه التحول.
8- توجيه كل جمموعة اإلى درا�شة ال�شكل )1-31( واجلدول )1-6( من الكتاب املدر�شي، واملقارنة بني 

العّينات ال�شخرية والإجابة عن الأ�شئلة املتعلقة بهما.
9- توجيه كل جمموعة اإلى ا�شتخدام حم�س الهيدروكلوريك املخفف؛ لتمييز ال�شخور غري املتورقة عن 

�شخر الرخام و�شخر الكوراتزيت؛ وذلك مب�شاعدة املعلم.

معلومات اإ�سافية

يتم التحول عادة بني درجات حرارة ترتاوح بني )º 200 �س - º 800 �س( و�شغوط تزيد على اأ�شعاف 
ال�شغط اجلوي، وميكن متييز ثالثة اأنواع من درجات التحول على النحو الآتي:

1- حتول منخف�س الدرجة :)Low Grade( يتم بني )º 200�س - º 400 �س(.
2- حتول متو�شط الدرجة  :)Medium Grade( يتم بني )º 400�س - º 600�س(.

3- حتول عايل الدرجة :)High Grade( يتم  بني )º 600 �س - º 800 �س(.
عالج

- قارن بني �شخري الرخام والناي�س من حيث: نوع التحول، والن�شيج ال�شخري، والتفاعل مع حم�س 
الهيدروكلوريك املخفف.

اإثراء
- ابحث يف تغري الرتكيب املعدين لل�شخر، مع ازدياد درجة التحول.

- ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
- اأداة التقومي ) 1-11 (: قائمة ر�شد.

استراتيجيات التقويم وأدواته
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )1-30(، �شفحة )41(:
– ال�شخور املتحولة املتورقة: مناطق التحول الإقليمي.

– نعم، ميكن اأن ينتج �شخر الفياليت عن �شخر الأردواز بزيادة درجة التحول.
– الزيادة يف درجات التحول: الأردواز، الفياليت، ال�شي�شت، الناي�س.

اجلدول )1-6(، �شفحة )42(:
.CaCO3 شخر الرخام� ، SiO2 شخر الكوارتزيت� –

– نوع التحول: حتول متا�شي حراري.
– الكوارتزيت اأكرث ق�شاوة؛ لأنه مكون من معدن الكوارتز وق�شاوته 7.

– �شخر الرخام يظهر تفاعاًل مع حم�س الهيدروكلوريك املخفف، لأنه مكون من معدن الكال�شيت.
– بح�شب الظروف املرافقة لعملية التحول من �شغط ودرجة حرارة.
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الصخور الف�شل الثاين:

ح�شتانعدد احل�ش�ض الرتبة الدر�ض الثاين ع�شر

التدري�ص املبا�رش، حل امل�سكالت، التعلم التعاوين.
1- التمهيد بتوجيه ال�شوؤالني الآتيني: ماذا نعني بالرتبة؟ ما الذي مييزها؟

2- تلقي الإجابات من الطلبة، ودرا�شة ال�شكل )1-32( من الكتاب املدر�شي، والتو�شل اإلى اأن الرتبة 
فتات �شخري قادر على دعم احلياة.

3- توجيه ال�شوؤالني الآتيني: ملاذا تدعم الرتبة احلياة؟ ما مكوناتها؟
4- تلقي الإجابات من الطلبة، ثم مناق�شة الأ�شئلة الواردة يف الكتاب املدر�شي.

5- توجيه ال�شوؤال الآتي: اإذا اأردت اأن ت�شرتي مزرعة تتميز باأر�س خ�شبة، اأين ميكن اأن تكون؛ يف اإربد 
مثاًل اأم يف ال�شحراء ال�رشقية؟

6- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، ومناق�شة امل�شكلة وجمع معلومات عن نوع الرتبة يف  كل من 
اإربد وال�شحراء ال�رشقية مب�شاعدة املعلم.

7- توجيه الأ�شئلة الآتية:
اأين تالحظ وجود املزارع بكرثة؟	•
هل تعتقد اأن نوع الرتبة يختلف من مكان اإلى اآخر؟	•
عالَم تعتمد خ�شوبة الرتبة؟	•
ما املناخ ال�شائد من حيث كمية الهطل يف اإربد، ويف ال�شحراء ال�رشقية؟	•

8- مناق�شة الأ�شئلة للتو�شل اإلى العوامل املوؤثرة يف نوعية الرتبة، من حيث نوع ال�شخر الأم واملناخ.

النتاجات اخلا�سة

– يحّدد مفهوم الرتبة، ومكّوناتها.
– يحّدد العوامل املوؤثرة يف تكون الرتبة، مثل: نوع ال�شخر، واملناخ، وطبوغرافية  الأر�س، والزمن.

ح مفهوم مقطع الرتبة، واآفاقها. – يو�شّ
.) O   A   B    C ( يقارن بني املكونات املعدنية وخ�شائ�س نطق الرتبة املختلفة –

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

، ، ،
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9-    تو�شيح تاأثري املناخ يف تكون الرتبة، واإعطاء مثال الغابات ال�شتوائية كثيفة الأ�شجار التي حتتاج اإلى 
          �شماكات تربة كبرية كي متتد فيها جذور النباتات.

10- توجيه كل جمموعة اإلى درا�شـة ال�شـكل )1-33( من الكتـاب املدر�شي، وتو�شيح دور طبوغـرافية    
          الأر�س يف تكون الرتبة، ثم مناق�شة دور الزمن الطويل لتكوين تربة اأكرث �شمًكا وخ�شوبة وعطاًء.

11- توزيع ورقة العمل )1-5(، ومناق�شتها مع جمموعات الطلبة.
12- تقومي الطلبة عن طريق اأداة التقومي )12-1(.

13- التمهيد بال�شوؤال الآتي: هل تتوقع اأن تكون الرتبة متجان�شة من حيث املكونات املعدنية والن�شيج من 
�شطح الأر�س ولغاية عمق )4( م؟

الرتبة  مقطع  مفهوم  وحتديد  املدر�شي،  الكتاب  من   )34-1( ال�شكل  درا�شة  اإلى  الطلبة  توجيه   -14
واملقارنة بني اآفاق الرتبة املختلفة.

15- توزيع ورقة العمل )1-6(، ومناق�شتها مع جمموعات الطلبة.
16- توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال )4( يف ال�شفحة )49( من الكتاب املدر�شي؛ للتاأكيد على املفاهيم 

الواردة يف الدر�س.

تعّد الرتبة من اأهم املوارد الطبيعية، لذا، فاإن املحافظة على خ�شوبتها تعّد من اأهم املعايري احل�شارية التي 
يقا�س بها رقي الأمم وتقدمها وازدهارها، وهي مورد طبيعي بطيء التجدد، وكي يتكّون )3( �شم من الرتبة 

يلزم ما يقارب 1000 عام.
عالج

- بناء جم�ّشم يبني اآفاق الرتبة املختلفة.
اإثراء

- اكتب تقريًرا ت�شف فيه ممار�شات الإن�شان غري ال�شحيحة يف التعامل مع الرتبة، وكيف ميكن اأن يتبنى 
�شلوكيات اإيجابية للمحافظة على الرتبة.

معلومات اإ�سافية
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي ) 1-12 (: اختبار ق�شري.

إجابات األسئلة واألنشطة

�شفحة )43(:
– اختالف املناطق والظروف البيئية ) درجة حرارة، �شخور، هطل (.

– املواد الع�شوية: حتلل الكائنات احلية، املواد املعدنية: تفتت واإذابة ال�شخور. واأهميتها: زيادة خ�شوبة الرتبة.
– يف م�شامات الرتبة.

 

- يوؤثر اختالف نوع ال�شخور ب�شبب اختالف املعادن املكونة لل�شخر، ومن ثم، حتديد املعادن املكونة 
للرتبة وخ�شوبتها.

    يوؤثر يف خ�شوبتها: الرتبة الناجتة عن التجوية الكيميائية ل�شخور البازلت تكون تربة طينية حمراء غنية 
باحلديد واأكرث خ�شوبة من الرتبة الرملية التي تنتج من جتوية ال�شخور الغرانيتية.

ال�شكل )1-33(، �شفحة )44(: 
– كلما ازدادت �شدة النحدار، ازدادت حركة املياه اجلارية. ومن ثم، يزداد معدل التعرية.

– معدل التعرية اأكرب يف املوقع )2(.
– كلما زاد معدل التعرية، قل �شمك الرتبة الناجتة.

– يف املوقع )3(، نتيجة جتمع نواجت التعرية املختلفة القادمة من املوقعني )1( و)2(.
�شفحة )46(.

.)C غنيًّا باملواد الطينية؛ ما مينع املاء من الت�رشب اإلى اأ�شفل )الأفق B ب�شبب كون النطاق

مواد ع�شوية

مواد معدنية

هواء

ماء
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إجابات أسئلة الفصل

)1( 1( )جـ(  ،  2( )د(  ،  3( )ب(  ، 4( )د(
اأكرب. الكيميائية  التجوية  ومعدل  اأقل  التعرية  معدل  فيكون  باملاء،  الحتفاظ  على  القدرة  لها  لأن  اأ(   )2( 
ب( لأن معدن الأوليفني يتبلور على درجات حرارة مرتفعة، اأما معدن الكوارتز فيتبلور يف مراحل             

               متاأخرة على درجات حرارة منخف�شة.
جـ( لأن انت�شار ال�شخور الر�شوبية الكيميائية يعتمد على ذائبية املعادن املكونة لها؛ فذائبية معدن امللح   

ال�شخري اأكرب من ذائبية معدن اجلب�س ومعدن الكال�شيت.
د( ب�شبب ارتفاع درجات احلرارة ومعدل الهطل يف املناطق الرطبة.  

هـ ( لأنها تعطي فكرة عن ظروف التكون )�رشعة ومكان التربيد( لل�شخر الناري.  
)3(  اأ( التورق اأو�شح يف �شخر الناي�س؛ وذلك ب�شبب انف�شال املعادن غامقة اللون عن املعادن فاحتة اللون   

    على �شكل اأ�رشطة.
         ب( �شخر الرخام يتفاعل مع حم�س الهيدروكلوريك املخفف، و�شخر الكوارتزيت ل يتفاعل.

 )4(
                    الأفق

الأفق )B(الأفق )A(وجه املقارنة

اأفق الرتاكماأفق الغ�شيلا�شم الأفق

غ�شل الأفق من املواد العمليات التي جتري فيه
الناعمة واملواد املذابة

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

حبيبات معدنية املكونات
مواد طينية ومواد مذابة وماءوبع�س املواد الع�شوية

ن�شيج ناعمن�شيج خ�شنالن�شيج
)5( �شخر الغرانيت: حم�شي فل�شي، �شخر البازلت: قاعدي مايف.

)6( معدن الكوارتز الأكرث انت�شاًرا ب�شبب ق�شاوته العالية، حيث يقاوم عمليات التجوية والتعرية.
)7( الرخام؛ لأن ق�شاوته اأقل ويت�شقق بثالثة اجتاهات.

)8( ال�شخور املتحولة املتورقة يف املناطق اجلبلية العالية )مناطق بناء اجلبال(، ال�شخور املتحولة غري املتورقة  
        بالقرب من مناطق التما�س بني التداخالت النارية وال�شخور الر�شوبية.

ا لالبة. )9( التربيد ال�رشيع جدًّ
)10( العوامل املوؤثرة يف عملية التبلور: درجة احلرارة، وال�شغط، والرتكيب الكيميائي.





اأوراق العمل

1
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الدر�ص: اخل�سائ�ص الفيزيائية للمعادن.

اأكمل الجدول الآتي:

مالحظاتاملك�رشالنف�شامالربيقا�شم املعدن
الكربيت
املالكيت

الغالينا
الكال�شيت

الكوارتز
الهاليت

امل�شكوفيت
البيوتيت

ورقة العمل )1-1(
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ورقة العمل )2-1(

الدر�ص: ال�سخور النارية.

اأكمل الجدول الآتي:

املالحظاتاملكونات املعدنيةاللون�رشعة ومكان التربيدالن�شيجا�شم ال�شخر
غرانيت
ريوليت
غابرو
بازلت

ديوريت
اأنديزيت

بريودوتيت
اخلفاف
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ورقة العمل )3-1(

الدر�ص: ال�سخور الر�سوبية الكيميائية.

ح ال�شكل اآلية تكون املتبخرات )�شخري اجلب�س والهاليت( يف البيئات البحرية. ادر�س ال�شكل، ثم  يو�شّ
اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

ف عالقة حو�س الرت�شيب مبياه املحيط. 1- �شِ
2- حّدد الظروف املنا�شبة لتكون املتبخرات من حيث: طبيعة املناخ الذي يجب  اأن ي�شود منطقة التبخر، 

وكمية املياه العذبة التي تغذي حو�س الرت�شيب.
3- اعتماًدا على اإجاباتك ال�شابقة، ماذا يحدث لرتكيز الأمالح الذائبة؟ وما اأثر تركيز الأمالح يف عملية 

الرت�شيب؟

تكون ال�شخور الكيميائية )املتبخرات( يف البيئات البحرية.
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ورقة العمل )4-1(

الدر�ص: ال�سخور املتحولة )التحول، وعوامل التحول، واأنواع التحول(.

اأكمل الجدول الآتي:

                    نوع التحول
حرارياإقليميوجه املقارنة

مكان احلدوث
النت�شار

الظروف امل�شاحبة للتحول

اأمثلة على �شخور متحولة
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ورقة العمل )5-1(

ا�شتخدم اجلدول اأدناه، لالجابة عن ال�شوؤال الذي يليه:

بيانات مناخية للموقع )اأ( و )ب(
متو�شط احلرارة ال�شنوي )�س °( متو�شط الهطول ال�شنوي ) �شم(املوقع

19027)اأ(
263)ب(

ح ذلك. 1- ما املوقع الذي تنتج فيه الرتبة �رشيًعا؟ و�شّ

2- اأين تكون الرتبة اأكرث �شمًكا يف اأثناء مدة زمنية واحدة، تلك التي توجد على �شفوح اله�شاب اأم التي 
      يف قاع الوادي؟ ملاذا؟

الدر�ص: الرتبة.
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ورقة العمل )6-1(

ح املق�شود بكل من: مقطع الرتبة، الأفق. 1-  و�شّ

ف املميزات واخل�شائ�س لآفاق الرتبة )A,B,C( من حيث: الت�شمية، ومكّونات الأفق، والن�شيج. 2- �شِ

الدر�ص: الرتبة.





ا�شرتاتيجيات التقومي
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الدر�ص :مفهوم المعدن. 

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.

اأداة التقومي )1 – 1( : قائمة ر�شد.

املعايريالرقم
التقدير

لنعم
ح املق�شود باملعدن.1 يو�شّ
ي�شّنف املواد اإلى معدنية وغري معدنية.2
يعطي اأمثلة على مواد معدنية.3
يحّدد عنا�رش ال�شكل اخلارجي للبلورة بدقة.4
ح املق�شود بالوجه البلوري، الزاوية املج�شمة.5 يو�شّ
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الدر�ص : ت�سنيف المعادن.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )1 – 2( : �شلم تقدير.

التقديراملعايريالرقم
1234

ي�شّنف املعادن اإلى جمموعات اعتماًدا على مكّوناتها الكيميائية.1
يعّلل �شبب اختالف املعادن يف خ�شائ�شها �شمن املجموعة  الواحدة.2

3
يحّدد املعادن ال�شليكاتية التي حتوي احلديد واملغني�شيوم )احلديدومغني�شية( 
)غري  واملغني�شيوم  احلديد  التي ل حتوي  ال�شليكاتية  واملعادن  اللون،  الغامقة 

احلديدومغني�شية( الفاحتة اللون.
يعّلل �شبب اختيار الأيون ال�شالب يف ت�شنيف املعادن.4
يعطي اأمثلة ملعادن؛ بناًء على املجموعات املعدنية.5
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الدر�ص : الخ�سائ�ص الفيزيائية للمعادن.

ا�ستراتيجية التقويم: الورقة والقلم.
اأداة التقويم ) 1 – 3 ( : اختبار ق�شير.

ح املق�شود بكل من: ال�سوؤال الأول: و�شّ
املك�رش:....................................................................................

 النف�شام:..................................................................................
الربيق:.....................................................................................

ال�سوؤال الثاين: ف�رّش ما ياأتي تف�شرًيا علميًّا دقيًقا:
1- يعّد اللون خ�شي�شة غري فاعلة يف درا�شة الكثري من املعادن.

2- بع�س املعادن مثل الكوارتز تنك�رش ول تنف�شم.

ال�سوؤال الثالث: كيف ميكن التمييز بني كل من معدين:
1- اجلب�س والغالينا.

2- الكال�شيت والكوارتز.
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الدر�ص : ال�سخور النارية.
ا�ستراتيجية التقويم: المالحظة.

اأداة التقويم ) 1 – 4 ( : �شلم تقدير. 

التقديراملعايريالرقم
1234

ح املق�شود مبفهوم الن�شيج ال�شخري.1 يو�شّ
يمّيز بين الصخور النارية السطحية والباطنية.2

يعّلل اختالف الصخور النارية في أنسجتها.3
يربط بين النسيج الصخري ومكان وسرعة التبريد.4
يعطي أمثلة على صخور نارية سطحية وباطنية.5
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الدر�ص : التركيب المعدني لل�سخور النارية.
ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.

اأداة التقويم )1 – 5( :�شجل و�شف �شير التعلم. 
ا�شم الطالب:

التاريخ:

يتوقع من الطالب في اأثناء تنفيذ هذا الدر�ص، وبعد النتهاء منه اأن:
– يحّدد اأجزاء �شل�شلة تفاعل بوين.

ح املكونات املعدنية ل�شل�شلة التفاعالت املت�شلة وغري املت�شلة. – يو�شّ
ح العالقة بني نوع املعدن الناجت  ودرجة حرارة التبلور. – يو�شّ

– يحّدد املحتوى املعدين لكل من ال�شخور املافية، والفل�شية، واملتو�شطة.
– يف�رّش اأثر عملية التبلور اجلزئي يف اإنتاج اأنواع مختلفة من ال�شخور النارية من نوع واحد من املاغما.

    يف �شوء ذلك، نظم تقريًرا تبنّي فيه �شري تعلم املو�شوع ال�شابق، مربًزا فيه ما ياأتي:

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

    الأمور التي تعلمتها جيًدا : ..........................................................
.........................................................................

    الأمور التي لم تتعلمها جيًدا، والمعيقات التي منعتك من تعلم كل منها:
..................................................................................... 

    الأمور التي ترغب في تعلمها ولم تناق�س: 
.....................................................................................
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الدر�ص : التركيب الكيميائي لل�سخور النارية.
ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.

اأداة التقويم )1 – 6(: �شجل و�شف �شير التعلم. 
ا�شم الطالب:

التاريخ:

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

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................
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تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................

الدر�ص : عملية الت�سخر، وال�سخور الر�سوبية الفتاتية.
ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.

اأداة التقويم )1 – 7( : �شجل و�شف �شير التعلم. 
 ال�شم :
التاريخ:

 مالحظات المعلم/ المعلمة:                                               مالحظات الطالب/ الطالبة:
.....................................   .......................................... 
.....................................   .......................................... 
.....................................   ..........................................
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الدر�ص : ال�سخور الر�سوبية الكيميائية.
ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )1 – 8( : قائمة ر�شد.

املعايريالرقم
التقدير

لنعم
يحّدد ظروف تكون ال�شخور الر�شوبية الكيميائية.1
ميّيز بني بع�س ال�شخور الر�شوبية الكيميائية، مثل ال�شخر اجلريي والدولوميت 2

واجلب�س.

يعّلل �شبب اختالف ال�شخور الر�شوبية الكيميائية يف ق�شاوتها.3

والدولوميت 4 اجلريي  ال�شخر  مثل  ال�شخور،  لبع�س  املكونة  املعادن  يحّدد 
والهاليت.
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الدر�ص : ال�سخور الر�سوبية الع�سوية، وبع�ص معالم ال�سخور الر�سوبية.
ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )1 – 9( : �شلم تقدير.

التقديرالمعاييرالرقم
1234

ح كيفية تكون ال�شخور الر�شوبية الع�شوية. 1 يو�شّ

يعطي اأمثلة على �شخور ر�شوبية ع�شوية.2

يو�شح اأ�شل بع�س اأنواع ال�شخور الر�شوبية الع�شوية.3

ح مفهوم كل من الطبقية املتدرجة، وعالمات النيم.4 يو�شّ

ح كيفية تكون الطبقية املتدرجة، وعالمات النيم يف ال�شخور الر�شوبية.5 يو�شّ
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الدر�ص: ال�سخور المتحولة ) التحول، وعوامل التحول، واأنواع التحول(.  
ا�ستراتيجية التقويم: الورقة والقلم.

اأداة التقويم )1 – 10( : اختبار ق�شير.
ال�سوؤال الأول: و�شح المق�شود بكل من: التحول، وال�شغط المح�شور.

ال�سوؤال الثاين: امالأ الفراغ يف اجلدول الآتي بالإجابات ال�شحيحة.

نوع ال�شغط
وجه املقارنة

ال�شغط املوّجهال�شغط املح�شور

مقدار ال�شغوط املوؤثرة
التغري احلادث للج�شم
نوع التاأثري يف ال�شخر

ال�سوؤال الثالث: ما العامل الأكرث فاعلية يف اإحداث كل من التحول الإقليمي والتحول التما�شي؟
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لة.  الدر�ص : ت�سنيف ال�سخور المتحٍوّ
ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.

اأداة التقويم ) 1– 11( : قائمة ر�شد.

الرقم
التقديراملعايري

لنعم
ح املق�شود بالتورق.1 يو�شّ

يذكر اأمثلة على �شخور متحولة متورقة. 2

يذكر اأمثلة على �شخور متحولة غري متورقة.3

يحّدد اأين تتكون ال�شخور املتحولة املتورقة.4

يتعّرف �شخر الرخام عن طريق التفاعل مع حم�س الهيدروكلوريك املخفف.5

يحّدد اأ�شماء ال�شخور املتحولة املعطاة اإليه بدقة.6
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الدر�ص : التربة.
ا�ستراتيجية التقويم: الورقة والقلم.

اأداة التقويم )1 – 12( : اختبار ق�شير.
ح املق�شود مبقطع الرتبة. ال�سوؤال الأول: و�شّ

ال�سوؤال الثاين: قارن بني الأفق A والأفق B من حيث:
1- الت�سمية:

2- مكّونات الأفق:
3- الن�سيج:





الأر�صاد اجلوية

الوحدة الثانية

2
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ا على اأن:  يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة، اأن يكون قادراً
• ي�شتنتج العالقة بني كثافة الهواء، والرتفاع يف الغالف اجلوي.	
• يتعّرف مكونات الغالف اجلوي.	
• ي�شف طبقات الغالف اجلوي من حيث: ال�شماكة، ودرجة احلرارة، وال�شغط اجلوي، ومكوناتها، 	

واأهميتها.
• التي حتدث يف طبقات الغالف اجلوي، واأهميتها يف 	 بالتلوث اجلوي  املتعلقة  العمليات  ح  يو�شّ

التزان.
• �شطح 	 على  باحلياة  وارتباطها  اجلوي،  بالغالف  العالقة  ذات  الأ�شا�شية  العمليات  بع�س  يف�رّش 

الأر�س.
• يح�شب درجة حرارة الهواء يف اأي طبقة، اعتماًدا على معدل تغري درجة احلرارة يف تلك الطبقة.	
• ي�شتنتج اأهمية الغالف اجلوي للحياة على �شطح الأر�س.	
• ح طرائق التعبري عن رطوبة الهواء )ن�شبة املزج، و�شغط بخار املاء، والرطوبة الن�شبية، ودرجة 	 يو�شّ

الندى(.
• ح دور الهواء امل�شبع ببخار املاء يف عملية التكاثف.	 يو�شّ
• ي�شتخدم متغريات رطوبة الهواء بحل م�شائل ح�شابية ب�شيطة.	
• يف�رّش حدوث بع�س الظواهر التي حتدث يف الغالف اجلوي مثل )التكاثف والندى(.	
• يحّدد حالة الإ�شباع لعّينات مختلفة من الهواء عند درجات حرارة مختلفة عن طريق ح�شاب 	

فرق الإ�شباع والرطوبة الن�شبية.
• يحّدد حالة كل من الرطوبة الن�شبية  ودرجة الندى عمليًّا.	
• ح العمليات املوؤثرة يف الرطوبة الن�شبية.	 يو�شّ
• يعّمق الإميان بعظمة اخلالق، وقدرته �شبحانه وتعالى.	
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
 التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�شئلة الآتية: - 1

• ماذا يحيط بنا؟ وماذا يحيط بالكرة الأر�شية؟	
• مم يتكّون الغالف اجلوي؟	
• ملاذا يدور الغالف اجلوي مع الكرة الأر�شية، ول يبتعد عنها يف الف�شاء؟	

 مناق�شة اإجابات الطلبة؛  للتو�شل معهم اإلى اأن الغالف اجلوي يحيط بالأر�س، ويتكون من غازات - 2
ودقائق �شلبة وقطرات ماء ويدور مع الأر�س ب�شبب قوة اجلاذبية.

 توزيع الطلبة يف جمموعات ثنائية متجان�شة.- 3
 توجيه ال�شوؤال الآتي: ما الغازات الرئي�شة يف الغالف اجلوي؟- 4
توجيه الطلبة اإلى درا�شة اجلدول )2-1( من الكتاب املدر�شي، وت�شنيف املكونات بح�شب تركيزها - 5

اإلى ثالث جمموعات، وتو�شيح �شبب ثبات ن�شب املكونات الرئي�شة، ومناق�شة تغري ن�شب املكونات 
املكونات  مثاًل على  املاء بو�شفه  واإعطاء بخار  املكان والزمان،  تغريها بح�شب  الثانوية، وتو�شيح 

الثانوية املتغرية الرتكيز.

الغالف الجوي الف�شل الأول:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض مكّونات الغالف اجلوي الدر�ض الأول

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

ح املق�شود بالغالف اجلوي. – يو�شّ
– يحّدد مكونات الغالف اجلوي.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف العا�رش، الأر�شاد اجلوية.
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معلومات اإ�سافية

6- توجيه الطلبة اإلى ترتيب املكونات الرئي�شة تنازليًّا بح�شب تركيزها يف الغالف اجلوي.
7- توجيه الطلبة اإلى الإجابة عن  الأ�شئلة املتعلقة باجلدول )2-1( من الكتاب املدر�شي.

8- مناق�شة اإجابات الطلبة.

تبلغ كتلة الأر�س مليون مرة �شعف كتلة الغالف اجلوي.
عالج

- عّلل: يعّد بخار املاء من املكونات الثانوية )املتغرية الرتكيز( يف الغالف اجلوي.
اإثراء

- ابحث يف م�شدر الدقائق ال�شلبة يف الغالف اجلوي.     

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة و القلم.
اأداة التقومي ) 2-1 (: اختبار ق�شري.

اجلدول )2-1(، �شفحة )53(:
اأن ذائبية  ال�شيء، وذو ن�شاط كيميائي �شعيف، كما  الغازات اخلاملة بع�س  النيرتوجني من  - لأن غاز 

ا. النيرتوجني يف املاء قليلة جدًّ
- يزداد معدل التاأك�شد، تتكون الأمطار احلم�شية ويرتفع معدل التجوية الكيميائية، ما يوؤدي اإلى قتل 

النبات، وزيادة  معدلت الحرتاق.
- نعم، ب�شبب اختالف ن�شاطه الكيميائي واختالف معدل حتوله من مرّكب اإلى اآخر واختالف العمليات 

التي تنتج اأو ت�شتهلك غاز اأول اأك�شيد الكربون، بالإ�شافة اإلى تغريه ح�شب الزمان واملكان.
- نعم، غازات الفلور والكلور واملبيدات احل�رشية، دقائق الغبار العالقة يف الغبار اجلوي، دقائق الأمالح 

املتطايرة من اأمواج البحر، اأكا�شيد الغازات ودقائق الرماد الربكاين املنبعثة من الرباكني.

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

الغالف الجوي الف�شل الأول:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض تركيب الغالف اجلوي الدر�ض الثاين

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

التدري�ص املبا�رش، التفكري الناقد، التعلم التعاوين.
 توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.- 1
 توزيع ورقة العمل )2-1(، والإجابة عن الأ�شئلة لكل جمموعة.- 2
 توجيه الأ�شئلة الآتية: - 3

ما العالقة بني كثافة الغالف اجلوي والرتفاع يف الغالف اجلوي؟	•
ماذا نق�شد بكثافة الغالف اجلوي؟	•
ملاذا تقل كثافة الغالف اجلوي كلما زاد الرتفاع عن �شطح الأر�س؟	•

 مناق�شة اإجابات الطلبة.- 4
املوجودة يف وحدة - 5 اجلزيئات  هو عدد  اجلوي  الغالف  بكثافة  املق�شود  اأن  اإلى  الطلبة  انتباه  توجيه   

احلجم من الغالف اجلوي، واأن عدد اجلزيئات يقل كلما ارتفعنا اإلى اأعلى؛ لأن اجلاذبية الأر�شية تقل. 
ومن ثم، تقل كثافة الغالف اجلوي.

– ي�شتنتج العالقة بني كثافة الغالف اجلوي، والرتفاع يف الغالف اجلوي.
ودرجة احلرارة وال�شغط اجلوي، ومكوناتها  ال�شماكة  حيث:  من  اجلوي  الغالف  طبقات  ي�شّنف   –

واأهميتها.

علوم الأر�س و البيئة، ال�شف العا�رش، الأر�شاد اجلوية.
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 توجيه ال�شوؤالني الآتيني: - 6
• ما عالقة ال�شغط بالكثافة؟ 	
• هل تقل درجة احلرارة با�شتمرار مثل الكثافة وال�شغط اجلوي كلما ارتفعنا اإلى الأعلى؟	

7- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى اأن ال�شغط اجلوي والكثافة يقالن با�شتمرار، كلما ارتفعنا 
اإلى اأعلى.

8- تنفيذ ورقة العمل )2-2( على املجموعات؛ بال�شتعانة بال�شكل )2-1( من الكتاب املدر�شي.
9- مناق�شة الأ�شئلة الالحقة بال�شكل )2-1( من الكتاب املدر�شي.

10- مناق�شة اإجابات الطلبة، وتدوينها على اللوح.

لكن  اخلارجي،  الف�شاء  الهواء يف  يتال�شى  بالنخفا�س حتى  ت�شتمر  احلرارة  درجة  اأن  �شابًقا  يعتقد  كان 
اأظهرت الدرا�شات التي اأجريت عن طريق البالونات )اأجهزة حت�ش�س للحرارة والكثافة( اأن الغالف اجلوي 

معقد الرتكيب، واأنه ميكن تق�شيمه اإلى طبقات بح�شب الختالف يف اخل�شائ�س احلرارية.
عالج

- قارن بني طبقتي الرتوبو�شفري وال�شرتاتو�شفري من حيث: م�شدر الت�شخني، و�شبب الت�شمية.
اإثراء

- يتحدث العلماء عن وجود تاآكل يف طبقة الأوزون فوق املناطق القطبية خا�شة، نتيجة التلوث اجلوي 
الذي ي�شببه الإن�شان. ملاذا ل يقوم الغالف اجلوي بتعوي�س هذا التاآكل بو�شاطة نقل الأوزون من املناطق 

املجاورة التي يوجد فيها كميات كافية منه؟

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 2-2 (: قائمة ر�شد.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته
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ال�شكل )2-1(، �شفحة )54(:
- الرتوبو�شفري: - º 50 �س ، امليزو�شفري: - º 80 �س.

- عند ارتفاع من )80 – 90( كم.
- الرتوبو�شفري؛ تقل درجة احلرارة مع ازدياد الرتفاع. ال�شرتاتو�شفري؛ تقل درجة احلرارة مع  الرتفاع.

امليزو�شفري؛ تقل درجة احلرارة مع الرتفاع. الثريمو�شفري؛ تزداد درجة احلرارة مع الرتفاع.
- يكون الهطل بلورات ثلجية؛ لأن درجة احلرارة اأقل من ال�شفر املئوي.

- يف�شل بني كل طبقة واأخرى اعتماًدا على خ�شائ�شها، واملعياريف و�شعه وحتديد مكانه هو تغري درجة 
احلرارة مع الرتفاع يف الغالف اجلوي.

�شفحة )55(:
اأفقية، وهي طبقة غري  -لأن طبقة الرتوبو�شفري حتتوي على تيارات هوائية راأ�شية �شاعدة وهابطة ورياح 

م�شتقرة حتدث فيها الأمطار والرياح.
- معدل التناق�س = د2 – د1 / ع2 – ع1 

0 - 10 / 50 - - 18 =                    
                    = º 6 8 = 10 / 68 �س / كم  

O + O2                                 O3                :معادلة تكون الأوزون -
- ب�شبب البتعاد عن م�شدر الت�شخني وهو طبقة الأوزون.

�شفحة )56(:
-على �شكل اأيونات ب�شب ارتفاع درجة احلرارة، ما ي�شبب تفكك الغازات وتاأينها.

- طبقة الثريمو�شفري الأكرث �شماكة والأقل كثافة.
- اإذا كان الغالف اجلوي ل يتكون من طبقات، ف�شوف: يختلف التبخر، والهطل، وتوزيع احلرارة، وتاأثر 

العمليات احليوية يف الغالف، ودخول الأ�شعة ال�شم�شية �شيختلف.

إجابات األسئلة واألنشطة

،
U.V
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التدري�س املبا�رش.
 1- التمهيد بتوجيه الأ�شئلة الآتية: 

ماذا ن�شّمي احلركة الأفقية للهواء؟ 	•
ماذا ن�شّمي احلركة الراأ�شية للهواء؟	•
ما املق�شود بتلوث الهواء؟	•
اأين جتري العمليات احليوية وتبادل امللوثات يف الغالف اجلوي؟	•

 2- مناق�شة اإجابات الطلبة.
 3- توجيه ال�شوؤالني الآتيني: 

هل تبقى امللوثات بالقرب من امل�شانع، وترتاكم يف منطقة واحدة؟	•
كيف ميكن اأن تنتقل امللوثاث من مكان اإلى اآخر؟	•

 مناق�شة العمليات املتعلقة بتلوث الهواء يف طبقة الرتوبو�شفري. ومن ثم، معرفة العامل امل�شوؤول عن - 4
اجتاه حركة الهواء اأفقيًّا وعاموديًّا.

 توجيه انتباه الطلبة اإلى اأهمية كل عملية واأثرها يف تقليل التلوث.- 5

الغالف الجوي الف�شل الأول:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض الغالف اجلوي وتلوث الهواء الدر�ض الثالث

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

ح العمليات املتعلقة بالتلوث اجلوي الذي يحدث يف طبقات الغالف اجلوي، واأهميتها يف   – يو�شّ
    التزان.

– ي�شتنتج اأهمية الغالف اجلوي للحياة على �شطح الأر�س.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، التلوث.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

من الأمثلة على الرياح ال�شطحية الأفقية: الرياح امل�شاحبة للمنخف�شات اجلوية اخلما�شينية التي حتمل الغبار 
من فوق ال�شحراء الغربية يف ليبيا وم�رش، اإلى العديد من مناطق �رشق البحر املتو�شط.

معلومات اإ�سافية

ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم ) 2-3( : �شلم تقدير.

�شفحة )56(:
املناطق  اإلى  امل�شانع  من  امللوثات  معها  حتمل  الغربية  الرياح  لأن  حاًل؛  اأح�شن  الأغوار  يف  البحرية   -

ال�شحراوية ال�رشقية.
- تزايد كمية امللوثات تزايًدا كبرًيا، وانت�شار الأمرا�س وا�شتحالة العي�س مدة طويلة.

�شفحة )57(:
- ب�شبب عدم وجود ن�شاط �شناعي اأو ب�رشي يف الليل، ووجود حالة ا�شتقرار. ومن ثم، تر�شيب امللوثات 

وجتمعها بفعل اجلاذبية الأر�شية.
�شفحة )58(:

- ب�شبب التخل�س من امللوثات العالقة يف الغالف عن طريق التقاطها لل�شوائب يف اأثناء نزول املطر.

إجابات األسئلة واألنشطة

عالج
ح اجتاه حركة امللوثات يف العمليات الآتية: النقل، الرت�شيب، تخفيف الرتكيز. - و�شّ

اإثراء
- عّلل: يتطلب التخطيط احل�رشي ال�شليم اأن تقام املدن ال�شناعية يف الأردن يف اجلهة ال�رشقية من التجمعات 

ال�شكنية، ولي�س يف اجلهة ال�شمالية اأو الغربية. 
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1 ( )1(  ب ، )2( اأ ، )3( جـ ، )4( د. 
2( اأ( لأن ال�شغط والكثافة يتناق�شان با�شتمرار مع ازدياد الرتفاع اإلى نهاية الغالف اجلوي . 

ب( ب�شبب ا�شتهالك النباتات للغاز يف عمليات البناء ال�شوئي. 
)طبقة  الت�شخني  م�شدر  من  القرتاب  ب�شبب  الأر�س(،  )�شطح  الت�شخني  م�شدر  البتعاد عن  ب�شبب  جـ( 

الأوزون(.
   د( لأنها طبقة هادئة ل تهب فيها رياح ول تيارات راأ�شية .

املهم  الغالف اجلوي، حيث يوجد الأك�شجني  املواد يف  تراكيز  التغريات يف  هـ( لأنه يعطيهم فكرة عن 
للكائنات احلية، وغاز ثاين اأك�شيد الكربون املهم لعملية البناء ال�شوئي، وطرائق انتقال امللوثات. ومن 

ثم، حماية الأر�س من �رشر امللوثات .
3( ل تتاأثر احلياة كثرًيا.

)4
الطبقة الحراريةالطبقة المناخيةوجه المقارنة

�شبب الت�شمية
وغيوم  رياح  من  بالطق�س  المتعلقة  العمليات  فيها  تحدث 

وهطل.
ارتفـــاع درجــــة الحـرارة ب�شكل 

كبير.

الأهمية
يحدث عمليات تبادل بخار الماء و الطاقة الحرارية 

تاأمين الت�شالت الال�شلكية.والملوثات الجوية مع �شطح الأر�س.

اأقل.اأكبر.الكثافة
اأكبر.اأقل.ال�شماكة

5( اأ ( معدل التناق�س = د2 – د1 / ع2 – ع1 
                                            = - 11 - 15/ 4 - �شفر           
                                            = - º 6  5 - = 4 / 26 �س / كم

     ب( معدل التناق�س = د2 – د1 / ع2 – ع1 
      - 5  6 = د2 – 15 / 10 

      - 65 = د2 – 15 
           دº 50 - = 15 + 65 - = 2 �س.

           نعم، يوجد تطابق. وذلك لأن معدل تناق�س درجة احلرارة مع الرتفاع يف طبقة الرتبو�شفري ثابت نوًعا ما.
6( بح�شب ا�شتهالك املكونات وانبعاثها؛ عن طريق العمليات الطبيعية والب�رشية.

ا تتم عليه عملية تكاثف بخار املاء الزائد، وتتكّون قطرات املاء التي تكرب وتهبط على �شكل هطل . 7( ُت�شكل ج�شمًّ

،

،

إجابات أسئلة الفصل
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1- التمهيد ب�شوؤال الطلبة: ما املق�شود بالتبخر؟ كمية التبخر؟ ما العوامل املوؤثرة فيه؟

2- مناق�شة اإجابات الطلبة.
3- توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا ن�شّمي كمية التبخر خالل وحدة امل�شاحة ووحدة الزمن؟

4- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل مع الطلبة اإلى مفهوم معدل التبخر، ووحدة معدل التبخر، وكيفية 
قيا�س معدل التبخر عمليًّا.

5- عر�س العالقة الريا�شية الآتية: معدل التبخر = كمية التبخر / امل�شاحة × الزمن
يعتمد عليها معدل  التي  التبخر، والعوامل  التبخر ومعدل  الفرق بني كمية  اإلى  الطلبة  انتباه  توجيه   -6

التبخر.
7- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.

8- توجيه الطلبة اإلى تنفيذ ورقة العمل )3-2(.

الماء في الغالف الجوي الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض التبخر الدر�ض الرابع

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

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف العا�رش، الأر�شاد اجلوية.
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 2-4 (: قائمة ر�شد.

�شفحة )62(:
 املتو�شط اليومي ملعدل التبخر= املتو�شط ال�شهري / عدد اأيام ال�شهر

                                                      = 259 / 31 = 8.354 لرت / م2 / يوم . 
�شفحة )63(:

 حجم املاء = 10م × 15م × 0.02 م = 3م3 
كتلة املاء = كثافة املاء × حجم املاء 

             = 1000كغ / م3  × 3م3   =  3000 كغ
كمية الطاقة احلرارية = الطاقة الكامنة للتبخر × كتلة املاء 

                                = 2.5 × 10 6  × 3000 = 7.5 × 10 9 جول .

معلومات اإ�سافية

تعمل حركة الرياح على اإزاحة الطبقة امل�شبعة بالبخار القريبة من ال�شطح فتحل محلها طبقة اأكرث جفاًفا، 
لها القدرة على ا�شتيعاب كميات اأكرب من البخار؛ لذا، كلما ازدادت �رشعة الرياح يزداد معدل التبخر.

عالج
- ما الفرق بني كمية التبخر ومعدل التبخر؟

اإثراء
- عّلل: يكون معدل التبخر يف ف�شل ال�شيف اأعلى منه يف ال�شتاء، ويقل معدل التبخر يف الليل عنه يف 

النهار.

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�شئلة الآتية: 

ما نوع الهواء يف املناطق ال�شحراوية؟ هل هو جاف اأم رطب؟	•
ما نوع الهواء يف املناطق املدارية؟ هل هو جاف اأم رطب؟ عّلل ذلك.	•
ماذا تطلق على الهواء املمزوج بكمية من بخار املاء؟	•

2- مناق�شة مفهوم الرطوبة املطلقة وقانونها من الكتاب املدر�شي.
3- تعريف ن�شبة املزج وكتابة القانون على اللوح املدر�شي.

4- توزيع الطلبة يف جمموعات ثنائية متجان�شة؛ وذلك لالإجابة عن ال�شوؤال يف ال�شفحة )64( من الكتاب 
املدر�شي.

الماء في الغالف الجوي الف�شل الثاين:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض رطوبة الهواء الدر�ض اخلام�ض

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف العا�رش، الأر�شاد اجلوية.

ح طرائق التعبري عن رطوبة اجلو، مثل: الرطوبة املطلقة ون�شبة املزج و�شغط البخار واملق�شود بها. – يو�شّ
– يح�شب ن�شبة املزج لكتلة من الهواء.

ح العالقة بني �شغط البخار، وكتلة البخار يف عينة هواء. – يو�شّ

ميزان احلرارة اجلاف، ميزان احلرارة املبلل.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

معلومات اإ�سافية

5- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى تغري ن�شبة املزج بتغري كتلة بخار املاء بعد تكاثف 10% منه.
6- توجيه ال�شوؤال الآتي: هل تتغري ن�شبة املزج بتغري درجة حرارة الهواء؟

7- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى اأن ن�شبة املزج للهواء ل تتغري بتغري درجة احلرارة اإل اإذا 
�شاحبه تغري يف كتلة بخار املاء  )املحتوى املائي( مبعنى حدوث تكاثف للبخار اأو تبخر للماء.

8- توجيه الأ�شئلة الآتية:
• ماذا ينتج عن وجود بخار املاء يف كمية من الهواء؟ ماذا ن�شميه؟ ما وحدة قيا�شه؟	
• اأين يكون التبخر اأكرب يف املناطق ال�شحراوية، اأم يف املناطق ال�شتوائية؟	
• اأين يكون �شغط البخار اأكرب؟	

9- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ ل�شتنتاج العالقة بني كتلة بخار املاء و�شغط البخار يف كمية من الهواء.
اأن الرا�شد اجلوي ي�شتخدمهما لتحديد �شغط  اإلى  10- عر�س ميزاين احلرارة اجلاف واملبلل، والتنوية 

البخار عمليًّا يف منطقة ما.

القطن  للماء من قطعة  املبلل؛ وذلك كي يحدث تبخر  القما�س  ُيلف م�شتودع ميزان احلرارة بقطعة من 
فياأخذ احلرارة الالزمة للتبخر من م�شتودع امليزان، وتنخف�س درجة احلرارة يف امل�شتودع على نحو اأكرب 

منه من امليزان اجلاف؛ لذا، يحدث فرق بني درجتي حرارة امليزانني اجلاف واملبلل. 
اإثراء

- عّلل: اأمطار املناطق املدارية تكون غزيرة عادة.
عالج

- اح�شب كتلة بخار املاء املوجودة يف )15( كغ من الهواء؛ اإذا كانت  ن�شبة املزج له 8غم/كغ.

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي ) 2-5(: اختبار ق�شري.
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�شفحة )64(:
- ن�شبة املزج = كتلة بخار املاء / كتلة الهواء اجلاف 

                               =  100 غم /  30 كغ  =  3.33 غم / كغ . 
- ل تختلف ن�شبة املزج. 

- ل تتغري ن�شبة املزج؛ لأن املحتوى املائي )كتلة بخار املاء( مل يتغري. 
- كتلة ما تكاثف = 100 غم × 100/10  =  10 غم 

    كتلة بخار املاء اجلديدة = 100 – 10 =  90 غم 
    ن�شبة املزج اجلديدة = 90 غم / 30 كغ =  3 غم / كغ .

  

إجابات األسئلة واألنشطة
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

م�سادر التعلم

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة بن�شبة املزج للهواء و�شغط البخار.

2- توجيه الأ�شئلة الآتية: 
• ماذا ن�شمي كتلة بخار املاء يف الهواء الرطب؟	
• متى ي�شبح الهواء م�شبًعا؟ وما عالقة قدرته على ا�شتيعاب بخار املاء بدرجة حرارة الهواء؟	

3- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى اأن قدرة الهواء على ا�شتيعاب بخار املاء تزداد بازدياد درجة حرارة 
الهواء.

4- وميكن تف�شري ذلك بازدياد درجة حرارة الهواء يوؤدي اإلى زيادة حجمه. ومن ثم، تزداد مقدرته على 
ا�شتيعاب كميات اأكرب من بخار املاء.

5- توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا ن�شّمي املحتوي املائي للهواء امل�شبع؟
6- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى اأن فرق الإ�شباع هو الفرق بني ن�شبة املزج الفعلية للهواء ون�شبة 

مزج الإ�شباع عند درجة حرارة معينة، وهو موؤ�رش للقرب اأو البعد عن الإ�شباع للهواء.

الماء في الغالف الجوي الف�شل الثاين:

ح�شتانعدد احل�ش�ض الإ�سباع الدر�ض ال�شاد�ض

ح املق�شود بكل من : اإ�شباع الهواء، والرطوبة الن�شبية، ودرجة الندى. – يو�شّ
– يح�شب فرق الإ�شباع ، والرطوبة الن�شبية، ودرجة الندى لكتلة من الهواء.

– يحدد مدى قرب اأو بعد الهواء عن الإ�شباع.

ميزان احلرارة اجلاف، ميزان احلرارة املبلل.
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7- كتابة العالقة الريا�شية: فرق الإ�شباع = ن�شبة مزج الإ�شباع – ن�شبة املزج الفعلية.
8- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة؛ وذلك لدرا�شة اجلدول )2-2( من الكتاب املدر�شي، ثم الإجابة 

عن الأ�شئلة التي تليه.
9- مناق�شة اإجابات الطلبة ؛ للتو�شل اإلى اأثر انخفا�س درجة احلرارة يف جعل الهواء قريًبا من الإ�شباع.

10- عر�س ميزاين احلرارة اجلاف واملبلل )قبل اأن يتم ترطيب القطن املحيط بامل�شتودع الزئبقي( ومالحظة 
ت�شاوي درجة احلرارة يف كال امليزانني.

11- ترطيب قطعة القطن املحيطة بامل�شتودع باملاء، ثم النتظار قلياًل.
12- مناق�شة الطلبة مبفهوم الرطوبة الن�شبية وكتابة العالقة الريا�شية على اللوح.

13- توجيه الطلبة اإلى الإجابة عن ال�شوؤال يف ال�شفحة )67( من الكتاب املدر�شي.
14- توزيع الطلبة يف جمموعات، وتوجيههم اإلى تنفيذ الن�شاط التجريبي )2-2( من الكتاب املدر�شي.

15- بعد مرور )10( دقائق، مالحظة انخفا�س درجة احلرارة يف امليزان املبلل، ووجود فرق بني القراءتني، 
ثم طلب ت�شجيل درجات احلرارة من كل جمموعة واإكمال اجلدول )2-3( من الكتاب املدر�شي.

16-  يف جمموعات، درا�شة اجلدول )2-4( من الكتاب املدر�شي؛ لإيجاد الرطوبة الن�شبية بالعتماد على 
الفرق بني القراءتني، ثم مناق�شة الأ�شئلة وحلها.

17- مناق�شة اإجابات  الطلبة والتو�شل معهم  اإلى اأن لف قطعة القطن املبلل حول م�شتودع ميزان احلرارة 
املبلل يوؤدي اإلى حدوث تبخر. ومن ثم، يعطي فرًقا بني قراءتي امليزانني اجلاف واملبلل لن�شتطيع قيا�س 

الرطوبة الن�شبية.
18- توجيه انتباه الطلبة اإلى اأن الرطوبة الن�شبية هي موؤ�رش للقرب اأو البعد عن الإ�شباع، مهما كانت درجة 

احلرارة واملحتوى املائي.
19- توجيه ال�شوؤال الآتي: ما العالقة بني الفرق يف قراءتي امليزانني اجلاف واملبلل وقيمة الرطوبة الن�شبية؟

بال�شتعانة - 20 املعطيات  وت�شجيل  املدر�شي،  الكتاب  من   )3-2( ال�شكل  درا�شة  اإلى  الطلبة  توجيه 
باجلدول )2-2( من الكتاب املدر�شي.

21- تذكري الطلبة اأن الهواء يكون م�شبًعا عندما تكون الرطوبة الن�شبية %100.
ي�شبح  اأن  اإلى  درجة حرارته  الهواء وخف�س  بتربيد  �شنقوم  الن�شاط،  هذا  اأننا يف  اإلى  الطلبة  توجيه   -22

م�شبًعا.
23- توجيه الطلبة اإلى ح�شاب درجة احلرارة التي يتم تربيد الهواء اإليها حتى ي�شبح م�شبًعًا.

24- توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا ن�شّمي درجة احلرارة التي يتم تربيد الهواء اإليها حتى ي�شبح م�شبًعا؟
25- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم  اإلى مفهوم درجة الندى.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

معلومات اإ�سافية

إجابات األسئلة واألنشطة

بقيمة  ومقارنتها  الندى،  ودرجة  الهواء  حرارة  درجة  بني  الفرق  مالحظة  اإلى  الطلبة  انتباه  توجيه   -26
الرطوبة الن�شبية.

اإلى  اأقرب  الهواء   اأن  يعني  ما  الن�شبية،  الرطوبة  ازدادت  قلياًل  الفرق  كان  كلما  باأنه  الطلبة  تذكري   -27
الإ�شباع.

عالج
- اح�شب الرطوبة الن�شبية لعينة من الهواء درجة حرارتها º 10 �س، ون�شبة املزج الفعلية لها 6.5 غم/كغ.

اإثراء
- عّلل: كلما ازداد الفرق بني قراءتي امليزانني اجلاف واملبلل، تكون الرطوبة الن�شبية اأقل.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 2-6  ( : قائمة ر�شد.

اجلدول )2-2(، �شفحة )66(:
- كلما زادت درجة احلرارة، ازدادت ن�شبة مزج الإ�شباع و�شغط الإ�شباع.

اأ( فرق الإ�شباع = ن�شبة مزج الإ�شباع – ن�شبة املزج الفعلية
                        = 20.43 – 6 = 14.43 غم / كغ.

ب( فرق الإ�شباع = 7.76 – 6 = 1.76 غم/ كغ.
�شفحة )67(:

الرطوبة الن�شبية = ) 11.69 / 23.38 ( × %100 = %50
ن�شاط جتريبي )2-2(، �شفحة )68(:

- حلدوث التبخر، ما يعطي فرًقا يف القراءتني. ومن ثم، ن�شتطيع قيا�س الرطوبة الن�شبية.
- يعتمد الفرق بني القراءتني على كمية بخار املاء املوجودة يف الهواء.
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- نعم، لأنه بازدياد درجة احلرارة تزداد قدرة الهواء على ا�شتيعاب كميات اأكرب من بخار املاء، حيث يعتمد 
التغري يف قيمة الرطوبة على عمليتي التبخر والتكاثف، فاإن ح�شل تكاثف قلت الرطوبة، واإن زاد معدل 

التبخر زادت الرطوبة.
�شفحة )69(:

الرطوبة الن�شبية = ) ن�شبة املزج الفعلية / ن�شبة مزج الإ�شباع ( × %100
90 / 100 = �س / 14.95 

اإذن، ن�شبة املزج الفعلية = 0.9 × 14.95 = 13.46 غم / كغ.
هواء م�شبع يعني الرطوبة الن�شبية = 100% . اإذن، ن�شبة املزج الفعلية = ن�شبة مزج الإ�شباع 

ن�شبة مزج الإ�شباع = 13.46 غم / كغ. 
º 20 �س                     14.95 غم / كغ 
؟؟؟ º �س                      13.46 غم / كغ

اإذن، درجة احلرارة = ) 20 × 13.46 ( / 14.95 
درجة الندى = º 18 �س.

اإذن، يجب تربيد الهواء مبقدار درجتني مئويتني حتى ي�شبح الهواء م�شبًعا.
-العينة ب:

الرطوبة الن�شبية = ) ن�شبة املزج الفعلية / ن�شبة مزج الإ�شباع ( × %100
20 / 100 = �س / 14.95 

اإذن، ن�شبة املزج الفعلية = 0.2 × 14.95 = 2.99 غم / كغ.
هواء م�شبع يعني الرطوبة الن�شبية = 100% اإذن ن�شبة املزج الفعلية = ن�شبة مزج الإ�شباع 

ن�شبة مزج الإ�شباع = 2.99  غم / كغ. 
º 20 �س                     14.95 غم / كغ 

؟؟؟ º�س                      2.99 غم / كغ
اإذن، درجة احلرارة = ) 20 × 2.99 ( / 14.95 

درجة احلرارة = º 4 �س.
بالعتماد على اجلدول ) 2-2 ( من الكتاب املدر�شي؛ فاإن درجة الندى = - º 4 �س.

اإذن، يجب تربيد الهواء مبقدار )24( درجة مئوية، حتى ي�شبح الهواء م�شبًعا.
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، التفكري الناقد، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�شئلة الآتية: 

• ما مفهوم التكاثف؟	
• ماذا ن�شّمي قطرات املاء املتكاثف على اأوراق النباتات والزجاج يف ال�شباح الباكر يف ف�شل ال�شتاء؟	
• ما �شبب تكون قطرات الندى؟	

2- عر�س العالقة الريا�شية: 
       الرطوبة الن�شبية = )ن�شبة املزج الفعلية / ن�شبة مزج الإ�شباع( × %100

الفعلية  املزج  ن�شبة  واأن  ت�شاوي %100،  الن�شبية  الرطوبة  له  تكون  امل�شبع  الهواء  اأن  الطلبة  تذكري   -3
ت�شاوي ن�شبة مزج الإ�شباع ، ودرجة حرارة الهواء ت�شاوي درجة الندى.

4- تذكري الطلبة اأن الهواء فوق امل�شبع يعني اأن الرطوبة الن�شبية اأكرب من 100% ، اأي اأن ن�شبة املزج الفعلية 
اأكرب من ن�شبة مزج الإ�شباع ودرجة حرارة الهواء اأقل من درجة الندى. ومن ثم، توجد  كتلة بخار 

الماء في الغالف الجوي الف�شل الثاين:

ح�شتانعدد احل�ش�ض التكاثف الدر�ض ال�شابع

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

ح املق�شود بالتكاثف، والتربيد بالتمدد. – يو�شّ
– يعّدد �رشوط حدوث التكاثف.

– ي�رشح العمليات الطبيعية التي تزيد من الرطوبة الن�شبية.
– يح�شب كتلة بخار املاء املتكاثف لعينة من الهواء فوق الإ�شباع.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف العا�رش، الأر�شاد اجلوية.
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ماء زائدة ما يوؤدي اإلى تكاثفها على �شطح ما.
5- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.

6- توجيه الطلبة اإلى تنفيذ ورقة العمل ) 2-4(؛ للتو�شل اإلى �رشوط حدوث التكاثف.
7- توجيه الأ�شئلة الآتية: 

• كيف ميكن اأن تزداد قيمة الرطوبة الن�شبية اعتماًدا على قانون الرطوبة الن�شبية؟                  	
             )لحظ اأن املحتوى املائي يعني كتلة بخار املاء(.

• ملاذا يحدث التكاثف يف ال�شباح الباكر؟	
• ما العمليات الطبيعية التي تزيد من الرطوبة الن�شبية لكتلة من الهواء. ومن ثم، حدوث التكاثف؟	

8- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى مفهوم التربيد الذاتي )بالتمدد(؛ وذلك برفع الهواء اإلى 
الأعلى، والعمليات الطبيعية التي تعمل على رفع الهواء اإلى اأعلى.

9- مناق�شة الطلبة يف املثال يف ال�شفحة )72( من الكتاب املدر�شي؛ للتو�شل اإلى اأنه بخلط عينتني من 
الهواء غري م�شبعتني تزداد الرطوبة الن�شبية وي�شبح الهواء فوق م�شبع.

اإن عملية التبخر ل تتوقف عندما ي�شبح الهواء م�شبًعا، بل يحدث اتزان بني التبخر والتكاثف.
عالج

اإذابة امللح داخل كاأ�س من املاء  - تو�شيح مفهوم هواء )حتت م�شبع وفوق م�شبع(، وذلك باإجراء جتربة 
وعند و�شول املحلول اإلى فوق الإ�شباع يبداأ تر�شيب امللح  ال�شلب يف قاع الكاأ�س.

اإثراء
- ف�رّش: تعّد املحيطات الواقعة يف املناطق املدارية م�شدًرا للبخار واحلرارة.

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي ) 2-7 (: اختبار ق�شري.

استراتيجيات التقويم وأدواته

معلومات اإ�سافية
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إجابات األسئلة واألنشطة

�شفحة )70(:
جافة حارة . رطبة باردة.

�شفحة )71(:
اأ(    يرتفع اإلى اأعلى.

ب( يتمدد وتقل كثافته ويرتفع اإلى اأعلى.
جـ( ترتفع الكتلة الدافئة الأقل كثافة اإلى اأعلى.

د( يرتفع اإلى اأعلى بفعل التيارات ال�شاعدة.
- ي�شطدم الهواء الرطب القادم من البحر املتو�شط باجلبال الغربية، ويرتفع اإلى اأعلى ويربد ذاتيًّا وي�شبح 

فوق م�شبع، فيتكاثف بخار املاء الزائد وتت�شكل الغيوم وتت�شاقط الأمطار.
�شفحة )72(:

متو�شط درجة احلرارة = º 15 �س
متو�شط ن�شبة املزج = ) 3 + 21 ( / 2 = 24 / 2 = 12 غم / كغ.

كتلة بخار املاء الذي �شيتكاثف = 12 – 10.83 =  1.17 غم / كغ.
اإذن، كتلة بخار املاء املتكاثفة = 1.17 غم / كغ.
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)1( 1( اأ       2( اأ        3( ج     4( ب      
)2( ن�شبة املزج: كتلة بخار املاء )غ( املوجودة يف )كغ( واحد من الهواء اجلاف.

�شغط البخار: ال�شغط النا�شئ عن وجود بخار املاء يف الهواء.
يتم عليها  يتجاوز قطر كل منها عدة ميكرومرتات،  الهواء ل  اأج�شام �شغرية عالقة يف  التكاثف:  نوى 

تكاثف بخار املاء الزائد.
اإلى متدده  يوؤدي  ما  املحيط اخلارجي،  الطاقة احلرارية مع  تبادل  الهواء من دون  ارتفاع  الذاتي:  التربيد 

وانخفا�س درجة حرارته ذاتيًّا نتيجة هذا التمدد فقط.
)3( املتو�شط اليومي ملعدل التبخر= )كمية التبخر(/ )امل�شاحة×الزمن(
                                                        =) 3 لرت (/ )1.5 م2 × 1 يوم (

                                                        = 2لرت / م2 / يوم.
)4( العينة الأولى 

الرطوبة الن�شبية = )ن�شبة املزج الفعلية / ن�شبة مزج الإ�شباع( × %100
    0.3 = �س / 27.69 

   اإذن، ن�شبة املزج الفعلية = 0.3 × 27.69 = 8.307 غم / كغ.
العينة الثانية

الرطوبة الن�شبية = )ن�شبة املزج الفعلية / ن�شبة مزج الإ�شباع( × %100
    0.9 = �س / 7.76 

   اإذن، ن�شبة املزج الفعلية = 0.9 × 7.76 = 6.984 غم / كغ.
تعرّب ن�شبة املزج عن كتلة بخار املاء اإًذا العينة الأولى املحتوى املائي فيها اأكرب؛ لذا، �شتعطي كمية اأكرب من املاء 

عند تكاثف بخار املاء يف العينة.
)5( نعم، لأن التبخر يحدث عند درجات احلرارة جميعها، ولكن يكون معدل التبخر بطيًئا.

)6( اأ ( لأن الهواء يكون اأقرب اإلى الإ�شباع؛ لذا،  يحتاج اإلى تربيد قليل كي ي�شل اإلى حالة الإ�شباع.
ا؛ اأي تزداد قدرته على  ب ( لأنه بازدياد درجة احلرارة �شيتمدد الهواء وتتباعد جزيئاته عن بع�شها بع�شً

ا�شتيعاب كميات اأكرب من بخار املاء.
)7( لأن التربيد يكون على اأ�شده يف مثل هذه الأوقات )اأكرب ما ميكن(؛ فيربد الهواء وترتفع رطوبته الن�شبية 

وي�شبح فوق الإ�شباع، ويتكاثف بخار املاء الزائد.

إجابات أسئلة الفصل





اأوراق العمل

2
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ورقة العمل )1-2(

ميّثل اجلدول الآتي، كثافة الهواء مع ازدياد الرتفاع، ادر�شه ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

الكثافة ) غم / �سم3 (الرتفاع ) كم (
1 × 10 -3�شفر
10010- 10 × 2.5
15012- 10 × 6.6
20013- 10 × 1.4

1- كيف تتغري كثافة الغالف اجلوي مع ازدياد الرتفاع؟
2- اإذا علمت اأن الكثافة = الكتلة / احلجم،  فما املق�شود بكثافة الغالف اجلوي؟

3- عّلل: تقل كثافة الغالف اجلوي كلما ازداد الرتفاع يف الغالف اجلوي.

الدر�ص: تركيب الغالف اجلوي.
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ورقة العمل )2-2(

اأكمل اجلدول الآتي:

           وجه املقارنة
الطبقة

تغري درجة احلرارة المتداد
مالحظاتم�شدر الت�شخنيمع الرتفاع

ثريمو�شفري
ميزو�شفري

�شرتاتو�شفري
تروبو�شفري

الدر�ص: تركيب الغالف اجلوي.
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ورقة العمل )3-2(

الدر�ص: التبخر.

1- ما اأثر زيادة درجة احلرارة يف الطاقة احلركية جلزيئات املاء؟
2- ما نوع التفاعل يف العملية الفيزيائية للتبخر؟

3- اأين ُتختزن الطاقة احلرارية الالزمة لعملية التبخر؟
4- ماذا يحدث للطاقة احلرارية املختزنة عند حدوث عملية التكاثف؟

5- ماذا ن�شّمي الطاقة احلرارية الالزمة لتبخري )1( كغ من املاء؟
6- اكتب قانون الطاقة الكامنة للتبخر.

  7- ناق�س ال�شوؤال يف ال�شفحة )63( من الكتاب املدر�شي؛ للتو�شل اإلى احلل مع زمالئك يف جمموعتك.
8- ما اأهمية الطاقة الكامنة للتبخر؟

ماء �شـــــــــــائل ماء �شـــــــــــائل 
تفاعل .........

......... تبخر
بخار ماء

تفاعل طارد للطاقة

اأكمل املخطط الآتي:
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ورقة العمل )4-2(

الدر�ص: التكاثف.

ملحوظة:
الرطوبة الن�شبية = ) ن�شبة املزج الفعلية / ن�شبة مزج الإ�شباع ( × %100 

1-  ما قيمة الرطوبة الن�شبية؟
2-  ما عالقة ن�شبة املزج الفعلية بن�شبة مزج الإ�شباع، ودرجة حرارة الهواء بدرجة الندى يف احلالت  

الآتية:
اأ – الهواء امل�شبع.

ب – الهواء فوق امل�شبع.
3-  ما �رشوط حدوث عملية التكاثف؟

4-  ما املق�شود بنوى التكاثف؟





ا�شرتاتيجيات التقومي
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ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي )2 – 1( : اختبار ق�شري.

1-  �شّنف مكونات الغالف اجلوي ح�شب الرتكيز.
...............................................................................................

2-  اأي الغازات الأكرث وفرة يف الغالف اجلوي ؟ عّلل .
...............................................................................................
...............................................................................................

3- هل يتغرّي تركيز غاز اأول اك�شيد الكربون يف الغالف اجلوي؟ ملاذا؟
...............................................................................................

الدرس : مكونات الغالف الجوي.
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.

اأداة التقومي )2 – 2( : قائمة ر�شد.

التقديراملعيارالرقم
لنعم

يحّدد طبقات الغالف اجلوي. 1
يحّدد التغري يف درجة احلرارة لكل طبقة مع الرتفاع.2
يحّدد امتداد كل طبقة بدقة.3
يحّدد م�شدر الت�شخني لكل طبقة.4
يح�شب التناق�س يف درجة احلرارة، مع الرتفاع يف طبقة الرتوبو�شفري.5

الدرس : تركيب الغالف الجوي.
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الدرس : الغالف الجوي وتلوث الهواء.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 2 – 3 ( : �شلم تقدير.

التقديراملعايريالرقم
1234

يعّدد العمليات املتعلقة بتلوث الهواء.1

يحّدد اجتاه نقل امللوثات يف كل عملية.2

ي�شّنف عملية الرت�شيب اإلى تر�شيب جاف وتر�شيب رطب.3

ح انتقال امللوثات اأو تر�شيبها يف حالة ال�شتقرار اجلوي، وحالة 4 يو�شّ
عدم ال�شتقرار اجلوي.

ح اأثر الهطل احلم�شي يف التخل�س من امللوثات.5 يو�شّ
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 2 – 4 ( : قائمة ر�شد.

التقديراملعايريالرقم
لنعم

يعّدد العوامل التي يعتمد عليها معدل التبخر. 1

يح�شب املتو�شط ال�شهري واليومي ملعدل التبخر من م�شطح مائي.2

يحّدد العمليات التي ي�شاحبها فقد طاقة حرارية اأو امت�شا�شها.3

يح�شب كمية الطاقة احلرارية الالزمة لتبخر كتلة من املاء.4

يحّدد اأهمية الطاقة الكامنة للتبخر؛ حلدوث توزيع للطاقة احلرارية على الكرة 5
الأر�شية.

الدرس : التبخر.
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ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة تقومي ) 2 – 5 ( : اختبار ق�شري.

× 2م ، ُترك داخلها ) 340 غم ( من املاء؛ فتبخر  × 3م  اأبعادها 4م  - غرفة �شف مغلقة هواوؤها جاف، 
وامتزج بهوائها، اإذا كانت كثافة الهواء اجلاف = 1.25 كغ / م3.

1- ما كتلة الهواء اجلاف يف الغرفة؟
2- مباذا ت�شف الهواء بعد اأن اأ�شيف له بخار املاء؟

3- ما الن�شبة بني كتلة البخار اإلى كتلة الهواء اجلاف )كم غراًما من البخار كان ن�شيب الـ )كغ( الواحد من 
الهواء اجلاف ( يف احلالتني: قبل اإ�شافة البخار وبعد اإ�شافته اإلى هواء الغرفة؟

4- ما كتلة البخار الذي ميكن ا�شتخال�شه من )10( كغ من هواء الغرفة الرطب؟
5- لو اأ�شيف )300 غم( اأخرى من البخار اإلى هواء الغرفة، هل تزداد رطوبة الغرفة؟ قّدر ن�شيب الـ )كغ( 

الواحد من الهواء اجلاف يف هذه احلالة.

الدرس : رطوبة الهواء.
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )2 – 6(: قائمة ر�شد.

التقديراملعايريالرقم
لنعم

يحّدد مفهوم اإ�شباع الهواء، والرطوبة الن�شبية، ودرجة الندى. 1
يربط بني فرق الإ�شباع ودرجة اإ�شباع الهواء.2
يربط بني الرطوبة الن�شبية ودرجة الإ�شباع.3
يح�شب درجة الندى  مبعرفة درجة حرارة الهواء والرطوبة الن�شبية.4
ح العالقة بني الفرق بني درجة حرارة امليزانني اجلاف واملبلل والرطوبة 5 يو�شّ

الن�شبية.
يعّلل ا�شتخدام الفرق بني درجتي حرارة املزانني اجلاف واملبلل بو�شفه موؤ�رّشًا 6

للرطوبة الن�شبية.

الدرس : اإلشباع.
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ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم
اأداة التقومي )2 – 7( : اختبار ق�شري.

ح املق�شود بكل من: التكاثف، والتربيد بالتمدد. 1-  و�شّ

2-  �شع كلمة )�شح( اأو )خطاأ( اأمام العبارات الآتية:
اأ - تكون الرطوبة الن�شبية دائًما اأكرب لعينة الهواء الأقرب لالإ�شباع.

ب - كلما ازداد تربيد الهواء تقل الرطوبة الن�شبية له.
جـ - يحدث التكاثف عندما ت�شبح ن�شبة املزج الفعلية اأكرب من ن�شبة مزج الإ�شباع ودرجة حرارة 

الهواء اأكرب من درجة الندى.
د - يرتفع الهواء اإلى الأعلى عند ت�شخينه من الأ�شفل.

3-  ف�رّش: تعّد اجلبال الغربية يف الأردن، الأعلى معدل هطل يف ال�شنة. 

الدرس : التكاثف.



املياه

الوحدة الثالثة

3
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ا على اأن:  يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة، اأن يكون قادراً
• يتعّرف ن�شب توزيع املياه على �شطح الأر�س.	
• ي�شف العمليات التي تقوم عليها دورة املاء يف الطبيعة.	
• ي�شف احلو�س املائي ال�شطحي.	
• يح�شب املوازنة املائية حلو�س مائي �شطحي.	
• ي�شف اخل�شائ�س الفيزيائية؛ امل�شامية والنفاذية للخزان املائي ال�شطحي.	
• يحّدد العالقة بني امل�شامية والنفاذية، واأثر ذلك يف حركة املياه اجلوفية.	
• يطّبق م�شائل ريا�شية يف ح�شاب امل�شامية والنفاذية.	
• والطبقات 	 الرطوبة،  ونطاق  الت�شبع،  ونطاق  املاء،  من�شوب  اجلويف:  املائي  اخلزان  طبيعة  ي�شف 

املح�شورة  وغري املح�شورة، والطبقات املنفذة والكتيمة.
• يربط بني مخزون احلو�س، وكمية ال�شخ، وكمية التغذية.	
• يتعّرف خ�شائ�س بع�س الأحوا�س املائية ال�شطحية يف الأردن، واأمثلة عليها.	
• ي�شف خ�شائ�س بع�س الأحوا�س املائية اجلوفية يف الأردن.	
• يقّيم موارد املياه غري التقليدية يف الأردن، والتجربة الأردنية بخ�شو�س ذلك.	
• ير�ّشد يف ا�شتهالك املياه.	
• يقّيم جهود الدولة يف توفري موارد جديدة للمياه يف الأردن.	
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين.
1- توجيه الأ�شئلة الآتية: 

كم ت�شّكل م�شاحة املياه من م�شاحة �شطح الكرة الأر�شية؟	•
كيف تتوّزع هذه املياه على �شطحها؟	•
ما اأ�شكال املياه على �شطح الأر�س؟	•
كيف تتغري املياه من حالة اإلى اأخرى؟ ماذا ن�شميها؟	•

2- مناق�شة الإجابات، والتو�شل اإلى مفهوم دورة املاء يف الطبيعة وعنا�رشها.
3- مناق�شة العوامل التي توؤثر يف الرت�شاح ومدى تاأثريها.

4- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.
5- توجيه املجموعات اإلى مناق�شـة ال�شـكل )3-1( من الكتـاب املدر�شي، والإجابـة عن الأ�شئلة التي 

       تليه.
6- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل اإلى مفهوم احلو�س املائي ال�شطحي وخط تق�شيم املياه، والعوامل 

المياه السطحية والجوفية الف�شل الأول:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض املياه ال�سطحية وعنا�رشها الدر�ض الأول

– يتعّرف ن�شب توزيع املياه على �شطح الأر�س.
– ي�شف العمليات التي تقوم عليها دورة املياه يف الطبيعة.

– ي�شف احلو�س املائي ال�شطحي.
– يح�شب املوازنة املائية حلو�س مائي �شطحي.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، املياه.
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معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة

املوؤثرة يف �شكل احلو�س املائي ال�شطحي.
7- توجيه  الطلبة  اإلى تنفيذ الن�شاط التحليلي )3-1(  من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي 

تليه.
8- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم ملفهوم املوازنة املائية واملدخالت واملخرجات من واإلى م�شطح 

مائي، وح�شاب املوازنة املائية له.

ينتقل املاء من م�شتودع اإلى اآخر بطرائق عدة، منها: تغيري حالته الفيزيائية )�شلبة، �شائلة، غازية( بفعل ما 
يك�شبه اأو يفقده من حرارة، اأما الثلوج فتتحّول اإلى جليديات قد ترجع اإلى املحيطات بعد اأن ين�شهر اجلليد 

اأو ترجع اإلى الغالف اجلوي بعملية الت�شامي.
عالج

- ماذا يحدث لدورة املاء يف الطبيعة؛ اإذا توقفت عملية التبخر؟
اإثراء

- ماذا يحدث مل�شتوى املاء يف م�شطح مائي؛ اإذا كانت املخرجات اأكرب من املدخالت؟

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 3-1 (: �شجل و�شف �شري التعلم.

ال�شكل )3-1(، �شفحة )79(:
- احلو�س )اأ ب جـ د (، واحلو�س )د جـ و هـ(

- خط تق�شيم املياه: )د جـ(
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- العوامل املوؤثرة يف �شكل احلو�س املائي ال�شطحي: الت�شاري�س، ونوعية ال�شخور التي مير فوقها املاء، 
والطيات وال�شدوع.

ن�شاط حتليلي )3-1(، �شفحة )80(:
- املدخالت: الهطل، جريان �شطحي للبحرية، جريان جويف للبحرية.

 املخرجات: تبخر، جريان �شطحي من البحرية، جريان جويف من البحرية.
- يبقى م�شتوى املاء ثابًتا يف البحرية.

- يزداد من�شوب املاء يف البحرية.
- التغري يف حجم املاء يف البحرية = حجم املدخالت – حجم املخرجات

                                           = 17.5 – 12.5 = 5 مليون مرت مكعب.

املخرجاتاملدخالت

اجلريان ال�شطحي من البحريةاجلريان ال�شطحي اإلى البحرية

اجلريان اجلويف من البحريةاجلريان اجلويف اإلى البحرية

التبخرالهطل
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

– ي�شف اخل�شائ�س الفيزيائية امل�شامية والنفاذية للخزان املائي اجلويف.
– يحّدد العالقة بني امل�شامية والنفاذية، واأثر ذلك يف حركة املياه اجلوفية.

– يطّبق م�شائل ريا�شية يف ح�شاب امل�شامية.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، املياه.

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1– توجيه ال�شوؤالني الآتيني: 

• اأين تختزن املياه عند و�شعها على اإ�شفنجة؟	
• اأين تذهب املياه عندما ترت�شح اإلى داخل الأر�س؟	

2– ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها. ومن ثم، ا�شتنتاج مفهوم امل�شامية وقانون امل�شامية.
3– كتابة العالقة الريا�شية للم�شامية على اللوح والتطبيق عليها؛ عن طريق توجيه الطلبة اإلى حل ال�شوؤال 

من الكتاب املدر�شي.
4– توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.

5– توجيه املجموعات اإلى درا�شة ال�شكل )3-3( من الكتاب املدر�شي ومناق�شته؛ للتو�شل اإلى اأ�شكال 
امل�شامية وهي امل�شامية الأولية وامل�شامية الثانوية.

6– توجيه ال�شوؤال الآتي:  قارن بني امل�شامية الأولية وامل�شامية الثانوية من حيث: الن�شاأة، ونوع ال�شخور.
7– توجيه الطلبة اإلى درا�شة اجلدول )3-2( من الكتاب املدر�شي؛ للتعرف اإلى  قيم امل�شامية لبع�س املواد 

المياه السطحية والجوفية الف�شل الأول:

ح�شتانعدد احل�ش�ض املياه اجلوفية الدر�ض الثاين
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الأر�شية املت�شلبة، واملواد الأر�شية غري املت�شلبة )الر�شوبيات( واملقارنة بينها. 
8– توجيه الطلبة اإلى درا�شة الأ�شكال )3-4(، )3-5(، )3-6(، )3-7( من الكتاب املدر�شي؛ بهدف 

التو�شل اإلى العوامل املوؤثرة يف امل�شامية الأولية لل�شخور الر�شوبية الفتاتية.
9– مناق�شة الطلبة بالعوامل املوؤثرة يف امل�شامية الأولية عن طريق الإجابة على الأ�شئلة �شمن الدر�س.

10– توجيه ال�شوؤالني الآتيني: 
• هل تعرّب امل�شامية عن حركة املياه خالل امل�شامات يف اخلزان اجلويف؟	
• ماذا نطلق على قدرة املواد الأر�شية على ال�شماح للمياه باملرور من خاللها؟	

11– مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى مفهوم النفاذية والعوامل التي تعتمد عليها النفاذية.
12– توجيه الأ�شئلة الآتية: 

• هل النفاذية مت�شاوية يف ال�شخور جميعها؟ 	
• ما �شفات ال�شخور جيدة النفاذية؟ 	
• ما �شفات ال�شخور الكتيمة؟	

13– توجيه الطلبة اإلى ر�شم مخطط مفاهيمي لل�شخور ح�شب نفاذيتها على اللوح، مع ذكر اأمثلة.
14– توجيه الطلبة اإلى تنفيذ الن�شاط التحليلي )3-2( من الكتاب املدر�شي. 

15– مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى اأن �شخًرا مثل الطني ذا م�شامية عالية لي�س بال�رشورة اأن 
يكون ذا نفاذية مرتفعة؛ لأن ال�رشط اأن تكون امل�شامات كبرية ومت�شلة.

16– توجيه الطلبة اإلى حل ورقة العمل )3-1(، ثم مناق�شة الإجابات. 

ميكن اأن تكون امل�شامية اأولية يف ال�شخور النارية، مثل: �شخر البازلت الفقاعي و�شخر اخلفاف.
عالج

- نّظم جدوًل لل�شخور الآتية، و�شع بجانب كل �شخر نوع م�شاميته:
    احلجر الطيني، الغرانيت، الناي�س، احلجر الرملي، الكونغلومريات، البازلت.

اإثراء
ح تاأثري حجم احلبيبات يف امل�شامية الأولية. - و�شّ

معلومات اإ�سافية
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�شفحة )82(:
 امل�شامية = )حجم الفراغات) امل�شامات( / احلجم الكلي لل�شخر(× %100

%25 = %100 × ) 4 / 1 (
- لأن ال�شخور النارية ناجتة من تبلور ال�شهري الربكاين ما يكون بلورات فراغاتها البينية �شبه معدومة. 
اأما ال�شخور املتحولة فت�شطف مكونات ال�شخر وتت�شاغط ب�شبب  ومن ثم، تكون م�شاميتها قليلة. 

عوامل التحول )ال�شغط واحلرارة(، ما يوؤدي اإلى خف�س امل�شامية فيها.
�شفحة )84(:

لأنها تتكون من اأحجام مختلفة فت�شغل احلبيبات ال�شغرية جزًءا من امل�شامات بني احلبيبات الكبرية.
�شفحة )85(:

ا؛ فيقل حجم الفراغات وتقل امل�شامية. - كلما ازداد العمق زاد ال�شغط؛ فت�شبح احلبيبات اأكرث قرًبا وترا�شًّ
- الطني؛ لأن امل�شامات بني حبيباته تكون اأ�شغر حجًما واأكربعدًدا. ومن ثم، م�شاميته اأعلى.

- ل�شعوبة دخول املاء اإلى امل�شامات ب�شبب �شغرها وعدم وجود قنوات ات�شال بينها.
ن�شاط حتليلي )3-2(، �شفحة )86(:

- احل�شى؛ لأن الفراغات بني حبات احل�شى اأكرث ومت�شلة. ومن ثم،  نفاذية اأكرب.
- الغرانيت؛ لأنه �شخر كتيم ل يحتوي على م�شامات ول �شقوق.

ا. ومن ثم، تكون قدرة املاء على املرور  - لأن امل�شامات يف بنية ال�شخر الرملي مرتبطة مع بع�شها بع�شً
من خالل امل�شامات قليلة، اأما امل�شامات يف الرمل الناعم فت�شمح للماء باملرور من خاللها.

- لأن امل�شامات يف الطني غري مت�شلة اأي م�شاميته غري موؤثرة، يف حني تكون امل�شامات مت�شلة وموؤثرة 
يف احلجر الرملي.

- ل، الأهم اأن تكون امل�شامات مت�شلة.
- لأن الغرانيت يتكّون من تربيد وتبلور وت�شلب املاغما.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 3-2 (: قائمة ر�شد.

إجابات األسئلة واألنشطة
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

– ي�شف التوزيع الراأ�شي للمياه حتت �شطح الأر�س.
ح املق�شود بـكل من: نطاق الت�شبع ونطاق التهوية ومن�شوب املاء اجلويف. – يو�شّ

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، املياه.

المياه السطحية والجوفية الف�شل الأول:

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ض التوزيع الراأ�سي للمياه حتت �سطح الأر�ص الدر�ض الثالث

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1– التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما م�شار حركة املياه عندما ت�شقط على �شطح الرتبة؟

2– توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.
3– توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )3-9( من الكتاب املدر�شي، وقراءة ما يتعلق به. 

4– توزيع ورقة العمل )3-2( على الطلبة.
ل معهم  اإلى مفهوم نطاق التهوية، نطاق الت�شبع، من�شوب املاء اجلويف. 5– مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شّ
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معلومات اإ�سافية

ت�شّمى املياه التي ت�شغل امل�شامات حتت الأر�س املياه حتت ال�شطحية، اأما املياه اجلوفية احلقيقية فهي تلك 
املوجودة يف نطاق الت�شّبع فقط.

عالج
�شطح  للمياه حتت  الراأ�شي  التوزيع  فيه عنا�رش  تبنّي  البيئة،  املتوافرة يف  املواد  راأ�شيًّا من  - �شّمم جم�شًما 

الأر�س.
اإثراء

- عّلل: يرتاوح �شمك النطاق ال�شعري بني ب�شعة �شنتيمرتات يف احل�شى الناعم، اإلى ع�رشات ال�شنتيمرتات 
يف الرمل، بينما يكون اأكرث �شمًكا يف الطني.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 3-3 (: �شجل و�شف �شري التعلم.
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

المياه السطحية والجوفية الف�شل الأول:

اخلزانات اجلوفية والطبقات الكتيمة الدر�ض الرابع

التدري�س املبا�رش، التعلم التعاوين.
1– مناق�شة الطلبة مبفهوم امل�شامية والنفاذية، وتوجيه ال�شوؤالني التيني: 

ما موا�شفات اخلزان اجلويف املائي؟ ما املق�شود بالطبقات الكتيمة؟	•
2– توجيه الطلبة اإلى درا�شة اجلدول )3-4( من الكتاب املدر�شي؛ للتعرف اإلى اأنواع اخلزانات اجلوفية.

3– التمهيد ب�شوؤال الطلبة: 
هل يتخذ املاء �شكاًل محدًدا حتت �شطح الأر�س؟	•

4– مناق�شة الطلبة للتو�شل اإلى اأن املاء يتخذ �شكاًل بح�شب الت�شاري�س و�شكل �شطح الأر�س.
5– توجيه ال�شوؤال الآتي: ما اأنواع اخلزانات اجلوفية املائية؟

6– توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.
7– توجيه انتباه الطلبة اإلى درا�شة الأ�شكال )3-10( و )3-11(؛ وذلك للتعرف اإلى اأنواع اخلزانات 

اجلوفية املائية، ثم تنفيذ ورقة العمل )3-3(.
8– توجيه ال�شوؤال الآتي: كيف يتم تعوي�س املاء الذي يتم �شخه من البئر؟

اإلى مفهوم تغذية اخلزانات اجلوفية واأنواعها،وكيفية املحافظة  ل  الطلبة، والتو�شّ اإجابات  9– مناق�شة 
ا ونوًعا. على املياه اجلوفية كمًّ

ح�شتانعدد احل�ش�ض

– يتعّرف مفهوم اخلزان اجلويف املائي، والطبقة الكتيمة، وم�شتوى اجلهد املرتي، والبئر الرتوازي.
– يقارن بني اخلزان اجلويف املح�شور، واخلزان اجلويف غري املح�شور.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، املياه.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

10– توجيه ال�شوؤال الآتي: هب اأن معدل ال�شخ من اخلزان يفوق معدل التغذية له، ماذا ن�شّمي ال�شخ يف 
هذه احلالة؟ وماذا ينتج عن هذا ال�شخ؟

11– مناق�شة الطلبة بتبعات ال�شخ اجلائر، ودرا�شة الو�شع املائي خلزان الأزرق اجلويف يف منطقة �شمال 
�رشق الأردن، بو�شفه مثاًل لتبعات ال�شخ اجلائر.

اإلى مفهوم تداخل املاء  اإلى درا�شة ال�شكل )3-14( من الكتاب املدر�شي؛ للتو�شل  12– توجيه الطلبة 
املالح.

13– توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )3-15( من الكتاب املدر�شي، للتعرف اإلى مفهوم اخل�شف واحلفر 
اخل�شفية كنتيجة لل�شخ اجلائر للمياه من اخلزان اجلويف.

ت�شمح  كتيمة ل  اأ�شفله �شخور  ا، ويوجد  الكيلومرتات طوًل وعر�شً مئات من  لعدة  اخلزان اجلويف  ميتد 
مبرور املاء نحو الأ�شفل. 

عالج
- اأي اخلزانني اجلويف املح�شور اأم اجلويف غري املح�شور، نوعية املياه فيه اأف�شل؟ ملاذا؟

اإثراء
- اأي اخلزانني اجلويف املح�شور اأم اجلويف غري املح�شور، ي�شهل تكونه؟ ملاذا؟

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.

اأداة التقومي ) 3-4 ( : قائمة ر�شد.

معلومات اإ�سافية
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إجابات األسئلة واألنشطة

�شفحة )90(:
طبوغرافية املنطقة، نوعية ال�شخور.

�شفحة )91(:
ينخف�س من�شوب املياه اجلوفية وقد يحدث متلح للمياه اجلوفية.

�شفحة )94(:
ذوبان طبقات الأمالح حتت �شطح الأر�س على اجلانب ال�رشقي والغربي من البحر امليت.
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جـ( لأن نفاذيتها منخف�شة.
د( ذوبان طبقات الأمالح حتت �شطح الأر�س على اجلانب ال�رشقي والغربي من البحر امليت.

باملياه  اخلزانات  تغذية  طريق  عن  اجلوفية،  املياه  �شخ  عن  الناجت  النق�س  تعوي�س  الطبيعية:  املائية  التغذية   )3(
ال�شطحية اأو مياه الأمطار.

ال�شخور الكتيمة: �شخور ذات نفاذية قليلة اأو معدومة.
احلفر اخل�شفية: انخ�شافات وتك�رشات حتدث يف بع�س املناطق نتيجة ا�شتنزاف املياه اجلوفية وذوبان ال�شخور 

حتت �شطح الأر�س.
احلو�س املائي ال�شطحي: كل امل�شاحة الأر�شية التي تزود اأي جمرى مائي باملاء.

)4( اأ( كلما ازدادت امل�شامية الأولية، ازدادت كمية املياه اجلوفية التي ميكن �شخها من اخلزان اجلويف.
ب( كلما زاد حفر اآبار مياه جوفية بالقرب من ال�شاطئ، زادت احتمالية ملوحة املياه اجلوفية.

جـ( كلما زاد ال�شخ اجلائر، قل من�شوب املياه اجلوفية.
 د( كلما زادت مدة الهطل، زادت كمية الرت�شاح.

)5(
اخلزان املائي

وجه املقارنة
اخلزان غري املح�شوراخلزان املح�شور

كبريةقليلةكمية التغذية
وا�شعةمحدودةم�شاحة منطقة التغذية

اأكرباأقلاإمكانية التعر�س للتلوث
)6( رمبا كانت الطبقات احلاوية للماء يف موقع حفر البئر مائلة؛ فتحركت املياه باجتاه النحدار.

)7(  اأ( عدم ت�رّشب املياه اإلى الأ�شفل.
ب( حدوث الربزخ.

جـ( تكون الينابيع.
د( جفاف بع�س الآبار ومتلح املياه ب�شبب ا�شتنزاف املياه اجلوفية.

اأف�شل الأماكن هي اخلزانات املائية يف املناطق  )8( عندما تكون الآبار محفورة يف خزان جويف مح�شور. 
الن�شطة تكتونيًّا.

)1( 1( جـ          2( ب          3( ب          4(جـ
)2( اأ( لأن م�شاحة التغذية محدودة )قليلة(، ويوجد طبقة كتيمة من اأعلى ومن اأ�شفل نطاق الت�شبع.

ا من حجم امل�شامات؛ لذا، تقل امل�شامية.        ب( لأن الروؤو�س احلادة )املدببة( ت�شغل بع�شً

إجابات أسئلة الفصل
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

الموارد المائية في األردن الف�شل الثاين:

املياه ال�سطحية يف الأردن ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض اخلام�ض

– يتعّرف توزيع الأمطار يف الأردن.
– يتعّرف الأحوا�س املائية ال�شطحية، ويالحظ كمية الت�رشيف لكل منها.

- يقارن بني ال�شعة التخزينية لل�شدود املائية يف الأردن.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، املياه.

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1– التمهيد للدر�س بتوجيه الأ�شئلة الآتية:

ما املناخ ال�شائد يف الأردن؟ ومَب يتميز هذا املناخ؟	•
ما املناطق الأكرث هطاًل يف اململكة؟	•
هل يتم ال�شتفادة من كميات الهطل جميعها؟ ملاذا؟	•

الهطل يف الأردن بح�شب موقعه،  اإلى اختالف معدلت  الطلبة، والتو�شل معهم  اإجابات  2– مناق�شة 
بال�شتعانة باجلدول )3-5( من الكتاب املدر�شي.

3– توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة.
4– توجيه الطلبة اإلى درا�شة اجلدولني )3-6( و)3-7( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي 

تليهما.
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معلومات اإ�سافية

ا �شطحيًّا؛ بناًء على ت�شاري�س املنطقة. يف الأردن، مت تق�شيم الأحوا�س ال�شطحية اإلى )15( حو�شً
عالج

- ت�شقط الأمطار يف منطقة الدوار ال�شاد�س يف عمان، فاإذا اجتهت �رشًقا فاإنها تغذي حو�س نهر الزرقاء 
ا لتق�شيم املياه؟ ف�رّش اإجابتك. واإذا اجتهت غرًبا فاإنها تغذي حو�س الأغوار؛ هل تعّد هذه املنطقة خطًّ

اإثراء
- قارن بني الأحوا�س الواقعة يف غرب الأردن والأحوا�س الواقعة يف �رشقه من حيث: مدى ال�شتفادة 

منها، واإقامة ال�شدود.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 3-5 (: قائمة ر�شد.

اجلدول )3-6(، �شفحة )98(:
- اأكرب الأحوا�س املائية ت�رشيًفا: الريموك، ويقع �شمال وغرب الأردن.

- اأقل الأحوا�س املائية ت�رشيًفا: ال�شحراء اجلنوبية، ويقع يف املناطق اجلنوبية من الأردن.
�شفحة )99(:

- لأنها اأماكن معدل الهطل واجلريان ال�شطحي فيها كبري.
- الوحدة اأكرث �شعة، �شعيب اأقل �شعة.

- املوقع اجلغرايف، طبيعة املناخ، كمية الهطل، م�شاحة منطقة التغذية.

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التكامل الراأ�سي

التدري�ص املبا�رش، التفكري الناقد.
1– توجيه ال�شوؤال الآتي: ما امل�شدر الرئي�س ملياه ال�رشب يف الأردن؟

2– مناق�شة الطلبة يف الإجابة، والتو�شل اإلى مفهوم الأحوا�س املائية اجلوفية يف الأردن واأهميتها بو�شفها 
م�شدًرا رئي�ًشا لل�رشب.

3– توجيه ال�شوؤال الآتي: هل تت�شابه اخلزانات املائية يف خ�شائ�شها؟ عالَم يعتمد ذلك؟
4– مناق�شة اإجابات الطلبة؛ والتو�شل معهم اإلى اختالف اخلزانات املائية يف خ�شائ�شها.

5– توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )3-16( من الكتاب املدر�شي، للتو�شل اإلى توزيع الأحوا�س املائية 
اجلوفية يف الأردن، ومناق�شة حو�س الدي�شة وحو�س عمان – الزرقاء بو�شفها اأمثلة على الحوا�س 

املائية اجلوفية يف الأردن.
6– توجيه ال�شوؤال الآتي: هل تكفي كميات مياه الأمطار لتوفري املياه الالزمة ل�شتخدامها لغايات ال�رشب يف الأردن؟
اإيجاد موارد بديلة غري تقليدية ل�شد الطلب على جزء  اإلى �رشورة  7– مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل 

من املياه.

الموارد المائية في األردن الف�شل الثاين:

ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض ال�شاد�ض املياه اجلوفية واملوارد غري التقليدية للمياه يف الأردن

النتاجات اخلا�سة
– يتعّرف الأحوا�س املائية اجلوفية، وي�شّنف بع�شها اإلى متجدد وغري متجدد.

– يعطي اأمثلة على اأحوا�س مائية جوفية، ويقارن بينها.
– يعّدد املوارد غري التقليدية للمياه يف الأردن.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، املياه.
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مع  الأ�شئلة  ومناق�شة  املدر�شي،  الكتاب  من  اجلدول )8-3(  ودرا�شة  املائي  احل�شاد  مفهوم  8– مناق�شة 
الطلبة.

9– مناق�شة مفهوم احلفائر ال�شحراوية مع الطلبة وذكر اأهميتها.
10– توجيه ال�شوؤال الآتي:  هل يوجد موارد بديلة اأخرى غري تقليدية؟
11– مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى مفهوم معاجلة املياه العادمة.

12– مناق�شة مفهوم املياه الرمادية واأهميتها يف املحافظة على املياه.

معلومات اإ�سافية
الأحوا�س املتجددة: اأحوا�س مائية قابلة للتجدد املائي عرب م�شادر عدة، كالتغذية من املياه ال�شطحية اأو 

احلقن ال�شناعي من املياه ال�شطحية عن طريق اإن�شاء �شدود خا�شة اأو حفر اآبار تغذية.
الأحوا�س غري املتجددة: املياه املتجمعة منذ الع�شور القدمية، وهي لي�شت مرتبطة بالدورة الهيدرولوجية 

للمياه، ول تتغذى من اأي م�شدر مياه كحو�س الدي�شة واجلفر.
عالج

- اقرتح حلوًل ملعاجلة م�شكلة التلوث يف حو�س )عمان – الزرقاء( .
اإثراء

- ابحث يف الو�شع املائي حلو�س )عمان – الزرقاء(، من حيث: نوعية املياه يف فرتة ال�شتينات.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي ) 3-6 (: �شجل و�شف �شري التعلم.

استراتيجيات التقويم وأدواته
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إجابات األسئلة واألنشطة

اجلدول )3-8(، �شفحة )103(: 
- ترتيب تنازيل اأول خم�س مدن/ مناطق: عجلون )راأ�س منيف(، ال�شلط، �شويلح، اجلامعة الأردنية، اإربد.
- بح�شب موقع املنطقة اجلغرايف، طبوغرافية املنطقة، طبيعة ال�شخور، كلما ازداد معدل الهطل، تزداد 

قيمة احل�شاد املائي.
1000  / اجلريان(  معامل   × ال�شطح  م�شاحة   × ال�شنوي  الهطل  )معدل   = املتجمعة  املياه  كمية   اأ( 

                                     =  )459 × 200 × 0.9( / 1000 = 82.62 م3 .
ب( ح�شاب كمية املياه املتجمعة بح�شب منطقة الطالب.

�شفحة )104(:
لأن معدل الهطل ال�شنوي اأكرب واختالف معامل اجلريان.

�شفحة )105(:
يف الري، وتنظيف ال�شاحات اخلارجية.
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)1( 1( جـ     2( ب     3( د      4( اأ
)2( احل�شاد املائي: عملية جمع املياه ال�شطحية يف اأثناء مرحلة معينة من الدورة املائية، التي تبداأ من و�شول 

مياه الأمطار اإلى الأرا�شي واأ�شطح املنازل.
املياه الرمادية: املياه الناجتة من ال�شتخدامات املنزلية املختلفة، مثل: غ�شل اأواين الطهي، وال�شتحمام، 

ونظافة املنازل وامل�شاجد.
احلفائر: خزانات اأر�شية يتم حفرها على �شكل بركة يف الرتبة الطينية اأو الطمي، ويتم حتويل املياه اجلارية 
يف ال�شيول وكذلك الفي�شانات يف الأحوا�س ال�شحراوية اإلى هذه الربك، بعد مرورها على بركة اأو عدة 

برك تر�شيبية للتخل�س من الر�شوبيات.
املياه العادمة: املياه التي تطرحها املنازل وامل�شانع واملزارع واملحال التجارية يف �شبكة ال�رشف ال�شحي 

واحلفر المت�شا�شية.
التقليدية وخا�شة اجلوفية، وال�شخ اجلائر الذي تعّر�شت له،  املائية  لتزايد الطلب على املوارد  اأ( وذلك   )3(

بالإ�شافة اإلى انخفا�س كمية الهطل. 
ب( ب�شبب ال�شخ اجلائر للمياه، وعدم جتدد املياه  �شناعيًّا اأو طبيعيًّا. 

جـ( جلمع املياه وا�شتخدامها يف الري و�شقاية احليوانات .
د( للحد من الفاقد املائي. 

)4( ح�شب ذائبية ال�شخور املكّونة للخزان اجلويف. 
)5( خ�رشاوات �شتوية، ل�شتغالل مياه املطر يف ري املزروعات.

)6( اأ( لتوفري كميات مياه اأكرب ل�شتخدامات الري، وتوفري املياه اجلوفية لل�رشب .
ب( زيادة  ن�شبة التلوث للحو�س اجلويف، وا�شتنزاف مياه احلو�س.
جـ( تزداد كمية احل�شاد املائي )كمية املياه املتجمعة على ال�شطح(.

)7( لأن مناخ الأردن ي�شبب فقد كبري من املياه ال�شطحية ب�شبب التبخر العايل .
ثانوية  م�شامية  اإلى  يوؤدي  ما  فيه،  والتك�رشات  ال�شقوق  بكرثة  يت�شف  مائيًّا  خزاًنا  بو�شفه  البازلت  لأن   )8(

مرتفعة ُتخزن املاء بكميات كبرية.

إجابات أسئلة الفصل



اأوراق العمل

3
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ورقة العمل )1-3(

الدر�ص: املياه اجلوفية.
اأكمل املخطط الآتي مبا ينا�شبه من كلمات:

الغرانيت غري املك�رش، �شخر  اأولية،  فتاتية،  ات�شال، م�شامات �شغرية، احل�شى، �شخور ر�شوبية  )قنوات 
منفذ، امل�شامية، الذوبان اجلزئي، احلجر اجلريي، احلجر الطيني، ال�شقوق والفوا�شل، ثانوية(

الخ�سائ�ص الهيدروليكية للخزان الجوفي

.....

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

.....

�شخر غري
منفذ )كتيم(

ل يحتوي
م�شامات

... وقنوات
غري فاعلة

مثال ...مثال ... مثال ...

مثال ... مثال: احلجر 
الرملي

ب�شبب....
او ....

بعد تكون
ال�شخر

عند تكون 
ال�شخر

م�شامات كبرية
و....

النفاذية
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ورقة العمل )2-3(

الدر�ص: التوزيع الراأ�سي للمياه حتت �سطح الأر�ص.

ادر�س ال�شكل املجاور الذي ميّثل التوزيع الراأ�شي للمياه
 حتت �شطح الأر�س، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

1 - ماذا متّثل الرموز )�س(، )�س(، )ع(؟
2 - ما احلد العلوي للنطاق )�س(؟ 
3 - ما اأهمية وجود النطاق )�س(؟

4 - ار�شم على ال�شكل نطاق رطوبة الرتبة. 
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ورقة العمل )3-3(

الدر�ص: اخلزانات اجلوفية والطبقات الكتيمة.
اأكمل اجلدول الآتي:

نوع اخلزان
اخلزان اجلويف غري املح�شوراخلزان اجلويف املح�شوروجه املقارنة

و�شع الطبقات
)اأفقية، مائلة(

ال�شغط امل�شلط على املياه اجلوفية
نوع البئر )يحتاج اإلى م�شخة / ل  

م�شاحة منطقة التغذية
اإمكانية التعر�س للتلوث

كمية التغذية



ا�شرتاتيجيات التقومي
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم ) 3 – 1 (: �شجل و�شف �شير التعلم.

 ال�شم :
التاريخ:

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

الدرس: المياه السطحية وعناصرها.

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم ) 3 – 2 (: قائمة ر�شد.

التقديرالمعاييرالرقم
لنعم

يطّبق قانون الم�شامية ب�شكل �شحيح. 1

يحّدد الم�شامية الأولية والثانوية لمواد اأر�شية مختلفة. 2

ح تاأثير درجة الفرز في الم�شامية الأولية لل�شخور الر�شوبية الفتاتية.3 يو�شّ

يعّلل ارتفاع م�شامية الطين عن م�شامية الرمل.  4

يحّدد ال�شروط الالزمة لتوافر نفاذية مرتفعة في ال�شخر.5

الدرس: المياه الجوفية.
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم ) 3 – 3 (: �شجل و�شف �شير التعلم.

ال�شم :
التاريخ:

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

الدرس: التوزيع الرأسي للمياه تحت سطح األرض.

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................



147

ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم ) 3 – 4 (: قائمة ر�شد.

المعاييرالرقم
التقدير

لنعم
يحّدد نوع الخزان الجوفي المائي. 1

يقارن بين الخزان الجوفي المح�شور وغير المح�شور. 2

يعّلل ارتفاع الماء ب�شكل تلقائي في البئر الرتوازي.3

يعّدد العوامل الموؤثرة في انت�شار الخزانات الجوفية المائية المح�شورة وغير 4
المح�شورة.  

يعّدد تبعات ال�شخ الجائر.5

يعّلل تكون الحفر الخ�شفية في البحر الميت.6

الدرس: الخزانات الجوفية والطبقات الكتيمة.
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم ) 3 – 5 (: قائمة ر�شد.

المعاييرالرقم
التقدير

لنعم
ح توزيع الأمطار في الأردن بح�شب المناطق. 1 يو�شّ

يقارن بين الأحوا�س المائية ال�شطحية بالن�شبة اإلى كميات الت�شريف. 2

يعّلل اختالف كمية الت�شريف في الأحوا�س المائية ال�شطحية المختلفة.3

يقارن بين ال�شدود الرئي�شة في الأردن من حيث كميات المياه المخزنة.  4

يعّدد العوامل الموؤثرة في �شعة التخزين الكلية لل�شد المائي.5

الدرس: المياه السطحية في األردن.
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم ) 3 – 6 (: �شجل و�شف �شير التعلم.

 ال�شم :
التاريخ:

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

الدرس: المياه الجوفية والموارد غير التقليدية للمياه في األردن.

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................





الف�شل الدرا�شي الثاين





الرتاكيب اجليولوجية

الوحدة الرابعة

4
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ا على اأن: يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة، اأن يكون قادراً
• ح املق�شود بكل من: الرتكيب اجليولوجي والإجهاد واملطاوعة.	 يو�شّ
• يربط بني الت�شوه اله�س والت�شوه اللدن، والرتاكيب الناجتة من كل منهما.	
• ي�شف العالقة بني الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�شة واأخرى لدنة.	
• يف�رش العوامل التي يعتمد عليها ت�شوه ال�شخور.	
• ميّيز بني امل�رشب وامليل واجتاه امليل.	
• ي�شف الطية واأجزاءها، وي�شّنفها وفًقا لو�شع امل�شتوى املحوري واجتاه التقو�س واملف�شل.	
• يفّرق بني القبة واحلو�س من حيث ميل الطبقات وحداثتها.	
• ي�شف ال�شدع واأجزاءه، وت�شنيفه.	
• يتعّرف بع�س اأنظمة ال�شدوع.	
• يقّدر اأهمية الرتاكيب اجليولوجية يف الك�شف عن الرثوات الطبيعية والتزان )تفريغ الطاقة(.	

ّ
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

تشوه الصخور والعوامل المؤثرة فيها الف�شل الأول:

ت�سوه �سخور الق�رشة الأر�سية ثالث ح�ش�سعدد احل�ش�ضالدر�ض الأول

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة اأن اجليولوجيا الرتكيبية تت�شمن درا�شة الت�شوه يف �شخور الق�رشة الأر�شية 

والأ�شباب واملظاهر، والأ�شكال ال�شخرية الناجتة عنها.
2- توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا نعني بالرتكيب اجليولوجي؟

3- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى ماهية الرتكيب اجليولوجي من حيث و�شف �شكل اجل�شم 
ال�شخري وحجمه.

توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكل )4-1( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي: ما �شبب حدوث - 4
ت�شوهات يف طبقات ال�شخور؟

اأنها - 5 على  تدل  املتك�رشة  اأو  املنثنية  ال�شخور  طبقات  اأن  اإلى  معهم  والتو�شل  الطلبة،  اإجابات  مناق�شة 
تعر�شت اإلى قوى خارجية، اأدت اإلى ت�شكيل مثل هذه الت�شوهات.

توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، ثّم توجيه ال�شوؤال الآتي: ما املق�شود بالإجهاد واملطاوعة؟ - 6
)ال�شكل - 7 امليكانيكية  خل�شائ�شها  تبًعا  تتاأثر  ال�شخور  اأن  اإلى  معهم  للتو�شل  الطلبة،  اإجابات  مناق�شة 

ال�شفائح، وهذا  الق�رشة الأر�شية وحركة  بالقوة امل�شلطة عليها والناجتة من عمليات توازن  واحلجم( 

ح املق�شود بكل من: ت�شوه ال�شخور، والإجهاد، واملطاوعة. - يو�شّ
- يحّدد العالقة بني الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�شة واأخرى لدنة.

- يذكر العوامل التي يعتمد عليها ت�شوه ال�شخور.
- يقارن بني الت�شوه اله�س والت�شوه اللدن، والرتاكيب الناجتة من كل منهما.

العلوم، ال�شف الثامن، بنية الأر�س وديناميتها.
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ي�شّمى الإجهاد، بينما املطاوعة فهي ما ينتج من تغري يف �شكل اجل�شم ال�شخري وحجمه.
 توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكل )4-2( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي: ما اأنواع - 8

الإجهادات املوؤثرة يف ال�شخور التي توؤدي اإلى ت�شوهها؟
 مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى اأن تاأثري القوة يف اجل�شم ال�شخري يكون اأحياًنا غري - 9

مت�شاٍو يف الجتاهات جميعها، ما يوؤدي اإلى متييز ثالثة اأنواع من الإجهادات )ق�س، و�شد، و�شغط(.
 توجيه ال�شوؤال الآتي: ما اأنواع الت�شوهات التي حتدث لل�شخور عند تعر�شها لالإجهاد؟- 10
ا، واأن الإجهادات - 11  مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى اختالف ال�شخور عن بع�شها بع�شً

توؤدي اإلى اإجهاد ال�شخور وت�شوهها، ما يوؤدي اإلى متييز ال�شلوك املرن للمادة والت�شوهات.
 توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-3( من الكتاب املدر�شي، ومالحظة العالقة بني الإجهاد - 12

واملطاوعة ملادة ه�شة واأخرى لدنة.
الأ�شئلة - 13 املدر�شي، والإجابة عن  الكتاب  التحليلي)4-1( من  الن�شاط  اإلى درا�شة  الطلبة  توجيه   

املتعلقة به.
اإلى العالقة بني الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�شة واأخرى - 14  مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم 

لدنة.
 توجيه ال�شوؤال الآتي: ما العوامل التي يعتمد عليها ت�شوه ال�شخور؟- 15
 مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى العوامل )نوع ال�شخر، نوع الإجهاد، درجة احلرارة، - 16

الزمن(.
 توجيه الطلبة اإلى درا�شة الن�شاط التحليلي )4-2( من الكتاب املدر�شي، ثم الجابة عن الأ�شئلة - 17

املتعلقة به.
يف - 18 الإجهادات  وتاأثري  ال�شخور  ا�شتجابة  مدى  اإلى  معهم  والتو�شل  الطلبة،  اإجابات  مناق�شة   

ال�شخور الطبقية، ما يوؤدي اإلى انثنائها على هيئة طيات، اأو حتطمها لتتكون ك�شور واإزاحة للكتل 
ال�شخرية، ما ينتج �شدوًعا.

 توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكلني )4-5(، )4-6( من الكتاب املدر�شي، ومالحظة تاأثري درجة - 19
احلرارة يف ت�شوه ال�شخور.

 توجيه انتباه الطلبة اإلى اأن معظم �شخور الق�رشة الأر�شية ه�شة عندما تكون على �شطح الأر�س؛ - 20
باطن  تكون يف  لدنة حينما  مادة  لت�شبح  �شلوكها؛  يغرّي  الذي  احلرارة هو  تاأثري درجة  فاإن  لذا، 

الأر�س.
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واأ�شبابه،  الأر�شية  الق�رشة  �شخور  يف  الت�شويه  وو�شف  ال�شخور  بهند�شية  الرتكيبية  اجليولوجيا  تخت�س 
التي  واحلركة  بالقوى  مخت�شة  فهي  التكتونية  العمليات  اأما  عنها.  الناجتة  ال�شخرية  والأ�شكال  واملظاهر 

توؤدي اإلى الت�شوه، والتي تنتج منها فيما بعد الرتاكيب اجليولوجية.
عالج

- ما نواجت الإجهاد واملطاوعة يف ال�شخور الطبقية؟
اثراء

- كتابة تقرير موجز عن ت�شوهات الزحف.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )4-1(: قائمة ر�شد.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )4-1(، �شفحة )110(:
- ب�شبب تعر�شها لإجهادات وحركات قوى اأر�شية اأدت اإلى ت�شوهها.

- يكون �شكل ال�شخور الر�شوبية عند تر�شبها اأفقيًّا )توازي �شطح الأر�س(.
ن�شاط حتليلي)4-1(، �شفحة )112(:

- عالقة طردية؛ كلما زاد الإجهاد زادت املطاوعة.
- �شلوك مرن.

- ل يعود ال�شخر )ب( اإلى و�شعه الأ�شلي بعد زوال الإجهاد وي�شّمى �شلوًكا لدًنا.
- ي�شبح ت�شوهه دائًما، ول يعود اإلى و�شعه الأ�شلي؛ وي�شّمى الإجهاد عند هذه النقطة اإجهاد اخل�شوع.

ن�شاط حتليلي )4-2(، �شفحة )113(:
تعر�شت  اإذا  اأما  طي،  لها  يحدث  ق�س  واإجهادات  �شغط  لإجهادت  اللدنة  ال�شخور  تعر�شت  اإذا   -
ذات ال�شخور لإجهادات �شد؛ فيحدث لها ات�شاع وتقليل ال�شمك يف و�شط بنية ال�شخر وانتفاخ يف 

اجلوانب.
- ينتج اإجهاد الق�س عن وجود قوتني متعاك�شتني توؤثران نحو اجل�شم ال�شخري، يف م�شتويني مختلفني.

- يزداد طول الق�رشة الأر�شية، وي�شّمى الإجهاد اإجهاد �شد )توتر(.
- يوؤدي اإجهاد ال�شد اإلى حدوث ت�شوه يف اجل�شم ال�شخري، بحيث يجعله رقيًقا يف الو�شط ومنتفًخا يف 

اجلوانب.
- اإجهاد �شغط.

- اإجهاد �شد )توتر(.
- يوؤدي اإجهاد ال�شغط اإلى حدوث الطي يف املادة اللدنة، واإلى حدوث ك�رش يف املادة اله�شة.

- يوؤدي كل من اإجهاد الق�س واإجهاد ال�شغط اإلى حدوث ك�رش يف املادة اله�شة؛ لكن الختالف يكون 
يف حركة الكتلتني ال�شخريتني الناجتتني عن الك�رش؛ ففي حالة الك�رش الذي يحدث للمادة اله�شة ب�شبب 
من  ا  خا�شً نوًعا  وتكّون  جنب،  اإلى  جنًبا  املك�شورتني  ال�شخريتني  الكتلتني  تتحرك  الق�س،  اإجهاد 
الرتاكيب اجليولوجية ُتعرف با�شم )ال�شدوع املحافظة(، اأما يف حالة اإجهاد ال�شغط، فتتحرك الكتلتني 
ا من الرتاكيب اجليولوجية التي �شيدر�شها  ال�شخريتني بحيث تعلو اإحداهما الأخرى وتكون نوًعا خا�شً

الطالب لحًقا، والتي تعرف )با�شم ال�شدوع العك�شية(.
ال�شكل )4-5(، )4-6(، �شفحة )114(:

- ت�شوه ه�س، الإجهاد )400( ميغابا�شكال، املطاوعة )%4(.
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- الإجهاد )250( ميغابا�شكال، �شوف ي�شلك ال�شخر �شلوًكا بال�شتيكيًّا، املطاوعة )%6(.
- لأن زيادة درجة احلرارة تعدل ال�شلوك من �شلوك ه�س اإلى �شلوك بال�شتيكي.

- وجود الطيات يف �شخر ال�شوان الذي يظهر يف ال�شكل )4-6(؛ يعود اإلى اأن �شخر ال�شوان  قد دفن 
من  �شلوكه  تعديل  ثم،  ومن  احلرارة.  اإزدياد درجات  اإلى  اأدى  ما  كبرية،  ب�شماكات  ر�شوبيات  حتت 

�شلوك ه�س اإلى �شلوك بال�شتيكي.
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

م�سادر التعلم

تشوه الصخور والعوامل المؤثرة فيها الف�شل الأول:

امليل وامل�رشب ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض الثاين

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1-  التمهيد للدر�س بتوجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكل )4-7( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه ال�شوؤال 

الآتي: ماذا يحدث للطبقات ال�شخرية، عندما تتعر�س لالإجهاد؟
اأن الطبقات ال�شخرية قد تنطوي وتت�شدع وت�شبح  اإلى  اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم  2-  مناق�شة 

�شطوحها غري اأفقية، اأي مييل �شطح الطبقة عن امل�شتوى الأفقي.
3-  توجيه انتباه الطلبة اإلى مفهوم ميل الطبقات.

4-  توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-9( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة املتعّلقة به.
5-  مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى مفهوم زاوية امليل.

6-  توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، وتكليفهم مبناق�شة ال�شكل )4-10( من الكتاب املدر�شي. 
7-  توجيه انتباه الطلبة اإلى اأن اجليولوجي ل يكتفي بالإ�شارة اإلى الجتاه؛ كاأن يقول نحو ال�رشق، ولكنه 

يعرّب بالدرجات التي ينحرف فيها اجتاه امليل عن ال�شمال اجلغرايف.
8-  توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا ينتج من تقاطع م�شتوى �شطح الطبقة املائل مع امل�شتوى الأفقي؟

9-  مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى مفهوم امل�رشب.
10- توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-11( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه ال�شوؤالني الآتيني: ما 

قيمة امل�رشب؟ ما اجتاه امليل؟
11- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى ح�شاب امل�رشب وحتديد اجتاه ميل الطبقة.

ح املق�شود بامليل وامل�رشب. - يو�شّ
- ميّيز بني زاوية امليل واجتاه امليل وخط امل�رشب.

بو�شلة جيولوجية.
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حينما يدّون اجليولوجي املعلومات اخلا�شة مبيل الطبقة واجتاه امليل وامل�رشب يف دفرت املالحظات امليدانية، 
امليل، وت�شري  اإلى زاوية  الأولى  القراءة  ت�شري  اإذ   ،º  120/º مثال ذلك: 25  يكتبها بطريقة مخت�رشة،  فاإنه 
  º 120 عن امل�شتوى الأفقي وتنحرف º 25 القراءة الثانية اإلى اجتاه امليل، وهذا يعني اأن الطبقة متيل بزاوية
عن ال�شمال اجلغرايف؛ اأي تتجه نحو اجلنوب ال�رشقي. بعد ذلك، ي�شتطيع اجليولوجي ح�شاب امل�رشب على 

النحو الآتي:
º 210=º 90 + º 120 اأو         º 30=º 90 - º 120

.º 30 وناأخذ يف العادة القراءة الأ�شغر فيكون امل�رشب
عالج

- تنفيذ ورقة العمل )1-4(.
اإثراء

- اإذا كان اجتاه ميل طبقة ما نحو ال�شمال ال�رشقي، فكم درجة ينحرف اجتاه امليل عن ال�شمال اجلغرايف؟ 
وما قيمة امل�رشب للطبقة؟

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )4-2(: �شجل و�شف �شري التعلم.

ال�شكل)4-9(، �شفحة)116(:
º 90 = )3( الطبقة ،º 45 = )2( الطبقة ،º 180 شفر اأو� = )الطبقة )1 -

- نعم، لكن ُتو�شف الطبقة حينئذ باأنها مقلوبة.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة
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 )1
)1( )ب( 
)2(  )ب( 

)2

3( ب�شبب ال�شغط واحلرارة املرتفعني يف باطن الأر�س، اللذين ُي�شهمان يف تعديل �شلوك املادة من ه�س اإلى 
لدن.

4( اأ( الإجهاد: القوة املوؤثرة يف وحدة امل�شاحة لل�شخر.
املطاوعة: ما ينتج من تغرّي يف �شكل ال�شخر اأو يف حجمه اأو كليهما نتيجة تعر�شه لالإجهاد.

ب( زاوية امليل: اأكرب زاوية مييل بها  ال�شطح العلوي للطبقة بالن�شبة اإلى امل�شتوى الأفقي.
اجتاه امليل: الجتاه اجلغرايف لأكرب زاوية ميل ت�شنعها الطبقة عن امل�شتوى الأفقي، وميكن التعبريعنه 

بالدرجات، وي�شتدل على اجتاه امليل للطبقة عن طريق اجتاه حركة املاء املن�شاب على �شطحها.
جـ( الت�شوه اله�س: ينتج ب�شبب تعر�س املواد اله�شة اإلى اإجهاد يزيد على اإجهاد اخل�شوع  اأو حد املرونة  
فينك�رش ال�شخر. وي�شّمى الت�شوه الناجت يف هذه احلالة الت�شوه اله�س. ويكون يف ال�شخور القريبة من 

�شطح الأر�س، وينتج عنه ال�شدوع والفوا�شل.
الت�شوه اللدن: ينتج ب�شبب تعر�س املادة اللدنة اإلى اإجهاد يزيد عن اإجهاد اخل�شوع، ما يوؤدي اإلى  
اإلى و�شعها الأ�شلي بعد زوال الإجهاد؛ لأن  اأو طيها من دون ك�رشها، ول تعود ال�شخور  ثنيها 

�شلوكها اأ�شبح بال�شتيكيًّا.
5(  اأ( ي�شلك �شلوًكا مرًنا )يعود اإلى و�شعه الأ�شلي بعد زوال الإجهاد عنه(.

     ب( ي�شلك �شلوًكا بال�شتيكيًّا )ينثني وينطوي(.

     جـ( ي�شلك �شلوًكا بال�شتيكيًّا )ينثني وينطوي(.

إجابات أسئلة الفصل
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)6
اإجهاد الق�ساإجهاد ال�شغطاإجهاد ال�شّدوجه املقارنة/ نوع الإجهاد

اجتاه القوى املوؤثرة:
قوتان متعاك�شتان 

متباعدتان عن اجل�شم 
ال�شخري.

قوتان متعاك�شتان نحو 
اجل�شم ال�شخري.

قوتان متعاك�شتان نحو 
اجل�شم ال�شخري.

عدد امل�شتويات املتاأثرة 
م�شتويان مختلفان.م�شتوى واحد.م�شتوى واحد.بالقوى:
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

الصدوع والطيات الف�شل الثاين:

ال�سدوع ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض الثالث

- مناذج �شدوع متعددة.
- معجون متعدد الألوان لعمل مناذج �شدوع.

ح املق�شود بال�شدع. - يو�شّ
- يحّدد اأجزاء ال�شدع.

- يتعّرف اأ�ش�س ت�شنيف ال�شدوع.

العلوم، ال�شف الثامن، بنية الأر�س وديناميتها.

التفكري الناقد، التعلم عن طريق الن�ساط.
ال�شخور لإجهادات معينة تنك�رش، ويحدث فيها - 1 تتعر�س  اأنه عندما  الطلبة  للدر�س بتذكري  التمهيد 

�شدوع، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي: ما املق�شود بال�شدع؟
مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى مفهوم ال�شدع.- 2
توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكلني )4-12( و)4-13( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه الأ�شئلة الآتية:- 3

• اأي الإجهادات توؤدي اإلى حدوث ال�شدوع؟	
• ما ال�شخور التي حتدث فيها ال�شدوع؟	
• ما اأجزاء ال�شدع؟	

مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى اأجزاء ال�شدع املختلفة )م�شتوى ال�شدع، اجلدار املعلق، - 4
اجلدار القدم(.
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توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-14( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 5
مناق�شة اإجابات الطلبة، وتدوينها على اللوح.- 6
اأنواع عدة من - 7 املدر�شي، ومالحظة وجود  الكتاب  ال�شكل )4-15( من  تاأمل  اإلى  الطلبة  توجيه 

ال�شدوع يجري ت�شنيفها وفق اأ�ش�س عدة، منها ما يعتمد على ميل م�شتوى ال�شدع.
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكلني )4-16/ اأ( و)4-16/ ب( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن - 8

الأ�شئلة التي تليهما.
كتلتني - 9 بني  الراأ�شية  للحركة  تبًعا  ال�شدوع  اأنواع  اإلى  معهم  والتو�شل  الطلبة،  اإجابات  مناق�شة 

�شخريتني.
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-17( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 10
مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى كيفية حدوث ال�شدع امل�رشبي.- 11
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-18( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 12
مناق�شة اإجابات الطلبة،  للتو�شل اإلى مفهوم ال�شدوع الدرجية وتدوينها على اللوح.- 13
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-19( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 14
عن - 15 ينتج  اجليولوجية  الرتاكيب  من  النوع  هذا  اأن  اإلى  معهم  والتو�شل  الطلبة،  اإجابات  مناق�شة 

جمموعة من ال�شدوع العادية.
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معلومات اإ�سافية

ميكن تعرف ال�شدوع يف امليدان عن طريق الإزاحة التي حتدث بني الطبقات، حيث يالحظ اأحياًنا عدم 
ا�شتمرارية بع�س الطبقات، والتغري من طبقة اإلى اأخرى يف اأثناء املتابعة اجلانبية، وعند البحث عن الطبقة 
لذا، يالحظ وجود طبقات  الأول؛  امل�شتوى  من  منخف�س  اأو  مرتفع  م�شتوى  يتم مالحظتها يف  الأولى 

حديثة جماورة لطبقات قدمية، ويف�شل بينها �شطح ميكن تعّرفه، وهو �شطح ال�شدع.
اإثراء

ف كيف تتحرك الكتل ال�شخرية فيها. ح �شل�شلة من ال�شدوع الدرجية، و�شِ - ار�شم �شكاًل يو�شّ
عالج

- �شدع الأردن التحويلي اأحد اأهم �شدوع التحويل، حّدد مكان هذا ال�شدع على خريطة الأردن. 

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.
اأداة التقومي )4-3(: �شلم تقدير.

ال�شكل )4-14(، �شفحة )120(:
يحّدد على ال�شكل، اللون الربتقايل.

مائل.
اأ- يحّدد على ال�شكل،

 اجلدار املعلق: الكتلة ال�شخرية الواقعة فوق �شطح ال�شدع املائل.

 اجلدار القدم: الكتلة ال�شخرية الواقعة حتت �شطح ال�شدع املائل.
)5( اأمتار ح�شب نظرية فيثاغور�س.

�شفحة )121(:
ي�شّمى الرتكيب اجليولوجي. اإن وجدت ك�شور يف الطبقات، ومل ت�شاحبها حركة: الفوا�شل وال�شقوق.

ال�شكل )4-15(، �شفحة )121(:
- ُتقّدر بـ )º 45( تقريًبا.

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة
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- نعم ميكن؛ لأن م�شتوى ال�شدع مائل.
- نعم ميكن؛ لأنه يوجد حركة وازاحة للكتل ال�شخرية.

- اإجهاد توتر.
- �شدع عادي.

�شفحة )121(

.)º 90 ل ميكن متييز اجلدار املعلق من اجلدار القدم؛ لأن م�شتوى ال�شدع راأ�شيًّا )زاوية ميله -
- ال�شكل )4-16(، �شفحة )122(:

- )اأ( �شدع عادي. 
- )ب( �شدع عك�شي.

- )اأ( �شدع عادي  ينتج من حركة اجلدار املعلق  اإلى اأ�شفل بالن�شبة اإلى اجلدار القدم، وين�شاأ عن اإجهاد 
�شد، ويرافق هذا النوع  زيادة  يف طول الق�رشة الأر�شية.

- )ب( �شدع عك�شي ينتج من حركة اجلدار املعلق  اإلى الأعلى بالن�شبة اإلى اجلدار القدم،  وين�شاأ عن 
اإجهاد �شغط ، ويرافق هذا النوع  نق�س  يف طول الق�رشة الأر�شية.

- نعم، تتكرر الطبقات يف ال�شدع العك�شي، لأن الكتلة ال�شخرية اخلا�شة باجلدار املعلق �شوف تظهر 
ال�شدوع  اأما  الطبقات،  بع�س  بتكرار  ي�شمح  ما  املائل(،  ال�شدع  �شطح  م�شتوى  )فوق  ال�شطح  اإلى 

العادية فال نتوقع حدوث تكرار.
ال�شكل )4-17(، �شفحة )123(:

- اأفقية.
- اإجهاد ق�س.

- ال�شكل )4-18(، �شفحة )123(:
- �شدوع عادية.
- نعم، متوازية.

- ال�شدوع الدرجية اأو ال�شلمية.
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- ال�شكل )4-19(، �شفحة )124(:
- الإزاحات الكلية لل�شدوع يف اجتاهات متقابلة فقط.

- هبوط كتلة �شخرية، واندفاع كتل �شخرية اأخرى.
- �شدوع الكتل الندفاعية يف املوقع )2(، و�شدوع الأحوا�س اخل�شفية يف املوقع )1(.

- املوقع )1( نحو الأ�شفل.
- املوقع )2( نحو الأعلى.
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
التمهيد للدر�س مبناق�شة فكرة تكون الطيات؛ وذلك عند و�شع غطاء على �شطح طاولة، ثم محاولة - 1

دفع الغطاء من جهتني متعاك�شتني نحو الداخل )الو�شط(، ماذا ينتج عن ذلك؟
توجيه انتباه الطلبة اإلى حدوث جتّعدات وطيات وتقل�س م�شاحة الغطاء.- 2
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-20( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 3
مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى حدوث انثناء يف الطبقات ال�شخرية الر�شوبية. - 4
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-21( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 5
مناق�شة اإجابات الطلبة، وحتديد اأجزاء الطية ومفهوم كل منها.- 6
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-22( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 7
ل معهم اإلى اأنه ميكن ت�شنيف الطيات بالعتماد على اجتاه التقّو�س - 8 مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شّ

وحتديد موقع الطبقات القدمية واحلديثة.

الصدوع والطيات الف�شل الثاين:

الطيات واأهمية الرتاكيب اجليولوجية اأربع ح�ش�سعدد احل�ش�ضالدر�ض الرابع

ح املق�شود بالطية. - يو�شّ
- يحّدد اأجزاء الطية.

- ي�شّنف الطيات وفًقا لجتاه التقّو�س.
- يف�رّش اأهمية الرتاكيب اجليولوجية.

العلوم، ال�شف الثامن، بنية الأر�س وديناميتها.

مناذج طيات متعددة، ورق مقوى لعمل طيات، معجون متعدد الألوان لعمل مناذج طيات.
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توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-23( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 9
ل معهم اإلى اأنه ميكن ت�شنيف الطيات بالعتماد على و�شع امل�شتوى -10  مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شّ

املحوري.
اإلى درا�شة ال�شكل )4-24( من الكتاب املدر�شي، ومالحظة ت�شنيف الطيات وفًقا - 11 توجيه الطلبة 

لو�شع مف�شلها.
توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، ثم توجيههم اإلى تنفيذ الن�شاط التحليلي )4-3( من الكتاب - 12

املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.
مناق�شة اإجابات الطلبة، وتدوينها على اللوح.- 13
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )4-26( من الكتاب املدر�شي، والإجابة عن الأ�شئلة التي تليه.- 14
مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى الفرق بني القبة واحلو�س من حيث اجتاه ميل الطبقات وحداثتها، - 15

والإجهاد امل�شوؤول عن كل منها.
اأهمية الرتاكيب - 16 اإلى درا�شة ال�شكل )4-27( من الكتاب املدر�شي، ومالحظة  انتباه الطلبة  توجيه 

اجليولوجية بو�شفها م�شائد خازنة للنفط والغاز.
توجيه ال�شوؤال الآتي: هل توجد اأهمية اأخرى للرتاكيب اجليولوجية؟- 17
مناق�شة اإجابات الطلبة.- 18

معلومات اإ�سافية

يعتقد البع�س اأن الطيات املحدبة الكبرية احلجم، يجب اأن تكون جباًل، يف حني اأن الطيات املقعرة تكون 
ودياًنا، والعك�س هو ال�شحيح؛ لأن الطيات املحدبة ترتفع �شخورها يف البداية على هيئة جبال، ما يوؤدي 

اإلى تعر�س �شخورها لعمليات التجوية، وحّتها ب�رشعة اأكرب مما هي احلال يف الطيات املقعرة.
عالج

- تنفيذ ورقة عمل )2-4(.
اإثراء

ف ميل الطبقات. - ار�شم �شكاًل تظهر فيه طية محدبة وطية مقعرة، ثم �شِ
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )4-20(، �شفحة )125(:
- اإجهاد �شغط.

- ت�شوه لدن.
باجتاهني  الطبقات  ميالن  اإلى  اأدت  اإجهادات �شغط،  اإلى  تعر�شت  طبقات �شخرية  ال�شكل  يت�شمن   -

متعاك�شني ومتباعدين يف بع�س الطبقات، واإلى ميالنها باجتاهني متقاربني يف طبقات اأخرى.
- ال�شخور الر�شوبية.

ال�شكل )4-21(، �شفحة )126(:
- متيل الطبقات باجتاهني متعاك�شني، وُيطلق على جانبي الطية ا�شم )جناحي الطية(.

- مف�شل الطية.
- امل�شتوى املحوري.

- محور الطية.
الطية  ت�شّمى  الأ�شفل  اإلى  الطبقات  انثنت  واإذا  املحدبة،  الطية  وت�شّمى  الأعلى،  اإلى  الطبقات  انثنت   -

املقعرة.
- جناح الطية.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )4-4(: �شجل و�شف �شري التعلم.
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ال�شكل )4-22(، �شفحة )127(:
- طية محدبة.
- طية مقعرة.

الطية املقّعرةالطية املحّدبةوجه املقارنة/ نوع الطية
اإلى الأ�شفل.اإلى الأعلى.اجتاه التقو�س:

الأحدث.الأقدم.عمر ال�شخور يف مركز الطية:
متيل الطبقات مبتعدة فيها و�شع جناحي الطية )ميلهما(:

عن مركزها.
متيل الطبقات مقرتبة نحو املركز.

• يف الطية املحّدبة متيل الطبقات بعيًدا عن املركز، وتوجد الطبقات الأحدث على جانبي الطية؛ لذا، 	
الطبقات  املركز وتوجد  باجتاه  الطبقات  متيل  املقعرة  الطية  الأحدث، ويف  الطبقات  باجتاه  امليل  اجتاه 

الأحدث يف املركز؛ لذا، ي�شري اجتاه امليل اإلى الطبقات الأحدث.
ال�شكل )4-23(، �شفحة )128(:

نوعهارمز الطية
طية م�شطجعة)اأ(

طية مقلوبة)ب(
طية مائلة)جـ(
طية قائمة)د(

- لأن م�شتواها املحوري مائل بزاوية اأقل من º 90، ومييل جناحاها باجتاهني مختلفني وبزوايا مختلفة.
- الطية امل�شطجعة.

ن�شاط حتليلي )4-3(، �شفحة )129(:
)1( مف�شل الطية، )2( امل�شتوى املحوري، )3( جناح الطية.

•  من حيث اجتاه التقو�س: طية محدبة.	
•  من حيث و�شع امل�شتوى املحوري: طية قائمة.	
•  من حيث و�شع مف�شل الطية: طية غاط�شة.	

- اإجهاد �شغط.
- مييل جناحا الطية بعيًدا عن مركزها.
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- نعم؛ لأن جناحيها مييالن بالزاوية نف�شها، وم�شتواها املحوري قائم على �شطح الأر�س.
- على جانبي اأطراف الطية؛ اأي الطبقات الأبعد عن مركز الطية.

ال�شكل )4-26(، �شفحة )130(:
- طيات محدبة.

- ال�شكل )اأ(: قبة. ال�شكل )ب( حو�س.
- يف املركز.

- متيل الطبقات ال�شخرية يف تركيب القبة  يف الجتاهات جميعها نحو اخلارج )بعيًدا عن املركز(، اأما يف 
تركيب احلو�س فتميل الطبقات ال�شخرية فيه يف الجتاهات جميعها نحو الداخل )مقرتبة من املركز(، 

وتكون الطبقات ال�شخرية الأحدث عند الأطراف يف تركيب القبة، ويف املركز يف تركيب احلو�س.
- اإجهاد �شغط.

- القبة: تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها، يف الجتاهات جميعها بعيًدا عن املركز.
- الطية املحدبة: تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها، باجتاهني متعاك�شني بعيًدا عن املركز.

- احلو�س: تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها، يف الجتاهات جميعها نحو املركز.
- الطية املقعرة: تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها، باجتاهني متعاك�شني نحو املركز.

- الطية املحدبة املتماثلة: تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات جميعها، بدرجة امليل نف�شها، مبتعدة عن 
مركز الطية، ويكون امل�شتوى املحوري فيها قائًما على �شطح الأر�س.

- القبة: تركيب جيولوجي متيل فيه الطبقات يف الجتاهات جميعها، مبتعدة عن املركز.
ال�شكل )4-27(، �شفحة )131(:

- نظًرا لوجود طبقات من ال�شخور الكتيمة التي متنع هجرة النفط، وهذه الطبقات حتّركت ب�شبب ال�شدع.
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1( )1( د، )2( جـ، )3( ب، )4( جـ
2( اأ( مائلة اأفقية.

ب( قائمة غاط�شة.
جـ( م�شطجعة.

3( اأ( عادي.
ب( م�رشبي.

 )4
اأ( لأنها الأقل ق�شاوة ومقاومة يف الطبيعة، وهي �شهلة النثناء والطي والت�شدع، وعندما تتعر�س لإجهادات 

تتكون الرتاكيب اجليولوجية.
ب( ب�شبب تعر�س الطبقات ل�شغط جانبي؛ يوؤدي لطي الطبقات وقلبها.

جـ(  
النفط طبقات  على  املحتوية  املنفذة  امل�شامية  الطبقات  تقابل  بحيث  الطبقات  اإزاحة  على  ال�شدوع  تعمل   -
اأخرى غري منفذة؛ فتتكون بذلك م�شيدة اأو محب�س نفطي. كما ت�شّهل ال�شدوع حركة املحاليل املعدنية 
احلديد  مثل  املعدنية  التو�شعات  بع�س  ترت�ّشب  وقد  املذابة،  املعادن  فيها  ترت�ّشب  التي  الأماكن  اإلى  لت�شل 

والكال�شيت وخامات املنغنيز وغريها.
املياه  ال�شدع جريان  يوقف  فقد  اجلوفية،  املياه  اأنواع  خزانات  بع�س  تكوين  اأهمية خا�شة يف  لل�شدوع   -
اجلوفية اإذا ت�شبب يف دفع �شخور غري منفذة لتعرت�س طريق املياه،  وتف�شي اإلى جتميعها خلف ال�شدع على 

�شكل خزان مائي .
- ُتعد الطيات املحّدبة من اأهم الرتاكيب اجليولوجية  لتجميع النفط  والغاز الطبيعي ، اإذ يتجمع كل من النفط 

والغاز الطبيعي يف قمتها. 
د( لأن ال�شدوع والفوا�شل م�شتويات �شعف، وتكون فيها ال�شخور اأقرب اإلى النهيار.

5( اأ( طية م�شطجعة. 
ب( اإجهاد �شغط.

جـ( ميكن اأن يتم ت�شنيف الطيات وفًقا لو�شع امل�شتوى املحوري، و/اأو اجتاه التقو�س، و/اأو و�شع مف�شل 
الطية.

6( ُتو�شف الطيات القائمة باأنها طيات متماثلة، اإذا كان ميل الطبقات على جانبي امل�شتوى املحوري مت�شاويًا. 
امل�شتوى  على جانبي  الطية  ميل جناحي  متاثل  لعدم  متماثلة؛  طيات غري  فُتعد  واملقلوبة  املائلة  الطيات  اأما 

املحوري.

إجابات أسئلة الفصل



اأوراق العمل

4
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ورقة العمل )1-4(

الدر�ص: امليل وامل�رشب.

ادر�س البيانات امليدانية الآتية، التي متّثل قراءات زاوية ميل واجتاه امليل؛ مت ت�شجيلها ل�شطوح طبقات �شخرية 
تتك�شف يف منطقة ما، ثم اأجب عن ال�شئلة 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�رّش النتائج، ثم جد قيمة م�رشب هذه الطبقات.	
• كيف متّثل القراءات بالرموز على خريطة؟	
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ورقة العمل )2-4(

الدر�ص: الطيات واأهمية الرتاكيب اجليولوجية.
ادر�س ال�شكل الآتي، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

1- ماذا ميّثل الرتكيب اجليولوجي يف ال�شكل؟
2- ما الجتاه الذي متيل فيه الطبقات؟

3- ار�شم على ال�شكل خط اجتاه ميل الطبقات وامل�رشب.
4- اأي الرموز)اأ( اأو )ب(، متّثل الطبقات الأقدم؟





ا�شرتاتيجيات التقومي
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )4-1(: قائمة ر�شد.

املعايريالرقم
التقدير

لنعم

ح املق�شود بالرتاكيب اجليولوجية، والإجهاد.1 يو�شّ

يحّدد اأنواع الإجهادات املوؤثرة يف ال�شخور.2

ح العالقة بني الإجهاد واملطاوعة ملادة ه�شة واأخرى لدنة.3 يو�شّ

يذكر العوامل التي يعتمد عليها ت�شوه ال�شخور.4

يف�رّش تاأثري درجة احلرارة يف ت�شوه ال�شخور.5

الدرس: تشوه صخور القشرة األرضية.
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )4-2(: �شجل و�شف �شري التعلم.

ال�شم: ........................................... 
تاريخ ت�شجيل املالحظات:       /        /

يتوقع من الطالب يف نهاية هذا الدر�ص اأن:
ح املق�شود بامليل وامل�رشب. - يو�شّ

- يحّدد زاوية امليل واجتاه امليل وخط امل�رشب.

الدرس: الميل والمضرب.

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................

 مالحظات المعلم/ المعلمة:                                               مالحظات الطالب/ الطالبة:
.....................................   .......................................... 
.....................................   .......................................... 
.....................................   ..........................................
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ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.
اأداة التقومي )4-3(: �شلم تقدير.

التقديراملعايريالرقم
�شعيفجيدممتاز

ح املق�شود بال�شدع.1 يو�شّ

يحّدد اأجزاء ال�شدع املختلفة.2

يعّدد اأ�ش�س ت�شنيف ال�شدوع.3

ير�شم �شدًعا راأ�شيًّا.4

و�شدوع 5 اخل�شفية  الأحوا�س  �شدوع  بني  ميّيز 
الكتل الندفاعية.

الدرس: الصدوع.
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )4-4(: �شجل و�شف �شري التعلم.

ال�شم: ........................................... 
تاريخ ت�شجيل املالحظات:    /     /

يتوقع من الطالب يف نهاية هذا الدر�ص اأن:
ح املق�شود بالطية. - يو�شّ

- يحّدد اأجزاء الطية.
�س. - ي�شّنف الطيات وفًقا لجتاه التقوُّ

- يف�رّش اأهمية الرتاكيب اجليولوجية.

الدرس: الطيات وأهمية التراكيب الجيولوجية.

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................

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





البيئة

الوحدة اخلام�سة

5
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ا على اأن: يتوقع من الطالب يف نهاية هذه االوحدة، اأن يكون قادراً
• الطبيعية، 	 واملوارد  البيوجيوكيميائية،  والدورة  البيئية،  والعلوم  البيئة،  من:  بكل  املق�شود  ح  يو�شّ

بالنفايات  والتلوث  الرتبة،  وتلوث  الهواء،  وتلوث  املاء،  وتلوث  والتلوث،  امل�شتدامة،  والتنمية 
ال�شلبة، والتلوث الإ�شعاعي.

• ي�شتخل�س عالقة العلوم البيئية بالعلوم الأخرى.	
• يتعّرف اأبرز اهتمامات الأردن يف جمال حماية البيئة.	
• يتعّرف عنا�رش الدورة البيوجيوكيميائية الأ�شا�شية والعالقات بينها.	
• يبني مخطًطا يبنّي انتقال عن�رش الكربون عرب امل�شتودعات واخلزانات التي يوجد فيها، وزمن املكوث.	
• يقرتح حلول لتحقيق حالة التزان للعنا�رش املوجودة يف البيئة.	
• يقّيم دور الأن�شطة الب�رشية يف اإحداث خلل يف التوازن البيئي.	
• يتعّرف موارد الطاقة البديلة واأهمية البحث عنها، وا�شتخداماتها.	
• يتعّرف طرائق ا�شتدامة موارد الطاقة غري املتجددة.	
• يتعّرف اأهم امل�شكالت البيئية املحلية والعاملية.	
• ي�شف مظاهر ا�شتنزاف املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة.	
• يتعّرف طرائق التخل�س من النفايات ال�شلبة وتقييمها.	
• ميّيز ملوثات الهواء الولية والثانوية.	
• ح اأ�شباب تلوث كل من: الهواء، واملاء، والرتبة، وكيفية حدوثه ومعاجلته.	 يو�شّ
• ميّيز م�شادر التلوث النقطية وغري النقطية لأنواع التلوث املختلفة.	
• اإدارة م�شكالت تلوث الهواء )الحرتار العاملي، والتغري املناخي، وا�شمحالل طبقة 	 يتعّرف كيفية 

الأوزون(.
• يف�رّش مظاهر تلوث الهواء وتاأثريها يف البيئة محليًّا وعامليًّا.	
• ي�شارك يف م�رشوع للحد من م�شادر تلوث البيئة.	
• ير�ّشد يف ا�شتهالك الطاقة.	
• يقّدر عظمة اخلالق عن طريق تعرفه اإلى التزان الذي اأودعه اهلل �شبحانه وتعالى يف النظام البيئي.	



187

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النتاجات اخلا�سة

البيئة والدورات البيوجيوكيميائية الف�شل الأول:

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

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض الأول

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س بلفت نظر الطلبة اإلى الهتمام العاملي يف جمال البيئة.

2- توجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا نعني بالبيئة؟
3- مناق�شة اإجابات الطلبة والتو�شل معهم اإلى مفهوم البيئة، وتدوينها على اللوح.

4- توجيه انتباه الطلبة اإلى حتليل العنا�رش الأ�شا�شية  املتعلقة مبفهوم البيئة.
5- توجيه ال�شوؤال الآتي: هل يرتبط علم البيئة بالعلوم الأخرى؟ ما هي؟

6- مناق�شة اإجابات الطلبة، للتو�شل معهم اإلى العالقة بني العلوم البيئية وعلم التبيوؤ.
7- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:

• ما املبادرات على م�شتوى كل من وزارة البيئة، ووزارة الرتبية والتعليم يف جمال البيئة؟	
• ما املبادرات التي تقوم فيها على م�شتوى املدر�شة يف جمال البيئة؟	
• ما دور اجلمعيات البيئية يف جمال البيئة؟	

8- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى اهتمامات الأردن يف جمال البيئة.
9- تقومي تعلم الطلبة عن طريق اأداة التقومي )5 -1(.

ح مفهوم البيئة. - يو�شّ
- يقارن بني العلوم البيئية وعلم التبيوؤ.

ح دور الأردن يف حماية البيئة والتوعية البيئية. - يو�شّ
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ومحلالت،  وم�شتهلكات  منتجات  اإلى  بينها  العالقات  وفق  ت�شّنف  البيئي  النظام  يف  احلية  املكّونات 
ومكّونات غري حية، التي تتكون من الغالف ال�شخري والغالف املائي والغالف اجلوي والطاقة، والتي 

تتفاعل يف ما بينها.
عالج

- كيف تتفاعل املكونات احلية مع املكونات غري احلية يف النظام البيئي؟
اإثراء

ح دور الطلبة يف احلفاظ على البيئة. - كتابة تقرير موجز يو�شّ

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )5-1(: قائمة ر�شد.

معلومات اإ�سافية
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البيئة والدورات البيوجيوكيميائية الف�شل الأول:

مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض الثاين

النتاجات اخلا�سة

ح مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية. - يو�شّ
- يف�رّش عمليات التدفق �شمن امل�شتودعات املختلفة يف الدورة البيوجيوكيميائية.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش.
ا )الغالف احليوي، - 1 التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: كيف تت�شل الأغلفة الأربعة مع بع�شها بع�شً

الغالف املائي، الغالف ال�شخري، الغالف اجلوي(؟
ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها؛ للتو�شل معهم اإلى مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية.- 2
مناق�شة الطلبة بالعنا�رش الأ�شا�شية والثانوية، التي يحتاج اليها ج�شم الكائنات احلية.- 3
به؛ - 4 املتعلقة  الأ�شئلة  عن  والإجابة  املدر�شي،  الكتاب  من   )1-5( ال�شكل  درا�شة  اإلى  الطلبة  توجيه 

وزمن  التدفق،  وعمليات  البيوجيوكيميائية،  الدورة  يف  الرئي�شة  امل�شتودعات  اإلى  معهم  للتو�شل 
املكوث.

توجيه ال�شوؤال الآتي: كيف ميكن اأن توؤثر الأن�شطة الب�رشية يف الدورة البيوجيوكيميائية يف ال�شكل - 5
)5-1(؟

مناق�شة اإجابات الطلبة، ثم تقومي تعلمهم.- 6
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استراتيجيات التقويم وأدواته

معلومات اإ�سافية

عالج
- ورقة العمل )1-5(. 

اإثراء
- كتابة تقرير عن تاأثري الأن�شطة الب�رشية يف الدورة البيوجيوكيميائية.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات
اأداة التقومي )5-2(: �شجل و�شف �شري التعلم

ال�شكل )5-1(، �شفحة )138(:
1- الغالف اجلوي، الغالف املائي، الغالف ال�شخري، الغالف احليوي.

الهطل  من  كل  فت�شمل  احليوية  غري  العمليات  اأما  والنتح،  التنف�س  من  كل  احليوية  العمليات  ت�شمل   -2
والتبخر.

3- ال�شم�س اأو الطاقة املخزنة يف باطن الر�س.
4- التنف�س، البناء ال�شوئي، النتح.

إجابات األسئلة واألنشطة
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التدري�ص املبا�رش، حل امل�سكالت، التعلم التعاوين.
التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما العنا�رش الأ�شا�شية التي تنتقل عرب امل�شتودعات املختلفة؟- 1
مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى اأن الكربون هو اأحد العنا�رش التي تنتقل بني امل�شتودعات - 2

املختلفة، والتعرف اإلى اأ�شكال عن�رش الكربون يف امل�شتودعات املختلفة.
على - 3 قادرة  الطبيعة  فيها:  للبحث  الآتية  امل�شكلة  حتديد  ثم  متجان�شة،  جمموعات  يف  الطلبة  توزيع 

اإحداث التوازن يف اإنتاج وا�شتهالك الكربون؛ اإذا مل تتدخل الأن�شطة الب�رشية يف ذلك.
م�شاعدة الطلبة يف و�شع الأ�شئلة البحثية املختلفة، وتوجيههم اإلى جمع البيانات املختلفة وذلك عن - 4

طريق مناق�شة ال�شكل )5-2( من الكتاب املدر�شي، وميكن ال�شتعانة مب�شادر التعلم املتاحة.
توجيه الطلبة اإلى تنفيذ الن�شاط )5-1( من الكتاب املدر�شي.- 5
مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى حتليل البيانات التي مت جمعها.- 6
اأنها - 7 اأم  نف�شها،  الزمنية  باملدة  امل�شتودعات جميعها  الكربون يف  هل ميكث  الآتي:  ال�شوؤال  توجيه 

تختلف من م�شتودع اإلى اآخر؟
توجيه الطلبة اإلى تنفيذ الن�شاط )5-2( من الكتاب املدر�شي.- 8
مناق�شة اإجابات الطلبة بحالت وجود اتزان يف التدفق بني امل�شتودعات املختلفة، والعوامل التي قد - 9

توؤثر يف حالة التزان.

البيئة والدورات البيوجيوكيميائية الف�شل الأول:

دورة الكربون ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض الثالث

النتاجات اخلا�سة
- يذكر اأ�شكال وجود الكربون يف الطبيعة.

- يف�رّش العمليات التي توؤدي اإلى اإنتاج الكربون وا�شتهالكه.
- ي�شّمم مخطًطا يبنّي انتقال عن�رش الكربون عرب امل�شتودعات املختلفة.
ح �شبب طول زمن املكوث للكربون اأو ق�رشه يف امل�شتودعات. - يو�شّ

- يقّيم اأثر الأن�شطة الب�رشية يف دورة الكربون.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ترتبط دورة الكربون بدورة الأك�شجني، حيث اإن العمليات امل�شتهلكة لالأك�شجني تعّد منتجة للكربون، 
البناء  عملية  مثل  للكربون  م�شتهلكة  لالأك�شجني  املنتجة  والعمليات  والحرتاق،  التنف�س  عمليتي  مثل 

ال�شوئي.
عالج

- بناء مخطط يبنّي عالقة دورة الكربون بالأك�شجني.
اإثراء

- ن�شاط اإثرائي )5-3( من الكتاب املدر�شي.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )5-3(: قائمة ر�شد. 

معلومات اإ�سافية
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )5-2(، �شفحة )139(:
)على  الأر�شية  الق�رشة  و�شخور  الرتبة  اأيونات(،  �شكل  )على  واملحيطات  البحار  اجلوي،  الغالف   -1

�شكل كربونات(، والوقود الأحفوري، واأج�شام الكائنات احلية، والغطاء النباتي.
اأكا�شيد  تبخر  املحيطات،  مياه  يف  الكربون  اأكا�شيد  ذوبان  الكربون:  تنتج  التي  الرئي�شة  العمليات   -2
الوقود  الرتبة، وحرق  الع�شوي يف  التحلل  النباتات، وعملية  الكربون من مياه املحيطات، وتنف�س 

الحفوري، واإزالة الغابات.
العمليات الرئي�شة التي ت�شتهلك الكربون: التمثيل ال�شوئي، والتحول اإلى وقود اأحفوري، وذوبان 

اأكا�شيد الكربون يف مياه املحيطات، وت�شكل ال�شخور الكربوناتية.
3- عن طريق عملية التمثيل ال�شوئي، وعملية التغذية.

4- عن طريق التنف�س، حتلل املادة الع�شوية بعد موت الكائن احلي.
ا يف عملية التمثيل ال�شوئي يف دورة الكربون، حيث يتم ا�شتهالك غاز ثاين  5- توؤدي ال�شم�س دوًرا مهمًّ
اأك�شيد الكربون بوجود املاء واأ�شعة ال�شم�س لإنتاج الأك�شجني و�شكر اجللوكوز، وبا�شتمرار وجود 
النبات على الياب�شة والطحالب املوجودة يف املحيطات، ت�شتمر عملية التمثيل ال�شوئي حيث ت�شاعد 

على تدفق وانتقال عن�رش الكربون بني امل�شتودعات املختلفة.
ن�شاط حتليلي )5-1(، �شفحة )140(:

1- العمليات التي توؤدي اإلى زيادة الرتكيز: تنف�س النبات، وتبخر اأكا�شيد الكربون من مياه املحيطات، 
والتحلل الع�شوي يف الرتبة، وحرق الوقود الأحفوري، واإزالة الغابات، اأما العمليات التي توؤدي اإلى 

نق�شان الرتكيز: فت�شمل التمثيل ال�شوئي، وذوبان مركبات الكربون يف املاء.
2- بزيادة الكثافة ال�شكانية وزيادة الن�شاطات الب�رشية ازداد الزحف العمراين وازداد ال�شتيالء والعتداء 
على املناطق الزراعية، وزيادة وتنوع العمل يف الن�شاطات القت�شادية، ما اأدى اإلى زيادة حرق الوقود 

الأحفوري وزيادة النبعاثات الكربونية يف الغالف اجلوي.
املياه،  الكربون يف  اأكا�شيد  املائي عن طريق ذوبان  الغالف  اإلى  الغالف اجلوي  الكربون من  ينتقل   -3
اإلى الغالف  انتقالها  اإلى  البحار واملحيطات يوؤدي  الغازية من مياه  وتبخر هذه الأكا�شيد الكربونية 

اجلوي، كما ت�شهم عمليات الرت�شيب من مياه املحيطات يف تكون ال�شخور الكربوناتية.
4- من اأجل التقليل من حدة النبعاثات الكربوناتية، وت�شهم كذلك يف تنقية اجلو عن طريق عملية التمثيل 

ال�شوئي وتخفيف الآثار ال�شلبية املرتتبة على امللوثات الغازية على �شحة الأفراد.
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ن�شاط حتليلي )5-2(، �شفحة )141(:
1- الكربونات.

2- الغالف اجلوي، الغطاء النباتي، الرتبة، البحار واملحيطات، الوقود الأحفوري، الكربونات.
3- لأن تكون �شخور الكربونات واإذابتها يحتاج اإلى فرتة زمنية اأطول، بالن�شبة اإلى الغالف اجلوي؛ 

فاإن عملية التمثيل ال�شوئي والتنف�س عملية حلظية.
4- نعم؛ لأن زمن مكوث العن�رش يعّد موؤ�رًشا على املدة الزمنية التي ميكن اأن يخزن فيها العن�رش داخل 

م�شتودعاته الرئي�شة والزمن املتوقع لن�شوبه.
5- يرتك للطالب فر�شة القيام بعملية الر�شم البياين وا�شتنتاج العالقة.
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)1
)1( جـ 

)2( د
)3( د 

)4( ب
)2

اأ( للطحالب البحرية والعوالق النباتية دور كبري يف تزويد اجلو بالأك�شجني، وتزويد احليوانات البحرية بالغذاء.
ال�شم�س،  اأ�شعة  وبوجود  ال�شوئي  التمثيل  عملية  بو�شاطة  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  با�شتهالك  تقوم  لأنها 

حيث تقوم بانتاج غاز الأك�شجني و�شكر اجللوكوز.
ب( متثل مياه البحار واملحيطات م�شتودًعا �شخًما لغاز ثاين اأك�شيد الكربون.

لأن مياه البحار واملحيطات ت�شكل اجلزء الأكرب من املياه على الر�س )97.5%(، ومن ثم، فاإنها ت�شكل   
املختلفة  التدفق  عمليات  طريق  عن  وذلك  فيها  الغازية  الكربون  اأكا�شيد  خلزن  الأ�شخم  امل�شتودعات 

للكربون بني امل�شتودع املائي وامل�شتودعات الخرى.
جـ( علم البيئة علم ل ميكن ف�شله عن العلوم الأخرى.

    لأنه علم وا�شع الطياف واملجالت ويو�شف باأنه علم متداخل ومتعدد التخ�ش�شات، ول ميكن ف�شل 
مختلف  يف  الن�شان  حياة  يف  توؤثر  اآثار  عنها  ينتج  الب�رشية  الن�شاطات  اإن  اإذ  ا،  بع�شً بع�شها  عن  العلوم 

جمالتها.
د( يفوق معدل حرق الوقود الأحفوري معدل تكونه.

الكثافة  املختلفة، وبازدياد  الطلب على موارده  يعتمد على مقدار  الوقود الأحفوري     لأن معدل حرق 
حيث  انتاجه،  معدل  يفوق  حرقه  معدل  فاإن  الأحفورية؛  الطاقة  موارد  على  الطلب  وازدياد  ال�شكانية 

يحتاج تكونه اإلى ماليني ال�شنني.
3( اجلزء الأول من ال�شوؤال ترتك الإجابة للطالب، واجلزء الثاين: ل ميكن اأن ت�شتمر دورة الكربون يف الطبيعة.

4( ترتك الإجابة للطالب بالعودة اإلى الكتاب املقرر.
5( لأن ق�شية البيئة ق�شية عاملية، ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبجالت احلياة جميعها، وتوؤثر وتتاأثر يف اأن�شطة الكائنات   

احلية.

إجابات أسئلة الفصل
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موارد الطاقة والمشكالت البيئية الف�شل الثاين:

مفهوم املوارد الطبيعية، موارد الطاقة يف الأر�ص، 
الوقود الأحفوري

ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض الرابع

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

ح املق�شود بكل من: املوارد الطبيعية، واملوارد املتجددة، واملوارد غري املتجددة. - يو�شّ
- يف�رّش اآلية تكون الطاقة يف ال�شم�س.

- يبنّي كيفية اختزان الطاقة ال�شم�شية يف اأج�شام الكائنات احلية.
- يف�رّش اآلية تكون كل من الفحم احلجري وال�شخر الزيتي ورمل القار.

- يحّدد مناطق وجود ال�شخر الزيتي يف الأردن.

العلوم، ال�شف الثامن، البيئة

التدري�ص املبا�رش، التعلم عن طريق الن�ساط، التعلم التعاوين.
اللوح، ثم - 1 بنا، وكتابتها على  الطبيعية املحيطة  التمهيد للدر�س عن طريق ذكر جمموعة من املوارد 

توجيه الأ�شئلة الآتية:
• ما خ�شائ�س هذه املوارد؟	
• هل يتدخل الإن�شان يف وجود هذه املوارد؟	
• كيف يوؤثر الإن�شان يف هذه املوارد؟	
• هل هذه املوارد قابلة للنفاذ؟	

مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى مفهوم املوارد املتجددة واملوارد غري املتجددة.- 2
توجيه الطلبة اإلى تنفيذ ورقة العمل )2-5(.- 3
توجيه ال�شوؤال الآتي: كيف ت�شتفيد الكائنات احلية من الطاقة ال�شم�شية؟ - 4
مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى كيفية تخزين الطاقة يف اأج�شام الكائنات احلية.- 5
التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: كيف يوجد الوقود الأحفوري يف الطبيعة؟- 6
منها - 7 مختلفة،  باأ�شكال  يوجد  الأحفوري  الوقود  اأن  اإلى  معهم  للتو�شل  الطلبة؛  اإجابات  مناق�شة 

النفط، والغاز، ومنها املواد الهيدروكربونية ال�شلبة.
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البيانات - 8 وجمع  بحثية،  اأ�شئلة  و�شع  اإلى  وتوجيههم  متجان�شة،  جمموعات   )4( يف  الطلبة  توزيع 
وحتليلها، عن املو�شوعات الآتية:

املجموعة )1(: تكّون الفحم احلجري.
املجموعة )2(: تكّون ال�شخر الزيتي.

املجموعة )3(: تكّون رمل القار، واأماكن وجوده يف الأردن.
املجموعة )4(: العالقة بني حرق الوقود الأحفوري وزيادة ن�شب غازات الدفيئة.

)ال�شتعانة بالكتاب املدر�شي وم�شادر التعلم املتاحة(
9- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى اآلية تكون املواد الهيدروكربونية ال�شلبة.

10- تقومي تعلم الطلبة.

يعتمد ن�شج املادة الع�شوية وحتولها اإلى اأ�شكال الوقود الأحفوري املختلفة على عوامل عدة، منها درجة 
احلرارة، حيث متر املادة الع�شوية يف اأثناء حتولها عرب الزمن اجليولوجي بثالث مراحل، هي:

مرحلة التحلل الإحيائي: حتدث على عمق قليل عندما تكون درجة احلرارة وال�شغط �شبه اعتيادية، - 
اأك�شيد  ثاين  وغاز  امليثان  غاز  فيتحرر  البكترييا؛  بفعل  التحلل  اإلى  الع�شوية  املادة  تتعر�س  بحيث 

الكربون واملاء.
مرحلة التولد الإتاليف: حتدث عندما تزداد درجة احلرارة وال�شغط، فيتحرر النفط ثم الغاز.- 
ا، ويتم توليد غاز امليثان.-  مرحلة التولد التحويل: حتدث عندما تكون درجة احلرارة وال�شغط عالية جدًّ

عالج
- قارن بني ظروف تكون كل من: الفحم احلجري، وال�شخر الزيتي، ورمل القار.

اإثراء
- كيف يتم حترير الطاقة التي اختزنت يف النباتات يف اأثناء عملية البناء ال�شوئي؟

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.
اأداة التقومي )5-4(: �شلم تقدير.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته
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�شفحة )144(:
1- ل

2- ي�شتهلكها ويدفع بها عجلة التنمية، وي�شتخدمها كرثوة ي�شتفيد منها.
3- تختلف املوارد يف طبيعتها وتوزعها باختالف املوقع اجلغرايف للمنطقة، وطبيعة الت�شاري�س املوجودة 

فيها، بال�شافة اإلى الن�شاط التكتوين فيها.
4- نعم.

5- هي موارد توجد يف الطبيعة ول يتدخل الإن�شان يف وجودها، وميكن ا�شتخدامها لدفع عجلة التنمية 
ومتّثل مبوارد الطاقة واملياه وال�شخور واملعادن.

�شفحة )148(:
1- ترتك للطالب الفر�شة للتفكري والإجابة، ومن الأ�شئلة التي ميكن اأن يوجهها الطالب:

• ما غازات الدفيئة؟	
• كيف توؤثر يف الغالف اجلوي؟	

2- ترتك حرية الإجابة للطالب.
الغازية  الأكا�شيد  تراكيز  تزداد  �شوف  املختلفة،  باأنواعها  الأحفوري  الوقود  با�شتمرار حرق موارد   -3

امللوثة مع الزمن.
البديلة، وزيادة  الطاقة  ا�شتخدام م�شادر  اإلى  الطاقة الأحفورية والتوجه  4- تقليل العتماد على موارد 
م�شاحة الأرا�شي املزروعة، وت�شّمى هذه الأكا�شيد الغازية غازات الدفيئة، ومن اأهمها غاز الأوزون 
وثاين اأك�شيد الكربون وامليثان واأكا�شيد النيرتوجني وبخار املاء، ومن اأبرز اجلهات امل�شوؤولة عن هذه 

النبعاثات الغازية، اجلهات احلكومية وموؤ�ش�شات املجتمع املختلفة والأفراد اأنف�شهم.
حرق  عمليات  وزيادة  ال�شكانية  الكثافة  بزيادة  الغازية  النبعاثات  هذه  تراكيز  زيادة  نتوقع  نعم،   -5
موارد الوقود الأحفوري، ما يوؤدي اإلى م�شكالت بيئية عديدة، ومن اأهمها الحتبا�س احلراري التي 

�شيتعرف اإليها الطالب يف هذا الف�شل.
6- ترتك حرية الإجابة للطالب.

إجابات األسئلة واألنشطة
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موارد الطاقة والمشكالت البيئية الف�شل الثاين:

م�سكالت بيئية، ال�سكان واملوارد الطبيعية ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض اخلام�ض

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

العلوم، ال�شف اخلام�س، البيئة

التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
ال�شابق، وتوجيه - 1 البيئة مب�شكالت مل تكن موجودة يف  تاأثر  اإلى  انتباه الطلبة  التمهيد للدر�س بلفت 

الطلبة اإلى ذكر بع�س من هذه امل�شكالت.
توجيه ال�شوؤال الآتي: ما العالقة بني ا�شتهالك املوارد الطبيعية وامل�شكالت البيئية؟- 2
ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها، والتو�شل اإلى بع�س امل�شكالت البيئية التي تنتج من ا�شتهالك - 3

املوارد الطبيعية، منها ا�شتنزاف املوارد الطبيعية.
توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، وتوجيههم اإلى تنفيذ الن�شاط )5-4( من الكتاب املدر�شي؛ - 4

للتو�شل اإلى اأثر الزيادة ال�شكانية يف املوارد الطبيعية، واأثرها يف التلوث البيئي.
توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكلني )5-5( و )5-6( من الكتاب املدر�شي، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:- 5

• �شف ما ت�شاهد يف ال�شكلني.	
• كيف يوؤثر قطع الغابات يف التنوع احليوي؟	
• عن طريق ال�شكل، ماذا نعني بالت�شحر؟	
• ما اأ�شباب الت�شحر؟	

ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها؛ للتو�شل اإلى بع�س مظاهر ا�شتنزاف املوارد الطبيعية.- 6

ح مفهوم ا�شتنزاف املوارد الطبيعية، ا�شتدامة املوارد، التنمية امل�شتدامة. - يو�شّ
ح مظاهر ا�شتنزاف املوارد الطبيعية. - يو�شّ

ل اإلى بع�س الطرائق التي ميكن اتباعها ل�شتدامة موارد الوقود الأحفوري واملوارد الفلزية وغري الفلزية. - يتو�شّ
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معلومات اإ�سافية

يف - 7 توزيعهم  طريق  عن  وذلك  الأحفوري،  الوقود  موارد  ا�شتدامة  طرائق  اإلى  الطلبة  انتباه  توجيه 
جمموعات متجان�شة وتنفيذ ورقة العمل )3-5(.

به؛ - 8 املتعلقة  الأ�شئلة  املدر�شي، والإجابة عن  الكتاب  اإلى درا�شة اجلدول )5-3( من  الطلبة  توجيه 
للتو�شل اإلى اأهمية ا�شتدامة املوارد الفلزية وغري الفلزية.

وتوجيه - 9 املنزل؟  اليومي يف  ال�شتهالك  من  الناجتة  ال�شلبة  النفايات  طبيعة  ما  الآتي:  ال�شوؤال  توجيه 
الطلبة اإلى ت�شنيفها اإلى )مواد غذائية، زجاج، ورق، بال�شتيك، مواد فلزية، وغريها(.

اإلى اقرتاح طرائق لتقليل كمية النفايات ال�شلبة، وكتابة تقرير يف ذلك وحفظه يف - 10 توجيه الطلبة 
ملف الطالب، وميكن م�شاعدة الطلبة يف توجيه الأ�شئلة الآتية:

• اأي املواد ميكن اإعادة ا�شتخدامها؟	
• اأي املواد ميكن اإعادة ا�شتغالل ما تلف منها؟	
• اأي املواد ميكن تقليل حجمها؟	

تقومي تعلم الطلبة.- 11

يتاأثر �شد�س  العامل  اأكرث من )100( بلد من بلدان  اأرا�شي الكرة الأر�شية معر�شة للت�شحر، ويف   ثلث 
ال�شكان تقريًبا بعملية ت�شحر اأرا�شيهم.

عالج
- تنفيذ ورقة عمل )4-5(.

اإثراء
- كتابة تقرير عن طرق ا�شتدامة املوارد الفلزية وغري الفلزية.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ن�شاط حتليلي )5-4(، �شفحة )150(:
والزحف  امل�شتمر  الأ�شجار  اجلائر، وقطع  الرعي  اجلبلية عن  املناطق  البيئي يف  الو�شع  تدهور  نتج   -1
العمراين الذي اأدى اإلى حتويل مناطق حرجية وزراعية ومراعي طبيعية اإلى مناطق �شكنية وطرق، 
بالإ�شافة اإلى جمع النباتات الطبية والعطرية الذي اأثر كثرًيا يف التنوع احليوي للنباتات، كما �شهدت 
تلك املناطق اإقامة عدد من امل�شانع وما تنفثه من دخان، بالإ�شافة اإلى التلوث الناجت عن التجمعات 

ال�شكانية والأن�شطة الزراعية وا�شتخدام الأ�شمدة الكيميائية واملبيدات احل�رشية.
2- كلما ازداد عدد ال�شكان ازداد الطلب على املوارد الطبيعية، وازدادت احتمالية ا�شتنزافها، كما اأن 
مبختلف  الب�رشية  الأن�شطة  وتنوع  الطبيعية  املوارد  على  الطلب  ازدياد  اإلى  توؤدي  ال�شكانية  الزيادة 

اأنواعها، ما يوؤدي اإلى ازدياد ن�شبة التلوث البيئي.
3- ترتك حرية الإجابة واملناق�شة للطالب.

اجلدول )5-3(، �شفحة )153(:
1- الأكرث ا�شتهالًكا: النفط، الأقل ا�شتهالًكا: النحا�س.
2- الأكرث ا�شتهالًكا: النفط، الأقل ا�شتهالًكا: النحا�س.

3- 2035 م.
4- النحا�س �شينفد اأوًل، والأملنيوم �شينفد اآخًرا.

5- نظًرا ل�شتخدام النحا�س يف العديد من ال�شناعات اأكرث من الأملنيوم.
6- تبًعا لختالف احتياجات الع�رش وتطور التكنولوجيا.

باأكا�شيد  البيئة  تلوث  املختلفة  الأحفوري  الوقود  موارد  حرق  عن  وينتج  الطبيعي،  والغاز  النفط   -7
العنا�رش ال�شارة للكائنات احلية.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )5-5(: �شجل و�شف �شري التعلم.
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موارد الطاقة والمشكالت البيئية الف�شل الثاين:

م�سكالت بيئية، التلوث البيئي ثالث ح�ش�سعدد احل�ش�ضالدر�ض ال�شاد�ض

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

العلوم، ال�شف اخلام�س، البيئة

ح املفاهيم الآتية: التلوث، تلوث املياه، الأك�شجني امل�شتهلك حيويًّا، الإثراء الغذائي، املواد ال�شامة،  - يو�شّ
الر�شوبيات، التلوث احلراري.

- يحّدد م�شادر تلوث املياه، وي�شّنفها اإلى نقطية وغري نقطية.
ح طريقة الأك�شجني امل�شتهلك حيويًّا يف حتديد كمية ملوثات املياه ال�شطحية. - يو�شّ

- يف�رّش ظاهرة الإثراء الغذائي.
ح تاأثري كل من: املواد ال�شامة، والكائنات امل�شببة لالأمرا�س، والر�شوبيات يف تلوث املياه. - يو�شّ

- يف�رّش ا�شتنزاف الأك�شجني املذاب يف املاء ب�شبب التلوث احلراري.
ح ملوثات مياه البحار واملحيطات واملياه اجلوفية. - يو�شّ
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

حل امل�سكالت، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س مبناق�شة الطلبة يف مفهوم التلوث، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي: ما اأنواع التلوث البيئي؟

2- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة، ومناق�شتهم للتو�شل اإلى اأنواع التلوث البيئي.
3- توجيه الأ�شئلة الآتية للتو�شل اإلى مفهوم تلوث املياه:

• ما �شفات املياه ال�شاحلة لل�رشب؟	
• ما �شفات املياه ال�شاحلة للزراعة وال�شناعة؟	
• هل من املمكن اأن تكون املياه غري ال�شاحلة لل�رشب �شاحلة لأغرا�س الزراعة؟ ماذا ت�شتنتج؟	

4- توجيه انتباه  الطلبة اإلى اأن م�شادر التلوث قد تكون نقطية وغري نقطية، وتوجيههم اإلى تنفيذ ورقة 
العمل )5-5(.

5- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، وتوجيههم اإلى تنفيذ ورقة العمل )5-6(؛ للتو�شل اإلى تاأثري 
املواد امل�شتهلكة لالأك�شجني على تلوث املياه.

6- توجيه الطلبة اإلى تنفيذ الن�شاط التحليلي )5-5( من الكتاب املدر�شي.
7- توجيه الأ�شئلة الآتية:

• ماذا يحدث عند زيادة تركيز النرتات والفو�شفات يف املياه على الكائنات املائية؟	
• ما تاأثري ذلك يف تركيز الأك�شجني يف املياه؟	
• كيف ميكن اأن يوؤثر ذلك يف �شالحية املياه لل�رشب؟	

8- مناق�شة الطلبة يف اإجاباتهم؛ للتو�شل اإلى مفهوم الإثراء الغذائي.
9- مناق�شة الطلبة يف مفهوم املواد ال�شامة، وتوجيههم اإلى تاأمل اجلدول )5-5( من الكتاب املدر�شي؛ 

للتو�شل اإلى بع�س املواد ال�شامة، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي: ما م�شدر املواد ال�شامة يف الطبيعة؟
10- توجيه الأ�شئلة الآتية: هل توجد اأمرا�س تنتقل اإلى الن�شان من ا�شتخدام مياه ملوثة بوا�شطة كائنات 

دقيقة؟ اأعط اأمثلة على كائنات دقيقة م�شببة لالأمرا�س. ما الأمرا�س التي ت�شببها؟ 
ل معهم اإلى تاأثري الكائنات امل�شببة لالأمرا�س يف تلوث املياه ال�شطحية. 11- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شّ
12- توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )5-10( من الكتاب املدر�شي، ومناق�شتهم  مبفهوم الر�شوبيات، 

وتاأثريها يف النباتات ودرجة حرارة املياه.
13- توجيه انتباه الطلبة اإلى م�شكلة طرح املياه ال�شاخنة الناجتة من ال�شناعة يف املياه، وتاأثريها يف درجة 

حرارة املياه، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما تاأثري التلوث احلراري يف كمية الأك�شجني املذاب.
14- توجيه انتباه الطلبة اإلى درا�شة احلالة من الكتاب املدر�شي عن تلوث ال�شعاب املرجانية يف خليج 
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          العقبة، والتو�شل عن طريقها اإلى ملوثات مياه البحار واملحيطات.
15- توجيه انتباه الطلبة اإلى اأن املياه اجلوفية تعاين العديد من امل�شكالت، ثّم توجيههم اإلى جمع البيانات 
من م�شادرها املختلفة عن اأ�شباب تلوث املياه اجلوفية، مع اإمكانية البحث عن اأمثلة من الأردن، 

ومناق�شتهم يف ما تو�شلوا اليه.
16- تقومي تعلم الطلبة.

اأك�شدة  يتم  اإذ  حيويًّا،  امل�شتهلك  الأك�شجني  طريقة  من  اأ�رشع  كيميائيًّا  امل�شتهلك  الأك�شجني  طريقة  تعّد   -
املواد القابلة للتاأك�شد اأو غري القابلة للتاأك�شد، وذلك عن طريق ا�شتخدام موؤك�شدات قوية مثل دايكرومات 

البوتا�شيوم.
اإن املياه اجلوفية بعيدة عن ال�شطح، ما  - يختلف تلوث املياه اجلوفية عن تلوث املياه ال�شطحية، حيث 
يوؤدي اإلى التقليل من و�شول امللوثات اإليها، وبع�س امللوثات مثل البكترييا يتم التخل�س منها عن طريق 

الطبقات ال�شخرية والرتبة التي تعلو اخلزان اجلويف.
عالج

- اقرتح حلوًل للحد من تلوث املياه ال�شطحية.
اإثراء

يف  بها  وامل�شموح  حيويًّا،  امل�شتهلكة  الأك�شجني  كمية  عن  املتاحة  التعلم  م�شادر  اأحد  يف  ابحث   -
املوا�شفات القيا�شية الأردنية ملياه ال�رشب.

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي )5-6(: اختبار ق�شري.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته
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إجابات األسئلة واألنشطة

�شفحة )157(:
البارد بدرجة  اإذ يذوب الأك�شجني يف املاء  كلما قلت درجة املاء زاد تركيز الأك�شجني املذاب يف املاء، 
اأكرب من ذوبانه يف املاء الدافئ، وكلما ازدادت كمية الأك�شجني ازداد تركيز BOD، وكلما ازدادت فرتة 

.BOD احل�شانة زادت كمية
ن�شاط حتليلي )5-5(، �شفحة )157(.

1- العينات 1، 2، 4؛ لأن قيمة BOD هي �شفر.
2- نعم، وذلك لأنه يجب األ تزيد كمية الأك�شجني امل�شتهلك حيويًّا يف املاء ال�شالح لل�رشب هي �شفر 

مغ/لرت.
3- ترتك للطالب الفر�شة يف البحث والتوقع، ومن التوقعات التي ميكن اأن ي�شري اليها الطالب: اأن �رشب 
�شخ�س ما من هذه املياه ميكن اأن يوؤدي اإلى ت�شممه، وميكن اأن يوؤدي اإلى تلف يف الدماغ اأو يف حا�شة 

ال�شمع اأو الب�رش، كما ميكن اأن يوؤدي اإلى خلل يف وظائف بع�س الع�شاء كالكبد.
امل�شتهلك  الأك�شجني  اأ�رشع من طريقة  COD  وهي  امل�شتهلك كيميائيًّا  الأك�شجني  ت�شّمى طريقة   -4
حيويًّا، اإذ يتم اأك�شدة املواد القابلة للتاأك�شد اأو غري القابلة للتاأك�شد جميعها، وذلك عن طريق ا�شتخدام 

موؤك�شدات قوية مثل دايكرومات البوتا�شيوم.
5- ترتك للطالب الفر�شة يف البحث واإجراء املقارنة املطلوبة.

�شفحة )160(:
ترتك للطالب حرية البحث والتق�شي لالإجابة عن هذا ال�شوؤال، ومن هذه القرتاحات:

- و�شع رقابة حكومية على امل�شانع، وما ينتج عنها من مياه �شاخنة.
يف  ا�شتخدامها  اإعادة  ثم،  ومن  تربد.  حتى  وتركها  جتميعية  وبرك  اأحوا�س  يف  ال�شاخنة  املياه  جتميع   -

جمالت مختلفة.
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موارد الطاقة والمشكالت البيئية الف�شل الثاين:

م�سكالت بيئية، النفايات ال�سلبة ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض ال�شابع

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

العلوم، ال�شف اخلام�س، البيئة

- يعّرف النفايات ال�شلبة ح�شب قانون البيئة الأردين.
- ي�شّنف النفايات ح�شب اأنواعها.

- يقارن بني طرائق التخل�س من النفايات ال�شلبة.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش، حل امل�سكالت، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س بعر�س �شور لنفايات �شلبة، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما املق�شود بالنفايات ال�شلبة؟ 

ل معهم اإلى مفهوم النفايات ال�شلبة. 2- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شّ
3- توجيه ال�شوؤال الآتي: هل ي�شتطيع النظام البيئي التخل�س بنف�شه من النفايات الآتية؟ كيف؟

       )اأوراق الأ�شجار، بقايا الغذاء من مواد ع�شوية، البال�شتيك، الفلزات(
4- مناق�شة اإجابات الطلبة وتدوينها، والتو�شل معهم اإلى اأن البيئة قادرة على حتليل النفايات الع�شوية، 

اأما النفايات ال�شناعية في�شعب التخل�س منها.
ل اإلى اأنواع النفايات ال�شلبة،  5- توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )5-13( من الكتاب املدر�شي؛ للتو�شّ

ثم تنفيذ ورقة العمل )7-5(.
ال�شلبة،  النفايات  من  التخل�س  طرائق  اإلى  ل  للتو�شّ )5-8(؛  العمل  ورقة  تنفيذ  اإلى  الطلبة  توجيه   -6

واملقارنة بني الطرائق املختلفة.
7- توجيه انتباه الطلبة اإلى درا�شة حالة )التخل�س من النفايات الطبية يف الأردن( من الكتاب املدر�شي.

ل معهم اإلى طرائق التخل�س من هذه النفايات. 8- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شّ
9- تقومي تعلم الطلبة.
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عالج
- ما اأثر النفايات البال�شتيكية يف كل ما ياأتي: الرتبة، البحار، الكائنات احلية؟

اإثراء
- كتابة تقرير عن مكبات النفايات احلديثة، واأهميتها يف توليد الطاقة.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )5-7(: قائمة ر�شد.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته
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موارد الطاقة والمشكالت البيئية الف�شل الثاين:

م�سكالت بيئية، تلوث الهواء، تلوث الرتبة ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض الثامن

النتاجات اخلا�سة

- يذكر م�شادر تلوث الهواء.
- ي�شّنف ملوثات الهواء اإلى ملوثات اأولية وملوثات ثانوية.

- يقارن بني الأوزون ال�شار والنافع للكائنات احلية.
- يف�رّش �شبب م�شكلة ا�شمحالل طبقة الأوزون.

- يذكر الآثار الناجمة عن ا�شمحالل طبقة الأوزون.
- يف�رّش اآلية تكّون الهطل احلم�شي.

- يف�رّش ظاهرة الحرتار العاملي.
- يحّلل الآثار الناجمة عن الحرتار العاملي.

- يقرتح طرائق للحد من تلوث الهواء.
- يبني اجتاهات اإيجابية للحد من تلوث الهواء.

- يتعّرف اأنواع ملوثات الرتبة.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التفكري الناقد، حل امل�سكالت، التعلم التعاوين.
1-  التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: ملاذا مت بناء مدن �شناعية بعيًدا عن التجمعات ال�شكانية؟

2-  مناق�شة اإجابات  الطلبة،  والتو�شل معهم اإلى اأن ال�شناعات تعمل على تلوث الهواء.
3- توجيــه الطلبة اإلى درا�شــة ال�شكل )5-17( من الكتاب املدر�شي، والإجابــة عن الأ�شئلة املتعلقة به؛ 

للتو�شل اإلى م�شادر تلوث الهواء.
4-  توجيه الطلبة اإلى ت�شنيف امللوثات اإلى ملوثات طبيعية وملوثات ب�رشية.

5-  توجيه ال�شوؤالني الآتيني:
• ما امللوثات التي تخرج مبا�رشة من امل�شانع اإلى الغالف اجلوي؟	
• ماذا ميكن اأن ينتج اإذا تفاعلت هذه امللوثات مع بع�شها، اأو مع مكونات الغالف اجلوي؟	

6- مناق�شة اإجابات الطلبة،  والتو�شل معهم اإلى ملوثات الهواء وت�شنيفها اإلى ملوثات اأولية وثانوية.
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7- توجيه ال�شوؤال الآتي: ما الذي يحمي الأر�س من و�شول الأ�شعة فوق البنف�شجية اإلى �شطح الأر�س؟
8- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى وجود طبقة من الأوزون النافع يف طبقة ال�شرتاتو�شفري، 

ومقارنته بالأوزون ال�شار القريب من �شطح الأر�س.
الكتاب  التحليلي )5-6( من  الن�شاط  تنفيذ  اإلى  الطلبة يف جمموعات متجان�شة، وتوجيههم  9- توزيع 

املدر�شي؛ للتو�شل اإلى مفهوم ا�شمحالل طبقة الأوزون مع الزمن.
10- مناق�شة اإجابات الطلبة،  والتو�شل معهم اإلى الأ�رشار الناجمة عن و�شول الأ�شعة فوق البنف�شجية 

اإلى �شطح الأر�س.
الطلبة على  املباين بفعل الهطل احلم�شي، وم�شاعدة  تاآكل  اإلى حتديد امل�شكلة حول  الطلبة  11- توجيه 

توجيه الأ�شئلة الآتية:
• ما �شبب ت�شّكل الهطل احلم�شي؟	
• ما عالقته بالغازات التي تخرج من ال�شناعات املختلفة؟	
• كيف يتكّون الهطل احلم�شي؟	
• ما الآثار التي تنتج عن الهطل احلم�شي؟	

12-  م�شاعدة الطلبة على جمع البيانات من م�شادر التعلم املتاحة، ثم مناق�شتها وحتليليها.
13- عر�س بع�س من الآثار الناجمة عن الحرتار العاملي، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما ال�شبب يف  ذلك؟

14- توجيه الطلبة اإلى حتديد امل�شكلة و�شياغة الفر�شية حول ارتفاع درجة حرارة الأر�س، وم�شاعدتهم 
على توجيه الأ�شئلة البحثية الآتية:

• ملاذا ارتفعت درجة حرارة الأر�س عن ال�شابق؟	
• ما مقدار ارتفاع درجة احلرارة؟	
• ما عالقة ظاهرة الحرتار العاملي بالأن�شطة الب�رشية؟	

15- توجيه الطلبة اإلى جمع البيانات من م�شادر التعلم املتاحة، وحتليل البيانات ومناق�شتها.
16- تنفيذ الن�شاط الإثرائي )5-7( من الكتاب املدر�شي.

17- توجيه ال�شوؤالني الآتيني مل�شاعدة الطلبة على �شياغة مفهوم لتلوث الرتبة:
• ما مكّونات الرتبة؟	
• ماذا يحدث اإذا اأ�شيفت مواد جديدة اإلى الرتبة؟	

اإلى  للتو�شل  )5-9(؛  العمل  ورقة  تنفيذ  اإلى  وتوجيههم  متجان�شة،  جمموعات  يف  الطلبة  توزيع   -18
ملوثات الرتبة.
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تركيز  ملراقبة  محطتان  عمان  يف  يوجد  حيث  مراقبة،  محطات  طريق  عن  الهواء  تلوث  مراقبة  يتم   -
املجموع الكلي للدقائق املعلقة، وتركيز الر�شا�س الكلي يف الهواء، الأولى يف و�شط املدينة، والثانية 

يف منطقة ال�شمي�شاين.
- يعّد التلوث الإ�شعاعي اأحد اأنواع التلوث البيئي، حيث اإن الإ�شعاع طاقة تكون على �شكل ج�شيمات 
ا، والإ�شعاع قد يكون طبيعيًّا اأو  اأو موجات كهرمغناطي�شية، وقد تبقى يف البيئة مدة زمنية طويلة جدًّ

�شناعيًّا.
عالج

- كتابة تقرير عن الطرائق املمكن اتباعها للحد من تلوث الهواء على م�شتوى املنزل واملدر�شة.
اإثراء

- تنفيذ الن�شاط الإثرائي )5-7( من الكتاب املدر�شي.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )5-8(: �شجل و�شف �شري التعلم.
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إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )5-17(، �شفحة )167(:
ثوران  ال�شيارات،  وقود  حلرق  املرافقة  الغازية  الأكا�شيد  ال�شلبة،  النفايات  حرق  امل�شانع،  نواجت   -1

الرباكني.
2- بالتاأكيد نعم، حيث اإن هواء الريف نقي؛ نظًرا لقلة متركز ال�شكان يف الأرياف وقلة متركز الأن�شطة 
الب�رشية فيها، فيكون الهواء فيها نقيًّا نظًرا لحتمالية توزع الغطاء النباتي فيها، يف حني يغلب على 
هواء املدن التلوث، نظًرا لتمركز ال�شكان فيها وما يرتتب عليها من اأن�شطة ب�رشية و�شناعية وزراعية، 

وزيادة العتماد على موارد الوقود الأحفوري باأنواعها املختلفة.
اإلى القيام مبهمة البحث عن كمية ملوثات الهواء الناجتة عن الأن�شطة الب�رشية وتلك  3- يوجه الطالب 
الناجتة عن عمليات الطبيعة بال�شتعانة مب�شادر التعلم املختلفة املتاحة لديه، والقيام بعد ذلك باإجراء 

املقارنة املطلوبة بينها.
ال�شكل )5-21(، �شفحة )170(:

1- اأكا�شيد النيرتوجني )NOx( وثاين اأك�شيد الكربيت )SO2(. من نواجت الن�شاطات ال�شناعية الب�رشية 
وما تقوم عليه من حرق الوقود الأحفوري باأنواعه املختلفة ومن و�شائط النقل.

2- ينتج من الن�شاطات الب�رشية املختلفة وما يرافقها من حرق للوقود الأحفوري باأنواعه املختلفة اأكا�شيد 
غازية متنوعة من اأهمها: اأكا�شيد النيرتوجني )NOx( وثاين اأك�شيد الكربيت )SO2( التي تقوم الرياح 
بنقلها اإلى طبقات اجلو العليا )الرتوبو�شفري(، حيث تذوب الأكا�شيد الغازية مع مياه املطر وت�شقط 

على �شكل هطل حم�شي.
3- �شوف يظهر التاأثري الوا�شح للهطل احلم�شي اإذا وجدت �شخور اأو مباٍن جريية، بالإ�شافة اإلى تاأثريه 
يف امل�شطحات املائية حيث يت�شبب بزيادة درجة حمو�شتها، ما يوؤثر �شلًبا يف حياة الكائنات البحرية 
فيها وبالذات الأ�شماك، كما يظهر تاأثري الهطل احلم�شي على الغابات والأ�شجار فيها، حيث يوؤثر 
الهطل احلم�شي يف درجة حمو�شة الرتبة ما يوؤثر يف النباتات، كما اأنه ميكن اأن يحرق ويدمر الغابات 
باأكملها. وكلما زادت ن�شبة امللوثات يف اجلو) اأكا�شيد النيرتوجني )NOx( وثاين اأك�شيد الكربيت 

)SO2( تعاظمت فر�شة تكون الهطل احلم�شي(.
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النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

ح مفهوم موارد الطاقة البديلة. - يو�شّ
ح املبادئ العلمية لتوليد الطاقة من املوارد البديلة. - يو�شّ

- يقّيم التجارب الأردنية يف ا�شتخدام موارد الطاقة البديلة.
- يتبّنى اجتاهات اإيجابية نحو ا�شتخدام موارد الطاقة البديلة.

موارد الطاقة والمشكالت البيئية الف�شل الثاين:

موارد الطاقة البديلة ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض التا�شع

العلوم، ال�شف الثامن، البيئة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم التعاوين، التعلم عن طريق الن�ساط.
 التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: هل املوارد غري املتجددة دائمة الوجود، اأم اأنها قابلة للن�شوب؟ - 1

ومناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى اأنه يجب البحث عن م�شادر بديلة للموارد غري املتجددة.
 توزيع الطلبة يف )4( جمموعات متجان�شة، وتوجيههم اإلى تنفيذ م�رشوع بحث للتو�شل اإلى م�شادر - 2

توليد  لآلية  مفاهيمية  بناء خارطة  ثم  البيانات،  اإلى جمع  الطلبة  توجيه  يتم  بحيث  املتجددة،  الطاقة 
هذا  يف  الأردنية  التجربة  عن  بيانات  جمع  اإلى  توجيههم  يتم  كما  طريقة،  كل  واإيجابيات  الطاقة، 

املجال.
 املجموعة )1(: الطاقة ال�شم�شية.	•
 املجموعة )2(: طاقة الرياح.	•
 املجموعة )3(: الطاقة احليوية.	•
 املجموعة )4(: الطاقة النووية.	•

 مناق�شة اإجابات املجموعات مبا تو�شلت اليه، ثم توجيه ال�شوؤال الآتي: ما الأماكن املنا�شبة يف الأردن - 3
لإقامة م�رشوع توليد الطاقة يف كل من املحاور الأربعة ال�شابقة؟ ادعم راأيك باأدلة علمية.

 تقومي تعلم الطلبة.- 4



213

معلومات اإ�سافية

عالج
- قارن بني ا�شتخدام موارد الطاقة املتجددة وموارد الطاقة غري املتجددة من حيث الإيجابيات وال�شلبيات.

اإثراء
- كتابة تقرير عن التجربة الأردنية يف ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )5-9(: قائمة ر�شد.

استراتيجيات التقويم وأدواته
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)1
       )1( اأ

       )2( جـ
       )3( اأ
       )4( د

الأر�س  حول  غالًفا  مكونة  للحرارة  احلاب�شة  الغازات  من  جمموعة  عن  العاملي  الحرتار  م�شكلة  تنتج   )2
اإلى ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي املحيط بالكرة الأر�شية.  ي�شّمى الدفيئة، وهو ما يوؤدي بدوره 
ومركبات  النيرتوز،  واأكا�شيد  الكربون،  اأك�شيد  ثاين  غاز  العاملي  لالحرتار  امل�شببة  الغازات  اأهم  ومن 
امت�شا�س  على  الفائقة  بقدرتها  للحرارة  احلاب�شة  الغازات  وتتميز  املاء.  وبخار  الكلوروفلوروكربون، 
يزيد  ما  الأر�س،  اإلى  اأخرى  مرة  اإ�شعاعها  ثم  طويلة  مدة  بها  والحتفاظ  الأر�س،  من  ال�شادرة  احلرارة 
من حرارتها؛ وقد ارتفعت درجة حرارة الأر�س مبقدار )º 0.6�س( يف القرن املا�شي. وحتدث م�شكلة 
الحرتار العاملي يف طبقة الرتوبو�شفري القريبة من �شطح الأر�س. اأما ظاهرة ا�شمحالل الأوزون فتحدث 
نتيجة تفاعل ملوثات الهواء الغازية مثل اأكا�شيد الكربيت والنيرتوجني مع املاء يف الغالف اجلوي، حيث 
ي�شل الرقم الهيدروجيني ملياه الأمطار التي ت�شقط يف تلك الأماكن اإلى اأقل من 5.7، وحتدث هذه الظاهرة 

يف طبقة ال�شرتاتو�شفري، ويتمركز الأوزون على ارتفاع )30( كم فوق �شطح الأر�س.
3( الأوزون الأر�شي اأو الأوزون ال�شار )القريب من �شطح الأر�س( ل يطلق مبا�رشة اإلى الهواء اجلوي، لكنه 
ال�شم�س،  اأ�شعة  بوجود  الطيارة  الع�شوية  واملواد  النيرتوجني  اأكا�شيد  بني  الكيميائية  التفاعالت  من  ين�شاأ 
ويت�شّبب الأوزون بالكثري من امل�شكالت ال�شحية، خ�شو�شا على الطفال والبالغني والأفراد الذين يعانون 
من م�شكالت يف اجلهاز التنف�شي مثل الربو، وهو م�رش ب�شحة الكائنات احلية والغطاء النباتي. اأما الأوزون 
للبيئة  الغالف اجلوي( فهو مفيد ل غنى عنه  الثانية من طبقات  )الطبقة  ال�شرتاتو�شفري  املوجود يف طبقة 
اإلى �شطح الأر�س، ولكن تعر�شت  اإنه مينع و�شول الأ�شعة فوق البنف�شجية ال�شارة  اإذ  و�شحة الإن�شان؛ 

طبقة الأوزون اأخرًيا اإلى ا�شمحالل، ما يجعل هذه امل�شكلة عاملية.
)4

       اأ( تعّد الر�شوبيات من ملوثات املياه ال�شطحية.
  لأنها ت�شبب عكورة املاء ومتنع �شوء ال�شم�س من الو�شول اإلى النباتات؛ فتمنع منوها وتقلل من حدوث   

  عملية التمثيل ال�شوئي.

إجابات أسئلة الفصل
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ا على نوعية مياه ال�شدود والأنهار والبحريات.        ب( يعّد تركيز الأك�شجني املذاب يف املاء موؤ�رًشا مهمًّ
لأن تغري الرتكيز ب�شكل ملحوظ، يدل على وجود املواد امل�شتهلكة لالأك�شجني. ومن ثم، فهو موؤ�رش 

على تلوث املياه باملواد الع�شوية.
        جـ( تعد الفلزات الثقيلة من اأخطر امللوثات.

لأنها غري قابلة للتحلل اأو تتحلل ببطء �شديد بحيث ي�شعب التخل�س منها، فترتاكم يف النظام املائي 
اإذا و�شلت اليه، وترتاكم بعد ذلك يف اأج�شام الكائنات احلية البحرية التي ياأكلها الإن�شان، وتنتقل 

اليه بعد ذلك؛ فت�شبب العديد من امل�شكالت ال�شحية.
  )5

       اأ( التحلل احليوي
       ب( ل

جـ( نوع النفايات ال�شلبة وكميتها وخطورتها وم�شاحة الدولة التي تنتج فيها تلك النفايات ومدى توافر 
الأمكنة املنا�شبة للتخل�س منها.

6( يف عملية التدوير نعود ون�شتعمل املواد اخلام مرة اأخرى، وبذلك نقّل�س من كمية املواد اخلام اجلديدة التي 
من املفرو�س ا�شتخراجها من املنجم. قيود التدوير هي : لي�شت املواد جميعها قابلة للتدوير، ول ت�شل 
املواد القابلة للتدوير جميعها اإلى من�شاآت التدوير، ويف كثري من الأماكن ل جتري عمليات جتميع منظمة 
للمواد القابلة للتدوير، وب�شكل عام، جودة املادة تنخف�س اأكرث يف كل عملية تدوير جديدة، الأمر الذي 
اأحياًنا مواد مختلفة وعملية ف�شلها قد تكون  يقّيد عدد مرات تدوير املادة، يف عمليات النتاج تختلط 

مكلفة ومعقدة.
7( الإجابة ال�شحيحة يجب اأن ت�شف جهاًزا اأو عملية واأن تكون مرتبطة بتطبيق علم اأو تكنولوجيا. الإجابات 
التي تذكر » ما الذي يجب القيام به« )على �شبيل املثال الهتداء اإلى مكان النفط( تعّد غري كافية. الإجابات 

يجب اأن تكون واقعية ومبنية على تكنولوجيا متوافرة.
اأن  اأو  يحلله  اأن  اأو  يحتويه  واأن  املت�رشب  النفط  مكان  اإلى  يهتدي  اأن  قادر  بجهاز  ال�شتعانة  فمثاًل ميكن 
املكن�شة  با�شتخدام  الغبار  امت�شا�س  ت�شبه  عملية  )بو�شاطة  النفط  امت�شا�س  اأمثلة:  منه.  ت�رشب  ما  يجمع 
الكهربائية(، جراثيم وكائنات حية محللة للنفط، معاجلة كيميائية بو�شاطة منظفات، عملية / جهاز ميكنه 
اأن يح�شن تقنيات �شحن النفط )بناء، نقل، مالحة( اأمثلة: بناء ناقالت نفط مع جوانب �شميكة، بناء ناقالت 

من مواد ل تنك�رش من ال�شخور اأو الكتل اجلليدية.
اأو ميكن ا�شتخدام موارد طاقة بديلة اأو و�شائط نقل تنفث كميات اأقل من غاز ثاين اأك�شيد الكربون.

اأمثلة: �شيارة كهربائية، لقطات �شم�شية لإنتاج الطاقة، حت�شني التكنولوجيا لتقليل التلويث. اأمثلة: اإنتاج 
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محركات ناجعة اأكرث، تركيب مر�شحات )فالتر( عمالقة يف امل�شانع، زراعة الأ�شجار.
 )8

و)2014/10/22(   )2014/10/1( الفــرتة  يف  حم�شــي  هطــل  فيهــا  هطــل  )اأ(  املنطقــة  اأ( 
و)2014/12/24(، كذلك املنطقة )جـ( ا�شتقبلت هطاًل حم�شيًّا بتاريخ )2014/12/24(.

ب( من الإجابات املحتملة: ميكن اأن تكون ن�شبة امللوثات والأكا�شيد الغازية املتوافرة فوق �شماء املنطقة 
)اأ( اأكرث بكثري من املنطقتني )ب( و)جـ(. وال�شبب ميكن اأن يعزى اإلى متركز  كل من امل�شانع وو�شائط 

النقل، والكثافة ال�شكانية، وقلة توافر الغطاء النباتي فيها.
جـ( �شوف يوؤثر املطر احلم�شي يف الرقم الهيدروجيني للم�شطحات املائية التي �شي�شقط فوقها؛ فت�شبح 
مياهها �شديدة احلم�شية، فت�شبب قتل اأ�شكال احلياة املائية جميعها، كما اأن املطر احلم�شي يف�شي اإلى 

تاآكل املباين واملن�شاآت وتدمري الغابات.
9( كلما زاد عمق املاء، قلت كمية ال�شوء التي ت�شل اإلى املياه. ومن ثم، قلت درجة حرارة املاء وبرودته، الأمر 
الأعماق  اإلى  التي ت�شل  ال�شوء  اأنه كلما قلت كمية  اأي  املاء،  الأك�شجني يف  ذائبية  يزيد من درجة  الذي 

الكبرية، زادت تراكيز الأك�شجني املذابة يف املاء.



اأوراق العمل

5
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ورقة العمل )1-5(

الدر�ص: مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية.

ادر�س ال�شكل الآتي، الذي ميّثل دورة بيوجيوكيميائية، حيث ميّثل م�شتودعات رئي�شة، وعمليات تدفق، 
ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

1- ما امل�شتودعات الرئي�شة يف ال�شكل؟
2- ما العمليات التي ت�شري اإليها الأ�شهم؟

3- ما م�شدر الطاقة الالزمة لعمليات التدفق؟
4- حّدد العمليات احليوية يف ال�شكل والعمليات غري احليوية؟

5- هل العمليات يف ال�شكل، طبيعية اأم ب�رشية؟

املحيط

الر�شوبيات
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ورقة العمل )2-5(

الدر�ص: مفهوم املوارد الطبيعية، موارد الطاقة يف الأر�ص، الوقود الأحفوري.

ادر�س ال�شكل الآتي، الذي ميّثل تفاعالت الندماج النووي يف ال�شم�س، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

ف ماذا ت�شاهد يف ال�شكل. 1- �شِ
2- ماذا ينتج عن اندماج اأنوية عن�رش الهيدروجني؟

3- ما ا�شم العن�رش الذي يتكون من تفاعل الندماج النووي؟
4- ماذا يحدث للفرق يف الكتلة الناجت عن تفاعالت الندماج النووي؟
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ورقة العمل )3-5(

الدر�ص: م�سكالت بيئية، ال�سكان واملوارد الطبيعية.

1- تعّد موارد الوقود الأحفوري موارد غري متجددة، فهي قابلة للنفاد، كيف ميكن اأن نحافظ عليها؟
2- ما م�شادر الطاقة البديلة للوقود الأحفوري، وغري القابلة للنفاد؟

3- كيف ميكن رفع كفاءة حتويل الطاقة؟
4- امالأ اجلدول الآتي مبا ينا�شبه؛ للتو�شل اإلى طرائق للمحافظة على م�شادر الطاقة.

ممار�شات اإيجابية يف املحافظة 
على الطاقة

ممار�شات �شلبية توؤدي 
اإلى ا�شتنزاف موارد الطاقة

املنزل

املدر�شة
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ورقة العمل )4-5(

الدر�ص: م�سكالت بيئية، ال�سكان واملوارد الطبيعية.

من مظاهر ا�شتنزاف املوارد الطبيعية نق�س التنوع احليوي والت�شحر، تناق�س مع زمالئك بالأ�شئلة الآتية، 
وقّدم بها تقريًرا:

1- ما اأ�شباب نق�س التنوع احليوي؟
2- كيف يوؤّثر قطع الأ�شجار يف التنوع احليوي؟

3- ما الآثار البيئية التي قد تنتج عن نق�س التنوع احليوي؟
4- براأيك، ما الفرق بني الت�شحر وال�شحراء؟

5- كيف ميكن احلد من ظاهرة الت�شحر؟
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ورقة العمل )5-5(

الدر�ص: م�سكالت بيئية، التلوث البيئي.

ادر�س ال�شكل الآتي، الذي ميّثل م�شادر تلوث املياه، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

1- ما م�شادر تلوث املياه يف ال�شكل؟
2- �شّنف م�شادر تلوث املياه يف ال�شكل.

3- ما الفرق بني م�شادر التلوث النقطية وغري النقطية؟
4- اأي م�شادر التلوث يف ال�شكل ميكن ال�شيطرة عليها واحلد من تاأثريها؟

محطات 
معاجلة

املياه العادمة

م�شادر نقطية
ت�رشف مبا�رشة يف املياه

)ويعرب عنها يف اخلريطة بنقطة(

م�شادر غري  نقطية
ت�رشف يف املياه بطرائق غري مبا�رشة
)ويعرب عنها يف اخلريطة مب�شاحة(



223

ورقة العمل )6-5(

والبحث يف  التعاوين،  التعلم  ال�شطحية. عن طريق  املياه  ملوثات  من  لالأك�شجني  امل�شتهلكة  املواد  تعّد 
م�شادر التعلم املتاحة لديك، اأجب عما ياأتي:

1- ما اأهمية تركيز الأك�شجني املذاب يف املاء على الكائنات احلية املائية؟
2- ما املواد امل�شتهلكة لالأك�شجني؟

3- كيف يتم حتديد الأك�شجني امل�شتهلك حيويًّا يف املخترب؟
4- ما العوامل التي توؤثر يف كمية الأك�شجني املذاب يف املاء؟

5- ما كمية الأك�شجني امل�شتهلك حيويًّا يف املاء ال�شالح لل�رشب؟

الدر�ص: م�سكالت بيئية، التلوث البيئي.
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ورقة العمل )7-5(

الدر�ص: م�سكالت بيئية، النفايات ال�سلبة.

ادر�س ال�شكل الآتي، الذي ميّثل مكّونات النفايات ال�شلبة يف الأردن، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه:

1- ما اأنواع النفايات ال�شلبة يف ال�شكل؟
2- �شّنف النفايات اإلى نفايات ع�شوية، ونفايات غري ع�شوية.

3- �شّنف النفايات اإلى نفايات قابلة للتحلل، ونفايات غري قابلة للتحلل.
4- اقرتح حلوًل للتخل�س من النفايات الواردة يف ال�شكل.

نفايات
فلزية %6
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ورقة العمل )8-5(

الدر�ص: م�سكالت بيئية، النفايات ال�سلبة.

بال�شتعانة مب�شادر  ينا�شبه  مبا  اجلدول  امالأ  ال�شلبة،  النفايات  من  التخل�س  الآتي، طرائق  اجلدول  ح  يو�شّ
التعلم املتاحة لديك، ثم اأجب عن ال�شئلة التي تليه:

ال�شلبياتالإيجابياتالآليةالطريقة
املكاب املك�شوفة

الطمر ال�شحي

احلرق

التحلل احليوي

1-  ما اأف�شل الطرائق للتخل�س من النفايات؟
2- ما اأثر اختيار املوقع املنا�شب يف الطمر ال�شحي يف التلوث البيئي؟

3- ما اأنواع الرتاكيب اجليولوجية وال�شخور املنا�شبة؛ لإقامة مكب النفايات عليها؟
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ورقة العمل )9-5(

الدر�ص: م�سكالت بيئية، تلوث الهواء، تلوث الرتبة.

الرتبة مورد طبيعي مهم؛ لذا، يعّد تلوث الرتبة من امل�شكالت البيئية املهمة، وملوثات الرتبة عديدة، تناق�س 
مع زمالئك بالأ�شئلة الآتية، للتو�شل اإلى تلك امللوثات:

1- براأيك، ما الفرق بني الأ�شمدة الطبيعية والأ�شمدة الكيميائية؟ وماذا �شيحدث للرتبة اإذا و�شعت عليها 
هذه الأ�شمدة مدة طويلة؟

2- كيف ميكن اأن توؤثر مبيدات الآفات يف النباتات وعلى الرتبة؟
ل ري النباتات؟ وما طريقة الري املنا�شبة؟ 3- يف اأي وقت من النهار يف�شّ

4- ماذا تتوقع اأن يحدث للرتبة، اإذا رويت باملياه خالل فرتة الظهرية، علًما باأن املياه حتتوي على ن�شبة من  
الأمالح؟

5- ما تاأثري نفايات امل�شانع يف الرتبة؛ اإذا مت اإلقاوؤها عليها؟



ا�شرتاتيجيات التقومي
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )5-1(: قائمة ر�شد.

املعايريالرقم
التقدير

لنعم
ح مفهوم البيئة.1 يو�شّ

يقارن بني العلوم البيئية وعلم التبيوؤ.2

ح اهتمامات الأردن يف جمال البيئة.3 يو�شّ

اسم الدرس: مفهوم البيئة, عالقة علم البيئة بالعلوم األخرى، اهتمامات األردن في مجال البيئة.
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )5-2(: �شجل و�شف �شير التعلم.

ال�شم: ........................................... 
تاريخ ت�شجيل املالحظات:    /     /

يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدر�س اإلى:
ح مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية. - يو�شّ

- يف�رّش عمليات التدفق �شمن امل�شتودعات املختلفة يف الدورة البيوجيوكيميائية.

اسم الدرس: مفهوم الدورة البيوجيوكيميائية.

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................

 مالحظات المعلم/ المعلمة:                                               مالحظات الطالب/ الطالبة:
.....................................   .......................................... 
.....................................   .......................................... 
.....................................   ..........................................
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )5-3(: قائمة ر�شد.

املعايريالرقم
التقدير

لنعم
يذكر اأ�شكال وجود الكربون يف الطبيعة.1

يف�رش العمليات التي توؤدي اإلى اإنتاج الكربون وا�شتهالكه.2

ي�شّمم مخطًطا يبنّي انتقال عن�رش الكربون عرب امل�شتودعات املختلفة.3

ح �شبب طول زمن املكوث للكربون اأو ق�رشه يف امل�شتودعات.4 يو�شّ

يقّيم اأثر الن�شطة الب�رشية يف دورة الكربون.5

اسم الدرس: دورة الكربون.

ّ
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ا�ستراتيجية التقويم: المالحظة.
اأداة التقويم )5-4(: �شلم تقدير.

التقديراملعايريالرقم
�شعيفجيدممتاز

يذكر اأ�شكال وجود الوقود الأحفوري.1

يف�رّش اآلية تكون الفحم احلجري.2

يف�رّش اآلية تكون ال�شخر الزيتي.3

يقارن بني رمل القار والنفط.4

يذكر اأماكن وجود رمل القار يف الأردن.5

اسم الدرس: مفهوم الموارد الطبيعية، موارد الطاقة في األرض، الوقود األحفوري.
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )5-5(: �شجل و�شف �شير التعلم.

ال�شم: ........................................... 
تاريخ ت�شجيل املالحظات:    /     /

يتوقع من الطالب يف نهاية هذا الدر�س اأن:
ح مفهوم ا�شتنزاف املوارد الطبيعية، وا�شتدامة املوارد، والتنمية امل�شتدامة. - يو�شّ

ح مظاهر ا�شتنزاف املوارد الطبيعية. - يو�شّ
ل اإلى بع�س الطرائق التي ميكن اتباعها؛ ل�شتدامة موارد الوقود الأحفوري واملوارد الفلزية وغري الفلزية. - يتو�شّ

اسم الدرس: مشكالت بيئية، السكان والموارد الطبيعية.

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................
.....................................................................................

 مالحظات المعلم/ المعلمة:                                               مالحظات الطالب/ الطالبة:
.....................................   .......................................... 
.....................................   .......................................... 
.....................................   ..........................................
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ا�ستراتيجية التقويم: الورقة والقلم.
اأداة التقويم )5-6(: اختبار ق�شير.

1- كيف يوؤثر كل مما ياأتي على تركيز الأك�شجني املذاب يف املياه:
اأ- املواد امل�شتهلكة لالأك�شجني.

ب- الإثراء الغذائي.
جـ- الر�شوبيات.

د- التلوث احلراري.

2- ما الأ�شباب املحتملة لتلوث مياه ال�شدود؟

3- ما م�شادر دخول املياه ال�شاخنة على النظام البيئي؟

اسم الدرس: مشكالت بيئية، التلوث البيئي.
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )5-7(: قائمة ر�شد.

التقديراملعايريالرقم
لنعم

ح املق�شود بالنفايات ال�شلبة.1 يو�شّ

ي�شّنف النفايات ال�شلبة وفق م�شدرها.2

ي�شّنف النفايات ال�شلبة وفق طبيعتها.3

يقارن بني طرائق التخل�س من النفايات ال�شلبة.4

اسم الدرس: مشكالت بيئية، النفايات الصلبة.
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )5-8(: �شجل و�شف �شير التعلم.

ال�شم: ........................................... 
تاريخ ت�شجيل املالحظات:    /     /

يتوقع من الطالب يف نهاية هذا الدر�س اأن:
- يذكر م�شادر تلوث الهواء.

- ي�شّنف ملوثات الهواء اإلى ملوثات اأولية وملوثات ثانوية.
- يقارن بني الأوزون ال�شار والنافع للكائنات احلية.

- يف�رّش �شبب م�شكلة ا�شمحالل طبقة الأوزون.
- يذكر الآثار الناجمة عن ا�شمحالل طبقة الأوزون.

- يف�رّش اآلية تكون الهطل احلم�شي.
- يف�رّشظاهرة الحرتار العاملي.

- يحّلل الآثار الناجمة عن الحرتار العاملي.
- يقرتح طرائق للحد من تلوث الهواء.

- يبني اجتاهات اإيجابية للحد من تلوث الهواء.

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

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................

 مالحظات المعلم/ المعلمة:                                               مالحظات الطالب/ الطالبة:
.....................................   .......................................... 
.....................................   .......................................... 
.....................................   ..........................................
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ا�ستراتيجية التقويم: مراجعة الذات.
اأداة التقويم )5-9(: قائمة ر�شد.

املعايريالرقم
التقدير

لنعم

ح مفهوم موارد الطاقة البديلة.1 يو�شّ

ح املبادئ العلمية لتوليد الطاقة من املوارد البديلة.2 يو�شّ

يقّيم التجارب الأردنية يف ا�شتخدام موارد الطاقة البديلة.3

يتبّنى اجتاهات اإيجابية نحو ا�شتخدام موارد الطاقة البديلة.4

اسم الدرس: موارد الطاقة البديلة.



الفلك وعلوم الف�صاء

الوحدة ال�ساد�سة

6
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يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة، اأن يكون قادرا على اأن: 
• وال�شعود 	 ال�شتوائي،  وامليل  ال�شماوية،  الكرة  ال�شماوية، ومعامل  الكرة  بكل من:  املق�شود  ح  يو�شّ

امل�شتقيم، ودائرة ال�شاعة للجرم ال�شماوي، والرياح ال�شم�شية، والبقع ال�شم�شية، وال�شفق القطبي، 
و�شحابة اأورت.

• يتعّرف معامل القبة ال�شماوية.	
• ي�شف العالقة بني معامل القبة ال�شماوية؛ عن طريق الزوايا وموقع الرا�شد.	
• ي�شف احلركة الظاهرية لالأجرام ال�شماوية على القبة ال�شماوية.	
• ي�شتخدم منوذج القبة ال�شماوية يف حتديد مواقع بع�س الأجرام ال�شماوية.	
• يوّظف امليل وال�شعود امل�شتقيم يف حتديد مواقع الأجرام ال�شماوية.	
• يحّدد ال�رشق اجلغرايف احلقيقي واجتاه القبلة.	
• يبحث يف بع�س الدللت القراآنية يف امل�شارق واملغارب.	
• ي�شف اخل�شائ�س الفيزيائية لل�شم�س والظواهر املرتبطة بها.	
• ي�شف اخل�شائ�س الفيزيائية والتكوينية العامة ملكونات النظام ال�شم�شي وطبيعتها.	
• يتعّرف بع�س املكّونات الأخرى للنظام ال�شم�شي )املذنبات، وحزام الكويكبات، وحزام كايرب، ...(	
• ا ملجموعة من الطلبة، حول اأحد مكونات النظام ال�شم�شي.	 يقّدم عر�شً
• يعّمق اإميانه بعظمة اخلالق �شبحانه وتعالى يف ت�شيري �شوؤون الكون.	
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النتاجات اخلا�سة

اإجراءات ال�سالمة العامة

جغرافية الكرة السماوية الف�شل الأول:

الكرة ال�سماوية، معامل الكرة ال�سماوية ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض الأول

ال�شماوي  والقطب  ال�شمايل،  ال�شماوي  والقطب  ال�شماوية،  والقبة  ال�شماوية،  الكرة  مفهوم  ح  يو�شّ  -
اجلنوبي، ودائرة ا�شتواء ال�شماء، وال�شمت، والنظري، ودائرة الأفق.

- ميّيز الكرة ال�شماوية من القبة ال�شماوية.
- ميّيز احلركة الظاهرية من احلركة احلقيقية لالأجرام ال�شماوية.

- يحّدد دائرة ال�شتواء ال�شماوي والقطبني ال�شماويني، بو�شفها معامل ثابتة على الكرة ال�شماوية.
- يحّدد ال�شمت، والنظري، ودائرة الأفق لرا�شد على الكرة ال�شماوية.

التعامل بحذر مع جم�ّشمات الكرة ال�شماوية.
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم التعاوين، التدري�ص املبا�رش.
1- التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: �شف حركة ال�شم�س كما تظهر يف ال�شماء.

2- مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى اأن الأجرام ال�شماوية تظهر وكاأنها تتحرك من ال�رشق 
اإلى الغرب، والإ�شارة اإلى اأن هذه احلركة هي حركة ظاهرية  لالأجرام ال�شماوية كما تبدو لنا ب�شبب 

احلركة احلقيقية لالأر�س، التي تكون من الغرب اإلى ال�رشق.
3- توجيه الطلبة اإلى تاأمل ال�شكل )6-1( من الكتاب املدر�شي؛ للتو�شل اإلى مفهوم الكرة ال�شماوية 

والقبة ال�شماوية.
املدر�شي، والإجابة  الكتاب  الن�شاط ) 6-1( من  تنفيذ  ثم  الطلبة يف جمموعات متجان�شة،  توزيع   -4
ل معهم اإلى معامل الكرة ال�شماوية: )دائرة ا�شتواء ال�شماء، والقطبان  عن الأ�شئلة املتعلقة به؛ للتو�شّ

ال�شماويان(، واأن دائرة ا�شتواء ال�شماء تتعامد مع القطبني ال�شماويني ال�شمايل واجلنوبي.
5- توجيه ال�شوؤالني الآتيني:

• ماذا اأ�شاهد فوق راأ�شي؟ وتوجيه كل طالب اإلى الإجابة عن ال�شوؤال.	
• هل نرى جميعنا النقطة نف�شها؟ ملاذا؟	

ل اإلى مفهوم ال�شمت. 6- مناق�شة الطلبة يف الإجابات؛ للتو�شّ
7- توجيه ال�شوؤال الآتي: هل ن�شتطيع روؤية النقطة املناظرة لل�شمت يف اجلهة الثانية من الأفق؟

8- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل معهم اإلى مفهوم النظري.
ال�شمت  لتحديد  بالن�شاط،  املتعلقة  الأ�شئلة  الن�شاط )6-2(، والإجابة عن  تنفيذ  اإلى  الطلبة  9- توجيه 

والنظري ودائرة الأفق على الكرة ال�شماوية.
10- مناق�شة الطلبة يف الإجابات؛ للتو�شل اإلى مفهوم دائرة الأفق، وا�شتنتاج اأن ال�شمت والنظري ودائرة 

الأفق متغرية ح�شب موقع الرا�شد، وعددها ل نهائي.
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- الكرة ال�شماوية كرة وهمية، لأن النجوم ل تقع فعليًّا على ال�شطح الداخلي لها، ول تت�شاوى يف اأبعادها 
عن الأر�س، بل تختلف يف اأبعادها، ولكنها تبدو وكاأنها على ُبعد واحد.

اإلى الغرب، وو�شع )بطليمو�س( الفر�شية  - لحظ القدماء حركة الكرة ال�شماوية الظاهرية من ال�رشق 
ا يف تلك  ال�شعب جدًّ التي تن�س على مركزية الأر�س للكون اعتماًدا على هذه املالحظة، وكان من 
الأزمنة معرفة اأن الأر�س هي التي تتحرك من الغرب اإلى ال�رشق بحركة حقيقية، وا�شتمرت هذه الفكرة 
ا حتى القرن ال�شابع ع�رش، عندما اأعلن )غاليليو( نتائج اأر�شاده باملقراب الذي �شنعه،  لقرون طويلة جدًّ

والتي تدل على اأن الأر�س تتحرك حول ال�شم�س.
عالج

- تنفيذ ورقة العمل )1-6(.
اإثراء

- اإثبات حركة الر�س احلقيقية عن طريق البحث يف طريقة اكت�شاف البندول.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-1(: قائمة ر�شد. 

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة

ن�شاط جتريبي  )6-1(، �شفحة )183(:
º 90 -1

2- ل
3- توجد نقطة واحدة تدل على القطب ال�شماوي ال�شمايل، ونقطة واحدة تدل على القطب ال�شماوي 

اجلنوبي.
4- ثابت

5- ير�شم الطالب املعامل املذكورة، ويحّدد موقعها.
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ن�شاط جتريبي )6-2(، �شفحة )185(:
1- ال�شمت: النقطة الواقعة على القبة ال�شماوية التي تكون راأ�شيًّا فوق راأ�س الرا�شد.

النظري: النقطة الواقعة على القبة ال�شماوية وتكون مقابلة لل�شمت راأ�شيًّا اأ�شفل قدمي الرا�شد.
دائرة الأفق: الدائرة التي يكون بعدها الزاوي º 90 عن ال�شمت والنظري.

2- ل؛ لأن النظري يقع اأ�شفل قدمي الرا�شد.
3- عدد ل نهائي؛ لأن ال�شمت مرتبط مبوقع الرا�شد.

4- عدد ل نهائي؛ لأنها دائرة مرتبطة مبوقع ال�شمت والنظري، ومبا اأن موقع ال�شمت والنظري غري ثابت، 
القبة  الرا�شد. ومن ثم، ل ميكن ح�رش عدد معني لدوائر الأفق على  ويرتبط ارتباًطا مبا�رًشا مبوقع 

ال�شماوية.
5- لكل را�شد قبة محددة، والقبة ال�شماوية ترتبط مبوقع الرا�شد.
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النتاجات اخلا�سة

اإجراءات ال�سالمة العامة

جغرافية الكرة السماوية الف�شل الأول:

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

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض الثاين

ح مفهوم دائرة زوال الرا�شد، ومنحنى الزوال، ودائرة الربوج، وامليل ال�شتوائي لل�شم�س. - يو�شّ
- يحّدد دائرة زوال الرا�شد على الكرة ال�شماوية.

- ي�شتنتج اأهمية حتديد دائرة الزوال للرا�شد.
- يربط بني دائرة الربوج ودائرة ا�شتواء ال�شماء والنقالبني والعتدالني.

التعامل بحذر مع جم�ّشمات الكرة ال�شماوية.
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استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم عن طريق الن�ساط، التدري�ص املبا�رش.
 التمهيد للدر�س بر�شم كرة �شماوية على اللوح، وحتديد املعامل الثابتة واملتغرية عليها.- 1
 توجيه الطلبة اإلى ر�شم دائرة، وحتديد اجلهات الأربع عليها، ثم ر�شم قو�س ميتد من نقطة على الأفق - 2

نقطة على  باجتاه  الدائرة  الفرتا�شي، ومتابعة  الرا�شد  �شمت  ال�شمايل نحو  القطب  باجتاه  ال�شمايل 
الأفق اجلنوبي، ثم حتديد اجتاه حركة ال�شم�س الظاهرية بال�شتعانة بال�شكل )6-1/ب( من الكتاب 

املدر�شي، ور�شم قو�س م�شار ال�شم�س من جهة ال�رشق نحو جهة الغرب مائاًل باجتاه اجلنوب.
توجيه الطلبة اإلى ال�شتعانة بال�شكل )6-4( من الكتاب املدر�شي.- 3
 توجيه الأ�شئلة الآتية: - 4

• ما العالقة بني م�شار ال�شم�س واملنحنى الذي ميتد من ال�شمال اإلى اجلنوب؟	
• هل توجد عالقة بني موقع ال�شم�س يف ال�شماء وقت الظهر و�شالة الظهر؟	
• ماذا يحدث لل�شم�س بعد اأن تعرب هذا املنحنى؟ 	
• ماذا تقرتح ت�شمية هذا املنحنى؛ اإذا علمت اأن ال�شم�س تبداأ بعد عبوره بالزوال عن و�شط ال�شماء 	

نحو الغرب؟
اأعلى نقطة لها يف ال�شماء - 5 اأن ال�شم�س وقت الظهرية تكون يف  اإجابات الطلبة؛ ل�شتنتاج   مناق�شة 

وتبداأ بعدها بالزوال، واأن وقت �شالة الظهر يحني عندما تكون ال�شم�س يف اأعلى ارتفاع لها يف 
ال�شماء، وعندها تكون يف الزوال، ويكون منت�شف النهار، ويدعى املنحنى منحنى الزوال، وميثل 

جزًءا من دائرة عظمى هي دائرة الزوال.
 تنفيذ ورقة العمل )2-6(.- 6
 مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى مفهوم دائرة الربوج وامليل الإ�شتوائي لل�شم�س.- 7
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ال�شكل )6-5(، �شفحة )188(:
 يف نقطتي العتدال الربيعي والعتدال اخلريفي.- 1
 يوما النقالب ال�شيفي وال�شتوي.- 2
ال�شيفي - 3 اأما يف النقالب  ال�شماء،  ا�شتواء  تتقاطع دائرة الربوج مع دائرة   يتكون العتدالن عندما 

فت�شل ال�شم�س اإلى اأعلى م�شتوى لها �شمال دائرة ا�شتواء ال�شماء، ويف النقالب ال�شتوي ت�شل اإلى 
اأدنى نقطة لها جنوب دائرة ا�شتواء ال�شماء.

4 -º 23.4 
 لأن محور دوران الأر�س حول نف�شها مييل مبقدار º 23.4 عن العمود املقام على م�شتوى دوران - 5

الأر�س حول ال�شم�س، والدائرتان متقاطعتان يف نقطتني؛ هما نقطة العتدال الربيعي ونقطة العتدال 
اخلريفي.

معلومات اإ�سافية

- دائرة الزوال واحدة لالأفراد الذين يقطنون على خط طول واحد، يف حني تتغري هذه الدائرة مع حركة 
الرا�شد �رشًقا اأو غرًبا لتغري خط الطول.

- ل يعني منت�شف النهار بال�رشورة اأن تكون ال�شاعة )12( ظهًرا، كما ل يعني منت�شف الليل اأن تكون 
ال�شاعة )12( لياًل، الذي يحّدد ذلك هو اختالف طول الليل والنهار يف الف�شول املختلفة.

عالج
- حّدد منحنى الزوال يف ال�شف، على اأن الغرفة متّثل القبة ال�شماوية اخلا�شة بال�شف- بال�شتعانة باجلهات 

اجلغرافية الأربع.
اإثراء

- ناق�س العبارة الآتية: »ال�شخا�س القاطنون على خط طول واحد يوؤدون ال�شالة يف الوقت نف�شه«.

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء.
اأداة التقومي )6-2(: �شلم تقدير. 
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النتاجات اخلا�سة

اإجراءات ال�سالمة العامة

جغرافية الكرة السماوية الف�شل الأول:

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

ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض الثالث

التعامل بحذر مع جم�ّشمات الكرة ال�شماوية.

ح حركة ال�شم�س الظاهرية، واختالف نقاط ال�رشوق والغروب اليومية لل�شم�س خالل ال�شنة. - يو�شّ
- يحّدد نقطتي ال�رشق والغرب اجلغرافيتني.

- ي�شف اختالف حركة الأجرام ال�شماوية الظاهرية، باختالف موقع الرا�شد على الأر�س.

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

 التفكري الناقد، التدري�ص املبا�رش.
 التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤال الآتي: ما �شبب تغيري التوقيت يف ف�شل ال�شيف عنه يف ف�شل ال�شتاء؟ - 1

وال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة، وربطها بحركة ال�شم�س الظاهرية.
 عر�س ال�شكل )6-6( من الكتاب املدر�شي، ومناق�شة الأ�شئلة املتعلقة به؛ للتو�شل اإلى اأن النقطة - 2

التي ت�رشق منها ال�شم�س متغرية يف اأثناء �شنة كاملة، وحتديد نقطة ال�رشوق يف اأيام العتدالني )الربيعي 
واخلريفي( والنقالبني )ال�شيفي وال�شتوي(.

 توجيه ال�شوؤالني الآتيني: اإذا تغري موقع را�شد على �شطح الأر�س، هل تتغري حركة الأجرام ال�شماوية - 3
ال�شماوية  الأجرام  حركة  �شي�شاهد  هل  ال�شتواء  خط  عند  الرا�شد  وقف  اإذا  ال�شماوية؟  القبة  يف 

بطريقة م�شابهة للرا�شد الواقف على دائرة عر�س قريبة من القطب ال�شمايل، اأم �شتختلف؟
 توجيه الطلبة اإلى ال�شتعانة بال�شكل )6-7( من الكتاب املدر�شي.- 4
 مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى حركة القبة ال�شماوية الظاهرية.- 5
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معلومات اإ�سافية

نقطة  اأق�شى  كذلك يف  �شتغرب  اجلغرايف،  ال�رشق  �شمال  لها  نقطة  اأق�شى  من  ال�شم�س  ت�رشق  عندما   -
غروب لها، وهي �شمال الغرب اجلغرايف.

- عندما ت�رشق ال�شم�س من اأق�شى نقطة �رشوق لها، جنوب ال�رشق اجلغرايف، �شوف تغرب يف اأق�شى نقطة 
غروب لها، وهي جنوب الغرب اجلغرايف.

عالج
- توجيه ال�شوؤال الآتي: ملاذا ل يعطي ا�شتخدام البو�شلة لتحديد ال�شمال اجلغرايف نتائج دقيقة؟

اثراء
- تنفيذ الن�شاط )6-4( من الكتاب املدر�شي.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-3(: �شجل و�شف �شري التعلم. 

�شفحة )190(:
 تكون ال�شم�س يف اأدنى انخفا�س لها يوم النقالب ال�شتوي )يوم 21 كانون الول(، بينما ت�شل - 1

ال�شم�س اإلى اأق�شى ارتفاع لها يوم النقالب ال�شيفي )يوم 21 حزيران(.
 يف يومي العتدالني الربيعي واخلريفي تكون ال�شم�س على م�شتوى دائرة ا�شتواء ال�شماء، وت�رشق من - 2

جهة ال�رشق اجلغرايف متاًما، وهكذا ميكن معرفة اجتاه ال�رشق اجلغرايف بتحديد موقع �رشوق ال�شم�س 
يومي العتدالني اخلريفي والربيعي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة
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النتاجات اخلا�سة

م�سادر التعلم

جغرافية الكرة السماوية الف�شل الأول:

الإحداثيات ال�سماوية ال�ستوائية ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض الرابع

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

التعلم التعاوين، التدري�ص املبا�رش.
 التمهيد للدر�س بعر�س جم�ّشم للكرة الأر�شية، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: كيف ميكن حتديد موقع ما -1

على الكرة الأر�شية؟
ودوائر - 2 الطول  خطوط  وهي  مرجعية  نقطة  يلزم  اأنه  اإلى  معهم  للتو�شل  الطلبة؛  اإجابات  مناق�شة 

العر�س.
توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )6-8( من الكتاب املدر�شي، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: هل ن�شتطيع - 3

حتديد موقع جرم �شماوي على الكرة ال�شماوية بطريقة م�شابهة؟
ل معهم اإلى مفهوم الإحداثيات ال�شماوية.- 4  مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شّ
 توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، وتوجيههم اإلى درا�شة ال�شكل )6-9( من الكتاب املدر�شي، - 5

والإجابة عن الأ�شئلة املتعلقة به. 
ما - 6 الآتيني:  ال�شوؤالني  وتوجيه  املدر�شي،  الكتاب  من  ال�شكل )10-6(  درا�شة  اإلى  الطلبة  توجيه   

مرجع خطوط ال�شعود امل�شتقيم؟ كيف يتم تق�شيمه؟

ح اأهمية معرفة الإحداثيات الفلكية جلرم �شماوي. - يو�شّ
ح مفهوم امليل ال�شتوائي وال�شعود امل�شتقيم ودائرة ال�شاعة  للجرم ال�شماوي. - يو�شّ

- يحّدد الإحداثيات ال�شتوائية جلرم ما على الكرة ال�شماوية.
- يحّول وحدات ال�شعود امل�شتقيم جلرم �شماوي من الزمنية اإلى القو�شية وبالعك�س.

 القبة الفلكية، ومركز هيا الثقايف يف عمان.
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 مناق�شة اإجابات الطلبة، والتو�شل اإلى مفهوم دوائر امليل ال�شتوائي، واأنها متاثل دوائر العر�س على - 7
الكرة الأر�شية، وخطوط ال�شعود امل�شتقيم،  واأنها متاثل خطوط الطول على الكرة الأر�شية.

 تنفيذ ورقة العمل )6-3( يف جمموعات؛ للتو�شل اإلى اآلية حتديد امليل ال�شتوائي وال�شعود امل�شتقيم - 8
جلرٍم �شماوي ما.

 توجيه الطلبة اإلى تق�شيم الدائرة اإلى درجات والدرجات اإلى دقائق قو�شية والدقائق القو�شية اإلى ثواين - 9
قو�شية، وا�شتخراج قيمها، )ال�شتعانة باجلدول 1-6(.

 توجيه الأ�شئلة الآتية:- 10
• ما وحدة قيا�س ال�شعود امل�شتقيم؟	
• ما اأجزاء ال�شاعة؟ ما قيمة كل جزء؟	
• اإلى كم درجة تق�شم الدائرة العظمى على الكرة ال�شماوية؟	

مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى الوحدات الزمنية والوحدات القو�شية.- 11
امل�شتقيم - 12 ال�شعود  اإلى كيفية حتويل  للتو�شل  الكتاب املدر�شي؛  باملثالني )1، 2( من  الطلبة  مناق�شة 

بالوحدات القو�شية اإلى وحدات زمنية، ومن وحدات زمنية اإلى وحدات قو�شية.
تطبيق اأ�شئلة متعلقة بالتحويل بني الوحدات الزمنية والوحدات القو�شية، عن طريق حل الأ�شئلة من - 13

الكتاب املدر�شي.
 تقومي تعلم الطلبة. - 14

- ُيعتقد اأن البابليني هم من بداأوا بتق�شيم الدائرة اإلى  º 360، والدرجة اإلى 60 دقيقة قو�شية، والدقيقة 
ح�شاب  عند  القو�شية  التق�شيمات  ت�شتخدم  كروية  �شبه  الأر�س  ولأن  قو�شية،  ثانية   60 اإلى  القو�شية 

ال�شعود امل�شتقيم.
التي تتمّثل يف  ال�شمت والرتفاع عن الأفق، والإحداثيات الربجية  اأفقية تتمّثل يف  اإحداثيات  - توجد 

خطوط الطول ودوائر العر�س.
عالج

- ما اأوجه ال�شبه والختالف بني خط غرينت�س، ودائرة ال�شاعة للجرم ال�شماوي؟
اإثراء

- تنفيذ ورقة العمل )3-6(.

معلومات اإ�سافية
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استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي: اختبار ق�شري )4-6(.

ال�شكل )6-9(، �شفحة )192(:
)اأ(: �شفر

º 90+ :)ب(
º 60+ )ب( والنقطة ، º 30+  )جـ(: النقطة )اأ(

-º 90 يكون امليل ال�شتوائي للقطب ال�شماوي اجلنوبي.
�شفحة )193(:

º45 -
�شفحة )195(:

1- كل 1 دقيقة تعادل 15ً ، ن�شتنتج منها اأن 49 دقيقة تعادل 735 ً.
لكن 735ً  = 720 ً + 15 ً 

ً 15 + ْ 12 =                  
- كل 1 ثانية تعادل 15 ً ، ن�شتنتج منها اأن 52 ثانية تعادل 780 ً.

لكن 780 ً  = 13َ 
- جنّمع الوحدات؛ لنتو�شل اإلى اأن اإحداثيات ال�شعود امل�شتقيم لهذا اجلرم بالوحدات القو�شية هي:

ً 28  ْ 12
2- كل 15 ْ  تعادل  �شاعة واحدة زمنية، ن�شتنتج منها اأن º 60  تعادل 4 �شاعات.
- كل 15َ   تعادل  دقيقة واحدة زمنية، ن�شتنتج منها اأن 15 تعادل  دقيقة واحدة.

- كل 15ً   تعادل  ثانية واحدة زمنية، ن�شتنتج منها اأن 30 تعادل  ثانيتني.
- جنّمع الوحدات؛ لنتو�شل اإلى اأن اإحداثيات ال�شعود امل�شتقيم لهذا اجلرم بالوحدات الزمنية هي:

    2 ث، 1د،  4�س.
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1( )1( )جـ(
2( )ب( 

3( جـ
2( ينّفذ الطالب الر�شم املطلوب

3( اأ( متعامدتان
ب( تربز اأهمية حتديد دائرة الزوال يف حتديد منت�شف النهار بالن�شبة اإلى اأي را�شد على �شطح الأر�س، 
فعندما تقطع ال�شم�س يف اأثناء حركتها اليومية الظاهرية منحنى الزوال يكون الوقت عندها منت�شف 
النهار، وبعد مرور )12( �شاعة تقريًبا من هذا الوقت، تقطع ال�شم�س دائرة الزوال من اجلهة املقابلة 

ويكون الوقت عندها منت�شف الليل لدى الرا�شد.
4(  اأ( امليل الأ�شتوائي = �شفرº، ال�شعود امل�شتقيم = 20 �شاعة

ب( )و(: دائرة الربوج.        )د(: دائرة ال�شاعة.             )�س(: نقطة العتدال اخلريفي.
جـ( امليل ال�شتوائي – 23.4 ْ )جنوًبا(، وت�شل قيمة ال�شعود امل�شتقيم اإلى )18( �شاعة.

5( اأ( با�شتمرار حترك الرا�شد، �شيتغري موقع كل من: ال�شمت والنظري ودائرة الأفق؛ لأنها جميعا معامل �شماوية 
اجلرم  مبوقع  مبا�رًشا  ارتباًطا  ترتبط  فانها  امل�شتقيم  وال�شعود  ال�شتوائي  امليل  اأما  الرا�شد،  مبوقع  مرتبطة 

ال�شماوي.
ب( ل، ل تتغري دائرة الزوال يف هذه احلالت، وذلك لأن الرا�شد �شوف يتحرك على خط الطول نف�شه 
اأي اأن موقع �شمت الرا�شد لن يتغري، ومبا اأن موقع �شمت الرا�شد لن يتغري؛ فان دائرة الزوال لن تتغري.

جـ( عند حتّرك الرا�شد �رشًقا اأو غرًبا على دائرة العر�س نف�شها.

إجابات أسئلة الفصل
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النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

م�سادر التعلم

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، النظام ال�شم�شي.

النظام الشمسي الف�شل الثاين:

ال�سم�ص ح�شتانعدد احل�ش�ضالدر�ض اخلام�ض

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

 القبة الفلكية، ومركز هيا الثقايف يف عمان.

 التعلم التعاوين، التعلم عن طريق الن�ساط.
 التمهيد للدر�س بتوجيه ال�شوؤالني الآتيني: ما مكّونات املجموعة ال�شم�شية؟ ملاذا �شّميت هذا ال�شم؟ - 1

ومناق�شة اإجابات الطلبة، للتو�شل اإلى اأن ال�شم�س اأهم مكون يف النظام ال�شم�شي.
امل�شافات على �شطح الأر�س؟ وهل هذه الوحدة منا�شبة - 2 يتم قيا�س  ال�شوؤالني الآتيني: كيف   توجيه 

لقيا�س امل�شافات ال�شا�شعة بني الأجرام ال�شماوية؟
  مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى وحدات قيا�س امل�شافات بني الأجرام ال�شماوية وهي ال�شنة ال�شوئية.- 3
 توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، وتوجيههم اإلى مناق�شة اجلدول )6-2( من الكتاب املدر�شي، - 4

ح مفهوم وحدة فلكية واحدة، وال�شنة ال�شوئية. - يو�شّ
- يح�شب حجم ال�شم�س.

ح م�شدر الطاقة يف ال�شم�س. - يو�شّ
ح تركيب ال�شم�س وطبقاتها. - يو�شّ

- يف�رّش بع�س الظواهر املرتبطة بال�شم�س، مثل الرياح ال�شم�شية، والبقع ال�شم�شية، وال�شفق القطبي.
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والإجابة عن الأ�شئلة املتعلقة به.
 توجيه ال�شوؤالني الآتيني:- 5

• ما م�شدر الطاقة الرئي�س يف ال�شم�س؟	
• هل �شت�شتمر ال�شم�س بالإ�شعاع اإلى ما ل نهاية؟ اأم اأنها �شتتوقف عن اإ�شدار الطاقة ال�شم�شية يف وقت ما؟	

6- توجيه الطلبة اإلى تنفيذ ورقة العمل )4-6(.
7- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى اأن الندماج النووي هو م�شدر الطاقة يف ال�شم�س.

8- توجيه الطلبة اإلى درا�شة ال�شكل )6-13( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه الأ�شئلة الآتية:
• عّدد طبقات ال�شم�س بالرتتيب من الداخل اإلى اخلارج.	
• اذا علمت اأن تفاعالت الندماج النووي حتدث يف باطن ال�شم�س، كيف تنتقل اإلى الطبقة اخلارجية 	

فيها؟
• اأي الطبقات ميكن روؤيتها عند ر�شد ال�شم�س؟ 	
• ماذا تتوقع اأن يحدث للج�شيمات املكونة لالإكليل، اإذا علمت اأنها م�شحونة وذات طاقة هائلة؟	

9- مناق�شة اإجابات الطلبة؛ والتو�شل اإلى خ�شائ�س كل طبقة وميزاتها.
10- توزيع الطلبة يف جمموعات متجان�شة، ثم عر�س ال�شكل )6-14( من الكتاب املدر�شي، وتوجيه          

الأ�شئلة الآتية:
اإذا علمت اأن الدقائق امل�شحونة يف طبقة الإكليل تنطلق ب�رشعة عالية، ماذا ميكن اأن ن�شّميها؟	•
ما الذي يحمي الأر�س من هذه اجل�شيمات امل�شحونة؟	•
ماذا �شيحدث لو و�شلت هذه اجل�شيمات اإلى �شطح الأر�س؟	•

11- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتهم؛ للتو�شل اإلى مفهوم الرياح ال�شم�شية.
12- عر�س ال�شكل )6-15( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه الأ�شئلة الآتية:

كيف يبدو ال�شطح اخلارجي لل�شم�س؟	•
هل تتوقع اأن البقع الداكنة لها درجة حرارة املناطق املجاورة لها نف�شها، على �شطح ال�شم�س؟	•
هل تظهرهذه البقع ب�شكل دوري اأم ثابت؟	•

13- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها، والتو�شل اإلى خ�شائ�س البقع ال�شم�شية.
14- عر�س ال�شكل ) 6-16( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه ال�شوؤالني الآتيني:

ف ما ت�شاهده يف ال�شكل؟	• �شِ
اإذا علمت اأن هذه الظاهرة حتدث يف املناطق القطبية، ماذا ميكننا ان ن�شّميها؟	•

15- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها، والتو�شل اإلى خ�شائ�س ال�شفق القطبي.
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معلومات اإ�سافية

ا�شتطاع العلماء درا�شة ال�شم�س وحتديد مكوناتها عن طريق حتليل النتائج التي مت اإر�شالها من املج�ّشات 
الف�شائية مثل املج�س �شوهو وامل�شبار يولي�شي�س، والتي تعّد من املج�شات املتخ�ش�شة لدرا�شة ال�شم�س.

عالج
- عمل جم�ّشم لطبقات ال�شم�س.

اإثراء
- كيف تو�شل العلماء اإلى معرفة دورة ال�شم�س حول نف�شها؟ ابحث يف �شبب ظهور البقع ال�شم�شية.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-5(: قائمة ر�شد.

اجلدول )6-2(، �شفحة )200(:
1- نح�شب حجم ال�شم�س= 1,413 × 10 18 كم3

ثم نح�شب حجم الأر�س= 1.89 × 10 12 كم3 = 0.00000189 ×10 18 كم 3
الن�شبة بني حجمي ال�شم�س والأر�س هي: 7.5× 10 5 تقريًبا؛ اأي اأن ال�شم�س اأكرب من الأر�س 

مبقدار 7.5× 10 5  مرة.
ا، ويت�شع الكواكب التابعة لها جميعها. 2- لأن حجمها كبري جدًّ

اأنوية  اأربع  تندمج  حيث  ثانية،  كل  يف  ال�شم�س  باطن  يف  حتدث  التي  النووية  الندماجات  نتيجة   -3
هيدروجني لنتاج نواة هيليوم، وفرق الكتلة ما بني اأربع اأنوية هيدروجني والهيليوم ي�شع على �شكل 

طاقة كهرمغناطي�شية.
ال�شكل )6-13(، �شفحة )201(:

1- اللب، الطبقة املتو�شطة، طبقة الغالف ال�شوئي، طبقة الغالف اجلوي لل�شم�س.
2- طبقة الغالف ال�شوئي.

ال�شكل )6-14(، �شفحة )202(:
1- ل، وذلك لأن املجال املغناطي�شي لالأر�س يتمتع ب�شدة كافية لأن يجعل اجل�شيمات امل�شحونة ال�رشيعة 

تنحرف عن م�شارها  فتبتعد عن الأر�س، وبذلك يحمي الأر�س من تاأثري هذه اجل�شيمات.
2- خطوط املجال املغناطي�شي الأر�شي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

إجابات األسئلة واألنشطة
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النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

اإجراءات ال�سالمة العامة

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

 التدري�ص املبا�رش، التعلم التعاوين.
ح كواكب النظام ال�شم�شي، وتوجيه ال�شوؤالني الآتيني: 1- التمهيد للدر�س بعر�س �شورة تو�شّ

• ملاذا ت�شّمى هذه الكواكب الكواكب ال�شيارة؟	
• كم عدد الكواكب التي تدور حول ال�شم�س؟	

2- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها؛ للتو�شل اإلى مفهوم الكواكب.
3- تنفيذ ورقة العمل )6-5( يف جمموعات تعاونية؛ للتو�شل اإلى خ�شائ�س كواكب النظام ال�شم�شي، 

ومناق�شتها مع الطلبة.

النظام الشمسي الف�شل الثاين:

الكواكب وتوابعها ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض ال�شاد�ض

ح اخل�شائ�س العامة لكواكب النظام ال�شم�شي. - يو�شّ
- ميّيز بني الكواكب الداخلية والكواكب اخلارجية.

- يحّدد خ�شائ�س الأقمار.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع ، النظام ال�شم�شي.

التعامل بحذر مع جم�ّشمات النظام ال�شم�شي.
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- اكت�شف الفلكي )غاليليو( عام 1610م، اأربعة اأقمار لكوكب امل�شرتي �شّميت اأقمار غاليليو، وهي: 
مت  �شماوية  اأجرام  اأول  تعّد  لأنها  مكانة خا�شة،  الأقمار  ولهذه  وكالي�شتو.  ويوربا،  واأيو،  غانيميد، 

اكت�شافها بو�شاطة املقراب.
- يعّد بلوتو وتابعه قارون واإير�س من الكواكب القزمة.

عالج
- اأي الكواكب �شبيهة بكوكب الأر�س؟ ما وجه ال�شبه والختالف؟

اإثراء
- كيف تو�شل العلماء اإلى معرفة مكونات الكواكب ال�شخرية والغازية؟

التي تدور حول الكواكب؟ وهل هي م�شيئة  ال�شماوية  ال�شوؤال الآتي: ماذا ت�شّمى الأجرام  4- توجيه 
بذاتها؟

5- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها، والتو�شل اإلى مفهوم الأقمار وخ�شائ�شها.
6- تقومي تعلم الطلبة ، امللحق )4-6(.

معلومات اإ�سافية

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-6(: قائمة ر�شد.
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النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

النظام الشمسي الف�شل الثاين:

مكونات اأخرى للنظام ال�سم�سي ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض ال�شابع

التفكري الناقد، حل امل�سكالت.
1- التمهيد للدر�س بعر�س ال�شكل )6-17( من الكتاب املدر�شي، ثم توجيه ال�شوؤالني الآتيني:

• ف ما ت�شاهد يف ال�شكل؟	 �شِ
• ماذا يختلف عن الكواكب والأقمار التي در�شتها �شابًقا؟	

2- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة ومناق�شتها، والتو�شل اإلى مفهوم املذنب  واأجزائه.
3- توجيه الطلبة اإلى وجود ذيلني للمذنب، وتوجيه ال�شوؤال الآتي: اإذا علمت اأن الذيل الأيوين مكون من 

غازات، والذيل الغباري مكون من غبار، ما �شبب اختالف موقعهما؟
4- توجيه انتباه الطلبة اإلى اأن الذنب الأيوين اأقل كثافة من الذنب الغباري؛ لذا، يقع اأعاله.

5- ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى �شبب تكّون ذيل للمذنب.
اإلى  اأدى  املريخ وامل�شرتي، ما  العلماء بوجود فراغ كبري بني مداري  الطلبة مبالحظة  للدر�س بتذكري   -6

البحث عن وجود كوكب يف هذا الفراغ، حيث مت اكت�شاف اأجرام �شماوية، لكنها �شغرية.
7- توجيه ال�شوؤال الآتي: ما ال�شبب يف عدم وجود كوكب يف هذه الفراغ؟

8- توجيه الطلبة اإلى و�شع فر�شيات مختلفة وجمع البيانات من م�شادرها املختلفة، )جولة يف الإنرتنت 
اإن اأمكن(.

- يحّدد اأجزاء املذنب.
- يف�رّش �شبب تكون ذيل للمذنب.

- يف�رّش �شبب وجود حزام الكويكبات.

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، النظام ال�شم�شي.
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9- مناق�شة ما تو�شل اإليه الطلبة، وربطها باحلجم الكبري لكوكب امل�شرتي وجاذبيته املرتفعة، مع توجيههم 
اإلى تاأمل ال�شكل )6-18( من الكتاب املدر�شي.

10- تقومي تعلم الطلبة.

معلومات اإ�سافية

- ل ُترى املذنبات عندما تكون بعيدة عن ال�شم�س؛ لأنها اأج�شام معتمة وغري م�شيئة بذاتها.
- ميكن تق�شيم الكويكبات ح�شب مكّوناتها، واإن كانت على العموم مكّونة من �شخور، فبع�شها ناري 

متحول، وبع�شها حديدي، وبع�شها كربوين.
عالج

- الربط بني مكونات الكويكبات والنيازك.
اإثراء

- عمل بحث عن حزام الكويكبات، واأ�شماء بع�س الكويكبات واأحجامها. 

استراتيجيات التقويم وأدواته
ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.

اأداة التقومي )6-7(: �شجل و�شف �شري التعلم.

إجابات األسئلة واألنشطة

ال�شكل )6-17(، �شفحة )206(:
- نواة، هالة، وذيالن )اأيوين وغباري(

- الذنب الأيوين، والذنب الغباري، الذنب الغباري اأكرث كثافة؛ لأنه يتكّون من حبيبات الغبار وهي اأكرث 
كثافة من الغازات.

- نعم، مت�شابهة، يرتك للطالب حرية البحث عن التف�شري.
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النظام الشمسي الف�شل الثاين:

حزام كايرب، الغالف املحيط بالنظام ال�سم�سي ح�شة واحدةعدد احل�ش�ضالدر�ض الثامن

النتاجات اخلا�سة

التكامل الراأ�سي

استراتيجيات التدريس الخاصة بالدرس وإجراءات التنفيذ

علوم الأر�س والبيئة، ال�شف التا�شع، النظام ال�شم�شي.

ح املق�شود بحزام كايرب. - يو�شّ
ح املق�شود ب�شحابة اأورت. - يو�شّ

- يف�رّش اجتاه حركة الأج�شام يف �شحابة اأورت.

التفكري الناقد، التعلم التعاوين.
1- التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة مبكونات النظام ال�شم�شي، ثم عر�س ال�شكل )6-19( من الكتاب 

املدر�شي، وتوجيه الأ�شئلة الآتية:
اأين يقع حزام كايرب؟	•
ملاذا اأطلق على هذه الأجرام ا�شم حزام؟	•
ما خ�شائ�س الأجرام ال�شماوية يف هذا احلزام؟	•

اإلى مفهوم حزام كايرب، وخ�شائ�س الأجرام ال�شماوية يف  2- مناق�شة اإجابات الطلبة والتو�شل معهم 
هذا احلزام.

ال�شوؤال الآتي: ماذا - 3 الكتاب املدر�شي، ثم توجيه  ال�شكل )6-20( من  اإلى درا�شة  الطلبة   توجيه 
ت�شاهد يف ال�شكل؟

 ال�شتماع اإلى اإجابات الطلبة، والتو�شل معهم اإلى وجود �شحابة حتيط بالنظام ال�شم�شي، وقد اأطلق - 4
عليها ا�شم �شحابة اأورت.
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اإلى مدة طويلة من الدوران، ما العالقة بني هذه - 5  توجيه ال�شوؤال الآتي: مت اكت�شاف مذنبات حتتاج 
املذنبات واكت�شاف �شحابة اأورت؟ مناق�شة اإجابات الطلبة.

الآتي: هل توجد - 6 ال�شوؤال  ال�شحابة وال�شم�س، ثم توجيه  ال�شا�شع بني هذه  البعد  اإلى  الطلبة   توجيه 
عالقة بني جاذبية ال�شم�س وحركة الأجرام يف هذه ال�شحابة؟

الأجرام يف - 7 ال�شم�س على حركة  القليل جلاذبية  التاأثري  اإلى  معهم  للتو�شل  الطلبة؛  اإجابات  مناق�شة   
�شحابة اأورت، بحيث قد تتحّرك مبتعدة اأو مقرتبة من ال�شم�س.

 تقومي تعلم الطلبة.- 8

معلومات اإ�سافية
عالج

- مناق�شة اأوجه ال�شبهه والختالف بني كوكب بلوتو واأجرام حزام كايرب.
اإثراء

- مناق�شة وجه ال�شبهه والختالف بني الأجرام املوجودة يف حزام كايرب، واملوجودة يف حزام الكويكبات.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-8(: قائمة ر�شد.
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1(  )1( )اأ( 
      )2( )د( 
      )3( )اأ( 

2( اأ( متثل البقعة احلمراء اإع�شاًرا �شخًما يجوب �شطح كوكب امل�شرتي.
اأما الكواكب ذات الكثافة العالية فتمّثل  ب( لأن الكواكب ذات الكثافة القليلة متّثل الكواكب الغازية، 

الكواكب ال�شخرية.
جـ( لأن تفاعالت الندماج النووي حتدث يف باطن ال�شم�س.

3( حزام الكويكبات: اأجرام �شماوية �شخرية تدور حول ال�شم�س بني مداري كوكب املريخ وامل�شرتي.
حزام كايرب: حزام من الأجرام وتقع على بعد )44( وحدة فلكية من ال�شم�س، وتدور هذه اجل�شيمات 

حول ال�شم�س يف مدار اأبعد من مدار كوكب نبتون، حيث مت اكت�شاف ما يزيد عن 1000 جرم.
�شحابة اأورت: �شحابة حتيط بالنظام ال�شم�شي، كروية ال�شكل تتكون من املواد اجلليدية.

نعم، ل�شحابة اأورت عالقة باملذنبات، حيث اإن املذنبات بعيدة املدى م�شدرها من �شحابة اأورت.
4( يرتك للطالب الفر�شة يف الإجابة والتو�شيح بناء على مربرات علمية.

ا،  ب�شحنات موجبة و�شالبة ذات طاقة حركية عالية جدًّ امل�شحونة  الدقائق  تيارات من  ال�شم�شية:  الرياح   )5
اجل�شيمات  هذه  ت�شل  وعندما  الإكليل.  منطقة  من  والقادمة  ال�شم�س  جاذبية  من  الإفالت  ا�شتطاعت 
املجال  يتمتع  فيها ويحرفها عن م�شارها، حيث  يوؤثر  فاإنه  املغناطي�شي لالأر�س،  املجال  امل�شحونة منطقة 
املغناطي�شي ب�شدة كافية، لأن يجعل اجل�شيمات امل�شحونة ال�رشيعة تبتعد عن الأر�س ما يحميه من تاأثريها.

)6
الكثافةالرتكيب الداخليالكواكب/ وجه املقارنة

اأكرث كثافةمكونات �شخريةالكواكب الداخلية
اأقل كثافةمكونات غازيةالكواكب اخلارجية

7( لأن اهلل �شبحانه وتعالى خلق الكواكب جميعها باأحجام معلومة، وحّدد لها م�شارها الذي ت�شري فيه ول 
حتيد عنه.

إجابات أسئلة الفصل





اأوراق العمل

6
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ورقة العمل )1-6(

الدر�ص: الكرة ال�سماوية، معامل الكرة ال�سماوية.

ميّثل ال�شكل الآتي الكرة ال�شماوية، حّدد عليها كل من:
1- دائرة ا�شتواء ال�شماء.

2- القطب ال�شماوي ال�شمايل.
3- القطب ال�شماوي اجلنوبي.

4- ال�شمت.
5- النظري.

6- دائرة الأفق.
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ورقة العمل )2-6(

الدر�ص:  معامل الكرة ال�سماوية )دائرة زوال الرا�سد، دائرة الربوج(.

ادر�س كالًّ من ال�شكلني )اأ( و )ب(، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليهما:

ال�شكل )اأ(

ال�شكل )ب(
1- ما اجتاه دوران الأر�س حول نف�شها وحول ال�شم�س؟

2- ما قيمة ميالن محور دوران الأر�س عن العمود املقام على امل�شتوى؟
3- ما العالقة بني محور دوران الأر�س ودائرة ال�شتواء؟

اأ�شعة  اأين ت�شقط  ال�شماء؟  ا�شتواء  اأق�شى ارتفاع لها �شماًل ودائرة  الزاوي بني ال�شم�س يف  البعد  4- ما 
ال�شم�س ب�شورة �شبه عمودية يف هذا املوقع؟ ماذا يكون الف�شل عندها؟

5- ما البعد الزاوي بني ال�شم�س يف اأق�شى انخفا�س لها جنوًبا ودائرة ا�شتواء ال�شماء؟ اأين ت�شقط اأ�شعة 
ال�شم�س ب�شورة �شبه عمودية يف هذا املوقع؟ ماذا يكون الف�شل عندها؟
6- ما الأيام التي يحدث فيها تقاطع دائرة الربوج مع دائرة ا�شتواء ال�شماء؟

الأر�س

ال�شم�س
القطب ال�شمايل ال�شماوي

دائرة ا�شتواء ال�شماء

القطب اجلنوبي ال�شماوي

ْ 23.4

دائرة الربوج

ْ 23.4

محور الأر�س

العمود املقام على املدار

مدار ال�رشطان

نحو جنم اجلدي

مدار اجلدي 
مدار الأر�س حول ال�شم�س 
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ورقة العمل )3-6(

الدر�ص: الإحداثيات ال�سماوية ال�ستوائية.

والقطب  ال�شمايل،  ال�شماوي  القطب  عليها  وحّدد  الأر�شية،  بالكرة  حتيط  �شماوية  كرة  ار�شم   -1
ال�شماوي اجلنوبي، ودائرة ا�شتواء ال�شماء.

2- ار�شم جرًما  �شماويًّا ما داخل الكرة ال�شماوية ودائرة ال�شاعة.
ا من مركز الأر�س اإلى نقطة تقاطع دائرة ال�شاعة للجرم مع دائرة ال�شتواء، وليكن هذا  3- ار�شم خطًّ

اخلط )اأ(.
ا من مركز الأر�س اإلى اجلرم ال�شماوي، وليكن هذا اخلط )ب(. 4- ار�شم خطًّ

       ) الزاوية املح�شورة بني اخلطني )اأ، ب( هي زاوية امليل ال�شتوائي لذلك اجلرم(.
5- ار�شم دائرة الربوج، وحّدد نقطة العتدال الربيعي عليها، ماذا متّثل هذه النقطة؟ وماذا ميّثل خط 

ال�شاعة املار فيها؟
ا من مركز الأر�س اإلى نقطة العتدال الربيعي، وليكن هذا اخلط )ج(. 6- ار�شم خطًّ

العتدال  نقطة  من  وتقا�س  امل�شتقيم،  ال�شعود  زاوية  اأ( هي  )ج،  اخلطني  بني  املح�شورة  الزاوية   (
الربيعي نحو ال�رشق(.
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ورقة العمل )4-6(

الدر�ص: ال�سم�ص.

بالرجوع اإلى اجلدول الدوري، حّدد موقع عن�رشي الهيدروجني والهيليوم، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
1- ما العدد الذري والكتلي لكل منهما؟

2- اكتب معادلة الندماج النووي التي حتدث يف ال�شم�س.
3- ما التغري الذي يحدث يف كل من العددين الذري والكتلي يف املعادلة ال�شابقة؟

4- ما قيمة الفرق يف الكتلة بني املواد املتفاعلة واملواد الناجتة؟
5- اعتماًدا على قانون حفظ املادة والطاقة، ماذا حدث لفرق الكتلة بني املواد املتفاعلة والطاقة؟

علًما باأن:
الطاقة املكافئة = كتلة املادة × )�رشعة ال�شوء يف الفراغ(2. 

الطاقة بوحدة اجلول.
الكتلة بوحدة الكيلوغرام.

ال�رشعة تقا�س بوحدة م/ث.
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ورقة العمل )5-6(

الدر�ص: الكواكب وتوابعها.

1- اإذا علمت اأن للكواكب الداخلية اأ�شطح �شلبة، ماذا ميكن اأن ن�شّميها؟
2-  ما الكواكب الداخلية؟

3- اإذا علمت اأن الكواكب اخلارجية لها اأ�شطح غازية، ماذا ميكن اأن ن�شّميها؟
4- ما اأ�شماء الكواكب اخلارجية؟

5- ما اخل�شائ�س املميزة لكل من الكواكب الآتية:
• زحل.	
• امل�شرتي.	
• الزهرة.	



ا�شرتاتيجيات التقومي



270

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-1(: قائمة ر�شد.

التقديراملعايريالرقم
لنعم

ميّيز بني احلركة احلقيقية واحلركة الظاهرية.1
ميّيز بني الكرة ال�شماوية والقبة ال�شماوية.2

يحّدد علــى الكــرة ال�شماوية، القطــب ال�شماوي 3
ال�شمايل واجلنوبي.

يحّدد على الكرة ال�شماوية دائرة ا�شتواء ال�شماء.4
يحّدد على الكرة ال�شماوية ال�شمت والنظري.5
يحّدد على الكرة ال�شماوية دائرة الأفق.6

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

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء.
اأداة التقومي )6-2(: �شلم تقدير.

التقديراملعايريالرقم
�شعيفجيدممتاز

يحّدد منحنى الزوال على الكرة ال�شماوية.1
يحّدد دائرة الزوال على الكرة ال�شماوية.2
يحّدد دائرة الربوج على الكرة ال�شماوية.3
يحّدد امليل ال�شتوائي لل�شم�س.4

الكرة 5 على  الأربعة  الف�شول  موقع  يحّدد 
ال�شماوية.
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اسم الدرس: الشرق الجغرافي الحقيقي، حركة القبة السماوية الظاهرية.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات
اأداة التقومي )6-3(: �شجل و�شف �شري التعلم

ال�شم: ...........................................        
تاريخ ت�شجيل املالحظات:    /     /

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................

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



273

اسم الدرس: اإلحداثيات السماوية االستوائية.

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم.
اأداة التقومي )6-4(: اختبار ق�شري.

حّول احداثيات ال�شعود امل�شتقيم اإلى الوحدات املقابلة لها:

º 60   `34    ``60 -1

º 15 `17    ``45 -2

3- 28 ثانية، 4 دقائق، 3 �شاعات.
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اسم الدرس: الشمس.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-5(: قائمة ر�شد.

املعايريالرقم
التقدير

لنعم
ح مفهوم وحدة فلكية واحدة، وال�شنة ال�شوئية.1 يو�شّ

يح�شب حجم ال�شم�س.2

ح م�شدر الطاقة يف ال�شم�س.3  يو�شّ

ح تركيب ال�شم�س وطبقاتها.4 يو�شّ
والبقع 5 ال�شم�شية،  الرياح  مثل:  بال�شم�س،  املرتبطة  الظواهر  بع�س  يف�رّش   

ال�شم�شية، وال�شفق القطبي.
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اسم الدرس: الكواكب وتوابعها.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-6(: قائمة ر�شد.

التقديراملعايريالرقم
لنعم

ح املق�شود بالكواكب ال�شيارة.1 يو�شّ

يقارن بني الكواكب الداخلية والكواكب اخلارجية.2

يذكر بع�س اخل�شائ�س الفيزيائية للكواكب.3

ح املق�شود بالأقمار.4 يو�شّ
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اسم الدرس: مكّونات أخرى للنظام الشمسي.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-7(: �شجل و�شف �شري التعلم.

ال�شم: ...........................................       
 تاريخ ت�شجيل املالحظات:    /     /

تعّلمت في هذا الدر�س:
.....................................................................................

اأفادني هذا الدر�س في:
.....................................................................................

الأمور التي اأ�شعر اأنني بحاجة اإلى مراجعتها )لتعميق فهمها(:
.....................................................................................

 مالحظات المعلم/ المعلمة:                                               مالحظات الطالب/ الطالبة:
.....................................   .......................................... 
.....................................   .......................................... 
.....................................   ..........................................
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اسم الدرس: حزام كايبر, الغالف المحيط بالنظام الشمسي.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.
اأداة التقومي )6-8(: قائمة ر�شد.

التقديراملعايريالرقم
لنعم

ح املق�شود بحزام كايرب.1 يو�شّ

ح املق�شود ب�شحابة اأورت.2 يو�شّ

يف�رّش اجتاه حركة الأج�شام يف �شحابة اأورت.3
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قائمة املراجع

: املراجع العربية اأولاً
1-اإدوارد اأ. كيلر، اجليولوجيا البيئية، وزارة التعليم العايل، �شل�شلة الكتب اجلامعية املرتجمة - العلوم الأ�شا�شية، 

اململكة العربية ال�شعودية، العبيكان للن�رش، 2014.
مقدمة يف اجليولوجيا الفيزيائية، وزارة  2-اإدوارد جي تاربوك، فريدريك كي لوجتين�س، ديني�س تازا، الأر�س: 
العبيكان  التعليم العايل، �شل�شلة الكتب اجلامعية املرتجمة - العلوم الأ�شا�شية، اململكة العربية ال�شعودية، 

للن�رش، 2014.
3-بركات البطاينة، مقدمة يف علم الفلك، دار امل�شرية للن�رش والتوزيع والطباعة، عمان، 2009.

القاهرة، م�رش،  للتعليم والثقافة،  املجرات، ترجمة محمد فتحي خ�رش، موؤ�ش�شة هنداوي  4-جون جريبني، 
.2015

5-خري �شواهني، مدخل اإلى علم الفلك، عامل الكتب احلديث، اإربد، الأردن، 2015.
لبنان،  بريوت،  للرتجمة،  العربية  املنظمة  ترجمة  ال�سوداء،  الثقوب  اإلى  الكواركات  من  هاموند،  6-ريت�شارد 

.2009
7-�شامح غرايبة، ويحي فرحان، املدخل اإلى العلوم البيئية، دار ال�رشوق، عمان، 2000.

8-عاي�س زيتون. اأ�ساليب تدري�ص العلوم، ط 7، دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع، عمان، 2013.
الأردن،         الريموك،  جامعة  العليا،  والدرا�شات  العلمي  البحث  عمادة  الفلك،  علم  غيث،  ال�شالم  9-عبد 

.1992
الأردنيني، عمان،  اجليولوجيني  نقابة  الثانية،  الطبعة  وبيئته ومياهه،  الأردن  جيولوجية  عابد،  القادر  عبد   -10

الأردن، 2000.
11- عبد القادر عابد، وغازي ال�شفاريني، اأ�سا�سيات علم البيئة، دار وائل، عمان، 2003.

12- غازي ال�شفاريني، مبادئ اجليولوجيا البيئية، الطبعة 1، دار الفكر، عمان، 2009.
13- غازي ال�شفاريني، وعبد القادر عابد، اأ�سا�سيات علم الأر�ص، دار الفكر، عمان، 2010.

�شوريا،  والن�رش،  للطباعة  حوران  دار  الياء،  اإلى  الألف  من   - الكاملة  اجليولوجية  املو�سوعة  الأزكي،  فواز   -14
.2006

�شعود،         امللك  جامعة  الفلك،  علم  يف  مقدمة  الطرابل�شي،  وح�شني  كردي،  واأمين  النواوي،  محمد   -15
الريا�س،2011.

16- محمد با�شل الطائي، �سريورة الكون، عامل الكتب احلديث، اإربد، الأردن، 2008.
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17- مي�شيل عطااهلل، اأ�سا�سيات اجليولوجيا، دار امل�شرية للطباعة والن�رش والتوزيع، عمان، 2009 .
18- هاين خوري، املعادن وال�سخور ال�سناعية يف الأردن توافرها وخ�سائ�سها ون�ساأتها، من�شورات عمادة البحث 

العلمي ، اجلامعة الأردنية، عمان،2006 .
ثانياًا: املراجع الأجنبية

1- American Geological Institute AGI, & - National Association of Geoscience 

Teachers NAGT, & Busch,R.& Tasa,D.,Laboratory Manual in Physical Geology, 

10th ed., Pearson,2014.

2- Best, M.G., Igneous and Metamorphic Petrology, Freeman&Company, USA,2002. 

3- Davis,G.& Reynolds,S.,& Kluth,C., Structural Geology of Rocks and Regions, 

3rd ed., John Wiley & Sons, Inc.,2013.

4- Graham, P., Introducing Tectonics, Rock Structures and Mountain Belts, 

Dunedin Academic Press Ltd, Scotland, 2012.

5- Klein, C., & Dutrow, D., Manual of Minerals Science, Wiely, London, UK, 2007.

6- Kurt, S., Geodynamics of the Lithosphere, Springer Heidelberg Dordrecht, 

London, New York, 2007.

7- Lutgens, F. & Tarbuck, E. Foundations of Earth Science, 7th edition. Pearson, 2014.

8- Lutgens,F.,& Tarbuck,E.& Tasa,D.,Essentials of Geology, 11th ed., Pearson,2014.

9- Moon,C., Whateley, M., Evans, A., Introduction to Mineral Exploration, 2nd ed., 

Wiley Blackwell, USA- UK- Australia, 2006.

10- Roger, M., Geological Methods in Mineral Exploration and Mining, 2nd ed. , 

Australia, Springer, 2010.
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