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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد  وعىل آله وصحبه
أمجعني وبعد:
أساسا
هتتم العلوم الطبيعية بدراســة الظواهر املادية عىل األرض ،ويف الكون املحيط بنا ،وتشكل
ً
للعلوم التطبيقية ،وتســهم معها يف تقدم األمم ورقي الشعوب ،وحتقيق الرفاهية لإلنسان؛ فالعلم هو
مفتاح النجاح والتنمية .وهلذا حيظــى تعليم العلوم الطبيعية بمكانة خاصة يف األنظمة الرتبوية ،حيث
اإلمكانات لتحســن طرائق تدريســها ،وتطوير مضامينها وتنظيمها وفق أحدث التوجهات
ُتكرس
ُ

الرتبوية ،وتطوير وتوفري املواد التعليمية التي تســاعد املعلمــن والطالب عىل حتقيق أهداف تدريس
هذه املادة عىل الوجه األكمل واألمثل.
ويأيت اهتامم اململكة العربية الســعودية بتطوير املناهج وحتديثها ألمهيتها وكون أحد التزامات رؤية
اململكة العربية الســعودية ( )2030هو" :إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز عىل املهارات األساسية
باإلضافة إىل تطوير املواهب وبناء الشــخصية" ،وذلك من منطلق تطوير التعليم وحتســن ُمخرجاته
الصعد.
ومواكبة التطورات العاملية عىل خمتلف ُّ
وقد جاء كتاب العلوم للصف األول املتوسط ً
داعاًم لرؤية اململكة العربية السعودية ( )2030نحو
االســتثامر يف التعليم عرب "ضامن حصول كل طالب عىل فرص التعليم اجليد وفق خيارات متنوعة"،
بحيث يكون للطالب فيه الــدور الرئيس واملحوري يف عملية التعلم والتعليم ،فيتعلم الطالب يف هذا
الكتاب من خالل ممارساته النشاطات العملية والبحث واالستقصاء بمستوياته املختلفة .واألمر نفسه
موج ٍه ّ ٍ
وميرّس لتعلم الطالب .وهلذا جاءت
تغرّي دوره من مصدر يدور حوله التعليم إىل ّ
للمعلــم ،فقد ّ
أهداف هذا الكتاب لتؤكد عىل تشجيع الطالب عىل طرح التساؤالت لفهم الظواهر الطبيعية املحيطة
هبم وتفســرها ،وتزويدهم باملعارف واملهــارات واالجتاهات اإلجيابية للمشــاركة الفاعلة ،وتزويد
الطالب باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل.
جاء تنظيم وبناء حمتوى كتاب الطالب بأســلوب مشــوق ،وبطريقة تشــجع الطالب عىل القراءة
عزز ً
أيضا
وتسهل عليه بناء أفكاره وتنظيمها ،وممارسة العلم كام يامرسه العلامء .وبام ُي ّ
الواعية والنشطةّ ،
مبدأ رؤية (" )2030نتع ّلم لنعمل" .تبدأ كل وحدة دراســية بسؤال استهاليل مفتوح ،وخلفية نظرية،
ومشاريع الوحدة التي تدور حول تاريخ العلم ،والتقنية ،وبناء النامذج ،وتوظيف الشبكة اإللكرتونية
يف البحــث .وتتضمن كل وحدة عد ًدا من الفصول ،يبدأ كل منها بصورة افتتاحية تســاعد املعلم عىل
التمهيد ملوضوع الفصل من خالل مناقشة مضمون الصورة ،وتسهم يف تكوين فكرة عامة لدى الطالب
حول موضوعات الفصل ،ثم نشــاطات متهيدية تشمل :التجربة االســتهاللية ،واملطويات ،والتهيئة
للقراءة ،ثم ينتهي بمراجعة الفصل .ويتضمن الفصل عد ًدا من الدروس ،يشتمل كل منها عىل افتتاحية
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حتتوي عىل أهداف الدرس ،وأمهيته ،ومراجعة املفردات السابقة ،واملفردات اجلديدة .ويف متن الدرس
ريا للمحتوى الذي تم تنظيمه عىل شكل عناوين رئيسة وفرعية بألوان معربة،
جيد الطالب ً
رشحا وتفس ً
وهوامش تساعد عىل استكشاف املحتوى وارتباطه بمحاور رؤية اململكة العربية السعودية ()2030
وأهدافها االسرتاتيجية .وتعنى الدروس ببناء املهارات العملية والعلمية من خالل التجارب العملية،
ملخصا
والتطبيقات اخلاصة ببناء املهارات يف الرياضيات والعلوم .وخيتتم كل درس بمراجعة تتضمن
ً
َ
ري من الصور
ألبرز األفكار الواردة يف الدرس ،واخترب نفسك .ويدعم
عرض املحتوى يف الكتاب الكث ُ
واألشكال والرسوم التوضيحية املختارة واملعدة بعناية لتوضيح املادة العلمية وتعزيز فهم مضامينها.
خاصا بمصادر تعلم الطالب ،ومرس ًدا باملصطلحات.
كام يتضمن كتاب الطالب ملح ًقا ًّ
وقــد ُو ّظف التقويم عــى اختالف مراحله بكفــاءة وفاعلية ،فقد راعى تنــوع أدواته وأغراضه،
ومــن ذلك ،القبيل ،والتشــخييص ،والتكويني (البنائي) ،واخلتامي (التجميعــي)؛ إذ يمكن توظيف
تقويما
الصور االفتتاحية يف كل وحدة وفصل ،واألســئلة املطروحة يف التجربة االستهاللية بوصفها
ً
تشــخيصيا الستكشــاف ما يعرفه الطالب عن موضوع الفصل .ومع التقدم يف دراسة كل جزء
قبليا
ًّ
ًّ
ٌ
خاصــا بكل درس من دروس
ســؤال حتت عنــوان «ماذا قرأت؟» ،وجتد
من املحتوى ُيطرح
تقويما ًّ
ً
الفصل يتضمن أفكار املحتوى وأســئل ًة تســاعد عىل تلمس جوانب التعلــم وتعزيزه ،وما قد يرغب
تلخيصا
الطالب يف تعلمه يف األقســام الالحقة .ويف هناية الفصل يأيت دليــل مراجعة الفصل متضمنًا
ً
ألهم األفكار اخلاصة بدروس الفصل ،وخريطة للمفاهيم تربط أبرز املفاهيم الرئيســة التي وردت يف
الدرس .ييل ذلك تقويم الفصل والذي يشمل أســئلة وفقرات متنوعة تستهدف تقويم تعلم الطالب
يف جماالت عدة ،هي :اســتعامل املفردات ،وتثبيت املفاهيم ،والتفكري الناقد ،وأنشــطة لتقويم األداء.
اختبارا مقننًا يتضمن أسئلة وفقرات اختبارية تسهم يف
كام يتضمن الكتاب يف هناية كل وحدة دراســية
ً
إعداد الطالب لالختبارات الوطنية والدولية ،باإلضافة إىل تقويم حتصيلهم للموضوعات التي ســبق
دراستها يف الوحدة.
واهلل نســأل أن حيقق الكتاب األهداف املرجوة منه ،وأن يوفق اجلميــع ملا فيه خري الوطن وتقدمه
وازدهاره.
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كيف تستخدم ...

كتاب العلوم؟

ملاذا حتتاج �إىل كتاب العلوم؟
قبل أن تقرأ
هل �سبق �أن َ
ح�ض ْر َت در�س العلوم فلم
ت�ستوعبه� ،أو ا�ستوعبته كله لكنك عندما
ذهبت �إلى البيت وجدت م�شكلة في
اإلإجابة عن األأ�سئلة؟ وربما ت�ساءلت
عن �أهمية ما تدر�سه وجدواه!
لق ـ ــد ُ�ص ّم ـم ــت ال�صفح ـ ــات التاليـ ــة
لت�ساعدك على �أن تفهم كيف ُي�ستعمل
هذا الكتاب.

•افتتاحية الف�صل :يبدأ كل فصل بصورة تشير إلى الموضوعات التي
يتناولها ،ويليها أنشطة تمهيدية ،منها التجربة االستهاللية التي تهيىء الطالب
لمعرفه محتويات الفصل ،والمطويات ،وهي منظم أفكار يساعد عـلى
تنظيم التعلم.

كل منها موضوع متكامل
•افتتاحية الدر�سُ :قسمت الفصول إلى دروسٌّ ،
يستغرق أكثر من حصة دراسية.في بداية كل درس تحت عنوان «في هذا
الدرس» ،تحدَّ د قيمة الدرس من خالل أربعة أقسام  :األهداف ويتم من
خاللها التعرف على أهداف التعلم التي يجب أن تحققها عند االنتـهاء

من هذا الدرس .األهمية :تدلُّنا على الفائدة التي يمكن تحقيقها من دراسة

محتوى الدرس .مراجعة المفردات :مصطلحات تم التعرف عليها في
مراحل سابقة من التعلم؛ أو من خالل خبراتك ومهارتك السابقة.
•المفردات الجديدة :مصطلحات تحتاج إليها في تعلم
الـدرس لفهـم المحتـوى .لذا تصفـح على نحو سـريع،
ستالحظ أنه باإلضافة إلــــى اشتمالـــه على النصوص
والصـور فـإن هنـاك أشـياء جديـدة ،منهـا العلـوم عبـر
المواقـع اإللكترونيـة ،ومـاذا قرأت؟ وتجارب بسـيطة،
وبعـض التطبيقـات فـي مختلـف أنـواع العلـوم .وقـد
تضمنت الدروس صفحات مستقلــة للعلوم اإلثرائيــة.
وينبغـي التركيز علـى المفردات التي ُظ ّللت واسـتيعاب
معانيها.
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مفردات العلوم اعمل املطوية
التالية لتساعدك عىل فهم مفردات
الفصل ومصطلحاته.

عندما تقرأ
•العناوي�ن الرئيـ��سة :كُتب عنـوان كل درس
بأحـرف حمـراء كبيرة ،ثم ق ُسـم إلـى عناوين
كتبـت باللـون األزرق ،ثـم عناويـن أصغـر
باللـون األحمـر فـي بدايـة بعـض الفقـرات؛
لكي تســاعد علــى المذاكــرة ،وتلخيـــص
المتضمنـة فـي العناويـن
النقـاط األساسـية
َّ
الرئيسـة والفرعيـة.
•الهوام��ش :ســـوف تجــد فـــي هوامـــش
المحتوى مصادر مسـاعدة كثيـرة ،منها العلوم
عبـر المواقـع اإللكترونيـة ،ونشـاطات الربـط
مـع المناهـج األخـرى وتهـدف إلـى التكامل
بين المحتـوى ومحتويات المناهـج األخرى،
كما أن التجــارب تعمل على ترسيخ المفاهيم
العلميـة التي يتـم تع ُّلمها.

•بن�اء المه�ارات :سـوف تجـد تطبيقـات
خاصـة بالرياضيـات والعلـوم فـي كل فصل،
ممـا يتيـح لـك ممارسـة إضافيـة للمعرفـة،
وتطويـر مهاراتـك.

•م�صادر تعلم الطالب :تجد في نهاية هذا الكتاب
مصادر تعلم تساعد على الدراسة ،وتتضمن
مهارات علمية وجداول مرجعية مختلفة ومسرد
للمصطلحات .كما يمكن استعمال المطويات
مصدرا من المصادر المساعدة على
بوصفها
ً
تنظيم المعلومات ومراجعة المادة قبل االختبار.

طوليا
اخلطوة  1اطو الورقة ًّ
من جانب إىل آخر.
اخلطوة  2قص اجلهة العلوية من الورقة لعمل أرشطة،
كام يف الشكل.

مصطلحا ،أو مفردة
اخلطوة  3اكتب عىل كل رشيــط
ً
علمية من مفردات الفصل.

بناء املفردات :يف أثناء قراءتك للفصل ،اكتب تعريف كل
مفردة أو مصطلح يف اجلهة املقابلة من الورقة.

ابحث عن
فــي بدايـــة كل درس.

•في غرفة ال�صف :تذكر أنه يمكن أن تسـأل
المعلم توضيح أي شيء غير مفهوم.
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ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
يعد العمل في المختبر من أفضل طرائق استيعاب المفاهيم وتطوير المهارات؛ فهو ال يمكّنك فقط من اتباع
أيضا على االستكشاف واستثمار وقتك على
ً  بل يساعدك،الخطوات الضرورية لالستمرار في عملية البحث
: وفيما يلي بعﺾ اإلرشادات الخاصة بذلك. وسيكون هذا الكتاب مرشدً ا لك في التجارب العملية.أكمل وجه
 ال في،• يتضمن كل استقصاء سؤال من واقع الحياة؛ ليذكرك أن العلم شيء يستعمل يوم ًّيا في كل مكان
. وهذا يقود إلى أسئلة أخرى تدور حول كيفية حدوث األشياء في الحياة.غرفة الصف وحدها
 وقد كانت بعﺾ اكتشافات العلماء مبنية على.دائما النتائج التي تتوقعها
ً • تذكر أن التجارب ال تعطي
 أو لتضع، وتستطيع تكرار التجربة للتحقق من أن نتائجك صحيحة.البحث دون توقع نتائج مسبقة
.فرضية جديدة يمكن اختبارها
 وهذه أفضل طريقة تذكّرك بالحصول.• يمكنك كتابة أي أسئلة في دفتر العلوم قد تبرز في أثناء بحثك
.على إجابات لهذه األسئلة الح ًقا









 
 


  







    






   
 




 
   







  

 




   

















      

















  
 




      
 






 

 










 
 
   

 









 


 
 
 



 

 

 












 
   














   
 



























 
       















     



 


   









 
   
   





 






:اﺑﺤﺚ ﻋﻦ
التجربة االستهاللية في بداية كل

.فصل

•

.التجربة في هامش كل فصل

•
• استقصاء من واقع الحياة في نهاية
.كل فصل

١٠

قبل االختبار
تضمن الكتاب مجموعة من الطرائق لجعل االختبارات محببة إليك .وسوف يساعدك
نجاحا في االختبار عند استعمالك المصادر المعطاة لك.
كتابك أن تكون أكثر
ً
•راجع جميع المفردات الجديدة ،وتأكد أنك فهمت تعريف كل منها.

•راجـع المالحظـات التـي دونتهـا ضمـن المطويـات أو سـجلتها مـع زمالئـك داخل
الصـف أو فـي المختبـر ،واكتـب أي سـؤال أنـت فـي حاجـة إلـى اإلجابـة عنـه.
•أجب عن أسئلة المراجعة في نهاية كل درس.
•ادرس المفاهيم الواردة في دليل مراجعة الفصل  ،وأجب عن أسئلة مراجعة الفصل
وأسئلة االختبار المقنن الواردة في نهاية كل وحدة.

اب

ح
ث عن:

•ا
ألسئلة ال
و
ا
ر
د
ة
ضمن ال
•أس
محتوى.
ئلة المرا
ج
ع
ة
ف
ي
•دل
نهاية ك
يــل مرا
ل درس.
ج
ع
ة
ا
ل
فص
فصل.
ل فــي ن
هاية كل
•أســئ
لة مراج
ع
ة
ا
ل
ف
ص
فصل.
ل فــي ن
هاية كل
•ا
الختبار ال
م
ق
ن
ن
ف
ي نهاية ك
ل وحدة.
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ﺳﻄﺢ ارض اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﺨﻮر واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
اﻟﻔﻠﻮرﻳﺔ؟

١٢

             




                
 
                 
               
                
               


 

 وﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.ارﺟﻊ إﻟﻰ أي ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة أو ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻨﻔﺬه ﺑﻨﻔﺴﻚ
:ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

. ووﺿﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻮﺑﻞ،( اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي اﺧﺘﺮع اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺖ )اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات/ اﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ·
ﻣﺒﻴ ﹰﻨﺎ ﺧﻮاص ﻛﻞ ﻧﻄﺎق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ
 ﺣ ﹼﻠــﻞ ﺧﻮاص اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﻄﻊ أﻧﻄﻘﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ )ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ( ﹼ ·
 ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺖ.اﻟﺤﺮارة واﻟﻨﺴــﻴﺞ وﺣﺠﻢ اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت وأي ﺧﻮاص أﺧﺮ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
.ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻚ

. واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮار ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻚ،اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر ﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ·

 واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﺎد، اﺑﺤﺚ ﻋــﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻮﻛﺐ اﻟﻤﺮﻳــﺦ:ﺻﺨــﻮر اﻟﻤﺮﻳﺦ
.اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﺣﻴﺎة ﻋﻠﻤﻴﺔ
١٣



٥




اﻟﺼﺨﻮر واﻟﻤﻌﺎدن

اﻟﺪرس اول


  ﻟــﻜﻞ ﻣﻌﺪن

ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰه ،وﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ.
اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ


 أﻧﻮاع اﻟﺼﺨﻮر

ﻫــﻲ :ﻧﺎرﻳﺔ ورﺳــﻮﺑﻴﺔ وﻣﺘﺤﻮﻟﺔ،
وﺗﺨﻀــﻊ ﻫــﺬه اﻷﻧــﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻟﻰ
آﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.



أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺰﻫﻚ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳــﺘﺒﺪو ﻟﻚ ﻫﺬه اﻟﺼﺨﻮر وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ.
إﻻ أن اﻟﺼﺨــﻮر واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺸــﻜﻞ داﺋــﻢ وﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻠﻮم

١٤

ﻻﺣﻆ ﺻﺨﺮة أو ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻌــﺪن ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ أو أﻋﻄﺎك
إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،ﹺ
وﺻﻒ ﺛﻼ ﹰﺛﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﺻﻬﺎ.

ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ



ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﻘﻤــﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺘــﻚ أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺴــﻠﻘﻪ .ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺗﻼﺣﻆ أن اﻟﺼﺨﺮ ﻳﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺸــﻤﺲ
ﺑﺴــﺒﺐ وﺟﻮد ﺑﻘﻊ ﻻﻣﻌﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﻗﺮب ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺸــﺎﻫﺪة ﻗﻄﻊ زﺟﺎﺟﻴﺔ واﺿﺤﺔ
ووردﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .ﹶﻓ ﹺﻤ ﱠﻢ ﻳﺘﻜــﻮن اﻟﺼﺨﺮ؟ وﻛﻴﻒ
وﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ؟
 .١اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮ ﻻﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻚ ،وﻋﺪﺳــﺔ
ﻣﻜﺒﺮة.
ﹼ
 .٢ﺷــﺎﻫﺪ اﻟﺼﺨﺮ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﺳــﺔ اﻟﻤﻜﺒﺮة،
وﺳﺠﻞ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﻫﺪﻫﺎ.
 .٣أﻋﺪ اﻟﺼﺨﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻤﻚ.

 .٤ﺻﻒ اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺬي ﻣﻌــﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻃﻼ ﹰﺑﺎ
آﺧﺮﻳــﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓــﻪ وﺗﻤﻴﻴﺰه ﻣﻦ ﺑﻴــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺻﺨﻮر أﺧﺮ.

 .٥اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﺠﻤﻌﺖ أﺟــﺰاء اﻟﺼﺨﺮ
ﻟﺘﺸــﻜﻠﻪ ﻛﺎﻣ ﹰ
ﻼ؟ ﺻﻒ ذﻟﻚ ﻓﻲ دﻓﺘــﺮ اﻟﻌﻠﻮم،
واﺳــﺘﺨﺪم اﻟﺮﺳﻮم .اﺣﺮص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻟﺮﺳﻮﻣﻚ.

اﻟﺼﺨﻮر واﳌﻌﺎدن اﻋﻤﻞ اﳌﻄﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﲔ ﺧﺼﺎﺋــﺺ اﻟﺼﺨﻮر
وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﺎدن.

ﻃﻮﻟﻴﺎ.
اﳋﻄﻮة  ١اﻃﻮ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﺎ ﹼﹰ
اﳋﻄﻮة  ٢اﻃﻮ اﻟﻮرﻗﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء.

اﳋﻄﻮة  ٣اﺑﺴــﻂ اﻟﻮرﻗــﺔ ،وارﺳــﻢ ﺷــﻜﻠﲔ ﺑﻴﻀﻴﲔ
ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﲔ ،ﺛﻢ ﻗــﺺ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﻃﻮل
ﺧﻄﻲ اﻟﻄﻴﺎت.
اﳋﻄﻮة  ٤اﻛﺘــﺐ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺷــﻜﺎل اﻟﺒﻴﻀﻴــﺔ ﻛﲈ ﰲ
اﻟﺸﻜﻞ.
ﻣﻌﺎدن

ﻣﺸﱰﻛﺔ

ﺻﺨﻮر

ارﺳــﻢ ﳐﻄﻂ ﭬﻦ وأﻧﺖ ﺗﻘﺮأ اﻟﻔﺼﻞ ،اﻛﺘﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﺎدن
ﲢﺖ اﳉﺰء اﻷﻳﻤــﻦ ﻣﻦ اﳌﻄﻮﻳﺔ ،وﺧﺼﺎﺋــﺺ اﻟﺼﺨﻮر ﲢﺖ
اﳉﺰء اﻷﻳﴪ ،واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ ﲢﺖ اﳉﺰء اﻷوﺳﻂ.

١٥

أتهيأ للقراءة
ال�سبب والنتيجة
1

ّ
الســبب هو تعليل حدوث األشــياء ،والنتيجة هي أثر ما يحدث .وباســتخدام
أتعلم
ُ
المنظمات التخطيطية يمكنك ترتيب األسباب والنتائج وتحليلها أثناء قراءتك.

2

أتدرب اقرأ الفقرة اآلتية ثم استخدم المنظم التخطيطي المرفق لتوضيح ما يحدث عندما
تتشكل الصخور الصلبة من المواد الصخرية المصهورة:

ي�ؤث�ر الرتكي�ب الكيميائ�ي لل�صهير ال�صخ�ري يف ل�ون ال�صخ�ر الن�اجت.
ف��إذا احت�وى ال�صهير عل�ى ن�ســــــ�ب عاليــ�ة م�ن ال�س�ليكا ون�س�ب قليل�ة م�ن
احلدي�د واملاغن�س�يوم والكال�س�يوم كان ال�صخ�ر ف�احت الل�ون ،وي�س�مى ه�ذا
الن�وع بال�صخ�ور اجلرانيتي�ة� .أم�ا �إذا كان�ت ن�س�بة ال�س�ليكا قليل�ة وحتت�وي
ال�صهارة على احلديد واملاغن�سيوم والكال�سيوم بن�سبة عالية ف�إن ال�صخر
الن�اري يك�ون غام�ق الل�ون ،كم�ا يف حال�ة البازل�ت.

ال�سبب
نتيجة

نتيجة

3
16

نتيجة

أطبق انتبه جيدً ا أثناء قراءة الفصل ألسباب الذوبان
ّ
سببا واحدً ا عىل األقل ونتيجته.
ونتائجهّ ،
وحدد ً

توجيه القراءة وتركيزها
ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

 1قبل قراءة الفصل

ت
ســاعدك
ا
مل
ن
ظ
م
ا
ت ال
تخطيطية
 ومنهـا من
ظ
م
ا
ل
س
ـ
ب
 على تنظيـم م ب والنتيجةـا تقرأ
؛ ليسـهل
فهمـه وت
ذ
ك
ـ
ر
ه
ال
ح ًقا.

أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

●اكتب (م) إذا كنت مواف ًقا عىل العبارة.

●اكتب (غ) إذا كنت غري موافق عىل العبارة.

 2بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة ،لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

فبنّي السبب.
●إذا غريت إحدى اإلجابات ّ
صحح العبارات غري الصحيحة.
● ّ

●استعن بالعبارات الصحيحة أثناء دراستك.
العبارة

قبل القراءة
م �أو غ

بعد القراءة
م �أو غ

1.تصنع األواني الفلزية والخزفية من المعادن.
دائما أفضل خاصية يمكن االستعانة بها لتمييز أنواع المعادن.
2.يعد اللون ً
3.المعادن المكونة لمعظم الصخور محدودة.

4.تتكون الصخور النارية الجوفية على سطح األرض ،أما الصخور النارية
السطحية فتتكون في باطن األرض.
5.تستغرق الصخور الرسوبية آالف أو ماليين السنين لتتكون.
6.الفحم صخر رسوبي.

7.عندمــا تتعرض الصخور لعوامل الضغط والحــرارة حتى تنصهر تصبح
صخورا متحولة.
ً
8.في دورة الصخور المستمرة تتحول الصخور النارية إلى صخور رسوبية
ومن ثم إلى صخور متحولة.
17



»ªbôdG ¢SQódG §HGQ



اﻟﻤﻌﺎدن  -ﺟﻮاﻫﺮ ارض

www.ien.edu.sa

ﻣﺎ اﻟﻤﻌﺪن؟

اﻫﺪاف
�
�

ﺗﺤﺪد اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪن واﻟﺼﺨﺮ.

ﺗﺼﻒ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎدن.

اﻫﻤﻴﺔ

اﻓﺘﺮض أﻧﻚ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ،ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻫﻞ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ داﺧﻞ
ﻛﻬﻒ أم ﺗﺨﺘﺮق أﻋﻤﺎق ﻣﻨﺠﻢ؟ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﻌﺎدن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻚ؛
داﺧــﻞ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻤﻠﺢ ،وﻓﻲ ﻗﻠــﻢ اﻟﺮﺻﺎص .ﻓﺎﻷﺑﺎرﻳﻖ اﻟﻔﻠﺰﻳــﺔ واﻷواﻧﻲ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ،
وأﻃﺒﺎق اﻟﺨﺰف ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن .اﻧﻈﺮ اﻟﺸــﻜﻞ  ١اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ
ﻣﻌﺎدن وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

اﳌﻌــﺎدن ﻣــﻮاد أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﻏﺮاض ﳐﺘﻠﻔﺔ.

 اﻟﻤﻌﺪن ﻣﺎدة ﺻﻠﺒـــﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻀـﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .وﻣﻌﻨﻰ
ﻏـــﻴﺮ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ أﻧﻬـﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸـــﺄ ﻋﻦ ﻧﺒـﺎت أو ﺣـﻴـــﻮان .وﻗﺪ ﺗﺒـﻴـﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻼل
ﻓﺤـــﺺ اﻟﻤﻌـﺎدن ﺑﺎﻷﺷـﻌـﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴـــﺔ أن ذراﺗﻬـــﺎ ذات ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺘﻈـﻢ وﻣﺘﻜﺮر،
وﻳﺸـﻴﺮ اﻟﻤﻈـﻬﺮ اﻟﺒﻠﻮري اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .وﻳﻨﻔﺮد
ﻛﻞ ﻣﻌﺪن ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ،وﺗﺮﺗﻴﺐ ذراﺗﻪ .أﻣﺎ اﻟﺼﺨﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺪن واﺣﺪ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ،وﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻢ
أو أﻛﺜــﺮ .وﻛﻞ ﻣﻌﺪن ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻤﻴﺰة ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﻮاﺳــﻄﺘﻬﺎ ﱡ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠٠٠ﻣﻌﺪن.

اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺠﺪﻳﺪة

 ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن ﺑﻌﺪة ﻃﺮاﺋﻖ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﻄﻲء
ﻟﻠﺼﻬﻴﺮ اﻟﺼﺨﺮي اﻟﻤﻮﺟــﻮد ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض واﻟﻤﺴــﻤﻰ اﻟﺼﻬﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﺪ
أﻧﻮاﻋﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺎدن.أﻣﺎ إذا وﺻﻞ اﻟﺼﻬﻴﺮ
اﻟﺬرات ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﺗﻜﻮن ﹰ
اﻟﺼﺨﺮي إﻟﻰ ﺳــﻄﺢ اﻷرض ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳــﻢ ﻻﺑﺔ ،وﻳﺤﺪث ﻟﻪ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ
ﹼ
ﻟﺘﺸــﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن ،وﻫﻨﺎك
ﻓﻴﺘﻜــﻮن ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ،وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎدن ﹰ
أﻳﻀﺎ .ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﺑﻠﻮرات
ﻃﺮاﺋــﻖ أﺧﺮ؛ إذ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺒﺨــﺮ أن ﱢ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻔﺮدات



ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﲈدة ﻳﻤﻜـﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
دون أن ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ إﺣـــﺪاث
ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ.
• اﳌﻌﺪن

• اﻟﺼﺨﺮ

• اﻟﺒﻠﻮرات

• اﳊﺠﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ
• اﳋﺎم

ﻳﻮﻣﻴﺎ
 أﻧﺖ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎدن ﹼﹰ
دون أن ﺗﺘﻨﺒــﻪ إﻟﻰ ذﻟﻚ؛ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاد واﻷدوات اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ.
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ﻣﻌﺪن اﻟﻜﻮارﺗﺰ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﹼﹰ

اﻟﻤــﺎدة داﺧﻞ ﻗﻠــﻢ اﻟﺮﺻﺎص ﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻨﺼﺮ
اﻟﺮﺻﺎص ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺪن اﻟﺠﺮاﻓﻴﺖ.

ﺗﺒﺨﺮ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻠﻮرات ﻣﻌﺎدن أﺧﺮ
اﻟﻤﻠﺢ ﻋﻨﺪ ﱡ
ذاﺋﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺎء ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺨﺮه ،وﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺠﺒﺲ .وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ﺗﺘﺸــﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺳﻴﺐ؛ ﻓﺎﻟﻤﺎء
ﻳﻤﻜﻨــﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺬاﺋﺒﺔ ﻓﻴﻪ  ،وﻣﺎ
ﻳﻔﻴﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺳــﺐ ﻋﻠﻰ ﺷــﻜﻞ ﻣــﺎدة ﺻﻠﺒﺔ،
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮﺳﻴﺐ ﻣﻌﺪن
اﻟﻤﻨﺠﻨﻴﺰ؛ إذ ﺗﻐﻄﻲ رواﺳﺒﻪ اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﻗﻴﻌﺎن اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﻣﺘﺨﺬة أﺷــﻜﺎ ﹰ
ﻻ ﻛﺮوﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﹸﻋﻘﻴﺪات
اﻟﻤﻨﺠﻨﻴﺰ ،ﺗﺼﻞ أﻗﻄﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ٢٥ﺳﻢ.
 ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺪن
ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺨﺮ
ﻣﻦ ﻣﻈﻬﺮه؛ ﻓﻮﺟﻮد ﺑﻠﻮرات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﹰ
ﻣﻌﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﱡ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﻄﻲء ﻟﻠﺼﻬﺎرة .أﻣﺎ إذا رأﻳﺖ ﺑﻠﻮرات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻓﺬﻟﻚ
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻌﺪن ﻗﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﻪ ﺣﻴﺰ ﹴ
ﻛﺎف ﻟﻴﻨﻤﻮ داﺧﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺠﻮة
ﻣﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﻟﺼﺨﻮر ﻣﺜﻼ.
اﻟﺒﻠـﻮرات اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ٢ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺤـــﻠﻮل ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌـﺎدن اﻟﺬاﺋﺒـﺔ،
ﻣﻌﺎ.
وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻌﺪن ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻼﺣﻆ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻠﻮرات ،وﻛﻴﻒ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﹰ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺎدن

إذا ﻟﻤﺤﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻳﻘﹰﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺸــﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺪ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻪ إﻻ
ﺑﺮؤﻳﺔ وﺟﻬﻪ ،أي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻤﺎت ﺗﻤﻴﺰه ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮن اﻟﺸﻌﺮ وﺷﻜﻞ
اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ واﻟﻔﻢ .ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﻌﺪن ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮ.
وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮا ﹼد ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﻮﻟﻚ ،أو ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻚ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﻮد أو ﹺﻣ ﹾﺒﺮد ﻓﻮﻻذ .وﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻤﻴﻴﺰ أﺷــﻜﺎل
اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎدن ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ذرات ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﺘﻜﺮر.
وﺗﹸﺴــﻤﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ذرات ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻠﻮرات .وﺗﺤﻮي اﻟﺒﻠﻮرات
ﺳﻄﻮﺣﺎ ﻣﻠﺴﺎء ﺗﹸﺴﻤﻰ اﻟﺴﻄﻮح اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ .ﻓﻤﻌﺪن اﻟﺒﻴﺮﻳﺖ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻮرات
أﺣﻴﺎﻧﹰﺎ
ﹰ
ﺳﺪاﺳﻴﺔ اﻷوﺟﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ .٣

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺒﻠﻮرات ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ؟

 ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻠﻮرات ﻣﻌﺪن
ﺗﻜــﻮن ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل
اﻟﻔﻠﻮرﻳﺖ
ﱠ
ﻣﺸﺒﻊ ﺑﻤﻌﺎدن ذاﺋﺒﺔ ﻓﻴﻪ.


إن اﻟﻌﻈﺎم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﺟﺴﺎم
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗــﺎت اﻟﺤﻴــﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻹﻧﺴــﺎن واﻟﺨﻴــﻮل ،ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرات ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻌﺪن
ﻳﺴــﻤﻰ اﻷﺑﺎﺗﻴــﺖ .اﺑﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻌﺪن اﻷﺑﺎﺗﻴﺖ ،وأﺧﺒﺮ زﻣﻼءك
ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ.

 ﻣﻌﺪن اﻟﺒﻴﺮﻳــﺖ ﻳﺘﻜﻮن ﻋﺎدة
ﻣﻦ ﺑﻠﻮرات ﺳﺪاﺳﻴﺔ اﻷوﺟﻪ.

ﻓﺴﺮ ﻟﻤﺎذا ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪن
ﹼ
ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﻟﺰاﺋﻒ؟
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أ

معادن جمموعة املايكا هلا اجتاه انفصام
واحد ،وتتقرش إىل صفائح.

ب

معدن اهلاليت (امللح الصخري) له ثالثة
اجتاهات انفصام متعامدة.
استنتج ملاذا يمكن أن تظهــر ُحبيبات امللح

جـ المكســر يمكن أن يكون غير منتظم أو
منحنيا مثل الكوارتز.
ً

الصخري عىل شكل مكعبات صغرية؟

ال�شكل4بعض المعادن لها انفصام في
اتجاه أو أكثر .إذا لم ينكســر
المعــدن على طول ســطح
مسطح يكون له مكسر.

تجربة عملية بلورات الشب واجليود

ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية

االنف�صام والمك�سر يمكن تعرف المعادن من الطريقة التي تنكسر بها .فالمعادن التي
تنفصل لدى تجزئتها إلى قطع ذات سطوح ناعمة ومنتظمة وعاكسة للضوء ُيقال إن لها
خاصية االنفصامُ .يظهر الشكل4أ انفصا ًما في معدن المايكا ،حيث ينفصل إلى صفائح
رقيقــة ،أو في ثالثة إتجاهات متعامدة كما في معدن الهاليت الشــكل  4ب .ويحدث
المكونة للمعادن .ال تظهر
االنفصام بسبب وجود مناطق ضعف داخل ترتيب الذرات
ّ
جميع المعادن خاصية االنفصام؛ فبعضها ينكسر ويتحول إلى قطع ذات سطوح خشنة،
مكســراُ .يظهر الشــكل 4جـ مكســر الكوارتز.
كما في معدن الكوارتز ويقال إن لها
ً
المحمر في بعض قطــع النقد الجديدة إلــى احتوائها
اللون يشــير اللون الذهبــي
ّ
َعر ُف المعدن
على النحاس ،بينمــا يتميز الكبريت بلونه األصفر الالمع .لــذا يمكن ت ّ
أيضا .فمث ً
خادعا ً
ال ،معــدن البيريت له لون
أحيانًا مــن لونه ،ولكن قد يكون اللــون
ً
ســمى
أصفــر المع مثل الذهــب الحقيقي مما يخــدع ُ
المن ِّقبين عن الذهب ،لذلك ُي ّ
ذهــب المغ َّفلين .وأحيانًا يكــون هناك معــادن مختلفة لها اللون نفســه ،وقد يظهر
المعدن نفســه بألوان مختلفة ،كما في معدن الكالســيت ،انظر الشكل .5قال تعالى:
فاطر.

ال�شكل5يتشــكل معدن الكالســيت
بألـــوان مختلفـــــة بسبب
الشوائب.
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 اﻟﻤﺨﺪﹶ ش ﻫﻮ اﻟﻔﺘﺎت اﻟﻨﺎﻋﻢ اﻟﻤﻠﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﻚ

اﻟﻤﻌﺪن ﺑﻠﻮح اﻟﺨﺪش ،وﻫﻮ ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺰف ﺑﻴﻀﺎء ﺳﻄﺤﻬﺎ ﺧﺸﻦ .وﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أن
ﻟﻮن اﻟﻤﺨﺪﹶ ش ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻫﻮ ﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪن اﻧﻈﺮ اﻟﺸــﻜﻞ  .٦واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﻟــﻮن اﻟﻤﺨﺪﹶ ش ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻌﺎدن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪن ﻧﻔﺴــﻪ.
ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺬﻫــﺐ؛ ﻓﻠﻮن ﻣﺨﺪﹶ ش ﻣﻌﺪن اﻟﺒﻴﺮﻳﺖ
وﻫﺬه اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﹼﹰ
أﺧﻀﺮ ﻣﺴﻮ ﹼد أو ﺑﻨﻲ ﻣﺴﻮ ﹼد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻮن ﻣﺨﺪﹶ ش اﻟﺬﻫﺐ اﺻﻔﺮ .أﻣﺎ اﻟﻠﻤﻌﺎن )اﻟﺒﺮﻳﻖ(
ﻓﻴﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻀﻮء ﻋﻦ ﺳــﻄﺢ اﻟﻤﻌﺪن .ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻌﺪن ﻳﺸﻊ
ﻓﻠﺰﻳﺎ .وﻳﻮﺻﻒ اﻟﻠﻤﻌﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻠﺰي ﺑﺄﻧﻪ ﻟﺆﻟﺆي ،أو
ﻛﺎﻟﻔﻠﺰات ﻗﻴﻞ إن ﻟﻪ ﻟﻤﻌﺎﻧﹰــﺎ ﹼﹰ
زﺟﺎﺟﻲ ،أو ﺑﺎﻫﺖ ،أو ﺗﺮاﺑﻲ.
 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدن ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻠﻚ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﺪﺷﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻔﺮ.
ﺟﺪا ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻘﺺ أي ﻣﺎدة أﺧﺮ .ﻓﻲ
وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻛﺎﻷﻟﻤﺎس ﻗﺎس ﹼﹰ
ﻋﺎم ١٨٢٢م ﻗﺎم اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻣﻮﻫﺲ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎدن ﺣﺴﺐ ﻗﺴﺎوﺗﻬﺎ.
اﻧﻈﺮ ﺟﺪول  .١وﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺴــﺎوة أي ﻣﻌﺪن ﺑﺨﺪﺷــﻪ ﺑﻤﻌﺪن آﺧﺮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺴﻰ .ﻓﻤﻌﺪن اﻟﻔﻠﻮرﻳﺖ )ﻗﺴﺎوﺗﻪ  (٤ﹰ
ﻣﺜﻼ ﺳﻮف ﻳﺨﺪش ﻣﻌﺪن اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﺖ
)ﻗﺴــﺎوﺗﻪ  ،(٣ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﺪش ﻣﻌﺪن اﻷﺑﺎﺗﻴﺖ )ﻗﺴﺎوﺗﻪ  .(٥وﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮاد ﻣﻌﺮوﻓﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌــﺔ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺰﺟﺎج؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴــﺎوة .ﺣﺎول ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ
ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪ ﺧﺪش ﻣﻌﺪن اﻟﻔﻠﻮرﻳﺖ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﺑﻘﻄﻌﺔ زﺟﺎﺟﻴﺔ.

 اﻟﻤﺨــﺪﹶ ش ﻫﻮ ﻟﻮن ﻣﺴــﺤﻮق
اﻟﻤﻌﺪن .ﻣﻌــﺪن اﻟﻬﻴﻤﺎﺗﻴﺖ ﻟﻪ
ﻣﺤﻤﺮ.
ﻣﺨﺪﹶ ش ﺑﻨﻲ
ﹼ

وﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺪﹶ ش
ﻣﻌﺪن؟
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٢١

اﻟﻌﻠــﻮم

اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ

ارﺟﻊ إﱃ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﱰﻧﺖ

ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣــﻮل اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻤﻨﺎﺟﻢ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.

 اﺧﺘﺮ ﻗﺎرة ،وﻟﺘﻜﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﹰ
ﻣﺜﻼ،
وأﻋﻂ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠــﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺠﺎر ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺣﺪد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺮﻳﻄــﺔ ،واﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠــﻰ زﻣﻼﺋﻚ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠٠٠ﻣﻌﺪن ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﺨﻮر ،واﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧﺮ ﻧﺎدرة
ﺟﺪا وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻤﻌﺎدن
اﻟﺼﺨﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﹼﹰ
ﱢ
أﺣﺠﺎرا ﻛﺮﻳﻤﺔ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻛﺨﺎﻣﺎت ﻟﻔﻠﺰات ﺛﻤﻴﻨﺔ.
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﹰ
إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﺨﻮر ﻫﻲ ﻣﻌﺎدن ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺴــﻴﻠﻴﻜﻮن
واﻷﻛﺴﺠﻴﻦ .ﻓﻤﻌﺪن اﻟﻜﻮارﺗﺰ ﻫﻮ ﺳﻠﻴﻜﺎ ﻧﻘﻴﺔ ) .(SiO2وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﺎدن
ﻓﻲ ﻗﺸﺮة اﻷرض ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺴــﻠﻴﻜﺎﺗﻴﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮ
اﻟﻤﻜﻮﻧﹶﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻷﻛﺴــﺠﻴﻦ ،وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
ﱠ
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﻴﺮي اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء .وﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎدن أﺧﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻌﺎن
اﻟﺒﺤــﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﺨﺮة ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﺒــﺲ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﻳﺪة،
واﻟﻤﻠﺢ اﻟﺼﺨﺮي اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺪن اﻟﻬﺎﻟﻴﺖ.

ﻣﺎ أﳘﻴﺔ ﻣﻌﺪن اﻟﻔﻠﺴﺒﺎر اﻟﺴﻠﻴﻜﺎﰐ؟



ﺗﻌﺪ ﺑﻌﺾ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدن -وﻣﻨﻬﺎ اﻷﻟﻤﺎس -ﻗﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﹼ
اﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺧــﺮ -وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻠﻚ -ﻃﺮﻳــﺔ .ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺴﺎوة اﻟﻤﻌﺎدن؟
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﺴﺎوة ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻌﺎدن،
ﺗﻢ ﺧﺪﺷﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :اﻟﻈﻔﺮ ،وﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﺪ ،وﺳﻜﻴﻦ ،وﻣﺒﺮد
ﻓﻮﻻذي.
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ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

 .١ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺴﺎوة
إﻟﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺴــﺎوة ،ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻓﻲ
ﺗﺪل اﻟﻌﻼﻣﺔ ) (ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﺪن ﺧﺪش ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷداة
ﻓﺴ ﹾﺮ إﺟﺎﺑﺘﻚ.
اﻟﺠﺪول؟ ﱢ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،واﻟﻌﻼﻣﺔ )×( أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺪش.
 .٢أي اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺪن اﻷﻛﺜﺮ
ﻗﺴﺎوة :اﻟﻴﺎﻗﻮت أم اﻟﺰﻣﺮد؟

٢٢

ال�شكل7يزداد مجــال األحجار الكريمة
بقـصـها وتـلـمـيعـها .بلورة
اجلارنــت يف الشــكل مغلفة
بمعــدن آخر لكنهــا ما زالت
تشــع لو ًنا أمحــر غام ًقا .وبعد
قــص اجلارنــت نحصل عىل
حجر كريم ثمني.

يعد األلماس المســتخدم فــي صناعة الحلي الثمينة من
األأحجار الكريمة ّ
أنفس األحجــار الكريمة .والحجر الكريم معدن نــادر قابل للقص والصقل،
ً
مثاليا لصناعة الحلي ،انظر الشــكل  .7وحتى
مظهرا
ممــا يعطيه
ً
جمياًل يجعله ًّ
خاليا
نقياً ،
ُيص َّنف بين األحجار الكريمة العالية الجودة يجب أن يكون المعدن ًّ
من الشقوق والعيوب ،جميل اللمعان واللون .وألن القليل من المعادن تُح ِّقق
هذه الشروط فهي نادرة وثمينة.
تك�� ُّو ُن األأحج��ار الكريمة من أســباب ندرة األحجــار الكريمة أنها تتكون
في ظروف خاصة .فاأللماس مث ً
ال يتكون مــن عنصر الكربون إثر تعرضه إلى
ضغوط مرتفعة أكبر من الضغوط الموجودة في قشرة األرض .ويعتقد العلماء
أن األلماس يتكون في منطقة الســتار ،ثم يخرج إلى الســطح بثوران بركاني.
وهذا الثوران ي ِ
رغم الصهارة على الصعود من الستار إلى السطح بسرعة ،حامل ًة
ُ
معها قطع األلماس.
الخامات يســمى المعدن خا ًما إذا كان يحوي ما يكفي من مادة مفيدة يمكن
بيعها وتحقيق أرباح منها .ومعظم الفلزات التي يســتخدمها اإلنسان مصدرها
الخامات .فالحديد المستخدم في صناعة الفوالذ ً
مثاًل هو من معدن الهيماتيت،
والرصاص المســتخدم فــي البطاريات من معــدن الجالينا ،والماغنيســيوم
المستخدم في الفيتامينات من معدن الدولوميت .ويتم استخراج هذه الفلزات
من األرض بطريقة تُسمى التعدين.

ت�صنيف املعادن
الخطوات
مغناطيسـا مـن عينـات
قـرب
ً
ّ 1.
مـن الكوارتـز والكالسيـــــت
والهورنبلنـــــد ،والمغنيتيـت،
وسـجل أيهـــا ينجـذب إلـى
المغناطيـس.
2.ضـع القليــــل مـــن حمــض
الهيدروكلوريك المخ ّفف على
كل عينة باستخدام قطارة.
3.اغسل العينات بالماء.

التحليل
1.صف الطريقة التــي يتفاعل بها
كل معدن في الخطوتين .2 ،1
ســجل في جدول ،الخصائص
ِّ 2.
الطبيعية األخرى للمعادن األربعة.
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اقت�صاد مزدهر

 3 3 1تعظيم القيمة املتحققة من
قطاع التعدين واال�ستفادة منها.

معالج��ة الخامات بعد استخراج الخام يجب معالجته للحصول على المعدن أو
العنصر المطلــوب .فللحصول على النحاس ً
مثاًل ُيصهر الخام ،ثم ينقى للتخلص
من المعادن غير المرغـوب فيها .ويستخـدم النحـاس في صناعـة أشياء كثيرة ،من
أهمها األلواح والتوصيالت الكهربائية في المنازل والسيارات والكثير من األجهزة
الكهربائية واإللكترونية.

الخال�صة
ما املعدن؟
●ال�ع��دي��د م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال�ت��ي ن���ص��ادف�ه��ا ك��ل ي ��وم يف
حياتنا اليومية م�صنوعة من معادن.
●ت�ت���ش� ّك��ل امل� �ع ��ادن ب �ط��رائ��ق خم�ت�ل�ف��ة ،م�ن�ه��ا ت�ب�ل��ور
ال�صهارة� ،أو من املحاليل الغنية باملواد الذائبة.
خ�صائ�ص املعادن
●تعرف املعادن من خالل خوا�صها الفيزيائية.
● ُتظهر بع�ض املعـادن خــوا�ص فيزيائيــة غيـــر عاديــة،
م�ن�ه��ا ال �ت �ف��اع��ل م ��ع األأح� �م ��ا� ��ض ،وامل�غ�ن��اط�ي���س�ي��ة،
وغريها.
املعادن ال�شائعة
●ت�شكل م�ع��ادن قليلة  -م��ن �أك�ث�ر م��ن  4000معدن
معروف لدينا -معظم ال�صخور.
●األأح�ج��ار الكرمية معادن ق ِّيمة ت�ستخدم بو�صفها
ق�ط� ًع��ا ث�م�ي�ن��ة يف امل �ج ��وه ��رات ،ويف �أ� �ش �ي��اء �أخ ��رى
متنوعة.
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1

اختبر نف�سك
1.و�ض��ح الفرق بني املعدن والصخر .واذكر أسامء مخسة
معادن تدخل يف تكوين الصخور.
تعرف
2.اكتب قائمة تتضمن مخس خواص ُتستخدم يف ُّ
املعادن.
�3.صف الظاهرة التي تدفع األملاس إىل ســطح األرض.
أين يتكون األملاس يف األرض؟
4.قارن ما الفرق بني لون املعدن وخمدشــه؟ اذكر مثا ً
ال
عىل ذلك.
5.التفك�رير الناقد هل توافق عىل الســكن بالقرب من
فرّس إجابتك.
منجم ذهب جيري العمل فيه؟ ّ

تطبيق الريا�ضيات
6.ا�س��تخدام الن�س��ب املئوية أنتــج بلد مــا حوالي
 2340000طــن مــن النحاس المكــرر في عام
1996م ،وفي عام 1997م أنتج  2440000طن
منه .ما النسبة المئوية للزيادة في اإلنتاج؟

الدر�س

رابط الدر�س الرقمي

2

أنــواع الصخـــور

www.ien.edu.sa

الصخور النارية

األهداف

توضح الفرق بيــن الصخور النارية
السطحية والصخور النارية الجوفية.
تصف كيف تتكون األنواع المختلفة
من الصخور الرسوبية.
لتكون
تصــف الظروف المالئمــة ُّ
الصخور المتحولة.
توضح كيف ترتبــط كافة الصخور
معا في دورة الصخر.
ً
تحديد أوجه التشــابه واالختالف
بين الكائنات الحية واألحافير.

األهمية

تشــكل الصخور اليابســة من حولنا،
وتظهر كل من الصخور املتحولة ودورة
الصخر أن األرض يف تغري مستمر.

مراجعة المفردات

جدا فســوف يبدو لك
لو نظرت إلى جرف صخري أو قمة جبلية أو صخرة كبيرة ًّ
كل منهــا كما لو كان علــى هيئته منذ القدم دون حركة أو تغييــر .أما الحقيقة فإن
األشــياء على األرض تتغير مع مرور الوقت باســتمرار ،فتتكون صخور جديدة،
َبلى صخــور قديمة عبر أزمان طويلة .وينشــأ عن هذه العمليــات ثالثة أنواع
وت َ
أساسية من الصخور :نارية ورسوبية ومتحولة.
وكلما تعمقــت في باطن األرض ازدادت درجة الحــرارة وازداد الضغط .وعلى
عمق محدد تكون درجــة الحرارة كافية لصهر الصخور .وتتكون الصخور النارية
نتيجة  تبريــد الصخور المصهورة الموجودة في باطــن األرض .وتحدث عملية
صخورا نارية ســطحية  ،انظر
التبريــد والتصلب إما على ســطح األرض مكونة
ً
صخورا نارية جوفية.
الشكل  .8أو تحت سطح األرض مكونة
ً
التركيب الكيميائي يؤثر التركيب الكيميائي للصهير الصخري في لون الصخر
الناتج .فإذا احتوى الصهير على نســب عالية من السليكا ونسب قليلة من الحديد
والماغنسيوم والكالســيوم كان الصخر فاتح اللون ،ويسمى هذا النوع بالصخور
الجرانيتيــة .أما إذا كانت نســبة الســليكا قليلة وتحتوي الصهــارة على الحديد

الالبة مواد الصخر املنصهــــــر
التي توجد فوق سطح األرض.
ال�ضغط القوة الواقعة عىل مساحة
معينة.

المفردات الجديدة
•الصخور النارية

•الصخور الرسوبية
•األحفورة
•الصخور املتحولة
•النسيج الصخري

املتورقة
•الصخور
ّ

املتورقة
•الصخور غري
ّ
•دورة الصخر

ال�ش��كل 8أحد البراكين أثناء ثورانه ،وقد
قذف بمواد صخرية مصهورة (البة) على
سطح األرض.
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ا�س��تخدامات �صخر األأوب�سيديان
(زجــاج بركانــي) :تــم تطوير
اســتخدامات الزجاج البركاني
مــن الماضــي إلــى الحاضر.
ابحث كيف استخدم الناس هذا
الصخر ،واستنتج أين وجدوه؟
وكيف عالجوه؟ وأين ينتشر؟
ال�شكل9الصخــور النارية الســطحية
تتكون على ســطح األرض،
بينما الصخور النارية الجوفية
تتكــون في باطــن األرض.
يمكن للريــاح والميــاه أن
تعمــل على حــت الصخور
فتبدو مظاهر جديدة.

والماغنســيوم والكالســيوم فإن الصخر الناري الناتج يكون غامق اللون ،كما في
حالة البازلــت .ومعظم الصخور النارية الجوفيــة جرانيتية ،بينما تكون الصخور
غالبا.
السطحية بازلتية ً

ال�صخور الناتجة عن الالبة تتكون الصخور النارية الســطحية عندما تبرد
المادة الصخرية المنصهرة على ســطح األرض ،وتسمى حينئذ البة .وتبرد
الالبة بســرعة ،فال تتشــكل بلورات كبيرة للمعادن .لذا تكون سطوح الصخور
السطحية ملساء ،وأحيانًا زجاجية المظهر.

ّ
تتشــكل الصخور الســطحية بطريقتين :األولى حدوث ثوران بركاني
ويمكن أن
وقذف الالبــة والرماد البركاني إلى الســطح .والثانية انســياب الالبة من خالل
االنسياب
شقوق القشرة األرضية أو فوهات البراكين إلى اليابسة أو الماء ،ويسمى
َ
جدا فلن تتكون
البركاني .أما إذا خرجت الالبة إلى الســطح وبردت بسرعة كبيرة ًّ
ٍ
حينئذ صخر ُيســمى الزجاج البركاني ،وهناك نوع
بلــورات في الصخر ،ويتكون
ويتكــون عندما تحوي الالبة كميات
آخــر هو الصخر البركاني المليء بالثقوب،
ّ
كبيرة من الغازات ،مثل حجر الخفاف.

كيف تتكون الصخور النارية السطحية؟

البازلت من أكثــــر الصخــور النارية

انتشــارا ،ومعظم بلوراته ال
الســطحية
ً

يمكن رؤيتها بالعني املجردة ،ويف بعض
األحيان حيتوي هذا الصخر عىل ثقوب.

اجلابرو صخر ناري جويف ذو بلورات

معدنية كبرية ُتظهر أنه قد برد ببطء.
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 ﺑﻌــﺾ ﻣﺼﻬﻮر اﻟﺼﺨﻮر ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺳــﻄﺢ
اﻷرض ،وﻳﺴﻤﻰ ﺻﻬﺎرة .وﺗﺴــﻤﻰ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺟﻮﻓﻴﺔ إذا ﺑﺮد ﻣﺼﻬﻮر اﻟﺼﺨﻮر
ﺗﺤﺖ اﻷرض ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  .٩وﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺼﺨﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻌﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﺼﻬﺎرة إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ،ﻟﻜﻦ دون أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض .وﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻬﺎرة ﺗﺤﺖ
ﺳــﻄﺢ اﻷرض ،وﺗﺒﺮد ﺑﺒﻂء ﺧﻼل ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴــﻨﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺼﻠﺐ وﺗﺴــﻤﺢ ﻟﺒﻠﻮرات
اﻟﻤﻌﺎدن ﺑﺎﻟﺘﺸــﻜﻞ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺗﺤﻮي ﺑﻠﻮرات ﻛﺒﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ
ﹰ
ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﻮرات ﻛﺒﻴﺮة
رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮدة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .وﻫﻨﺎك ﺻﺨﻮر ﻧﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻮي
وﺻﻐﻴﺮة .و ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ١٠ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ.

ﻣﺎ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ واﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ؟
اﻟﺮﻳﻮﻻﻳﺖ ﺻﺨﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﳉﺮاﻧﻴﺖ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻼﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻪ ﺑﺮدت

ﺑﴪﻋﺔ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﳛﺘــﻮي ﻋﲆ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﰲ
اﻟﺒﻠﻮرات اﳌﺮﺋﻴﺔ.

ﻫﺬا اﻟﺼﺨــﺮ اﳉﺮاﻧﻴﺘﻲ ﺑــﺮد ﺑﺒﻂء داﺧﻞ
اﻷرض ﻣﺸﻜ ﹰ
ﻼ ﺑﻠﻮرات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺒﲑة.

٢٧

اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻌﺪ اﻟﺼﻬﺎرة
ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺳﻄﺢ اﻷرض وﺗﺒﺮد ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ.
ﺗﺒﺮد اﻟﺼﻬﺎرة ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﻟﻠﺮﻓﻊ واﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ،ﻓﺘﺘﻜﺸﻒ ﻫﺬه اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
وﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ.

 اﻟﻘﺎﻃــﻊ ﻏﻴــﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻘــﻲ
ﻳﺘﻜــــﻮن ﻋﻨــــﺪﻣﺎ ﺗﻨﻀﻐﻂ
اﻟﺼﻬﺎرة ﺧﻼل ﺷﻘﻮق ﺗﻘﻄﻊ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ.

 ﺗﺘﻜﻮن اﻷﻋﻨــﺎق اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﻠﺐ اﻟﺼﻬﺎرة داﺧﻞ
ﻓﻮﻫﺔ ﺑــﺮﻛﺎن .وﻷن اﻟﺼﺨﻮر
داﺧﻞ اﻟﻔﻮﻫﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﺴﺎوة ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻘﺎوم اﻟﺤﺖ وﺗﺒﻘﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﹰة ﺑﻌﺪ
ﺣﺖ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ.

 اﻟﺒﺎﺛﻮﻟﻴﺖ اﺳــﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ
ﻧﺎري ﺿﺨﻢ ﺟﺪﹼﹰ ا ﻳﺘﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺼﻬــﺎرة أﺳــﻔﻞ ﺳــﻄﺢ اﻷرض.
واﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻷﻳﻤــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻜﻞ
اﻟﻤﺠــﺎور ﺟﺒﻞ ﻳﺸــﻜﻞ ﺟــﺰ ﹰءا ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺛﻮﻟﻴﺖ.

 ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻘﻮاﻃــﻊ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻨﺪﻓــﻊ اﻟﺼﻬــﺎرة ﻓﻲ ﻓﺮاﻏــﺎت ﺑﻴﻦ
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻤﺘﻮازﻳﺔ.

٢٨

اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﻓﺘﺎت اﻟﺼﺨــﻮر أو اﻷﺻﺪاف أو ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻣﻌﺎدن أو
ﻣﻮاد أﺧﺮ .ﻓﺎﻟﺮﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺎﻃﺊ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺎت.
وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ،١١ﻓﺈن اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻟﺘﻜﻮن
ﺻﺨﻮرا رﺳﻮﺑﻴﺔ .وﺗﹸﺤﻤﻞ اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﻬﺎر
اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﹸﺴﻤﻰ
ﹰ
وأﻣﻮاج اﻟﺒﺤﺎر واﻻﻧﺰﻻﻗﺎت اﻟﻄﻴﻨﻴــﺔ واﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﻳﺎح .وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺮﺳــﻴﺐ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت ،وﺗﺨﻀﻊ ﺑﻌﺪ
ﺗﺮﺳﺒﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺨﻮر ﹰا ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ.
وداﺋﻤ ﹰﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺔ اﻷﻗﺪم ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ واﻷﺣﺪث ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ.
وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ ﺗﹸﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ:
اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﺔ ،واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.

 ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻷﻧﻮاع
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ.

ﻳﺴــﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻄﺒﻘﺎت
وﺿﺢ ﻣﺎ اﻟﺬي
ﹼ
ﻓﻲ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ؟

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺮواﺳﺐ؟
 ﻋﻨﺪﻣـــﺎ ﺗﹸﺬﻛﺮ اﻟﺼﺨـﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺎس ﻳﻔﻜﺮون
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻫﻮ -ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ -أﺣﺪ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﺔ .اﻟﺼﺨﻮر
ﹰ
اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ١٢ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻣﻌﺎدن أو ﺣﺒﻴﺒﺎت ﺻﺨﻮر
أﺧﺮ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺮﺳﻴﺒﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺜﻠﺞ واﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎح .وﺗﻌﻤﻞ
ﻣﻌﺎدن أﺧﺮ ذاﺋﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺎه دور اﻟﻤﺎدة اﻟﻼﺣﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺘﺎت .وﺗﺴــﺎﻋﺪ
اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﹰ
اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﺨﺮ.
رص ﹸ
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﹼ
ﻟﺘﻌﺮف أﻧﻮاع اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺔ


ﱡ
اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺻﺨﺮ .ﻓﺎﻷﻗﻞ
ﻣﻠﻤﺴﺎ زﻟﻘﹰﺎ،
ﺣﺠﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻠﺼﺎل -أﺻﻐﺮ ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﻄﻴﻦ -اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ
ﹰ
ﹰ
ﺴــﻤﻰ اﻟﻐﻀﺎر .وﻳﻜﻮن
وﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ
رﻃﺒﺎ،
ﺻﺨﺮا ﹸﻳ ﱠ
ﹼ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﹰ
ﹰ
ﺣﺠﻢ ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﻐﺮﻳﻦ أﻛﺒﺮ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻼ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﻐﻀﺎر ،ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﺸـﻜﻞ
ﺴــﻤﻰ ﺻﺨﺮ اﻟﻐﺮﻳﻦ )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻄﻴﻨﻲ(.
ﺻـــﺨﺮا أﻛﺜﺮ ﺧﺸــﻮﻧﺔ وﺻﻼﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﹸﻳ ﹼ
ﹰ
أﻣﺎ اﻟﺤﺠــﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺎت ﺣﺠﻤﻬــﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺣﺒﻴﺒﺎت
اﻟﻐﺮﻳﻦ ،وﻫﻲ ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﺮﻣﻞ ،وأﻣﺎ أﻛﺒــﺮ اﻟﺤﺒﻴﺒﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﺤﺼﻰ )اﻟﺤﺼﺒﺎء(
ﺻﺨﺮا ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻜﻮﻧﺠﻠﻮﻣﻴﺮات ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﺤﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ.
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
ﹰ
 ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﺨﺮ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺬاﺋﺒﺔ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺒﺨﺮ ﻣﻴﺎه ﻣﺸــﺒﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدن ﻣﻦ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﺤﺎرة واﻟﺒﺤﻴﺮات اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ .وإذا ﺟﻠﺴــﺖ ﺗﺤﺖ أﺷﻌﺔ
اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﺴﻮف ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺑﻠﻮرات اﻟﻤﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺪك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﺨﺮ
ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﹰ
ذاﺋﺒﺎ ﻓﻴﻪ.
ﺗﺎرﻛﺎ ﻣﻠﺢ اﻟﻬﺎﻟﻴﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﹰ

اﻟﻐﻀﺎر

اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻄﻴﻨﻲ

اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ

ﻛﻮﻧﺠﻠﻮﻣﻴﺮات

 ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر
اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ :اﻟﻐـﻀـﺎر
واﻟﺤـﺠـــﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ واﻟﺤﺠــﺮ اﻟﻄﻴﻨﻲ
واﻟﻜﻮﻧﺠﻠﻮﻣﻴﺮات.
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عمل ت�صميم يو�ضــح كيـــف ت�شكل
األأحافري �صخور ًا.
الخطوات
صغيــرا من األلمنيوم
1.امأل وعا ًء
ً
بقطع من المعكرونة المكســرة
والتي تمثل األحافير.
2.امزج  50مل من الغراء األبيض
مع  250مل من المياه .وأضف
المزيج إلــى المعكرونة وضعها
جانب ًا لتجف.
3.قــم بإزالة المــادة مــن الوعاء
وقارنها بعينة حجر جيري مكون
من أحافير.
التحليل
1.اشــرح لماذا قمت باســتعمال
محلول الغراء ،ومــاذا يمثل في
الطبيعة.
2.مســتخد ًما المعكرونــة كدليل،
اربط بين المعكرونة (األحفورة)
في الصخر والمعكرونة األصلية
(قبــل أن توضــع فــي عينــة
األحفورة) ،وارسم ذلك في دفتر
العلوم.

ال�صخ��ور الر�س��وبية الع�ضوية قد تدهش إذا علمت أن الطباشــير الذي نكتب به
على السبورة وكذلك الفحم الحجري المستخدم في توليد الكهرباء صخور رسوبية.
فالطباشير والفحم مثاالن على نوع من الصخور الرسوبية تسمى الصخور العضوية.
وتتكون هذه الصخـــور عندما تمـوت المخلوقات الحية وتترسب بقاياها ،وتتراص
متحولـــة إلى صـخر .فمث ً
فحما،
ال ،الصخر المتكون من بقايا نباتات متراكمة ُيسمى ً
جيريا.
حجرا
أما الصخور العضوية المتكونة في البحار ف ُتسمى
ًّ
ً
األأحافير األحفورة بقايــا األجزاء الصلبة أو آثار للمخلوقات التي عاشــت على
األرض وحفظت في الصخور الرسوبية ً
طبيعيا ودفنت بشكل سريع عبر األزمنة
حفظا
ًّ
تقريبا
الجيولوجية ،قبل عشرة آالف سنة
ً
كمــا أن األحافير ال توجد إال في الصخور الرســوبية فقط وهــذا أحد أهم مميزات
الصخور الرســوبية التي تتميز بها عن باقي الصخور .ولكي تحفظ األحافير البد أن
تتوفر فيها شروط معينة أهمها:
أن يحتوي جســم المخلوق على أجزاء صلبة كالعظــام واألصداف فالمواد الرخوة
تتحلل إال إذا صادفتها ظروف خاصة تساعد على حفظها كأن تدفن وتغطى بالثلج أو
أن تدفن في مواد طبيعية كاإلسفلت الطبيعي.
ســريعا فيحفظه ذلك من المؤثرات الجوية التي تعمل على تفتيت
أن يدفن المخلوق
ً
أجزائه الصلبة وتالشيها.

ملاذا تكثر أحافري الرخويات ذات اهليكل اخلارجي أكثر من غريها؟

تجربة عملية العمليات الرسوبية

ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية

ال�شكل 13أحفورة وجدت محفوظة
فيالصخورالرسوبيةلكائنمنقرض
يطلق عليه ثالثي التفصص .وسمي
بهذا االسم ألنه يتكون من ثالث
أجزاء (الرأس والبطن والذيل).
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ال�ش�كل 14من األحافير النـــادرة
أحفـورة لمخلـوق يشـبه الفيـل
وجـده العلمـاء محفوظـ ًا بشـكلٍ
كامـل فـي طبقـات الثلـج فـي
صحـراء سـيبيريا الجليديـة.

ً
ســجاًل للمخلوقات الحية ومتى ظهرت المخلوقات
نالحظ في الشـــكل ١٥
عبر الزمن كما أن البكتيريا تعد من أوائل المخلوقات التي عاشــت على سطح
األرض لقدرتها على العيش في أصعب األماكن والتكيف في أقســى الظروف
البيئية.

ملاذا استمرت البكترييا منذ ظهورها قبل ماليني السنني
وحتى اليوم دون أن تنقرض؟

ال�صخور المتحولة تتكــون الصخور المتحولة على عمق آالف
األمتار تحت ســطح األرض تحت تأثيــر كل من الضغط الكبير
والحــرارة المرتفعة التي تبقى دون درجــة انصهار الصخر ،مما
يغير من صفات وتركيب الصخر القديــم ويؤدي إلى تحوله إلى
نوع آخر ،أطلق عليه العلماء اسم الصخر المتحول.

ال�شكل١٥

املتحول؟
ماذا نعني بالصخر
ّ
 اجلرانيت يتحول إىل نايس.

يوضح الشكل  ١٦ثالثة أنواع من الصخور األصلية والصخور المتحولة التي
تنشأ عنها نتيجة تعرضها للضغط والحرارة والسوائل الساخنة .باإلضافة إلى
وغالبا ما
تغير شكل الصخر ،فقد يتبلور من جديد أو يتغير تركيبه الكيميائي.
ً
يعاد ترتيب المعادن في اتجاه محدد.

احلجر اجلريي يتحول إىل رخام.

�أن��وع ال�صخ��ور المتحولة تنتج الصخور المتحولة عن صخور قديمة قد

الرمل يتحول إىل كوارتزيت.

ال�شكل١٦الحــرارة والضغط العاليــان يمكن
يســببا تغير الصخر الموجود إلى
أن
ّ
صخر جديد متحول.

سطح البناء مصنوع من صخر األردواز
الذي ُيصنف عىل أنه صخر متحول متورق.

أعمدة مصنوعة من الرخام موجودة
متحول
يف احلرم املكي ،وهو صخر
ِّ
غري متورق.

المتحولة.
ال�شكل1٧هناك أنواع مختلفة من الصخور
ِّ
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ﺗﻜﻮن ﻧﺎرﻳﺔ أو رﺳﻮﺑﻴﺔ أو ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ .واﻟﺨﺎﺻﻴﺔ
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺼﺨﻮر ﻫﻲ ﻧﺴــﻴﺠﻬﺎ اﻟﺼﺨــﺮي .وﻳﻌﻨﻲ
اﻟﻨﺴــﻴﺞ اﻟﺼﺨﺮي اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺨﺮ
وﻳﺸــﻤﻞ ﺣﺠﻢ وﺷــﻜﻞ وﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻠﻮرات وﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﺨﺮ.
وﺗﺼﻨﻒ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﻴﺠﻬﺎ
اﻟﺼﺨﺮي إﻟﻰ ﺻﺨﻮر ﻣﺘﻮرﻗﺔ ،وﺻﺨﻮر ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮرﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ .١٧
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اﻟﻤﺘﻮرﻗﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﻟﺪ ﺗﻔﺤﺺ اﻟﺼﺨﻮر
ﹼ
ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻷوراق واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻮاﺿــﺢ ﻟﻠﺤﺒﻴﺒــﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ .وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر
اﻟﻤﺘﻮرﻗﺔ ﻣــﻦ ﻣﻌﺎدن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻟــﻮان ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﺷــﺮﻃﺔ .و ﹸﻳﻌﺪ اﻷردواز
اﻟﻤﺘﻮرﻗﺔ.
واﻟﻨﺎﻳﺲ واﻟﺸﻴﺴﺖ واﻟﻔﻴ ﹼﻠﻴﺖ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺨﻮر
ﹼ
QÉ¡°üfG

ójôÑ

J

áH’/IQÉ¡°U

 ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺨﻄــﻂ دورة اﻟﺼﺨﺮ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺼﺨﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻟﻰ آﺧﺮ.

ﻏﺎﻟﺒﺎ ذات ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺼﺨﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮرﻗﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﻴــﺔ ورﻗﻴﺔ واﺿﺤﺔ ،وﻫﻲ ﹰ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺼﻄﻒ ﺑﻨﻤﻂ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺻﺨﺮ اﻟﺮﺧﺎم ،وﺻﺨﺮ اﻟﻜﻮارﺗﺰﻳﺖ اﻟﺬي
ﻟﻮﻧﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ،أﻣﺎ ﺣﺒﻴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﹰ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﺮض اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ واﻟﺤﺮارة.

دورة اﻟﺼﺨﻮر
ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﺼـﺨﻮر ﻣـﻦ ﻧـﻮع إﻟـﻰ آﺧـﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .وﻗـﺪ ﻗﺎم اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﺑﻌﻤـﻞ ﻧﻤـﻮذج ﹸﻳﺪﻋﻰ دورة اﻟﺼﺨﺮ ﻟﻮﺻﻒ آﻟﻴﺎت ﺗﺤﻮل
اﻟﺼﺨﻮر ﻣﻦ ﻧـــﻮع إﻟﻰ آﺧـــﺮ وﻋـــﻼﻗﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻓﻜﻞ ﺻﺨﺮ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﺧﻼل دورة اﻟﺼﺨﻮر .اﻧﻈﺮ
اﻟﺸﻜﻞ  .١٨وﺗﺴﺘﻐﺮق رﺣﻠﺔ اﻟﺼﺨﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ.

 اﺧﺘﺮ ﻧﻘﻄ ﹰﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ دورة اﻟﺼﺨﻮر ،وﺳــﻮف ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ اﻟﺼﺨﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺪورة إﻟﻰ
ﻧﺎرﻳﺎ .ﺗﻘﻮم اﻟﺮﻳﺎح واﻷﻣﻄﺎر واﻟﺠﻠﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﺻﺨﺮا ﹼﹰ
ﺻﺨﺮ آﺧﺮ .اﺑﺪأ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻼﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ وﺗﺒﺮد ﹼ
ﹰ
اﻟﺼﺨﺮ ﻓﻴﺘﺂﻛﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ،وﺗﻨﻔﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة ،ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت .ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪاول واﻷﻧﻬﺎر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ،
ﺗﺮاص اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ .وﺗﺘﺨ ﹼﻠﻞ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدن داﺧﻞ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ .وﻳﺆدي ﺛﻘﻞ اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ إﻟﻰ
ﹼ
رﺳﻮﺑﻴﺎ .وإذا ﹸدﻓﻦ اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺮﺳﻮﺑﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻷرض ،ﻓﺈن
ﺻﺨﺮا
اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت ،وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻼﺣﻤﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﹰ
ﹼﹰ
ﻳﺤﻮﻻﻧﻪ إﻟﻰ ﺻﺨﺮ ﻣﺘﺤﻮل .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﺨﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮل اﻟﻤﺪﻓﻮن ﻓﻲ ﺟﻮف اﻷرض أن ﻳﻨﺼﻬﺮ وﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ
اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺤﺮارة ﹼ
ﺻﻬﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ دورة اﻟﺼﺨﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﺼﺨﻮر ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻨﺬ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ،وﻻ ﺗﺰال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.

ﺻﻒ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﲑ ﺻﺨﺮ ﻣﺘﺤﻮل إﱃ ﺻﺨﺮ ﻧﺎري؟
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ﺗﻜــﻮن اﻟﺼﺨــﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ
 ﺑــﲔ
ﱡ
.واﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﳉﻮﻓﻴﺔ
 ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻜــﻮن ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ 
 وأﻋﻂ ﻣﺜﺎ ﹰﻻ واﺣﺪﹰ ا ﻋﲆ،اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
.ﻛﻞ ﻧﻮع
 اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎﺗﻴــﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻐﺮ إﱃ
.اﻷﻛﱪ وﻓﻖ ﺣﺠﻢ اﳊﺒﻴﺒﺎت ﻓﻴﻬﺎ
ﺻﺨﺮا ﻣﺘﺤﻮ ﹰ
.ﻻ
 ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﹸﻳﻨﺘﺠﺎ 
ﹰ
 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﺻﺨﻮر ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ ﻣﺘﻮرﻗﺔ
. ووﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻮﻋﲔ.وأﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮرﻗﺔ

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﲢﺖ
 ﻛﻴﻒ ﹼ
 ﻣﺎ.اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸــﺪﻳﺪ ودرﺟــﺎت اﳊــﺮارة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺨﺮﻳﻦ؟
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ آﻟﻴﺔ ﹼ

. ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻪ دورة اﻟﺼﺨﻮر
 ﺗﺘﺒﻊ رﺣﻠﺔ ﻗﻄﻌــﺔ ﻣﻦ اﳉﺮاﻧﻴﺖ ﰲ
 واﴍح ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬه.دورة اﻟﺼﺨﻮر
.اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺨﺮ ﻧﺎري إﱃ رﺳﻮﰊ ﺛﻢ إﱃ ﻣﺘﺤﻮل
 اﻷﺣﺎﻓﲑ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻷﻗﺪم إﱃ اﻷﺣﺪث
.ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ
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اﻟﻔﻴﻞ

وﺣﻴﺪ اﻟﻘﺮن

اﳌﺎﻣﻮث اﳌﻨﻘﺮض ،وﺟﺪ ﳏﻔﻮﻇﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺜﻠﺞ

وﺣﻴﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺼﻮﰲ اﳌﻨﻘﺮض ،وﺟﺪ ﳏﻔﻮﻇﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻔﻠﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

  .١٠اﻟﺼﻮر أﻋﻼه ﻗﺎرن ﺑﲔ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت اﳊﻴﺔ واﳌﺨﻠﻮﻗﺎت اﳌﻨﻘﺮﺿﺔ وأوﺟﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ وأوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
٣٤




ﹰ
ﺟﺪوﻻ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴــﻪ ﺧﻮاص اﻟﺼﺨﻮر واﳌﻌﺎدن اﻟﺘﻲ درﺳــﺘﻬﺎ ﰲ
  .١١اﻋﻤــﻞ
ﻫــﺬا اﻟﻔﺼﻞ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﻢ ﺑﻘﺺ وإﻟﺼﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﳞﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳉﺪول ﻟﺘﺼﻨﻒ
اﻟﺼﺨﻮر واﳌﻌﺎدن ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺧﻮاﺻﻬﺎ.
  .١٢ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸــﺎط ﺑﺮﻛﺎﲏ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ،واﻗﺮأ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺸــﺎﻫﺪﲥﺎ ،ﺛﻢ ﺻﻔﻬﺎ
ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ.
وﺳﺠﻠﻬﺎ ﰲ دﻓﱰ اﻟﻌﻠﻮم .وﻻ ﺗﻨﺲ أن ﺗﺼﻒ ﻛﻴﻒ ﱠ

ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻌﻠﲈء ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻨﺎخ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﺎﻓﲑ؟ .
 .١٣
ﹰ
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تصنيف المعادن
سؤال من واقع الحياة

األهداف

تختب��ر خــواص املعــادن
املهمة وتالحظها.

المواد واألدوات
ّ

·مجموعة من المعادن
مكبرة
·عدسات ِّ
·سكين
·لـوح الخدش
(صفيحة خزفية بيضاء خشنة)
·مقياس موهس
·دليل الصخور والمعادن

إجراءات السالمة

حتذير انتبه عندما تستعمل السكني،
وال تتذوق أي مواد ُتستعمل يف
املخترب.

36

أنواعا غريبة والفتة من
تصادف -أحيا ًنا عندما تقوم بنزهة يف الطبيعة-
ً
وأوجها بلورية مميزة ،فتعتقد
املعادن ،وتالحظ أن لبعضها ألوا ًنا جذابة
ً
لتعرفها .إذا رغبت يف ذلك فام عليك إال استخدام دليل
أهنا ثمينة ،وتتحفز ُّ
الصخور واملعادن ( .مصادر تعليمية للطالب )
لكن ،ما اخلواص التي ينبغي مالحظتها؟ وما االختبارات التي جيب عليك
إنجازها يف امليدان؟

الخطوات

.

ً
دون فيه مالحظاتك
1اعم��ل جدواًلً
مماثاًل للجدول  1في دفتــر العلوم ،ثم ّ
معتمــدً ا على اختبارات القســاوة .أدرج في العمود الســادس عدد عينات
المعادن التي يمكن خدشها بوساطة العينة موضوع الدراسة .ستمكنك هذه
المعلومات من ترتيب العينات من األلين (األقل قســاوة) إلى األقسى ،وف ًقا
وتعرفها.
لمقياس موهس ،وسيساعدك ذلك على تمييز المعادن ّ

.
.

2أحضر مجموعة من المعادن إلى المختبر أو غرفة الصف.
ً
محــاواًل إدراج أكبر قدر ممكن من البيانات فــي الجدول ،ثم ارجع إلى
3الح��ظ واختبــر كل عينة على حدة،
الجداول المرجعية الخاصة بالمعـــادن في مصادر الطالب التعليمية؛ لكي تساعدك على ملء العمود األخير.

اجلدول  1خوا�ص املعادن
رقم العينة

�شكل

االنف�صام/

البلورة

املك�سر

اللون

املخد�ش واللمعان

العينات التي مت

ترتيب

(الربيق)

خد�شها

الق�ساوة

ا�سم املعدن

1
2
3
4
5
.....
عدد العينات

تحليل البيانات
1حدد اسم ونوع المعدن ،باالستعانة بجدول بياناتك.

.
لتتعرف المعادن؟ لماذا؟
2 .قوّم هل أنت بحاجة إلى كل المعلومات الواردة في الجدول ّ
3 .و�ضّح أي الخواص كانت سهلة التحديد ،وأيها كانت أصعب؟
االستنتاج والتطبيق

.

1ق��وّم أي الخواص تساعد أكثر من غيرها على تحديد
نوع المعدن؟

.

�3ص��ف وجه الشــبه بين ما قمت به في هذه التجربة وما
يقوم بــه العلماء .ما العمل اإلضافــي الذي يمكن أن
لتعرف المعادن المجهولة؟
يقوم به العالم ُّ

.

2طبّ��ق هل تستطيع تمييز المعادن في الميدان بعد تنفيذ
هذه التجربــة؟ و َأ ّي الخواص من الســهل تحديدها
هناك ،وأيها يكون صع ًبا؟

تــوا�صــــــل

ببياناتك
أنشــئ ملص ًقا جذا ًبــا ّ
يوضح املعــادن يف هذه
تعرف كل
التجربــة ،واخلــواص التي تفيــد يف ّ
معــدن .تأكد من تضمــن ملصقك رشوحات
توضيحية.
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اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻌﺎدن ﻣﻤﻴﺰة  ..اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم
,áª¡ŸG äÉYÉæ°üdG øe ójó©dG »`a ¬µFÉÑ°S Ωóîà°ùJ Gòd,%45
Gòd,%45 ‹GƒëH ¬æe ∞NCGh P’ƒØdG øe iƒbCG Ωƒ«fÉà«àdG
.á«dÉ©dG IQGô◊G äÉLQO ¬∏ª–h ¬Jƒbh ¬fRh áØN ÖÑ°ùH á«FÉ°†ØdG äÉÑcôŸGh äGôFÉ£dG áYÉæ°U É¡æeh
πX ¬eGóîà°SG øµd ,Ω1910
,Ω1910 áæ°S »≤ædG √õ∏a »∏Y ∫ƒ°üë∏d ¬æjó©J ” óbh Ω1791
Ω1791 ΩÉY Ωƒ«fÉà«àdG ∞°ûàcG
.Éjv QÉŒ ó› πµ°ûH ¬fOÉ©e øe ¬°UÓîà°SG øµªŸG øe íÑ°UCG å«M ,Ω1946
,Ω1946 áæ°S ≈àM äGÈàîŸG ≈∏Y Gôk °üà≤e
∂dòc óLƒjh ,Ωƒ«fÉà«àdG ó«°ùcCG ≈∏Y IóªéàŸG Ö¡°ûdG Qƒî°U …ƒà– å«M Ωƒ«fÉà«àdG QOÉ°üe óMCG Ö¡°ûdG ó©J
‘ . á«Hƒ°SôdG Qƒî°üdG ¢†©Hh á«fÉcÈdG Qƒî°üdG

اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم

ﻣﻌﺎدن اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﺷﻜﺎل

واﻷﻟﻮان ،أﻣﺎ ﻓﻠﺰه اﻟﻨﻘﻲ ﻓﻬﻮ ﻻﻣﻊ
أﺑﻴﺾ ،وﻛﺜﺎﻓﺘﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وﻗﻮﺗﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ،

ﺳﻬﻞ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ ،وﻳﻤﺘﺎز ﺑﻤﻘﺎوﻣﺔ
ﻛﺒﲑة ﻟﻸﻛﺴﺪة واﻟﺼﺪأ.

اﻟﻌــﺪد اﻟــﺬري  ،٢٢اﻟﺮﻣﺰ ،Ti

اﻟــﻮزن اﻟــﺬري  ،٤٧٫٩درﺟــﺔ
اﻻﻧﺼﻬــﺎر °١٦٦٨س ،درﺟــﺔ

اﻟﻐﻠﻴﺎن ° ٣٢٨٧س.

اﻟﻌﻠــﻮم

ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ارﺟﻊ إﱃ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﱰﻧﺖ..
٣٨

ﺗﻘﺮﻳﺮا
اﺑﺤﺚ ﻋــﻦ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻵﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔــﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،ﺛﻢ ﻗﺪم
ﹰ

ﻋﻨﻬﺎ ،وﺿﻤﻨــﻪ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ.



دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ﻣﺮاﺟـﻌــﺔ اﻓـﻜـﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺴــﺔ

اﻟﺪرس اول اﻟﻤﻌﺎدن – ﺟﻮاﻫﺮ ارض

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻧﻮاع اﻟﺼﺨﻮر

 .١اﻟﻤﻌﺎدن ﻣــﻮاد ﺻﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،

 .١ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺒﺮد اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻬﻮرة

وﻟﻬﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة وﺗﺮﺗﻴﺐ ذري داﺧﻠﻲ

ﻓﺘﺘﻜﻮن
ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض أو ﻋﻠﻰ ﺳــﻄﺤﻬﺎ وﺗﺘﺼﻠﺐ؛
ﱠ

ﻣﻨﺘﻈــﻢ .أﻣﺎ اﻟﺼﺨﻮر ﻓﻤﻮاد ﺗﺘﻜــﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻧﻴﻦ أو

اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻄﺢ اﻷرض ،أﻣﺎ

أﻛﺜﺮ.

اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﺘﺘﻜﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﺢ.

 .٢ﺗﹸﺴــﺘﺨﺪم اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ.
ﹼ

 .٢اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌــﺎدن أو ﻗﻄﻊ
ﺻﺨﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﺔ.

 .٣اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﺎدن ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻨﺪرﺗﻬﺎ وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ.

 .٣اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳــﻮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺸــﺒﻌﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ ،ﹼأﻣــﺎ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ

 .٤ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻦ ﺧﺎﻣــﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻔﻴﺪة وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ.

ﻣﻦ اﻷﺣﺎﻓﻴﺮ وﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﺘﺴﻤﻰ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.

 .٤ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﺨﻮر اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة واﻟﻀﻐﻂ وﻇــﺮوف اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض.

 .٥ﺗﺼــﻒ دورة اﻟﺼﺨﻮر ﻛﻴﻒ ﺗﺨﻀــﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺨﻮر
ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ.

ﺗﺼﻮر اﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

,ádƒëàe ,á«JÉàa ,á«FÉ«ª«c ,ábQƒàe ÒZ ,ábQƒàe ,ájƒ°†Y ,á«aƒL ,á«ë£°S :á«dÉàdG äÉª∏µdG ΩGóîà°SÉH É¡∏ªcCGh ,á«dÉàdG º«gÉØŸG á£jôN ï°ùfG
.ájQÉf ,á«Hƒ°SQ
اﻟﺼﺨﻮر
ﺗﻘﺴﻢ إﱃ

ﻧﻮﻋﺎن

ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع

ﻧﻮﻋﺎن

٣٩



ﹼ
وﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 .١ﺻﺨﺮ – ﻣﻌﺪن

 .٢ﺑﻠﻮرة – ﺣﺠﺮ ﻛﺮﻳﻢ
 .٣اﻧﻔﺼﺎم – ﻣﻜﺴﺮ

 .٤ﻗﺴﺎوة – ﻣﺨﺪش

 .٥ﺻﺨﺮ – دورة اﻟﺼﺨﺮ

 .٦ﺻﺨﺮ ﺳﻄﺤﻲ – ﺻﺨﺮ ﺟﻮﻓﻲ

ﻣﺘﺤﻮل
 .٧ﺻﺨﺮ ﻧﺎري – ﺻﺨﺮ
ﹼ

ﻣﺘﻮرق
ﻣﺘﻮرق – ﺻﺨﺮ ﻏﻴﺮ ﹼ
 .٨ﺻﺨﺮ ﹼ
 .٩ﺻﺨﺮ – ﺧﺎم

 .١٠ﺻﺨﺮ ﻣﺘﺤﻮل – ﺻﺨﺮ رﺳﻮﺑﻲ



اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـ:
 .١١ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﺨﻮر
ﹼ
أ .ﺗﺮﺳﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺎت.
ب .ﺗﺼﻠﺐ اﻟﻼﺑﺔ ﰲ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺎر.

ﺟـ .ﺗﻔﺘﺖ اﻟﺼﺨﻮر ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﻷرض.
د .اﳊﺮارة اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻟﻀﻐﻂ اﳌﺮﺗﻔﻊ.

أي اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﹸﻌﺪ ﻣﻌﺪﻧﹰﺎ؟
 .١٢ﹼ
أ .ﺗﻜﻮن ﻋﻀﻮﻳﺔ.
ب .ﺗﻜﻮن زﺟﺎﺟﻴﺔ.

ﺣﺠﺮا ﹰ
ﻛﺮﻳﲈ.
ﺟـ .ﺗﻜﻮن
ﹰ
د .ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.

٤٠

 .١٣ﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺒﺮاﻛﻴﻦ؟
أ.

ﻓﺘﺎﺗﻴﺔ

ب .ﻋﻀﻮﻳﺔ

ﺟـ .ورﻗﻴﺔ

د .ﺳﻄﺤﻴﺔ

 .١٤أي اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸــﻜﻞ اﻟﺼﺨﻮر
اﻟﻔﺘﺎﺗﻴﺔ؟

أ .ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺎت ﺻﺨﻮر ﻣﻮﺟﻮدة أﺻ ﹰ
ﻼ.

ب .ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻼﺑﺔ.

ﺟـ .ﺗﺘﻜﻮن ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺒﺨﺮ.

د .ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.

ﻣﻢ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﺨﻮر ﻋﺎدة؟
 .١٥ﹼ
أ.

ﻗﻄﻊ ﺻﻐﲑة

ب .ﻣﻌﺎدن

ﺟـ .وﻗﻮد أﺣﻔﻮري
د .ﺗﻮرق

 .١٦ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ إﻟﻰ:

أ .ﻣﺘﻮرﻗﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺘﻮرﻗﺔ.

ب .أﺣﺠﺎر ﻛﺮﻳﻤﺔ أو ﺧﺎﻣﺎت.

ﺟـ .ﺳﻄﺤﻴﺔ أو ﺟﻮﻓﻴﺔ.

د .ﻓﺘﺎﺗﻴﺔ ،أو ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،أو ﻋﻀﻮﻳﺔ.


 .١٧ﺗﻮﺻﻒ اﻟﻤﻌﺎدن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ:

أ .ﻣﻮاد ﻏﲑ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺻﻠﺒﺔ.
ب .ﳍﺎ درﺟﺔ ﻗﺴﺎوة  ٤أو أﻛﺜﺮ.

ﺟـ .ذات ﳌﻌﺎن زﺟﺎﺟﻲ.

د .ﲣﺪش ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ.


  .١٨ﻫﻞ ﺑ ﱡﻠﻮر ﹸة اﻟﺴﻜﺮ ﻣﻌﺪن؟ وﺿﺢ ذﻟﻚ.
 .١٩ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺎت؟
 .٢٠ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺠﺪ ﻋﻈﻤﺔ دﻳﻨﺎﺻﻮر ﻓﻲ ﺻﺨﺮ
ﻣﺘﺤﻮل؟ وﺿﺢ ذﻟﻚ.
 ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻌﺪن اﻟﻜﻮارﺗﺰ أن ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺻﺨﺮ
 .٢١
رﺳﻮﺑﻲ وﺻﺨﺮ ﻧﺎري.
  .٢٢إذا أﻋﻄﺎك ﻣﻌﻠﻤﻚ ﻣﻌﺪﻧﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﻦ :اﻟﻜﻮارﺗﺰ
ﻟﺘﻌﺮف ﻛﻞ
واﻟﻜﺎﻟﺴﻴﺖ ،ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﺗﺠﺮﻳﻪ ﱡ
ﻣﻨﻬﻤﺎ؟
 .٢٣اﻧﻘــﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ إﻟﻰ دﻓﺘﺮك
ﺛﻢ أﻛﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﺧﻮاص اﻟﻤﻌﺎدن.

.٢٤اﻓــﱰض أن ﻣﻌﻠﻤــﻚ أﻋﻄــﺎك
وﻣﺴﲈرا ،وﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻧﺤﺎﺳﻴﺔ،
زﺟﺎﺟﻴﺎ،
ﺻﺤﻨﹰﺎ
ﹰ
ﹼﹰ

وﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴــﺎ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﳌﻮاد ﳌﻌﺮﻓﺔ
ﹰ

ﻗﺴﺎوة ﻣﻌﺪن اﳌﺎﺟﻨﺘﻴﺖ وﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﳌﻤﻴﺰة؟
اﺳﺘﻌﻦ ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻣﻮﻫﺲ ﰲ إﺟﺎﺑﺘﻚ.


ﺣﺪد اﻟﻤﻮاد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ
  .٢٥ﹼ
ﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮذج ﻳﻤﺜــﻞ دورة اﻟﺼﺨﺮ .ﺻﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮذج دﻗﻴﻘﹰﺎ أو ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ ،ﺛﻢ اﻋﺮض
ﻧﻤﻮذﺟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ.


 .٢٦ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻴﻨــﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻄﻴﻨﻲ
ﻋﻠــﻰ ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻳﺘﺮاوح ﺣﺠﻤﻬــﺎ ﺑﻴﻦ ٠٫٠٣١ﻣﻢ
ﺣــﻮل ﻫﺬا اﻟﺤﺠــﻢ ﻣﻦ وﺣﺪة
 ٠٫٠٠٨ﻣــﻢ.ﹼ
اﻟﻤﻠﻴﻤﺘﺮ إﻟﻰ وﺣﺪة اﻟﻤﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ .راﺟﻊ اﻟﻤﺼﺎدر
ﻟﺘﻌﺮف اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﹼ
ﺑﻴﻦ وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس.

اﻟﻤﻌﺎدن
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻮاص اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ
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الـفـ�صـل
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ِّ
المشكلة لألرض
القوى

العديــ��د مــ��ن الت�ضــ��اري�س
األأر�ضية ت�ش��كَّلت بوا�س��طة
قوى م�صدرها األأر�ض.
الدرس األول

�صفائح األأر�ض المتحركة
الفك��رة الرئي�س��ة تتحــرك

صفائــح األرض بفعــل القوة
الداخليــة فيها .وينتــج عنها
تكون أربعة أنــواع من الجبال
وهي جبال الكتــل المتصدعة
والمطوية والناهضة والبركانية.
الدرس الثاني

التجوية والتعرية و�أثرهما
الفكــرة الرئي�ســـة تؤثــــر

عوامــل التجويــة والتعرية
مثل الجاذبيــة والجليديات
والريــاح والماء فــي تغير
سطح األرض .باإلضافة إلى
الزمن والمناخ.

هل هي جبال قدمية �أم حديثة؟
هذه الجبال الرائعة المغطاة بالثلج ال تزال في مراحل تكوينها األولى .وسوف تحتاج
قممها الحادة إلى مئات ماليين السنين من الحت حتى تصبح ملساء .في هذا الفصل
سوف تتعرف كيفية نشأة الجبال والقوى المسببة لحركة الصفائح األرضية.
دفتر العلوم

بعد مرور ألف عام.
42

اكتــب فقرة قصيرة تصف فيها ما تتوقع أن يحدث لهذه الجبال

ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ

ل ج ل اأ
يعرف الجيولوجيــون معلومات كﺜيــرة عن باﻃن
األرض ،مع أن عمق مركزﻫا يزيد علﻰ  6٠٠٠كﻢ.
استخدم ﻃين التشكيل لعمل نموذج لباﻃن األرض.

 .1احصل علﻰ أربع ﻗطع من الطين بﺄلوان مختلفة.
 .2اصنــع كرة من ﻗطعــة ﻃين وﻫــﺬا يمﺜل اللﺐ
الداخلي.
 .3ﻏلف الكرة األولﻰ بغالف ﻃيني مستخد ﹰما ﻗطعة
أخر من الطين لتمﺜل اللﺐ الخارجي.

 .٤كرر الخطوة الﺜالﺜة مستخد ﹰما ﻗطعة الطين الﺜالﺜة
لتمﺜل الستار )الوﺷــاح( .ﻏلف النموذج بطبقة
رﻗيقة من ﻗطعة الطين الرابعة التي تمﺜل القشرة.

 .5استخدم ســكينﹰا بالســتيكية لقطع كرة الطين
نصفين.
 .6التفكير الناﻗد ارسﻢ صورة تمﺜل النموذج الﺬي
عملتﻪ ،واكتﺐ علﻰ كل ﻃبقة اسمها.

باﻃن األرض وســطحها اعمــل املطوية
التالية لتســاعدك عىل فهم العﻼقة بني باطن
األرض وسطحها.

اﳋطوة  1أحﴬ ورقتــني ،وضع إحداﳘا
فوق األخــرى ،بحيــﺚ تكون
حافة األوىل أخفض ٢٫5ســم
من حافة الثانية.
اﳋطوة  2اﹺﻃــ ﹺو الورقتني لتشــكﻼ أربعة
ألسنة متساوية كام يف الشكل.
اﳋطوة  3ألصــق حافــة املطويــة جهة
الطي ،ثم عنون األلسنة كام يف
الشكل.

القرشة
الوشاح
اللب اخلارجي
اللب الداخﲇ

السبﺐ والنتيجـــــة أثناء قراءتك للفصل سجل املعلومات عن كل
طبقة وعﻼقتها بالطبقات األخرى ﲢت اللسان اخلاص ﲠا.
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أﺗﻌﻠــﻢ

يســاعدك التلخيﺺ على تنظيــم المعلومات ،والتركيــز على األفكار

الرئيســة ،وتقليل كمية المعلومــات التي يجب عليك تذكرهــا ،لكي تلخﺺ أعد

صياﻏة احلقائق املهمة يف ﲨل أو فقرات قصرية ،عىل أال يتضمن التلخيﺺ الكثري من
األفكار.

 أﺗﺪرب
املهمة.

اقــرأ فقرة )حدود الصفائﺢ( ،ثم اقرأ امللخــﺺ أدناه ،وانظر إىل احلقائق
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أﻃﺒﻖ تدرب عىل التلخيﺺ أثناء قراءة هذا الفصل،
ّ
وتوقف بعد كل درس ،وحاول كتابة ملخﺺ ﳐتﴫ له.

 الا 
ركز علﻰ األفكار الرئيسة عند ﻗراءة الفصل باتباع ما يلي:



ﻗﺒﻞ ﻗﺮاءة الفﺼﻞ أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

•
•


اﻗرأ مل ﹼخ
ص
ـ
ـ
ﻚ
وتﺄك
ت
د من عدم
غيري أفكا
ر
ا
ل
ن
ـ
ـ
ﺺا
معناه.
ألصﲇ أو

اكتب )م( إذا كنت مواف ًقا عىل العبارة.

اكتب )غ( إذا كنت ﻏري موافق عىل العبارة.

ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة الفﺼﻞ ارجع إلى هذه الصفحة؛ لترى إن كنت قد ﻏيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

•
•
•

فبني السبب.
إذا ﻏريت إحدى اإلجابات ّ

صحﺢ العبارات ﻏري الصحيحة.
ّ

استعمل العبارات الصحيحة دلي ً
ﻼ للدراسة.

ل الا
 اأ 

ال

 الا
 اأ 

 الطبقة الداخلية الموجودة في مركز األرض هي لب في الحالة السائلة.
 يتجزأ الستار إلى صفائﺢ تتحرك فوق الغﻼف الصخري اللدن.
 يسمى الموقع الذي تلتقي فيه الصفائﺢ المختلفة حدود الصفائﺢ.
 القشرة القارية أعلى كثافة من القشرة المحيطية.
 يمكن أن تتكون الجبال البركانية في قاع المحيط.

 6التجوية عملية ميكانيكية أو كيميائية تحدث لسطﺢ األرض ،وينتﺞ عنها تفتت
الصخور إلى قطع أصغر.
ُ يمكن للنباتات أن تسبب تجوية ميكانيكية.

 ال يطرأ أي تغيير على التركيب الكيميائي للصخرة أثناء أي من عمليات التجوية.
ُ يعد كل من الزحف والسقوط واالنزالق الصخري والتدفق الطيني من عوامل
التعرية التي ُتدعى حركة الكتل األرضية.

ُ تعد الرياح أهم عوامل التعرية.
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ﺻفاﺋﺢ اﻷرض الﻤﺘﺤﺮﻛة

www.ien.edu.sa

دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻃﻦ ارض

اﻷﻫﺪاف
�

تصف أن باطــن األرض مقســم إلى
طبقات.

�

تشرح كيف تتحرك الصفائﺢ األرضية.

�

تصف كيــف تتكون الجبــال ،وكيف
ت ﹶُح ﱡت.

�

�
�

تناﻗﺶ لماذا تتحرك الصفائﺢ األرضية.

تقارن بين أنواع الجبال.

تحدد القوى التي تشكل جبال األرض.

اﻷﻫﻤية

تتحــرك صفائــﺢ األرض مبتعــدة أو مقتربة
إحداهــا من األخــرى ،أو متحاذية  ،وتنشــأ
هذه الحركة عن قوى تشــكل سطﺢ األرض
عبــر أحــداث مختلفة مثــل بنــاء الجبال،

وانفجــار البراكين ،وحــدوث الزالزل.

ﻣﺮاﺟﻌة الﻤفﺮدات
الش مــواد صخرية منصهرة توجد
ﲢت القرشة األرضية.

الﻤفﺮدات الﺠﺪيﺪة
• اللب الداخﲇ

• الصدوع

• اللب اخلارجي

• ﻏوص الصفائﺢ

• الستار )الوشاح(

• جبال الكتل املتصدعة

• القرشة

• اجلبال املطوية

• الغﻼف الصخري • اجلبال الناهضة
• الصفيحة األرضية • اجلبال الﱪكانية

٤6

قــدم لك شــخﺺ هدية مغلفــة فكيف يمكنــك معرفة ما بداخلهــا دون أن
إذا ّ
تفتحهــا؟ يمكنك حملها ،ورجها بلطف ،أو وزنهــا .يمكن أن تبحﺚ عن دالئل
أخرى تســاعدك على تعرف ما بداخلها .وألنك ال تستطيع رؤية ما بداخلها فإن
المﻼحظات التي تقوم بها تسمى مﻼحظات ﻏير مباشرة.
وقد استخدم الجيولوجيون أســلوب المﻼحظات ﻏير المباشرة ً
أيضا لمعرفة ما
يوجد في باطن األرض ،فعلى الرﻏم من أن أفضل طريقة لمعرفة محتويات باطن
ضرب من المســتحيل،
األرض تتمثل في حفر نفق إلى مركزها إال أن تنفيذ ذلك
ﹲ
فأعمق المناجم على األرض ال يمثل سوى خدش على سطحها .في حين يتطلب
الوصول إلى مركزها حفر نفق بعمق أكثر من 6000كم .إن استخدام الجيولوجيين
ألســلوب المﻼحظة ﻏير المباشــرة يعني جمع أدلة مختلفة عن مكونات باطن
األرض ،ويتطلب ذلك دراسة الزالزل والصخور المكشوفة على سطﺢ األرض.
حجرا فــي بحيرة أو بركة
اأاج عندمــا ترمي
ً
ســاكنة فإنك تشــاهد أمواج ًا  ،كما في الشكل.١
فاألمواج اضطراب يحمل الطاقة عبر المــادة أو عبر الفراغ .فعندما يرتطم
حجــر بالماء ،تحمل األمــواج جز ًءا من الطاقة الحركية للحجــر بعيدً ا عن مكان
االرتطام .وعند حدوث الزالزل تنتقل الطاقة بواسطة األمواج عبر المواد ،وتعتمد
سرعة الموجات الزلزالية على كثافة وطبيعة الوسط الذي ينقلها ،فالموجات تسير
في المواد الصلبة أسرع مما في المواد السائلة ،وإضافة الى ذلك قد تنحني األمواج
وتقسم األمواج
الزلزالية عن مســارها األصلي أو تتوقف ًّ
كليا في أوســاط معينةّ ،
وتعد األمواج األولية
الزلزالية إلى ثﻼثة أنــواع :األولية ،والثانوية ،والســطحيةّ .

ال�شكل األمواج تنقــل الطاقة عبر
الماء كما تنقــل األمواج
الزلزاليــة الطاقـــة عبــر
األرض.

أسرعها ،وتنتقل في المواد :الصلبة ،والسائلة ،والغازية ،وتعمل على تضاﻏط جسيمات
الصخــور وتخلخلها في نفﺲ اتجــاه حركتها .بينما تنتقل األمــواج الثانوية في المواد
عموديا على اتجاه حركتها .أما األمواج
الصلبة فقط وتسبب تحريك جسيمات الصخر
ًّ
الســطحية فهي أبطأ األنواع الثﻼثة ،وتنتقل فقط على ســطﺢ األرض وبدراســة سرعة
األمواج والطرق التي سلك ﹾتها يستطيع الجيولوجيون معرفة تركيب كوكب األرض.
اأدل الش من األدلة األخرى التي تســاعد على معرفة تركيب باطن األرض،
وجود صخور معينة منتشرة في مواقع مختلفة على سطﺢ األرض .هذه الصخور تشبه في
مكوناتها مكونات باطن األرض .تتكون هذه الصخور في األعماق  ،ثم تُدفع إلى السطﺢ
أو بالقرب منه ؛ حيﺚ تتعرض للتعرية.وتشير أدلة األمواج الزلزالية واألدلة الصخرية إلى أن
األرض مكونة من طبقات تختلف في مكوناتها.

ﻃﺒﻘﺎت ارض
نموذجا لباطن األرض،
اعتما ًدا على أدلة األمواج الزلزالية واألدلة الصخرية ،وضع العلماء
ً
يوضﺢ أنه يتكــون على األقل من أربعــة نطاقات مميزة ،وهي :اللــب الداخلي ،واللب
الخارجي ،والستار )الوشاح( ،والقشرة .ويمكن تشبيه تركيب باطن األرض بتركيب ثمرة
الخوخ التي تتألف من قشــرة رقيقة تغلف الجزء الرطب السميك الذي تأكله ،ويلي ذلك
فجوة كبيرة تغلف البذرة .كما في الشكل.٢
ال الا يشــبه لب األرض الفجوة والبذرة في ثمرة الخوخ .وقد تم تقسيمه إلى
جزأين مختلفين أحدهما سائل واﻵخر صلب .يسمى النطاق الواقع في مركز األرض بـاللﺐ
الداخلــي  ،وهو صلب .وهذا الجزء من األرض يتميــز بكثافة مرتفعة  ،ويتكون
معظمه من الحديد .وعندما تصل إليه األمواج الزلزالية تزداد سرعتها  ،مما
يدل على وجوده في الحالة الصلبة .الظروف في اللب الداخلي ﻇروف
قاسية مقارنة بسطﺢ األرض؛ فدرجة الحرارة هناك حوالي ° 5000س ،
جدا بسبب ثقل الصخور المحيطة.
كما أن الضغط مرتفع ًّ

ال�شكل يشبه تركيب بـاطن األرض
تركيب ثمرة الخوخ.
وضــﺢ إذا كان الجزء الذي
تعيــﺶ عليــه مــن األرض
مشابها لقشــرة ثمرة الخوخ،
ً
بــم يخبــرك ذلك عــن هذه
الطبقة من طبقات األرض؟

ال ال يقــع اللﺐ الخارجي فوق اللب الداخلي لﻸرض
و ُيعتقد أنه يتكون من عناصر منصهرة .وقد استنتﺞ العلماء أنه موجود
في الحالة الســائلة ؛ ألنه تسبب في انقطاع نوع من الموجات الزلزالية
وانخفاض في سرعة نو ٍع ٍ
ثان.

أي ﻃبقات حبة اﳋوخ تشبﻪ اللﺐ اﳋارجي لﻸرض؟
٤٧

لــب الحديــد تتكون قشــرة
األرض من الحديد بنسبة .%5
ويعتقد الجيولوجيون أن اللب
يتكــون معظمه مــن الحديد.
قم بدراســة النظرية السابقة ،
وحدد نقــاط الضعف والقوة
ذاكرا األدلة والمعلومات
فيها ً
التي وصلت إليها.

الش الطبقة الموجودة في باطن األرض وتعلو اللب الخارجي تسمى الستار ،وهي
تشــبه الجزء الرطب الذي تأكله في نموذج حبة الخوخ .ويعد الستار النطاق األكبر في
صلبا إال أنﱠه يتحرك ببطء شديد كالمعجون.
باطن األرض .وعلى الرﻏم من كونه ً
ال�ش النطاق الخارجي من األرض هو القشــرة ،وهو يشبه القشــرة الرقيقة في
نموذج ثمرة الخوخ .وبمقارنة ُسمك القشــرة بسمك باقي النطاقات فإنها تبدو رقيقة
وﻏير منتظمة الســمك ؛ إذ يقل سمكها تحت المحيطات ويزداد في القارات .وجميع
المعالم الموجودة على سطﺢ األرض هي جزء من القشرة.

ﺑﻨﻴﺔ ارض
مع أن األرض مكونة من أربعة نطاقات رئيســة فإنه يمكن تقسيمها إلى نطاقات أخرى
اعتما ًدا علــى تغير الخصائﺺ الفيزيائيــة مع العمق .يوضﺢ الشــكل  ٣بنية األرض
ويصــف بعض خصائصها ،ومنها الكثافة ودرجة الحــرارة والضغط ،وهي خصائﺺ
تكون قيمها أقل ما يمكن عند القشرة  ،وأكبر ما يمكن في اللب الداخلي.

ال�شكل تتكون األرض من أربعة نطاقات رئيسة تتفاوت في سمكها.
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حدد األدلة واألحداث الجيولوجية التي ســاعدت العلماء
على دراسة مكونات طبقات األرض.
 د الا  ال

القرة األرضية

الستار
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اللﺐ اﳋارجي

اللﺐ الداخﲇ

ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﲈﻟﻴﺔ

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺍﳌﺤﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﻱ

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﲈﻟﻴﺔ

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺃﻭﺭﺍﺳﻴﺎ

ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ

ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺍﳍﻨﺪ ﺃﺳﱰﺍﻟﻴﺎ

ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﳉﻨﻮﰊ
ﺣﺪﻭﺩ ﺗﺒﺎﻋﺪ

ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﻧﺎﺯﻛﺎ

ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﺟﻮﻥ ﺩﻱ ﻓﻮﻛﺎ

ﺻﻔﻴﺤﺔ
ﻛﻮﻛﺲ

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺍﳌﺤﻴﻂ
ﺍﳍﺎﺩﻱ

ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺇﺳﻜﻮﺗﺎ

ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻘﺎﺭﺏ

صفائح األرض
على الرغم من انفصال القشــرة عن الســتار فإن الجزء العلوي المتماسك من
ويكو ُن الجزء العلوي من الستار مع
الســتار يتحرك كما لو أنه جزء من القشرة.
ِّ
قشــرة األرض ما يسمى الغالف الصخري ،وهو يتجزأ إلى  30قطعة أو صفيحة
أرضية تتحرك فوق الغالف اللدن الذي يعد جز ًءا من الســتار .تختلف صفائح
األرض الرئيسة في الحجم والشـكل ،كما هو مبين في الشكل .4
تتحرك صفائــح األرض حركة بطيئــة ،بحيث تزحف الصفيحة مســافة بضعة
ســنتمترات في الســنة الواحدة ،وهذا يعنــي أن هيئة الصفائح ليســت ثابتة أو
مســتقرة ،وأن شــكلها وحجمها في الماضي مختلف عن شكلها الحالي ،كما
يعني أن القارات قد تحركت مســافات شاســعة حتى أصبحــت على صورتها
حاليا في القطب
الحالية كما في الشكل  ،4فمثال تقع القارة المتجمدة الجنوبية ًّ
الجنوبي ،لكنها كانت في يوم من األيام عند خط االســتواء .أما أمريكا الشمالية
فقد كانت فيما مضى متصلة بأوربا وإفريقيا.

ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ
ال�شكل4حــواف الصفائح األرضيــة قابلة
لالنطباق بعضها على بعض ،مثل
المجزأة.
لعبة الصورة
ّ

اســتنتج إذا كانــــت الصفائــح
تتحرك ،فما الــذي يحدث برأيك
في مناطــق الحدود التــي تفصل
بينها؟

تجربة عملية الصفائح األرضية

ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية

حاليا أشعة الليزر وصور األقمار االصطناعية لقياس الحركة الصغيرة
تســتخدم ًّ
للصفائح والتي تصبح مع الزمن مســافات كبيــرة .فإذا كانت صفيحة ما تتحرك
بمعدل 2سم في السنة ،فما المسافة التي تقطعها الصفيحة في  1000سنة؟ وما
المسافة بعد  10ماليين سنة؟

ما أجزاء األرض التي تكون الغالف الصخري؟
49

ﺣﺪود اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ
معا بحدود الصفائﺢ .وتؤدي حركتها الدائمة إلى توليد
تســمى مناطق التقاء الصفائﺢ ً
قوى تؤثر في سطﺢ األرض في مناطق الحدود بين الصفائﺢ ،وفي بعض الحدود تكون
هذه القوى كبيرة لدرجة تؤدي إلى تكون الجبال.
وفي مناطق حدود أخرى تتكون حفر انهدام ضخمة ذات نشاطات بركانية .وفي مناطق
حدود ثالثة تتكون صدوع ضخمة .والصدوع كسور كبيرة في الصخور بفعل حركتها.
هــذه الحركة يمكنها أن تســبب حدوث الزالزل .يوضﺢ الشــكل  5أنواع الحركات
المختلفة للصفائﺢ.

ال�شكل صفائـــﺢ األرض يمكـــن
أن تتقــارب أو تتباعــد ،أو
تتحرك متحاذية.

الش ال تتحرك الصفائﺢ متباعدة نتيجة قوى الشــد التي تؤثر فيها في
اتجاهين متعاكسين .يوضﺢ الشــكل  6ما يحدث عندما تستمر قوى الشد في مباعدة
تكون قشــرة جديدة في الفجوات
صفيحتين إحداهما عن األخرى .ومن نتائﺞ التباعد ّ
الناتجة عن الحركة .ومع اســتمرار التباعد على هــذه الحدود تتكون فجوات جديدة
تدريجيا بالصهارة المندفعة من الســتار ،ومع الزمن تبرد الصهارة المتكونة في
تمتلئ
ًّ
الفجوات لتكون قشرة جديدة.

الصفائﺢ المتباعدة :عندما تتباعد الصفائﺢ تتكون قشــرة جديدة
تمﻸ الفراغ بينها .وتكون القشــرة
الجديدة أقل كثافــة من الصخور
تكون في الغالب
المحيطة لذلــك ّ
مرتفعا.
ﻇهرا
ً
ً

áë«Ø°U
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جانبيا )االنزالقيــة( :عندما تتحرك الصفائﺢ
الصفائﺢ المتحركة
ًّ
متحاذية تتسبب في وقوع الزالزل التي تستمد قدرتها التدميرية من
التحرير المفاجئ للطاقة المختزنة
في منطقة الحدود.
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الصفائــﺢ المتقاربة  :عندما
تتقــارب الصفائــﺢ تــؤدي
القــوى الناتجــة إلى تكوين
جبال مثل جبــال األنديز في
أمريكا الجنوبية.
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الوديان الخسفية
ال�شكل 6

�أ

تقوس علوي

القرشة القارية

الغالف الصخري

الصهارة

حر ا

أل
محر

تندفع الصهارة أثنــاء حركتها من
القــرة األرضية إىل أعىل مســببة
تشققات يف أجزائها الصلبة.

الب

ب
نطاق اهندام

وديان خسفية

بحرية فكتوريا
املحيط اهلندي
بحرية تنجانيقا

كلمنجارو

بحرية مالوي

د

مع تباعد أجــزاء القــرة بعضها عن الشــكل  6عندما تتباعد صفيحتان قاريتان
تتكون وديــان خســفية .وإذا
بعض ،تنزلق ألــواح صخرية كبرية إىل
استمر التباعد واتصل احلوض
أسفل مكونة نطاق اهندام.
اخلسفي بشــاطئ بحر فإن املياه
تتدفق إىل احلوض اخلسفي.
تندفــع الصهــارة يف مناطــق
ج
التكــر والضعــف يف قــاع
مياه حميط
احلوض اخلســفي ،ومع مرور
الزمن يتوسع الفراغ املتكون بني
مكو ًنا ً
حميطا
اجلزأين املتباعدين ّ
يتوسع باستمرار ،ويمكن رؤية
مع زيادة التباعد والتوســع يتكون بحر
املراحــل األربع هلذه العملية يف
ضيق أو بحرية
الشكل املرفق هنا.
يمتد االهنــدام العظيم يف رشق
إفريقيا مسافة 5600كم بشكل
موا ٍز لســاحل إفريقيا الرشقي،
ويمثل هــذا االهنــدام املرحلة
الثانية من مراحل تكون املحيط
األربع ،وإذا استمرت عمليات
اخلســف يف االهندام اإلفريقي
فإن اجلزء الرشقــي من إفريقيا
سينفصل يف النهاية عن اليابسة
يف النهاية يتكون حوض حميط ،وظهر حميط
الرئيسة.
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تقــارب حميطي-حميطــي تقــارب صفيحتــني
حميطيتني يســبب ﻏطﺲ الصفيحة األعىل كثافة
مكونــة أخاديد عميقة يف أماكن التقاء الصفائﺢ،
فتتدفق الﻼبة بجانب األخاديد وتتكون جزر.

تقارب ﻗاري-ﻗاري تتميز الصفيحتان القاريتان
بتســاوي كثافتيهام وهي أقل مــن كثافة صخور
الســتار الواقعة أســفلها .نتيجة لذلك تنطوي
الصخــور وتلتوي مكونة سﻼســل جبلية مثل
اهلمﻼيا.

تقارب حميطي -ﻗاري عندمــا تصطدم صفيحة حميطية
مع صفيحة قارية فإن الصفيحــة املحيطية األكثر كثافة
تنزلق أسفل الصفيحة القارية مكونة الﱪاكني.

ال�شكل هنــاك ثﻼثـــة أنواع مــن الحدود
المتقاربة.

تحدث عملية تباعد الصفائﺢ وتكون القشــرة الجديدة أسفل المحيط في أماكن
معينة منه .و مع تكون القشــرة المحيطية الجديدة وتحركها مبتعدة عن وســط
المحيط ،تبرد وتزداد كثافتها.
الش ال عندما تتحرك الصفائــﺢ المتقاربة وتتصادم مع بعضها
البعض تسمى حدو ًدا تصادمية وتنشــأ عن ذلك عدد من الظواهر ،كما ترى في
الشــكل  .٧وتعتمد نتيجة االصطدام على كثافة كل من الصفيحتين المتقاربتين.
المكونة لقاع المحيط أو القشرة المحيطية أكثر كثافة
وفي العادة تكون القشــرة
ّ
من القشرة القارية المكونة للقارات.
فإذا تصادمت صفيحتــان قاريتان وكانت كثافتاهما متســاويتين وأقل من كثافة
الســتار الموجود تحت الصفائﺢ ،أدى هذا التصادم إلى اندفاع القشرة إلى أعلى
طي
وتحدبها .كما ينتﺞ عن تصادم الصخور بهذا الشكـل قوى ضغط تؤدي إلى ّ
تكون جبال.
الصخور في كلتا الصفيحتين وينتﺞ عن ذلك ﱡ

في بعض األحيان يكون الطي شديدً ا لدرجة أن الطبقات ينثني بعضها فوق بعض
تما ًما وتنقلب .ومع تعرض طبقات الصخور إلى الطي والكســر فإنها تندفع إلى
أعلى مكونة الجبال .إن أعلى سﻼســل جبلية في العالم ،وهي الهمﻼيا في قارة
معا.
آسيا ،ال تزال قممها ترتفع إلى أعلى نتيجة تصادم صفيحتين قاريتين ً
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 الش عندما تقترب صفيحة محيطية مع صفيحة محيطية أو قارية ،فإن
الصفيحة األكثر كثافة تنثني إلى أسفل الصفيحة األخرى ،تسمى هذه العملية ﻏوص
الصفائﺢ .وعندما تنثني الصفيحة فإنها تغطﺲ في الســتار .ونتيجة لذلك ال تستمر
القشرة األرضية في النمو .ومع تكون قشــرة جديدة في مناطق االنهدام )التباعد(،
تغطﺲ مادة القشرة القديمة بدورها في الستار عند مناطق ﻏوص الصفائﺢ.


الش ال 
 إضافة إلى تحرك الصفائﺢ متباعدة ومتقاربة يمكنها
أن تتحــرك متحاذيــة .فيمكن مث ًﻼ أن تتحرك صفيحة نحو الشــمال بينمــا تتحرك الصفيحة
المجاورة لها نحو الجنوب .في هذه الحالة تســمى الحدود بين الصفيحتين حدو ًدا تحويلية.
وعندما تؤثر قوتان متوازيتان في اتجاهين متعاكســين في كلتا الصفيحتين ينشــأ عن ذلك ما
يسمى قوى القﺺ التي تتسبب في تكوين زالزل وصدوع في منطقة التماس بين الصفيحتين
الطارق.
كما في الشكل  .٨قال تعالى:
و من األمثلة على الحدود التحويلية منطقة البحر الميت.
ﻟﻤﺎذا ﺗﺘﺤﺮك اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ؟
المبينـة على خرائط األرض كما في الشكـلين 5،٤
من خـﻼل مﻼحـظـتك للصـفائﺢ ّ
ترى أنها كبيرة .ولتحريك شيء كبير بهذا الحجم يتطلب األمر كمية هائلة من الطاقة.
فمن أين تأتي القوة المحركة للصفائﺢ؟ إن ســبب حركــة الصفائﺢ معقد ،وال يزال
الجيولوجيــون يحاولون التوصل إلــى فهم آليتها .وحتى اﻵن وضــع العلماء عدة
تفســيرات ُيعزى معظمها إلى قوة الجاذبية األرضية .لكن الجاذبية تسحب األجسام
نحو مركز األرض والصفائﺢ تتحرك بشــكل متواز على سطﺢ األرض فكيف يمكن
أن تؤدي الجاذبية إلى تحريك األجسام على سطﺢ األرض؟
إحدى النظريات التي تفســر حركة الصفائﺢ هي تيارات الحمل في الســتار .تتولد
تيارات الحمل في أي مادة نتيجة الختﻼف كثافة قوامها بين مكان وآخر .وفي منطقة
الســتار يعود اختﻼف الكثافات إلى التســخين ﻏير المنتظم الذي يؤدي إلى حركة
المواد بشــكل دائري ،انظر الشــكل  .٩وتفترض هذه النظرية أن الصفائﺢ تتحرك
بوصفها جز ًءا من الحركة الدورانية لمادة الستار.

ال�شكل عندما تتحرك صفيحتان
متحاذيتين بمحــــاذاة
األخرى فــإن إحداهما
تحتـــك باألخـــرى،
وتنشــأ بينهمــا قــوى
قﺺ ،وينتــﺞ عن ذلك
حركة مفاجئة تؤدي إلى
وتكون
حدوث الزالزل
ّ
الصدوع.

 ال�ش الش

الخطوات
 .١أحضر قطعتيــن )إصبعين( من
حلويات طرية ومتماسكة ومرنة.

 .٢أمســك إحــدى القطعتين من
طرفيها  ،ثم قــم بالضغط عليها
بكلتا يديك.
 .٣ســجل مﻼحظاتــك فــي دفتر
العلوم.

 .٤أمســك بالقطعة األخــرى وقم
بسحبها بلطف من كﻼ الجانبين.

 .5ســجل مشــاهداتك فــي دفتر
العلوم.

التحليل
شدا  ،وفي
  .اأ  أحدثت ًّ
ً
تضاﻏطا؟
أيهما أحدثت
 اش كيف ينطبــق ذلك على
حدود الصفائﺢ؟
 ا
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التسخين ﻏير المنتظم للستار
يسبب تيارات الحمل.

ال�شكل تتضافر تيــارات الحمل وقوة
الدفع وقوة السحب لتحريـك
الصفائﺢ.

 ش ال
ُيحــدث الدفــع مرتفعات في
أماكن في وسط المحيط.

تؤدي تيارات الحمل الهابطة إلى سحب الصفيحة المحيطية الغاطسة إلى أسفل.

ال�شكل تتميز قمــم الجبــال الحديثة
)-١0أ( بكونها مرتفعة ،وذات
نهايــات مدببــة ،أمــا الجبال
القديمــة )-١0ب( فتكــون
قممها منبسطة قليلة اإلنحدار.

اأ

ب

5٤

ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺒﺎل
مــن أفضل الرحﻼت التي يرﻏــب فيهما معظم الناس الرحلة إلــى الجبال؛ حيﺚ توفر
قممها المرتفعة مشــاهد جميلة .وأعلى قمة جبلية على األرض هي قمة إفرســت في
جبال الهمﻼيـــا في هضبة التبت  ،والتي يبلﻎ ارتفـاعها أكثر من  ٨٨00متر فوق سطـﺢ
البحر .أما في المملكة العربية السعودية فيزيد ارتفاع قمة جبل السودة على  ٣000متر.
ويوجد على األرض أربعة أنواع من الجبال هي :الكتل الصدعية ،والمطوية ،والناهضة،
ويكون جبا ً
ال تختلف في الحجم.
والبركانية ،وكل نوع يتكون بطريقة مختلفة
ّ
 الل يمكن أن تكون الجبال وعرة ذات قمم عالية مكســوة بالثلﺞ ،أو تكون
مســتديرة مكســوة بالغابات وتحوي وديانًا صغيرة وجداول .وتعتمــد وعورة الجبل
على اســتمرار أو توقف عملية تكوينه .فجبال الهمﻼيا ً
مثﻼ ما تزال ترتفع بمقدار بضعة
سنتمترات كل ســنة ،بينما تو ﱠقف تكون العديد من الجبال القديمة منذ مﻼيين السنين،
وهي اﻵن في طور التﺂكل بسبب تعرضها للحت بالعوامل الجيولوجية ،انظر الشكل .١0
 الكل الش أول أنواع الجبال التي ستدرســها هي الجبال التي تتكون
نتيجــة انزالق الكتل المتصدعة .تذكر أن قوى الشّ ــد تتولد فــي منطقة حدود الصفائﺢ
المتباعدة وتؤدي إلى تكون صدوع وحفر انهدام .تتكون جبال الكتل المتصدعة من كتل
صخرية ضخمة مثنية ومنفصلة عن الصخور المجاورة بصدوع .وعند تعرضها لقوى شد
قمما ووديانًا ،انظر الشكل .١١
من جهتين متقابلتين تنزلق كتل كبيرة إلى أســفل مكونة ً
ومن أمثلتها جبال سييرا نيﭭادا في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية.

ل

ج لك ال إذا أمســكت قطعة حلوى بين يديك وبدأت بسحبها
من كلتا الجهتين سوف تتكون تشققات على سطحها .وبالطريقة نفسها عندما
تتعرض الصخور لقوى شــد تتكون الصدوع .وتمتاز الصخور الســطحية عن
الصخور في باطن األرض بأنها هشــة .لذلك عند تعرضها لقوى شد فإن كت ً
ﻼ
كبيرة منها تتحرك على طول الصدوع.
اﻵن ،أمســك بقطعة مســطحة من الصلصال من طرفيها بين يديك ،ثم اضغط
عليها برفق إلى الداخل .ســتﻼحﻆ أن قطعة الصلصال تنثني ثم تتراكب بعضها
مشابهة طي الصخور وثنيها ﱢ
ﹲ
مشكلة الجبال المطوية
عملية
فوق بعض .تســبب
ﹲ ﱠ
على سطﺢ األرض.



ال�شكل قبــل تعرضهــا لقــوى الشــد تكون
الصخور مستوية ،وبعد تعرضها للشد
تنفصل كتل كبيرة وتنزلق بشكل مائل
بطريقة تنشأ عنها وديان وقمم جديدة.

ال�شكل الطريق المقصوصة في المنطقة كشف
صخورا مطوية .
ً

ال ال إذا ســافرت على طريق يمر عبر الجبال فقد ترى طبقات
الصخور المطوية التي ستذكرك بما حدث لعينة الطين عندما عرضتها للضغط،
انظر الشكل  .١٢إن تأثير قوى ضغط شــديدة بسبب حركة صفيحتين قاريتين
إحداهمــا نحو األخرى يضغط الصخور من كﻼ الجانبين .ويســبب ذلك طي
وثني الصخور وتشــكل الجبال المطوية .فالجبال المطوية جبال تكونت نتيجة
طي طبقات الصخور عند تعرضها لقوى الضغط.

تكون اﳉبال املطوية؟
ما نوع القو التي تسبﺐ ﹼ

جبال زاجروس جبال مطوية نشــأت بتأثير قوى الضغــط الناجمة عن تقارب
صفيحة أوراسيا والصفيحة العربية .تعد جبال زاجروس أطول سﻼسل الجبال
في الهضبة اإليرانية فهي تمتد عبر شمالها الغربي وتستمر في العراق.
ال الش تعد جبال الروكي الجنوبية في كولورادو والمكسيك ً
مثاال
على هذا النوع من الجبال الشــكل  .١٣تتكون الجبــال الناﻫضة عندما تعمل
قوة من باطن األرض على دفع القشرة إلى أعلى .ومع الزمن يتم تعرية طبقات
الصخور الرســوبية فتتكشــف الصخور النارية والمتحولة التي تقع أســفلها.
قمما ومرتفعات
وبدورها تتعرض الصخور الناريــة والمتحولة للتعرية مكونة ً
حادة.

ال�شكل جبال الروكي الجنوبيــة أحد األمثلة
على الجبال الناهضة.
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الجبال البركانية عندما تتدفق الالبة منصهرة ساخنة على سطح األرض تتكون الجبال
ٍ
شــكل مخروطي يسمى
تكون
البركانية .ومع مرور الزمن يؤدي تراكم طبقات الالبة إلى ّ
الجبل البركاني ،انظر الشكل  .14ويعد الجبل األبيض في المملكة العربية السعودية ً
مثااًل
على هذا النوع من الجبال ،حيث تمثل قمته أحدث الفوهات البركانية في منطقة خيبر.

ال�شـكل14تتشــكل الجـبــال
البـركانية من تراكم
الالبـــة والرمـــاد
البركاني عبر الزمن.

وتتكــون بعض الجبال البركانيــة عندما تغطس صفيحة محيطية داخل الســتار في مناطق
الغوص أســفل صفيحة أخرى ،فتنصهر مكونة صهارة كثافتها أقل من الصخور المجاورة
لها فترتفع الصهارة ببطء حتى تصل إلى سطح األرض .وتتدفق الالبة والرماد على السطح،
لتكون الجبال البركانية.
وتتراكم ّ
الجبال البركانية تحت البحار علمت ســابقًا أن الجبال البركانية تتكون على اليابسة،
لكن هل تعلم أن هذه الجبال تتكون أيضا في قاع المحيط؟

الفوهة هــذا اجلزء يشــبه الزبدية
وحييط بالفتحة.عادة ترتاكم الالبة
هنا قبل أن تتدفق عىل املنحدر.
اجلبل األبيض بمحافظة خيرب

األنبوب تتدفق الصهارة بشــكل
رأيس خالل شــق من الصخور
يسمى األنبوب.
حجرة الصهارة الصهارة التي اندفعت
إىل أعــى متــأ جتاويف كبــرة حتت
الربكان .هذه التجاويف تسمى حجرة
الصهارة .يف بعض احلاالت تقوم حجرة
صهارة واحدة بتغذية عدة براكني .
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الفتحة مع صعود الصهارة
إىل أعــى خــال األنبوب
تصــل إىل الســطح خالل
جزء يســمى الفتحة ،وقد
تتكون فتحــات جانبية من
األنبوب الرئيس.

الصهارة خليــط مصهور
حــار من املــادة الصخرية
والغازات.



























يشكل ثوران البراكين تحت الماء ً
جباال في قاع البحار .وفي النهاية ،إذا تدفقت
كمية كافية من الﻼبة ،فإن هذه الجبال تنمو لتصل إلى سطﺢ البحر .فجزر هاواي
مثﻼ هي قمم جبال بركانية ضخمة تمتد فوق سطﺢ مياه
المحيط الهادي .
ً
الشكل 15





تكون جزر ﻫاواي؟
أي أنواع اﳉبال ﹼ








أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ

درست سابق ًا منشأ قوى الضغط التي تســبب ثني صخور القشرة أثناء عمليات
بنــاء الجبال .لكن توجد قوة أخرى تعمل على إبقــاء الجبال أعلى من المناطق
المحيطة بها .فمث ً
قطعا خشبية مختلفة السمك في الماء ،فستطفو
ﻼ إذا وضعت ً
الخشبية السميكةفوق الماء أكثر من القطع األقل ً
سمكا .وفي هذه الحالة
القطع

تعادل )توازن( قوى الطفو في المــاء قوى الجاذبية ،وتتصرف الجبال الجليدية

الطافية بطريقة مشابهة لما يحدث في قطعة الخشب؛ فعندما تنصهر تلك الجبال
تفقد جز ًءا من كتلتها فترتفع إى أعلى في الماء .انظر الشكل .١6

ال�شكل جزر هاواي سلســلة من الجبال
البركانية ،تكونــت وامتدت من
ســطﺢ المحيط الهــادي .حيﺚ
بــدأت بتدفــق الﻼبة علــى قاع
المحيــط ومع مــرور الوقت زاد
حجم الجبل البركانــي ،وارتفع
فوق سطﺢ الماء.

ال�شكل 6التــوازن يجعل قشــرة األرض
تتصرف بنفــﺲ طريقــة الجبال
الجليديــة )الجليديات( ،فعندما
أجزاءمن الجبال الجليدية
تنصهر
ﹲ
يقل وزنها فتطفو أكثر مندفعة إلى
أعلى.
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الﻌﻠــوم

ﻋﺒﺮ الﻤواﻗﻊ اﻹلﻜﺘﺮوﻧية

اﳉبال الﱪكانية

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عﱪ شبكة
اإلنرتنت
للبحــﺚ عــن معلومات حــول اجلبال
الﱪكانية.

�ش اجمع أكبر قــدر من صور
الجبال البركانية .ارسم خريطة كبيرة
للعالم  ،وضع الصــور في مواقعها
الصحيحة .استنتﺞ بعض المعلومات
عن الجبال البركانية وأثرها في البيئة
من حولها.

وهناك عملية توازن مشــابهة في األرض؛ بنا ًء عليها يطفو الغﻼف الصخري
لﻸرض فوق جزء من الستار يشبه المادة البﻼستيكية ويدعى الغﻼف اللدن.
لوحﻆ تأثير التوازن في البداية بجوار السﻼسل الجبلية الكبيرة  ،فقد وجد أن
سمك القشرة أســفل الجبال أكبر من سمكها في أي مكان آخر .وكما تستمر
الجبال في االرتفاع فإن قاعدة الجبال تســتمر في الهبوط ضمن الستار فيزداد
سمك القشرة تحت القارات .وقد أشار الله تعالى في كتابه الكريم إلى بديع قدرته
في خلق الجبال ،قال تعالى:
األنبياء.

 ال
 .٢كيف يمكن أن يسبب ارتفاع القشرة األرضية ميﻼن
 ش ال ا الش
الشواطىء؟ هل تتوقع أن الشواطئ سترتفع بالمقدار
قبل  ٢0000سنة كانت أمريكا الشمالية مغطاة بصفيحة
نفسه؟ وضﺢ إجابتك.
ثلجيــة ضخمة .تُرى ،كيف يؤثر الغطــاء الجليدي على
القشرة األرضية؟ وماذا تتوقع أن يحدث عندما تنصهر؟
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

قبل  ١00ســنة ،الحﻆ الناس الذين سكنوا مناطق كانت
فيمــا مضى مغطــاة بالجليد وجود ﻇواهــر معينة ،منها
ميﻼن الشــواطئ القديمة التي يكــون ارتفاعها أعلى في
بعض المناطق وأقل في مناطق أخرىُ .ترى ،كيف حدث
ميﻼن هذه الشواطئ؟
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

 .١يدفع وزن الجليديات قشرة األرض إلى أسفل .ماذا
تتوقع أن يحدث عندما ينصهر الجليد؟

5٨


الش
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ا ش

 .1ش كيف توفر املوجات الزلزالية معلومات عن
مكونات باطن األرض؟
 .2ا أمثلة عــىل أماكن ﲢدث فيها األنواع الثﻼثة
من حركة الصفائﺢ.
ً
حجام.
 .3ش طبقة األرض الداخلية األكﱪ
  .٤طبقــات األرض من األكثــر كثافة إىل األقل
كثافة.
  .5بني اللب الداخﲇ واللب اخلارجي ،وبني قوة
الدفع وقوة السحب.
تتكــون نتيجة تأثري قوى
 .6اش نوع اجلبال التي
ّ
الضغط عىل الطبقات الصخرية.
 .٧ش كيفيــة تكــون اجلبــال الناﲡة عــن الكتل
املتصدعة.
تكون الﱪكان.
 .٨ش كيفية ّ
 .٩الك ال رتب سﻼســل اجلبــال اﻵتية من
األحدث إىل األقدم :األبــﻼش ،اهلمﻼيا ،روكي.
ً
علام بأن جبال اهلمﻼيا هي األكثر وعورة  ،وقممها
انحدارا ،وجبال األبﻼش هي األقل وعورة
أشــد
ً
انحدارا.
وقممها أقل
ً
 الا
  .1٠ا اعمل خريطة مفاهيم لسلسلة
تكون اجلبال املطوية.
أحداث تصف ّ
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الﺘﺠوية والﺘﻌﺮية وأﺛﺮﻫﻤا
اﻟﺘﺠﻮﻳﺔ

هل الحظت يو ًما وجود أخاديد في الشوارع أو أرصف ًة متكسرةً؟

اﻷﻫﺪاف
�

تحدد العمليات التي تؤدي إلى تكسر
الصخور.

�

توضﺢ كيف تكونت التربة.

�

تصف آثار التعرية.

�

تصف العمليــات التي تؤدي الى تغير
البنية الكيميائية في الصخر.

�

تحدد عوامل التعرية.

اﻷﻫﻤية

تتكــون التربة عندما تتفتــت الصخور ويتغير
تركيبهــا الكيميائي .والتربة موطن للعديد من
المخلوقات الحية .ومعظــم النباتات تحتاج
إلى التربة لكــي تنمو .وتســاهم التعرية في
تشكل سطﺢ األرض.

ﻣﺮاﺟﻌة الﻤفﺮدات
ا اش رطوبة ﲪضية هلا رقم
هيدروجيني أقل من .5٫6

الش حيـــدث الرتسـب عندما ال
تستطيع التعرية نقل ما ﲢمله.

الﻤفﺮدات الﺠﺪيﺪة
• التجوية

• التعرية

• التجوية امليكانيكية • حركة الكتل األرضية

• التجوية الكيميائية • احلت
• الرتبة
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www.ien.edu.sa

• اجلريان السطحي

عندما تسير الســيارة فوق أخدود في الشارع ،أو عندما تسير أنت فوق رصيف
مكسور فســتعرف أن صﻼبتها ليست كما يجب أن تكون .إن وجود الحفر في
الشوارع وتكسر األرصفة يشيران إلى أن المواد تتغير بعوامل الطبيعة .والتجوية
عملية سطحية ميكانيكية أو كيميائية تؤدي إلى تفتت الصخور إلى قطع صغيرة.

فالتجمد واالنصهار واألكســجين فــي الهواء ،وحتى النباتــات والحيوانات
جميعها يمكن أن تؤثر في استقرار الصخور وثباتها .إنها من العوامل التي تسبب
تجوية الصخور على سطﺢ األرض وتحويلها إلى تربة في بعض الحاالت.

اﻟﺘﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

عندما ينكسر الرصيف فهذا يعني أن قطعة إسمنت كبيرة قد تكسرت إلى قطع صغيرة
دون أن يطرأ تغير على تركيب أو هوية اإلسمنت نفسه .فهو قد تفتت فقط إلى قطع
صغيرة .وهذه العملية مشابهة للتجوية الميكانيكية .فالتجوية الميكانيكية تكسر
الصخور إلى قطع صغيرة دون أن تغير تركيبها الكيميائي .ويكون تركيب القطع
الصغيرة مماث ً
ﻼ لتركيب الصخر األصلي ،انظر الشكل  ،١٧ومن أسباب التجوية
الميكانيكية تجمد الماء والنشاط الحيوي للمخلوقات الحية.
ال�شكل قوى التجوية الميكانيكية تكسر الصخور إلى قطع.

صف كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت قطــع صغيرة من الجرانيت نتجت عن
تجوية ميكانيكية؟

يتســرب الماء إلى الشــقوق .وكلما كانت
الشقوق أعمق وصل الماء إلى عمق أكبر.

يتجمد الماء ويتمدد ويؤدي ذلك إلى توسع
الشقوق.

ال تنخفــض درجة الحرارة في بعض األماكــن إلى درجة تؤدي إلى تجمد
الماء ،وعندما ترتفع درجة الحرارة ثانية ينصهر الجليد ،فتؤدي عملية تجمد الماء

ينصهر الجليد ،وإذا انخفضت الحرارة إلى ما
دون درجة التجمد مرة أخرى تتكرر العملية.

ال�شكل يؤدي الماء مع الزمن إلى كسر
الصخور.

تكســر الصخور .ولكن كيف يحدث ذلك؟ عندما يسقط المطر أو
وانصهاره إلى ّ

ينصهر الجليد ،يتخلل الماء في الشــقوق الموجودة في الصخور .وإذا انخفضت
درجة الحرارة إلى ما دون التجمد فإن بلورات الجليد تتشــكل .ومع ازدياد حجم

حيزا أكبر مما يأخذه الماء الســائل؛ فالماء حين يتجمد تتباعد
هذه البلورات تأخذ ً

جزيئاته .وهذا التمدد يؤدي إلى تولد ضغط على الصخر .وعند وجود قوى كافية،
يتشقق الصخر ،وفي النهاية ينكسر ،انظر الشكل .١٨

وضﺢ كيف يعمل اﳉليد عىل تفتيﺖ أو تكسري الصخور؟
ال الا تسبب النباتات والحيوانات تجوية ميكانيكية ً
أيضا ،حيﺚ

تنمو النباتات في أماكن تبدو ﻏير مﻼئمة ،وتنمو جذورها عميقًا داخل الشقوق في
الصخور حيﺚ تتجمع المياه .انظر الشكل  ١٩ومع نمو الجذور ،تصبﺢ أكثر ً
سمكا

ال�شكل تعمـل جــذور األشجار على
تفتيت الصخور.

وطو ً
ال ،وتؤدي إلى توليد ضغط على الصخور ،ومن ﹶث ﱠم كسرها .وتعمل السناجب

والحيوانات األخرى التي تحفر داخل األرض على تجوية الصخور .فعندما تحفر
الحيوانات داخل الرســوبيات أو الصخور الرسوبية الطرية فإنها تكسر الصخور،

كما أنها تدفع بعض الصخور والرســوبيات إلى السطﺢ ،حيﺚ يسود نوع آخر من
التجوية ُيسمى التجوية الكيميائية.
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ال�شكل تــؤدي التجويــة الكيميائية إلى
تغييــر التركيـــب الكيميائــي
للصخور والمعادن.

العناﴏ املكونة للفلسبار

العناﴏ املكونة للكاولﲔ





وضﺢ كيــف يختلــف معدن
الكاولين عن الفلسبار؟

 الش

 الكل

عندما تتفاعل بلورات الفلسبار مع حمض الكربونيك يتكون معدن الكاولين.

اﻟﺘﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
تحدث التجويــة الكيميائية عندما يتغيــر التركيب الكيميائي للصخــور .هذا النوع من
تأثيرا في المناطق االســتوائية؛ ألنها مناطق رطبة ،ودرجة حرارتها مرتفعة
التجوية أكثر ً
معظــم الوقت .وتكون التجوية الكيميائية بطيئة في الصحــارى ألن األمطار فيها قليلة،
وبطيئة في القطبين ألن درجة الحرارة فيها منخفضة .ويلخﺺ الجدول  ١معدل التجوية
تبعا للمناخات المختلفة .وأهم عاملين في التجوية الكيميائية هما األكسجين
الكيميائية ً
واألحماض الطبيعية.

ملاذا تكون التجوية الكيميائية ﴎيعة يف املناﻃق االستوائية؟

   ال
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اأ ال تتفاعــل بعــض الصخــور مــع
األحماض الطبيعية الموجودة في البيئة ،فعندما يتفاعل الماء
مع ثاني أكســيد الكربون الموجود في الهــواء أو التربة يتكون حمض
الكربونيــك ،الذي يســتطيع تغيير التركيــب الكيميائــي للمعادن في
الصخور ،كما هو موضﺢ في الشكل .٢0
كيميائيا مع العديد من
ومع أن حمض الكربونيك ضعيف ،إال أنه يتفاعل
ًّ
الصخور .ويتفاعل الخل مع كربونات الكالســيوم في الطباشير ويؤدي
إلى إذابتها .وبالمثل فإن حمض الكربونيك عندما يﻼمﺲ صخر الحجر
الجيــري أو الدولوميت أو الرخــام فإنه يتفاعل معهــا ويذيبها .وهناك
صخور أخرى تحدث فيها تجوية عندما تتعرض لحمض الكربونيك.

ال�شكل تنمو الحزازيات على الصخور
مسببة تجوية كيميائية لها.

اا الش أ
أحماضا يمكن أن تتفاعل مع الصخور.
ً
اأ ال تفرز جذور النباتات
تكون
وتقوم الكثير من النباتات بتكوين مادة تســمى ال ﱠتنين .ومع وجود الســوائل ﱢ
هذه المادة حمض التنيك ،فيقوم هذا الحمض بإذابة بعض المعادن في الصخور.
وعندما تــذوب المعادن ،يصبﺢ المتبقــي من الصخر ضعي ًفا ويتكســر إلى قطع
صغيرة .لذا عندما تشــاهد طحالب أو نباتات تنمو فوق صخر قم بإزالتها ،وسوف
تﻼحﻆ زوال لون الصخر في المناطق التي تتفاعل فيها أحماض النباتات مع بعض
معادن الصخر الشكل .٢١
صخرا أحمر ،فإنك
اأ اأش عندما ترى سيارات صدئة ،أو تربة حمراء ،أو
ً
تشاهد نتائﺞ عملية أكســدة ،وهي تأثير التغير الكيميائي الذي يحدثه األكسجين .
وعندما تتأكســد مواد ﻏنية بالحديد فإن تفاع ً
ﻼ
كيميائيا يؤدي إلى تكون صدأ على
ًّ
المادة .تتعرض الصخــور إلى التجوية بالطريقة نفســها .فعندما تتعرض معادنها
التي تحتوي على الحديد إلى األكســجين ،تتحول إلى مركبات هشة تشبه الصدأ،
ويؤدي ذلك بدوره إلى ضعف الصخر وتكسره.
وتتلون بعض الصخــور باألحمر أو البرتقالي عندما تتفاعــل المعادن الموجودة
فيها ،والتي تحتوي على الحديد مع األكسجين.

اﻟﺘﺮﺑﺔ

هل التربة هي فقط األوســاخ الموجودة أســفل قدميك ،أم هي شيء أكثر أهمية؟
التربــة خليط من مواد عضوية وماء وهواء وصخر تعرض لعمليات التجوية ،وهي
مواد مهمة لنمو النباتات .كما تتضمن التربة المواد العضوية المتحللة ومنها أوراق
وأﻏصان وجذور ومواد أخرى ،وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في تكون التربة.
الش اأش يوضــﺢ الجدول  ٢أن نــوع الصخر األصلــي الذي تعرض
للتجوية من العوامل المؤثرة في تكون التربةً .
فمثﻼ في المناطق التي يتعرض فيها
الحجر الجيري للتجوية الكيميائية تكثر التربة الطينية ؛ ألن الطين يبقى في المنطقة
بعد ذوبــان الحجر الجيري.أما المناطق التي يتعرض فيها الصخر الرملي للتجوية
فتتكون فيها تربة رملية.

الا
تحﺬير ال تنزع النظارة الواقية إال بعد
تنظيف المختبر وﻏسل اليدين.
 .1اســتخدم ﻗطارة لوضــع عدة
قطرات من الخل فوق ﻃباﺷير
وحجر جيري .وشــاهد النتائﺞ
بعدسة مكبرة.
 .2ضع عدة قطــرات من حمض
الهيدروكلوريﻚ المخفف %5
على طباشــير وحجــر جيري.
وشاهد النتائﺞ.
الل
 .1صـف أثـــر الـخـل وحمـض
الهيدروكلوريـك على الطباشير
والحجر الجيري.
 .2ابحﺚ عن نــوع الحمض الذي
يوجد في الخل.
ﺗﺠﺮﺑة ﻋﻤﻠية التجوية الكيميائية وامليكانيكية

ارﺟﻊ إلﻰ ﻛﺮاﺳة الﺘﺠارب الﻌﻤﻠية ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼة ﻋيﻦ اﻹﺛﺮاﺋية
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د ل الش تؤثر تضاريﺲ سطﺢ المنطقة في نوع التربة المتكونة فيها .ولعلك الحظت

نادرا ما تحوي تربة .ويعود السبب في ذلك إلى
أن المناطق الجبلية ذات الســفوح المنحدرة ً

أن فتات الصخور ينزلق إلى أسفل الجبل بشكل مستمر .وفي المقابل ترسب المياه والرياح-
في المناطق التي تكون فيها األرض منبســطة -رسوبيات ناعمة تساعد في تكون تربة سميكة.

ال يؤثــر المناخ ً
أيضا في تكــون التربة .فإذا تعرضت الصخور لتجوية فعالة ،فســوف

تتكون تربة ســميكة بسرعة .وهذا ما يحدث عادة في المناطق االســتوائية حيﺚ المناخ حار
ورطب .كما يؤثــر المناخ في كمية المواد العضوية في التربــة .فتربة الصحارى ً
مثﻼ تحتوي
كمية قليلة من المواد العضوية ،بينما توجــد كميات كبيرة من المواد العضوية في تربة مناطق

المناخ الحار والرطــب .وعندما تموت النباتــات والحيوانات تبدأ عملية التحلل بواســطة

تكون مادة قاتمة اللون تُســمى الدبال كما هو مبين في
البكتيريا والفطريات .ويؤدي ذلك إلى ّ
مقطع التربة في الشكل .٢٢ومعظم المواد العضوية في التربة دبال ،ويساعد الدبال التربة على

حفﻆ الماء وتوفير المواد المغذية التي تحتاج إليها النباتات للنمو.

ال تســتغرق عملية تجويــة الصخور زم ًنا معي ًنــا .وقد تحتاج التربة إلى آالف الســنين

تكــون التربة ،تصبﺢ مختلفة عن الصخر الذي تكونت منه.
حتى تتكون .وبمرور الزمن على
ّ

فالصخــر األصلي في التربة الحديثة هو الذي يحدد خصائﺺ التربة ،ومع اســتمرار التجوية
يزداد اختﻼف التربة عن الصخر األصلي .وتتكون تربة ســميكة مكتملة التكوين في المناطق

التي تؤثر فيها التجوية بشكل مســتمر لفترات زمنية طويلة .ولكي يحدث هذا فإن مادة التربة

يجب أال تتعرض للتعرية ،كما يجب أال تترسب رسوبيات جديدة فوق سطﺢ األرض بسرعة.
6٤

ال ال مــن األمثلــة الواضحــة على تأثير

المخلوقــات الحيــة فــي تطــور التربة ،األشــنات وهي
معا،
مخلوقات صغيرة مكونة من طحالب وفطريات تعيﺶ ً

وتتبادل المنفعة ،ونراها في الطبيعة على شكل بقع متعددة
األلوان تنمو فوق أﻏصان النبــات أو الصخور المنحدرة،
ال الش ال ل
وعندما تنمو األشــنات على الصخر تســتمد منــه المواد
--------------------------------------------------------------المغذية مما يؤدي إلى إضعاف الصخور وتفتيتها ،وتنشــأ
نتيجة هذه العملية طبقة رقيقة من التربة.

تكون التربة يمكن للعديد من النباتات كاألعشــاب
وبعــد ﱡ
واألشجار أن تنمو فيها .وتبدأ جذور هذه النباتات بدورها
--------------------------------------------------------------في تفتيت الصخــر األصلي .كما أن بقايــا النباتات الميتة
ومنهــا األوراق -تتراكم وتضيف المــواد العضوية إلىالتربة .وتعطي بعــض النباتات مواد عضوية للتربة أكثر من
 الش اأش�   شكل 
ﻏيرها .لذلك تكون التربة المتكونة تحت المناطق العشبية
ﻏنية بالمواد العضوية أكثر من التربة التي تتكون في الغابات.
ال الش

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
تخيــل أنك تنظر إلى واد كبيــر محفور بتأثير نهر طويل ،أو أنــك تنظر إلى ﻏروب
الشــمﺲ في منطقة صخرية شاطئية .إن مناﻇر كهذه أمثلة رائعة على جمال الطبيعة
التي أبدعها الله الذي خلق كل شــيء .لكن كيف تتكون الوديان الكبيرة واألقواس
المنحوتــة في صخور صلبة؟ تنتﺞ هذه الظواهر وﻏيرها عن تعرية ســطﺢ األرض.
فالتعرية هي تﺂكل الصخور أو الرســوبيات ونقلها ،وتحدث التعرية بفعل الجاذبية
والجليد والرياح والمياه التي تعمل على نحت سطﺢ األرض.

ال�شكل  تتكون التربة من طبقات
نشــأت بفعل التجوية،
وجريان الماء ،والمواد
الكيميائيــة ،ونشـــاط
المخلوقات الحية.

وضﺢ ما الــدور الذي
تلعبه المخلوقات الحية
الدقيقة في تطور التربة؟

اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ
الجاذبية هي القوة التي تســحب األجسام بعضها نحو بعض .كما تسحب الجاذبية
األرضية كل شــيء موجود على األرض نحو مركزها .ونتيجــة لذلك ،فإن المياه
تنحدر إلى أٍسفل الجبال ،والصخور تسقط نحو أسفل المنحدرات .وعندما تتحرك
يسمى
الصخور أو الرســوبيات نحو أسفل منحدر بســبب الجاذبية فقط فإن ذلك ﱠ
حركة الكتل األرضية .وتتحرك الكتل األرضية في أي مكان يوجد فيه تﻼل أو جبال،
كمــا يحدث ً
أيضا بجانب البراكين .وهناك أربعة أنواع من حركات الكتل األرضية:
الزحف ،والسقوط ،وانزالق الصخور ،والتدفق الطيني  ،انظر الشكل .٢٣
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حركة الكتل األرضية
الشكل  23عندما تؤدي قوة اجلاذبية
إىل ســقوط قطعة كبرية من الرتبة أو
الصخر إىل أسفل تل تدرجي ًّيا أو فجأة،
فإن ذلك مــا يســميه اجليولوجيون
حركة الكتل األرضية .وتشرتك عاد ًة
التجوية واملياه يف إحداثها .وترى هنا
عدة أشكال منها.

أ الزحف عندما تتحــرك الرتبـة
عىل املنحدرات ببــطء شديــد
إىل أسفل فإن حــركة الكتـل
األرضية هذه ُتسمى زحفا .وقد
مالت بعض األشجار يف الشكل
األيمــن تدرجي ًّيا بسبــب تأثري
ضغط الزحف يف جذوعها.

ج االنــزالق الصخري عندما
تتكســر الصخــور الواقعة
عىل جانب جرف أو جبل،
فإهنا تنهــار إىل أسفـل فيام
يسمى االنزالق الصخري.
واالنزالق الصخري كام يف
الشكل عن اليسار يمكن أن
حيدث دون سابق إنذار.
ب السقوط هذا اجلرف يبني تأثري االنزالق
األريض الذي يعرف بالسقوط .وعادة
ما حيدث السقوط بعد حدوث الزالزل
أو األمطار الغزيرة.
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د التدفق الطيني مدينة يظهر فيها الدمار الذي سببه النوع الرابع من
االنزالقات األرضية وهو التدفق الطيني .عندما تؤدي األمطار
الغزيرة إىل إشباع الرسوبيات يتكون التدفق الطيني عىل هيئة خليط
كالعجني من ماء ورسوبيات ويتحرك إىل األسفل.

الزحف العمليــة التي تحدث أثناء حركة الرســوبيات ببطء
نحو أسفل المنحدرات تُســمى الزحف  ،الشكل  .23ويسود
الزحف في المناطق التي يحدث فيهــا تجمد الماء وانصهاره
الشكل  .24فمع تمدد الجليد الناتج عن تجمد الماء في التربة
فإنه يدفع الرسوبيات إلى الســطح ،وعندما ينصهر الجليد في
التربة تتحرك الرسوبيات إلى أسفل المنحدر .وبمرور الزمن،
فإن الزحف يستطيع تحريك كميات كبيرة من الرسوبيات ،مما
دمارا لبعض األبنية والمنشآت األخرى.
يسبب ً






ال�س��قوط يحدث الســقوط عندما تتحرك كتلة من الصخور أو الرســوبيات إلى
منحنيا ،الشكل  .23ويحدث السقوط عادة في الطبقات
أثرا
ً
أسفل منحدر تاركة فيه ً
وكثيرا ما يحدث
السميكة المكونة من رسوبيات مفككة ،أو من الصخور الرسوبية.
ً
السقوط على المنحدرات التي تم حتها من أسفل ،كتلك الواقعة فوق قاعدة جرف
جرى حته بأمواج البحر .وهذا النوع من الســقوط قد يــؤدي إلى تدمير الكثير من
المنازل المبنية فوق الصخور الشاطئية.
االن��زالق ال�صخري هل يمكنك تخيل ماليين األمتار المكعبة من الصخور وهي
تنحدر مزمجرة إلى أسفل جبل بســرعة تزيد على 250كم/ساعة؟ هذا ما يحدث
في الواقــع أثناء االنزالق الصخري ،حيث تنفصل طبقات من الصخور وتنزلق إلى
أســفل .وعادة تتفتت هذه الصخور المنزلقة .وتؤدي هــذه العملية إلى تراكم قطع
كبيرة من الصخور أســفل المنحدر ،انظر الشكل 23ج .وفي بعض الحاالت يكون
للصخور المنزلقة أثر تدميري على المباني والقرى والطرق وحياة الســكان .ومن
ذلك ما حدث نتيجة االنزالق الصخري في جبل المقطم في القاهرة عام 2008م.
التدفق الطيني يحدث التدفق الطيني عندما يعمل الجليد المنصهر أو المطر على
إشباع الرســوبيات .والتدفق الطيني كتلة من الرسوبيات الرطبة المتدفقة إلى أسفل
منحدر ،انظر الشكل 23د .وتختلف التدفقات الطينية في حجمها وسرعتها ؛ فهناك
تدفق بطيء وسميك يســير عدة أمتار في اليوم ،وآخر أكثر سيولة يسير بسرعة تصل
إلى  160كم/ساعة .وهذا النوع األخير يكثر في بعض مناطق البراكين.

ما أبطأ نوع من حركات الكتل األرضية األربع؟






ال�شكل 24عندما تتجمد التربة ترتفع
دقائقهــا لألعلى .وعندما
تنصهــر المياه فــي التربة
تســحب قــوة الجاذبيــة
دقائق التربة لألسفل .وفي
النهاية ســتتحرك كميات
ضخمــة من التربــة بهذه
العملية.

حركة الكتـل األرضيـة يحدث
السقـوط واالنـزالق الصخري
عادة عند إشـــباع الرسوبيات
بالمــاء؛ حيــث يقــوم الماء
الموجود بين حبات الرواسب
برفــع الصخر والرســوبيات،
مما يسهل انزالقها .هل يمكن
أن تفكــر في طريقــة تحمي
بها المنحــدرات من االنزالق
الصخري والســقوط؟ وضح
ذلك.
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الجليد

ال�شكل25تتكــون الجليديــات فــي
المناطق الباردة

العلــوم

عبر المواقع اإللكترونية

تعرية اجلليديات وترسيبها

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب
شبكة اإلنرتنت
للبحث عن معلومات حول الرتسبات
اجلليدية والتعرية.
نشــاط ابحــث يف التعريــة اجلليدية،
وصف كيف تؤثر يف سطح األرض.
ال�شكل26تســتطيع الجليديات زيادة
عرض الوديــان وإعطاءها
شكل حرف . u
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يلعب الجليد فــي بعض األماكن دور عامــل التعرية .ففي
األماكن الباردة تكون كمية الثلوج التي تسقط أكثر من تلك
التي تنصهر .ومع مرور الســنين يتراكم الثلج ليشــكل كت ً
ال
ضخمة وســميكة من الجليد تدعى الجليديــات .وعندما
كافيا ،تنزلق على المنحدرات بفعل الجاذبية.
يصبح ُسمكها ً
ومع حركة الجليد على ســطح األرض فإنه يؤدي إلى تعرية
المواد من مكان  ،وترسيبها في مكان آخر.
وفــي الوقت الحالي تغطــي جليديات القــارات نحو  %10من مســاحة األرض
انظر الشــكل  ،25بينما توجد جليديات الوديان فــي الجبال التي ال تكون درجات
الحرارة فيها مرتفعة بشكل ٍ
كاف لصهر الجليد .وتتـــراوح سرعة حركة الجليديات
في الوديان الجليدية بين 1ســم /يوم ،إلى 2م /يوم ،وقد تصل إلى 200م/يوم في
أوج اندفاعها.
التعري��ة بفع��ل الجليد تســتطيع الجليديــات تعرية الصخــور تحتها بإحدى
طريقتين؛ األولى إذا كان الصخر به شقوق فيمكن أن يفتته الجليد إلى قطع يحملها
معه؛ فيسبب تعريته ببطء .والثانية :إذا تفككت الصخور إلى قطع فوق قاع المجرى،
فيمكن أن تســحبها الجليديات على ســطح القاع فيؤدي ذلك إلى خدشها وحتها.
ومن النتائج الواضحة لتعرية الجليديات للوديان أنها تؤدي إلى زيادة عرض الوادي
الذي يصبح شكله كحرف  Uباللغة اإلنجليزية ،انظر الشكل .26
التر�س��يب بفعل الجليد تقوم الجليديات ً
أيضا بالترســيب؛ فمع انصهار الجليد
الثابت في مكانه أو في أســفل الوديان أو على أطرافها ،تقوم الجليديات بترســيب
حمولتها على شــكل رواســب جليدية .وما يميز هذه الرســوبيات أنها خليط من
حبيبات مختلفة االقطار ،يختلف مقاســها بين حجم حبيبــات الطين الصغيرة إلى
الجالميد.

اﻟﺮﻳﺎح

عندما تتحرك الرياح فوق رســوبيات طرية
حبيباتها بحجم الغرين )الطمى( أو الرمل
فإنها تحمــل معها جز ًءا من حباتها الناعمة
تاركــة وراءها الحبــات الكبيــرة التي ال
تستطيع رفعها .كما تستطيع الرياح الحاملة
للرمال حت الصخــور التي تمر بها ،وهذا
بالب ﹾري أو الحﺖ .وعندما تمر الرياح على جسم ﻏير منتظم مثل
ما ُيســمى ﹶ
صخر أو تجمع للنباتات فإنها تتباطأ وترسب حمولتها .وإذا استمرت عملية
كثـــيب رملي ،كالذي يظهر في الشكل  .2٧ومع استمرار
الترسيب يتكون
ّ
حركتها تقوم الرياح بدفع حبات الرمل في الكثيب وتنقله بالكامل من مكان
إلى آخر.

اﻟﻤﺎء

تســمى حركة الماء الذي يجري على ســطﺢ األرض الجريان الســطحي.
و ُيعد الجريان الســطحي عام ً
خصوصا إذا تحركت
ﻼ رئيســ ًا في التعرية ،
ً
المياه بسرعة كبيرة الشــكل  .2٨وكلما زادت سرعة المياه زادت مقدرتها
على حمل المواد .ويتحرك الماء فوق ســطﺢ األرض بعدة طرائق  ،إحداها
تحدث عند هطول األمطار على ســطﺢ منحــدر ،حيﺚ تتحرك المياه على
شــكل طبقة رقيقة  ،ويســمى هذا الجريان الصفائحي .ويمكنك مشاهدة
هذا النوع عندما تســكب الماء على سطﺢ سيارة .وعندما تسير المياه حول
وتكون الجــداول الصغيرة .ومع الزمن ،تتعمق
حواجز فإنها تصبﺢ أعمق
ﱢ
هــذه الجداول وتتحول إلى أخاديد .وهذه الجــداول واألخاديد هي النوع
الثاني من طرائــق جريان المياه ،وهي أقدر على تعرية ســطﺢ األرض من
صفائحيا.
الماء الذي يجرى جريانًا
ًّ

ّأما النوع الثالﺚ والشــهير من طرق جريان الميــاه فهي األنهار .وقد تكون
األنهار صغيرة بحيﺚ تستطيع القفز من فوقها ،أو كبيرة تصلﺢ لسير البواخر
الضخمة  ،ففي المناطق الجبلية تجري األنهار بسرعة كبيرة لدرجة تستطيع
تكون الشــﻼالت .وعندما تترك
معها قطع الصخور
ً
وخصوصا في مناطق ّ
األنهار الجبال وتســير نحو المناطق المنبســطة فإن سرعتها تنخفض .وقد
بحت الصخــور على أحد الجوانب
تتحرك األنهار يمي ًنا
ويســارا  ،فتقوم ّ
ً
وترسيبها على الجانب اﻵخر.

يكون كثبا ًنا رملية.
ال�شكل نقل الرياح للرمال ّ
ومــع حركــة الريــاح فــوق الكثيب
الرملــي ،تتحرك رماله وتســقط فوق
الجهة األخرى .وبهــذه الطريقة يقوم
الكثيب بالهجرة فوق األرض.

ال�شكل تحمل الســيول واألنهــار المياه التي
حت الصخور.
تعمل على ّ

6٩

�شكل ش اأ تعد األنهار مــن أهم عوامل حت
ســطﺢ األرض .فبمرور فترات زمنية طويلة يســتطيع النهر
ويكــون وديانًا
بقوتــه الكبيــرة أن يقطع الصخــور الصلبة
ّ
ضخمة .كما تقوم األنهار بتشــكيل سطﺢ األرض عن طريق
ترسيب فتات الصخور .فعندما يصل النهر إلى بحر أو بحيرة
فإن سرعته تنخفض وتترسب حمولته على القاع .وهذا النوع
من الرسوبيات يشكل ما يسمى الدلتا ،مثل دلتا نهر النيل في
مصر.
ال�شكل منطقة الرسوبيات الثﻼثيــة
الشــكل الموجودة عند مصبات األنهار
تســمى الدلتــا .وتعــد التربة فــي هذه
المناطق أكثر أنواع التربة خصوبة

أﺛﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
تشــترك جميع عوامل التعرية في تشكيل سطﺢ األرض ،فتنتقل الصخور والرسوبيات
من مكان ترســيبها إلى مكان آخر .وفي األماكن التي تُزال منها المواد تتكون الوديان
واألخاديد .بينما يتكون في أماكن الترسيب الدلتا والكثبان الرملية ومظاهر أخرى.

 ال
ل ك� ش اأ ال  ال

ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

لعلك ذهبــت يو ًما في رحلة داخل الوطــن أو خارجه ،
أرضا
ومــررت بمناطق فيها مزارع  .قد تكون شــاهدت ً
مهيأة لزراعة
جرداء أو زُ رعت حديثًا .ربمــا كانت التربة ّ
محصول ما مثل الذرة أو القمﺢ أو الفاصولياء .فهل تؤثر
التعرية في حقول الزراعة؟

 .١الحﻆ الصورة ،واكتب وص ًفا لها في دفتر العلوم.

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
الطبقة العلويــة في معظم أنواع التربــة لونها داكن أكثر
من الطبقات الســفلية ؛ ألنها تحتــوي على مواد عضوية
أكثــر .وهذه الطبقة هي التي تتم تعريتها أو ً
ال .كيف تظهر
الصورة دالئل على ذلك؟

٧٠

 .٢اســتنتﺞ لماذا يكون لبعض المناطق لون داكن أكثر
من األخرى؟ وما أعلى نقطة في الحقل؟
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ش كيف تتعرض الصخور للتجوية امليكانيكية؟
ش عاملني من عوامل التجوية الكيميائية.
ش كيف يعمــل ﲪــض الكربونيك عــىل ﲡوية
الصخور؟
ش أربعة من عوامل التعرية .أي هذه العوامل أﴎع
وأﳞا أبطأ؟ وضﺢ إجابتك.

 .5ش متى تقوم األهنار برتســيب الرسوبيات؟ ومتى
تقوم األهنار بحت الصخور؟

  .6بني التجوية امليكانيكية الناﲡة عن اجلليد والتجوية
امليكانيكية الناﲡة عن نمو اجلذور.

 .٧ش كيف تتكون الرتبة؟

 .٨الك ال

 كيــف يؤثــر المناخ فــي معــدل كل مــن التجويةالميكانيكيــة ،والتجوية الكيميائيــة؟ وما العﻼقة بين
هذين النوعين من التجوية ؟

يحت الرســوبيات ويرسبها
 لماذا يقوم النهر الذي كان ّعلى جوانبه بقﺺ الصخور وتكوين أخاديد كبيرة؟

 الش
 .٩إذا قـامـــت الريـاح بتعـرية منطقـــة بمعـدل  ٢مم كل
سنة ،ثم ترسيبها يف منطقة أصغر بمعدل  ٧مم كل سنة،
فكم يكــون انخفاض املنطقــة األوىل بعد مرور ٢000
سنة؟ وكم يكون ارتفاع املنطقة الثانية عندها مع افرتاض
استمرار عملية احلت والرتسيب باملعدل نفسه ؟

٧1

نموذجا وابتكر
ا�صنع
ً
توازن القشرة األرضية
األهداف
تالح��ظ نتائــج تــوازن
القرشة األرضية.
تتوق��ع ما حيدث لألجسام
الطافية عندما تنقص كتلتها
أو تزداد.

المواد واألدوات
ّ
•ثالث قطع خشبية أبعادها
 5سم×  5سم×  2سم .
•وعــاء بالستيــكي أبعــاده
10سم ×  35سم ×  15سم
•ماء
•قلم ختطيط
•مسطرة

إجراءات السالمة

سؤال من واقع الحياة
ينص مبدأ توازن القشــرة األرضية

على كونها تطفو فوق طبقة الوشــاح
األكثر كثافة منها ،وهذا يشبه الطريقة

التي تطفو بها األجســام فوق الماء.
ماذا تتوقع أن يحدث عندما تزيد كتلة

الجسم الطافي ،أو عندما تنقص؟

نموذجا
اصنع
ً

.

1قرّر ما الجســم (أو األجسام) الذي ستستخدمه في الطفو على سطح الماء

.

 2ماذا تالحظ عندما ُتغير من كتل األجسام الطافية؟ وكيف تسجل تأثير زيادة

.

 3ما كمية الماء التي ستستعملها؟ وما المشاكل التي ستصادفك إذا كان لديك

.

4هل ستعمل أي قياسات إضافية ،أو ُتسجل أي بيانات أخرى؟

ً
أواًل .كيف يمكنك أن ُتنقص أو َتزيد كتلته؟
كتلة األجسام الطافية أو إنقاصها؟

كمية كبيرة جدًّ ا ،أو صغيرة جدًّ ا من الماء ؟
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منطقيا؟
ال  بجميع الخطوات التي خططت لها في هذه التجربة .هل الخطوات مرتّبة ترتي ًبا
ًّ
 بين نموذج خطتك ونماذج الطﻼب اﻵخرين.



تأكد من موافقة معلمك قبل بدء تنفيذ التجربة.

اﺧﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذﺟﻚ



امﻸ الصندوق بكمية مناسبة من الماء.



ضع الجسم األول الذي قررت أن تبدأ به في الماء .الحﻆ ما يحدث ثم سجل بياناتك.



تابــع تنفيذ قائمــة الخطوات التي ّ
خططت لها بالترتيــب للحصول على بيانات زيادة الكتلــة أو إنقاصها .والحﻆ
نموذجك ،وسجل جميع البيانات ذات العﻼقة في دفتر العلوم.

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ



ش ماذا يشبه الجسم األول الذي اخترته؟ ما المستوى الذي ارتفع إليه الماء عندما وضعته في الصندوق؟ وكيف
زدت كتلته؟ وكيف أنقصتها؟
ل ماذا يحدث لحجم كل من جزء الجسم المغمور والجزء ﻏير المغمور )الطافي( عندما ُتنقﺺ كتلته؟


 ل ماذا يحدث لحجم الجزء المغمور في الماء والجزء البارز فوق الماء عندما تزيد كتلة الجسم الطافي؟
 ش مﻼحظاتك حول حجم جزء الجســم الطافي وحجم الجزء المغمور في الماء .ما مقدار الجزء ﻏير المغمور
منه؟ و كيف يشبه ذلك العمليات التي تحدث في األرض؟



ببياناتﻚ

اعمل ملص ًقا توضﺢ فيه ما تعلمته عن توازن
القرشة األرضية .ملعرفة املزيد ارجع إىل دليل
املهارات العلمية يف مصادر الطالب التعليمية.

٧3

أرﻗــــام

ﻗياﺳية ﻓﻲ الﻌﻠوم

الﺠـﺒــــال
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ..
 اأ اأ شش   الل د  ال
يبلﻎ طول ﻇهر وســط المحيط الذي يلتف حــول العالم تحت المحيط
المتجمد الشمالي والمحيط الهادي حوالي 65000كم.
يشــكل هذا الطول أربعة أضعاف طول سلســلة جبال األنديز والروكي ش  ششل   
والهمﻼيا مجتمعة.
ال     اش

 اأ  ش  اأ ال  الل يعتقد
الجيولوجيون أن جبال عسير  -وهي جبال ناهضة  -قد
تكونت منذ ما يزيد على  500مليون عام ،وهي ال تزال
تتعرض لعوامل التعرية والتجوية والترسيب منذ نشأتها
وحتى اﻵن .هذه الجبال العريقــة هي جزء من تكوين
جيولوجي يمتد بمحاذاة شاطئي البحر األحمر الشرقي
والغربــي ،وقد كان هــذا التكوين متصــﻼ قبل مئات
مﻼيين السنين ،ثم شطره البحر األحمر عند بدء نشأته.
� 6   شك  شش عندما ثار بركان
تحت الماء بالقرب من شواطئ أيسلندا .تشكلت هذه الجزيرة
بطول ١٫6كم وبارتفاع  ١٨٣متر أي بارتفاع بناء ذي  55طاب ًقا.
 الش
الطابق الواحد يف البناء؟

بنا ًء عىل األرقام الســابقة مــا هو ارتفاع

ا 
وحدد موقعه
ابحﺚ عبر المواقع اإللكترونية عن جبل من اختياركّ ،
على الخريطة ،ثم ارسم الجبل والمنظر من قمته بافضل دقة ممكنة.
٧٤

دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﺼﻞ

6

ﻣﺮاﺟـﻌــﺔ اﻓـﻜـﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺴــﺔ

اﻟﺪرس اول ﺣﺮﻛة ﺻفاﺋﺢ اﻷرض

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ الﺘﺠوية والﺘﻌﺮية وﻧﺘاﺋﺠﻬﻤا

ُ .1ي ﹶق ﱠسم باطن األرض إلى أربع طبقات :اللب الداخلي،

 .1تتضمــن التجوية جميع العمليــات التي تؤدي إلى
تفتيت الصخور.

ُ .2يعتقــد أن معظم مادة اللب الداخلي واللب الخارجي
تتألف من الحديد ،ويعتقد أن اللب الخارجي موجود
في الحالة السائلة ،واللب الداخلي في الحالة الصلبة.

 .2أثناء التجوية الميكانيكية تتكسر الصخور إلى قطع
أصغر نتيجة تعرضها للعمليات الفيزيائية.

واللب الخارجي ،والستار والقشرة.

 .3تتألــف صفائﺢ األرض من أجزاء من القشــرة األرضية
والجزء العلوي المتصلب من الستار ،وهي تتحرك فوق
طبقة تشبه البﻼستيك في طبيعتها  ،تسمى الغﻼف اللدن.
معــا؛ فتبتعــد إحداها عن
 .٤تتحرك صفائــﺢ األرض ً
األخرى ،أو تقترب منها ،أو تتحرك بمحاذاتها.
 .5تسهم كل من تيارات الحمل في الستار والقوى الناتجة
عن حركته الدورانية ،في حركة الصفائﺢ األرضية.
 .6تتشكل الجبال بسبب عمليات الرفع ،وتتنوع الجبال
تبعا لعمليات الرفع ،فإمــا أن تكون جبا ً
ال صدعية أو
ً
مطوية أو بركانية أو ناهضة.

 .3تتغير المكونات الكيميائيــة للصخور أثناء التجوية
الكيميائية.
 .٤تنشــأ التربة مع الزمن من تجوية الصخور .وتشمل
عوامل تشكل التربة :الصخر األصلي ،والتضاريﺲ،
والمناخ ،وتأثير المخلوقات الحية.
 .5التعرية هي إزالة الصخور أو الرسوبيات من مكانها
ونقلها إلى مكان آخر.
 .6تشمل عوامل التعرية ًّ
كﻼ من الجاذبية والجليديات
والرياح والماء.
 .٧تقوم عوامل التعرية بنقل الصخور والرســوبيات،
وترسبها عندما تنخفض طاقتها الحركية.
 .٨يحدد كل من التعرية والترسيب شكل سطﺢ اليابسة.

ﺗﺼﻮر اﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
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6
اشا ادا

أ.

أجﺐ عن األسﺌلة التالية :

 .1أي أجزاء لب األرض يعتقد العلماء أنه سائل؟
 .2ﹺض ﹾمــن أي نوع من الجبال تصنف جبال عســير في
المملكة العربية السعودية ؟

 .3أي نوع مــن الجبال يتكون في المناطق التي تضغط
فيها الصخور بعضها على بعض؟

استخدم كل مصطلحين مما يلي في جملة علمية مفيدة :

 .٤التجوية الكيميائية – التجوية الميكانيكية

 .6الجريان السطحي – الجريان الصفائحي
 .٧حركة الكتل -التجوية الميكانيكية
 .٨التجوية – التجوية الكيميائية

 ا
اختر اﻹجابة الصحيحة فيما يلي:

 .٩أي أجزاء األرض أكبر؟

٧6

الغﻼف الصخري

ب .الغﻼف اللدن

جـ .اللب الداخﲇ

د .الستار )الوشاح(

 .11أي القوى تسبب تقارب الصفائﺢ؟
أ.

الشد

ب .الضغط

جـ .القﺺ

د .التوازن

 .12أي القوى تسبب تباعد الصفائﺢ؟
أ.

الشد

ب .الضغط

جـ .القﺺ

د .التوازن

 .13أي نوع من حركة الصفائــﺢ األرضية تحدث عند

 .5التعرية – التجوية

أ .القرشة
ب .الستار

 .1٠صفائﺢ األرض هي قطع من :

جـ .اللب اخلارجي
د .اللب الداخﲇ

الحدود التحويلية؟
أ.

تقارب الصفائﺢ

ب .تباعد الصفائﺢ

جـ .ﻏوص الصفائﺢ

د .انزالق الصفائﺢ بعضها بجانب بعض

يكون وديانًا على شــكل
 .1٤أي عوامل التعرية التالية ّ
حرف U؟

أ.

الرياح

ب .املياه

جـ .اجلليد

د .اجلاذبية

6
 .15أي األماكــن التالية تكون فيهــا التجوية الكيميائية
أكثر ً
نشاطا؟

أ .الصحارى
ب .اجلبال

 .23الش ال اشرح كيف تعمل مياه األنهار على
تكوين الوديان ،وكيف ّ
تشكل الجليديات وديانًا على
شكل حرف .u

جـ .املناطق القطبية
د .املناطق االستوائية

   .2٤فرضيــة حــول كيفية عمــل الميــاه العميقة
والجليديات الضخمة على تعرية الصخور.

 .16عندما يتحد ثاني أكسيد الكربون مع الماء يتكون:

 .25شًّ 
كﻼ مــن الكثبان الرملية والدلتا والرواســب
الجليدية وفق العوامل التي ترسبها.

أ .كربونات الكالسيوم جـ .ﲪض التنيك
ب .ﲪض الكربونيك د .ﲪض اهليدروكلوريك
يكون الكثبان الرملية؟
 .1٧أي عوامل التعرية التالية ّ
أ .الرياح
ب .املياه

جـ .اجلاذبية
د .اجلليد

 .1٨وضــﺢ كيف تحدد ما إذا كان الجبل ما زال في طور
التشكل؟
 .1٩اســتنتﺞ كيف تتباطأ األمواج الزلزالية عند دخولها
الغــﻼف اللدن وعﻼم يــدل هذا حــول طبيعة هذا
الغﻼف؟

الك ال
  .2٠ماذا يحدث الرتفاع جزيــرة جرينﻼند عندما
تنصهر طبقة الجليد؟
ﱠ
 .21ش إذا أردت أن تعرف أن جب ً
تشــكل بفعل قوى
ﻼ
فعم تبحﺚ؟
الضغط ﱠ

  .22بين الجبال البركانية والجبال المطوية ،ارســم
ً
مخططــا لكل نوع من الجبــال ،وحدد األجزاء على
الرسم.

  .26ال ارســم خريطــة مفاهيم تبين فيها
األنواع المختلفة من حركات الكتل األرضية.
صورا من مجﻼت قديمة لعمل
 .2٧ش اســتخدم
ً
ملصق يوضﺢ األنواع المختلفة من التجوية والتعرية.
واعرض ملصقك على الصف.

اأ�ش  اأدا
 .2٨ل ج اســتخدم البوليســتيرين ،وألواح ورق
مقوى والطين لعمل نموذج إلحــدى الجليديات،
موضحــا فيه جــداول ماء تخرج مــن الجليديات،
ً
وحدد المناطق التي تحدث فيها التعرية والترسيب.
واعرض نموذجك على زمﻼئك.

 الش

 .2٩ش ال يقوم متســلقو جبل إفرست بالتسلق
حتى مخيم القاعدة الذي يقع على ارتفاع 5٤00م.
فإذا كانت قمة الجبل على ارتفاع ٨٨50م فما نسبة
ارتفاع المخيم بالنسبة الرتفاع القمة؟
٧٧

ا 

ال







استخدم الرسمين التاليين لﻺجابة عن السﺆالين  5و .6

اختر اﻹجابة الصحيحة في كل مما يلي:



شيوعا على سطﺢ األرض؟
 .1ما المعدن األكثر
ً
أ.

الكوارتز

ب .الكالسيت



جـ .الفلسبار



د .الجبﺲ



 .2ما المــادة الصلبة التي تتكون مــن أنماط متكررة من
الذرات؟
أ.

البلورة

جـ .الخام

ب .الحجر الثمين

د .الصخر

 .3ما الذي يغير الرسوبيات إلى صخر رسوبي؟
أ .التجوية والتعرية

جـ .التراص والتماسك

ب .الحرارة والضغط

د .االنصهار

 .٤ما نوع الصخور التي تتشكل عندما تبرد الصهارة؟

٧٨





 .5ماذا يحدث للضغط عند االنتقــال من باطن األرض
إلى سطحها؟
أ.

ينقﺺ

ب .ينقﺺ ثم يزداد

جـ .يزداد
د .يزداد ثم ينقﺺ

 .6مــاذا يحدث لدرجة الحرارة عنــد االنتقال إلى باطن
األرض؟

أ .رسوبية

جـ .متحولة

أ.

ب .كيميائية

د .نارية

ب .تنقﺺ ثم تزداد

ينقﺺ

جـ .تزداد
د .تزداد ثم تنقﺺ

ا


 .٧ما نوع الجبال التي تتكون عندما تؤثر قوى الشــد في
الصفائﺢ األرضية في اتجاهين متعاكسين؟
أ.

الكتل المتصدعة

ب .المطوية

جـ .الناهضة
د .البركانية

 .٨أي مما يلي يعد مثا ً
ال على التجوية الميكانيكية؟
أ.

الزحف

ب .اإلسفين الجليدي

جـ .األكسدة
د .االنزالق

ً
خليطا من صخور تعرضت للتجوية،
 .٩أي مما يلي يعد
ومواد عضوية وهواء؟
أ.

الدبال

جـ .المخلوقات الحية

ب .الصخر األصلي د .التربة


 .11ما أوجه االختﻼف بين الصخر والمعدن؟
 .12كيف تتشكل الصخور الرسوبية العضوية؟ أعط مثا ً
ال
عليها.

 .13فيم تختلف الصخور النارية الســطحية عن الصخور
النارية الجوفية؟

 .1٤كيف تتعرف المعادن من خﻼل خصائصها الطبيعية؟
 .15كيف تُســتخدم الموجات الزلزاليــة لمعرفة تركيب
األرض؟

 .16ما سبب حدوث الزالزل على حدود الصفائﺢ األرضية؟

 .1٠ما االســم العلمي الذي يطلق على كتلــة مؤلفة من
رســوبيات وماء عندما تتحرك علــى هيئة عجينة إلى

أسفل تل؟
أ.

الزحف

ب .انزالق الصخور

جـ .التدفق الطيني
د .التعرية

٧٩
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استخدم الرسﻢ التالي لﻺجابة عن السﺆال .1٧
ا  د
الش






 
 .21ما أهمية المعادن للمجتمع؟
 .22قارن بين انفصام المعدن ومكسره.
 .23أكمل الشكل التالي لتبين نوع الصخر الذي سيتكون

 .1٧اكتــب في الصناديق ما يحدث عنــد كل نوع من أنواع
حركة الصفائﺢ.

استخدم الصورة التالية لﻺجابة عن السﺆال .1٨

بفعل الحرارة والضغط في كل حالة مما يلي.

الجرانيت
الحجر الرملي
الحجر الجيري

حرارة وضغط
حرارة وضغط
حرارة وضغط

 .2٤لماذا يجب أن تعالﺞ الخامات بعد تعدينها؟
 .25مــا الفرق بين الصخــر الجرانيتي النــاري والصخر
 .1٨مستعي ًنا بالصورة ،وضﺢ كيف تتحرك الكثبان؟
 .1٩ما أثر المناخ في تشكل الدبال؟
 .2٠ما نوع الرسوبيات التي تنقلها الرياح؟

البازلتي الناري؟

 .26قارن بين لب األرض الداخلي ولبها الخارجي.
 .2٧كيف توصلنا إلــى أن اللب الخارجــي لﻸرض في
الحالة السائلة ؟

٨٠

ا


 .2٨قارن بين التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية.
 .2٩كيف تؤثــر دورات التجمــد واالنصهار علــى التجوية
والتعرية؟

استخدم الرسﻢ التالي لﻺجابة عن سﺆال .3٠

ÜQ
o ós JCG

 .3٠وضــﺢ بالتفصيل نوع التجوية التــي حدثت ،وصف نوع
البيئة التي حدثت فيها.
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الو

ﻣﺎ وراء ارض

ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
رواد اﻟﻔﻀﺎء وﻗﺒﺎﺋﻞ اﺳﻜﻴﻤﻮ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ؟

٨2

يي� األوي Inuit ه ا بال األصكيو   ة ال ال�صا 
األ الص   الرن ال�صري )1900( اأص عا اأريك ص  الاري
البي   ال   صا ا را رية  لأصا الحو
يها ل ريصا لريا ال�صالية ال�صي ال  اأصر عا ا
هوأل الا ص ه األأة با عا رية اة ا رة اأار
رر  عو ا اأريكا األا  ه الية البصية
اعا الا األأريك 
  األأة ا ية الي الصري لوا الاية اأ صويا 
ل  عون ا��رن رية اأ��ر ألال��ة اأ اا  األأية ا
صي ه الية الي اا ي  ا وا اية ية الون أل
 ع ا  رة ارار الاية لرة اوا الاية احوة 
الرية ص اليو  ي اأوا الر ا يا ر را الصا

ارﺟﻊ إلﻰ أي ﻣﻮﻗﻊ إلكﺘرونﻲ لﻠبحﺚ عﻦ ﻓكرة أو ﻣﻮﺿﻮع يﺼﻠﺢ لﻤشروع ﺗﻨﻔﺬه ﺑﻨﻔﺴﻚ.

وﻣﻦ الﻤشروعات الﻤﻘﺘرﺣة ﻣا يﻠﻲ:

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ الﺴــاعات الﻤاﺋية الﺘﻲ صﻨﻌﻬا الﻌرب
ﹶﻌرف الﺘﻄﻮر الﺰﻣﻨﻲ لﻼﺧﺘراعات،
ﹰ
· الاري�� ﺗ ﱠ
إلــﻰ اﺗﺼاﻻت الراديﻮ ،وﺑﺪﻻت الﻔﻀاء واألدوات الﻤﺴــﺘﺨﺪﻣة ﻓﻲ ﺗﻮﻗــﻊ الﻄﻘﺲ وﻏيرﻫا.
وعﻤل ﻣﺨﻄﻂ زﻣﻨﻲ لﺘﻄﻮر اﻻﺧﺘراعات.

· ال البحﺚ عﻦ ﻣﻬﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳة الﻄﻘﺲ ،ﺛﻢ الﻤﻘارنة ﺑيﻦ ﺧﺼاﺋﺺ ﻛل ﻣﻬﻨة وﺗاريﺨﻬا.
وﺗﺼﻤيﻢ وﺑﻨاء ﺗﻠﺴكﻮب ﺑﺴيﻂ ﻓﻲ أﺛﻨاء دراﺳة دور الﺘﻘﻨية ﻓﻲ ﻣﺴاعﺪة الﻌﻠﻤاء
· الية ﺑحﺚ
ﹸ
عﻠﻰ اﺳﺘكشاف الﻔﻀاء البﻌيﺪ.

صا ��ال�ص ��اﺑحــﺚ عبــر الﻤﻮاﻗــﻊ اﻹلكﺘرونية عﻦ
الﺨﺼاﺋﺺ الﻄبيﻌية لﻠشــﻤﺲ والﻄاﻗة الﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬا .ﺛﻢ ارﺳﻢ
ﹰ
ﺗﻮﺿيحيا لﻠشﻤﺲ ،ﻣبي ﹰﻨا عﻠيﻪ األﺟﺰاء الﻤﻬﻤة.
ﻣﺨﻄﻄا
ﹼﹰ

٨٣

الـفـ�صـل

7

الغالف اجلوي يف حركة دائمة
تـ���ؤ ّدي �إىل تغيــ��ر م�ستمــ��ر يف
الطق�س.

الغــالف
الجوي المتحرك

الدرس األول

الغالف الجوي والطق�س
الفكرة الرئي�س��ة يوفر الغالف

الجوي الغازات الالزمة للحياة،
ويقــي المخلوقات الحية أشــعة
الشــمس الضــارة .كمــا يوزع
الحرارة والرطوبة حول األرض،
ويعكس الطقس الحالة الســائدة
للغالف الجوي.
الدرس الثاني

الكتل والجبهات الهوائية
الفكرة الرئي�س��ة يتغير الطقس
سريعا عندما تدخل كتلة هوائية
ً
مختلفة منطقة ما.

ً
عا�صفا؟
ملاذا يبدو اجلو

األعاصير البحرية عواصف قوية تنشــأ فوق المحيطات ،ويمكن أن ت ِ
دمارا
ُحدث
ً
كبيرا عند وصولها إلى اليابسة .في يونيو 2007م انطلق إعصار «جونو» شرق بحر
ً
ً
العرب ليضرب ســلطنة عمان برياحه العاتية وأمطاره الغزيــرة ،محدثا في مناطق
عديدة منها خسائر
كبيرا.
ً
ودمارا ًَ
دفتر العلوم اكتب مقالة قصيرة لمجلة تحذر الناس فيها من خطر إعصار بحري قادم.
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ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
الﻐﻼف اﳉﻮي لــﻸرض اعمل مطوية
تســاعدك عــﲆ ﲢديد ما تعرفــه ،وما
تريد معرفته ،ومــا تعلمته عن الغالف
اﳉوي.

ي�� ور ر��ة الحرار �� يا
الا

ﺗﺆﺛر درﺟة ﺣــرارة الﻬﻮاء ﻓﻲ ﺣرﻛة ﺟﺰيﺌات الﻐاز.
وﻓﻲ ﻫﺬه الﺘﺠرﺑة ،ﺳﺘﻘﻮم ﺑرﻓﻊ درﺟة ﺣرارة الﻬﻮاء
ﺛﻢ ﺧﻔﻀﻬا ،وﻣﻼﺣظة الﺘﻐيرات الﺘﻲ ﺗحﺪث نﺘيﺠة
ﺣرﻛة ﺟﺰيﺌات الﻬﻮاء.
 .1اﻣﺴــﺢ ﺑﺈصبﻌﻚ ﻓﻮﻫة ﻗﻨيﻨة ﺑﻼﺳﺘيكية ﺑﻤﺰيﺞ
ﻣﻦ الﻤاء والﺼاﺑﻮن ﺣﺘﻰ
يﺘكﻮن ﻏشاء رﻗيﻖ ﻓﻮق
ﻓﺘحة الﻘﻨيﻨة.
 .2ﺿــﻊ الﻘﻨيﻨة ﻓــﻲ وعاء
ﻣﻤﻠــﻮء إلــﻰ ﻣﻨﺘﺼﻔــﻪ
ﺑالﻤــاء الﺴــاﺧﻦ ،وﻻﺣﻆ ﻣا يحﺪث لﻐشــاء
الﺼاﺑﻮن.
 .٣انﻘل الﻘﻨيﻨة ﺑرﻓﻖ إلﻰ وعاء ﻣﻤﻠﻮء إلﻰ ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ
ﹰ
ﻣحاﻓظا عﻠﻰ الﻐشاء الﺼاﺑﻮنﻲ
ﺑﻤاء ﺑارد ﺑﻪ ﺛﻠﺞ،
ﺣﺘﻰ ﻻ يﺰول .ﻻﺣﻆ ﻣا يحﺪث.
 .٤الﺘﻔكيــر الﻨاﻗﺪ ﹺصﻒ ﻣشــاﻫﺪاﺗﻚ ﻓــﻲ دﻓﺘر
الﻌﻠﻮم .وﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬه الﻤشــاﻫﺪات ،اﺳﺘﻨﺘﺞ
ﻣا الﺬي أد إلﻰ ﺗﻐير الﻐشاء الﺼاﺑﻮنﻲ ﻓﻲ ﻛل
ﺣالة؟

اﳋﻄﻮة 1

اﻃ ﹺﻮ ورقة بشكل طوﱄ مراع ﹰيا أن
تكون حافتهــا األمامية أقﴫ من
اﳋلفية 1٫٢5سم.

اﳋﻄﻮة 2

اﻃ ﹺﻮ الورقة عﲆ اســتقامتها
إﱃ ثالثة أقسام.

اﳋﻄﻮة ٣

اﻓﺘــﺢ الورقــة ،ثم قﺺ اﳊافــة اﳌطوية للجزء
العلوي مــن الورقة لعمل ثالثة ألســنة ،وضع
عناوين ﳍا ،كﲈ ﰲ الشكل.
ماذا
ماذا أريد ماذا
أعرف؟ أن أعرف؟ تعلمﺖ؟

حاليا ،وما
اﻗرأ واﻛﺘﺐ قبل قراءة الفصل ،اكتب ما تعرفه
ًّ
تريد معرفته عن الغالف اﳉوي ﲢﺖ األلسنة .وخالل قراءتﻚ
الفصل اكتب ما تعلمته عنه.

٨٥

أتهيأ للقراءة
اال�ستدالل
1

ّ
تتوصل إلى نتائج لم ُتطرح صراح ًة
أتعلم عندما تقوم بعملية االستدالل فأنت َّ
في النص ،وهذا يعني أنك تقرأ بين الســطور؛ فأنت تفسر الدالالت ،وتبني على
معرفتك الســابقة .يعتمد ُ
القراء على االستدالل؛ ولذلك فهم
الك ّتاب على قدرة ّ
ال يكتبون جميع التفاصيل.

2
وتنب ْه إلى الكلمات المظللة في أثناء قيامك بعملية
ّ
	أتدرب اقرأ الفقرة اآلتيــة َّ
االستدالل ،واستعن بجدول توجيه التفكير المرفق في التوصل إلى النتائج.
إن أشــعة الشمس تسقط
علــى األرض بشــكل
عمــودي فــي المنطقة
االستوائية ،وتسقط مائلة
مما
في المناطق القطبيةّ ،
يؤدي إلى تسخين األولى
بدرجة أكبر مــن الثانية.
ونتيجــة لهــذا التــوزع
غير المنتظــم للحرارة،
يتحرك الهواء الســاخن
من المناطق االســتوائية
نحــو المناطــق القطبية،
ويتحــرك الهــواء البارد
من المناطق القطبية نحو
المناطق االستوائية.

الن�ص

ال�س�ؤال

اال�ستدالل

ممـــا يؤدي إلى تسخين لمـــاذا تســـخن معـدل اإلشعاع
األولــــى (المنطقـــــة المنطقة االستوائية الشمســي على
وحدة المساحة
االسـتوائية) بدرجة أكبر بدرجة أكبر؟
أعـلــى؛ ممـــا
من الثانية
يؤدي إلى زيادة
التسخين.
يتحرك الهواء الساخن من
المناطق االسـتـوائيـــة
نـحــو المناطق القطبية،
ويتحـــرك الهواء البارد
من المناطق القطبية نحو
المناطق االستوائية

لمــــاذا يتحــرك يرتفــع الهــواء
الـهـــواء بهـــذه الساخـن القليل
الكثافـــة القادم
االتجاهـات؟
مــن المناطــق
االستوائية ليحل
محله هواء بارد
عالي الكثافـــة
مــن المناطــق
القطبية.

3
تمرن على مهارة االستدالل وأنت تقرأ هذا
	أطبق
ّ
ّ
الفصل؛ وذلك عن طريق تكوين االرتباطات بين األفكار
وطرح األسئلة .
86
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وي الرا ريها
ﹼ
رﻛﺰ عﻠﻰ األﻓكار الرﺋيﺴة عﻨﺪ ﻗراءﺗﻚ الﻔﺼل ﺑاﺗباعﻚ ﻣا يﻠﻲ:

1

ﻗﺒﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺼﻞ أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

•
•


اكتب (م) إذا كنﺖ مواف ﹰقا عﲆ العبارة.

اكتب (غ) إذا كنﺖ غﲑ موافق عﲆ العبارة.

ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺼﻞ ارجع إلى هذه الصفحة ،لتر إن كنﺖ قد غيرت رأيﻚ حول أي من هذه العبارات.

•
•
•

فبﲔ السبب.
إذا غﲑت إحد اإلجابات ﹼ

صحح العبارات غﲑ الصحيحة.
ﹼ

اسﱰشد بالعبارات الصحيحة ﰲ أثناء دراستﻚ.

بل الرا
 اأ 

البار

 الرا
 اأ 

توافرا في الغالف الجوي لﻸرض.
 1النيتروجين هو الغاز األكﺜر
ﹰ
 يوجد أغلب أوزون الغالف الجوي في طبقة التروبوسفير.
 توفر الشمس مصدر الطاقة الالزمة لدورة الماء في الطبيعة.

 عملية تصاعد الهواء الساخن وهبوط الهواء البارد هي العملية المسماة
التوصيل الحراري.
 يزداد ضغط الهواء في الغالف الجوي كلما ازداد االرتفاع.
 6ال تتأثر الرطوبة النسبية بتغير درجة حرارة الهواء.

 7يمكن للكتلة الهوائية أن تكتسب خصائﺺ المنطقة التي توجد فوقها من
حيث الرطوبة ودرجة الحرارة إذا استمرت فيها وق ﹰتا كاف ﹰيا.
 يرتفع الهواء ويبرد عندما يتدفق إلى مركز للضغط المنخفض.
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اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي واﻟﻄﻘﺲ

www.ien.edu.sa

اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ

اﻫﺪاف
�

ﺗﻮﺿﺢ سبب وجود ضغط للهواء.

�

مكونات الغالف الجوي.
ﺗﺼﻒ ﹼ

�

ﺗﻘارن بين طرق انتقال الطاقة على
األرض.
ﺗﺼﻒ كيفية ﱡ
تشكل األنواع المختلفة
من الغيوم ،وأنواع الهطول.

�

�
�

ﺗﺼﻒ كيــف تســبب الطاقة دورة
الماء في الطبيعة.

ﺗﻮﺿﺢ كيف تنشأ الرياح.

اﻫﻤﻴﺔ

تغﲑ
تســبب حركة الغالف اﳉــوي ﱡ
الطقس الذي يؤثر ﰲ حياتنا اليومية.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻔﺮدات
اﳍﻮاء :خليــط غــازي يشــكل
الغالف اﳉوي لﻸرض.

الﻐيﻮم :مناطق ﰲ الغالف اﳉوي
ﲢتــوي عﲆ قطــﲑات مــاء ،أو
بلورات جليد ،يمكن رؤيتها.

الحياة على سطح األرض غير ممكنة من دون الهواء .يقوم الﻐﻼف الﺠﻮي -وهو
طبقة الغازات المحيطة باألرض -بتزويد األرض بجميع الغازات الالزمة للحياة،
الضار لﻸشــعة فوق البنفســجية
إضافة إلى حماية المخلوقات الحية من التأثير
ﹼ
واألشعة السينية ،وفي الوقﺖ نفسه يقوم بامتصاص الحرارة وتوزيعها.
كان جاليليــو جاليلي(15٦٤م – 1٦٤٢م) ير أن الهــواء أكﺜر من مجرد فراغ،
بخالف االعتقاد الذي كان سائدﹰ ا في عصره .وإلثبات ذلﻚ قاس كتلة دورق مغلق
بإحكام ،ثم حقن فيــه كمية إضافية من الهواء ،ثم قــاس كتلته مرة أخر .ويبين
الشــكل 1أن كتلة الدورق الذي حقن بالهواء أكبر من كتلته قبل الحقن .اســتنتﺞ
جاليليو من تجربته أن للهواء كتلة ،لذا فهو يحتوي على مادة .أما اليوم فقد أصبح
معرو ﹰفــا للعلماء أن للهــواء خصائﺺ أخر ،منها أنه يخزن الحــرارة و ﹸي ﹾطلقها،
ﹰ
ضغطا بســبب وزنه .وتسهم جميع هذه الخصائﺺ  -مع
ويحمل البخار ،ويو ﹼلد
الطاقة القادمة من الشمس  -في تكوين الطقس اليومي لمنطقة ما على األرض.

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
ّ
ومما يعرفه العلماء ﹰ
أيضا عن الغالف الجوي أنــه يتأثر بالجاذبية؛ ألنه يتكون من
مــادة ،وله كتلة ،وهذا يبقيــه قري ﹰبا من األرض ،ويمنعه مــن االنفالت .وتصعب
ﹰ
ضغطا مسا ﹴو للضغط الداخلي
مالحظة الغالف الجوي أو اإلحساس به؛ ألنه يولد
وزن الغالف الجوي ﹶ
في جسم اإلنســان .و ﹸيعادل ﹸ
وزن طبقة ماء ﹸسمكها  10أمتار
الجوي خليط من غازات وماء ودقائق
تغ ﹼلف األرض .ويعتقد العلماء أن الغالف
ﱠ
تتكون من مواد صلبة وسائلة.
مجهرية الحجم ﱠ
ﻣكﻮنات الﻐﻼف اﳉﻮي؟
ﻣا ﹼ

اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺠﺪﻳﺪة
• الغالف اﳉوي

• اﳍبـــاء اﳉوي
• ال ﹸ
ﱰو ﹸبوسفــﲑ
• دورة اﳌاء
• الطقس
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• الرطوبة

• درجة الند

• الرطوبة النسبية
• اﳍطول

ال�صكل1

كتـــلة الــدورق
المحقون بالهواء
أكبر من كتلته قبل
الحقن.

دورق ﳏقون باﳍواء

دورق غﲑ ﳏقون باﳍواء

يتكــون الغــالف الجوي من عــدة غــازات ،أهمهــا النيتروجين N2
الاا
ﹼ
ﹼ
يشــكل النيتروجين  N2نحو  ،% ٧٨ويشكل
واألكســجين  O2بنسبة %٩٩؛ حيث
فتتكون من غازات
األكســجين O2نحو  ،% ٢1أما النســبة الضﺌيلة جدًّ ا المتبقيــة
ﹼ
مختلفة ،كما يوضحها الشــكل .2ومن بين هذه الغــازات الضﺌيلة التركيز غازات
مهما في الطقس .فبخار الماء الموجود بتركيز يتراوح بين  % ٤ – 0هو
تــؤدي ﹰ
دورا ًّ
تكون الغيوم واألمطار .و ﹸيعد غاز ثاني أكسيد الكربون  CO2ﹶ
الغاز
المســؤول عن ﹼ
الﺜاني من حيث األهمية؛ إذ تحتاج إليه النباتات بشدة من أجل عملية البناء الضوئي
وصنع الغذاء .كما يقوم غاز ثاني أكســيد الكربون  CO2بامتصاص الحرارة ،وبﺜها
من جديد في اتجاه سطح األرض .وهذه العملية مهمة جدًّ ا في المحافظة على دفء
كوكب األرض.
يتكون الﻬباء الﺠﻮي من مواد صلبة ،مﺜل الغبار واألمالح وحبوب
البا ال و
ﹼ
اللقاح ،ومواد ســائلة مﺜل القطيرات الحمضية .يدخل الغبار إلى الغالف الجوي
عــن طريق الرياح التي تقوم بحمل دقائق التربــة وبعﺜرتها ،أو بفعل البراكين التي
تقذف عند ثورانها كميات هائلة مــن الرماد البركاني في الهواء .وتدخل األمالح
إلــى الغالف الجوي عندما تتحــرك الرياح فوق المحيطــات .أما حبوب اللقاح
فتدخل الغالف الجوي مباشــرة من النباتات .وتضيف بعض نشــاطات اإلنسان
 ومنها حــرق الوقود األحفوري  -الهبا ﹶء الجوي إلــى الغالف الجوي .تعكسبعض دقائق الهباء الجوي  -ومنها تلﻚ التي تقذفها البراكين  -الطاق ﹶة الشمســية،
مما يؤثر في الطقس والمناخ األرضي.

اأص
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أرجــون ،%0٫0٣ CO2 ، %0٫٩٣
بخار مــاء  ، % ٤-0ومقاديــر قليلة
جــدًّ ا من النيون والهيليــوم والميﺜان
والكربتون والزينــون والهيدروجين
واألوزون.

ال�صكل

اصوص
وص

اأع ري
لأن

صاوص

ال�صكل

مقياس درجــة اﳊرارة باللون
األبيــض يوضــح درجــات
اﳊرارة ﰲ طبقة الﺜﲑموســفﲑ
واإلكسوسفﲑ.

( ºc ) ´ÉØJQ’G

يص

˚¢S

تختلف نســب الغازات في
الغالف الجوي ﹰ
قليال .فبخار
الماء مﺜ ﹰ
ال تتراوح نســبته بين
.% ٤ – 0

ﺣــﺪﹼ د مــاذا يحدث لنســب
الغازات األخر عندما ترتفع
نسبة بخار الماء؟

اﻟﺠﻮي
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻐﻼف
ّ
ﹸيقســم الغالف الجوي إلى طبقات ،كما هو موضح في الشكل .٣ويعتمد تقسيم
هذه الطبقات على تغيــر درجة الحرارة ،مع اختــالف االرتفاعات ،كما ﱠ
أن لكل
والستراتوسفير،
طبقة خصائﺺ مميزة،
ﹼ
تتضمن الطبقات الســفلى ﹸ
التروبوســفير ﹼ
بينما تتضمن الطبقات العليا الميزوسفير والﺜيرموسفير واإلكسوسفير.

ي
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طبـقـــــــة األأوزون  :O3يغـ ـ ـ ـلـ ـ ــف
األأوزون الموج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود فـ ـ ــي طبقـ ـ ـ ـ ــة

ال�ستـ ــراتو�سفيـ ــر األأر�ض ويحمي ـهـ ــا
من �أ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية.
وقد اكت�شف العلماء م�ؤخ ًرا �أن طبقة
األأوزون تتعر�ض للتدمير ،مما ي�سمح
لكميـ ــات متزاي ــدة من األأ�شع ـ ــة فوق
البنف�سجية بالو�صـ ـ ــول �إلى األأر�ض.
وت�سبب هذه اإلإ�شعاع ـ ـ ــات �سرطان ــات
الجلد ،كما ت�ؤثـ ــر في الب�صر .ت ـ ــرى،
مـ ــا الذي يمكن �أن تفعله حتى تق ــي
جلدك وب�صــرك عندمـ ـ ــا تكــون في
خارج المنزل؟

أمواج الراديو Am

طبقة األيونوسفري

ال�شكل4

تعكس طبقة األيونوسفير أمواج
الراديو.

التروبو�س��فير (الطبقة المتق ّلبة) ّ
إن طبقة التروبوســفير هي أقرب طبقات
ُ
الغالف الجوي إلى ســطح األرض .وتمتد إلى ارتفــاع  10كم ،وهي تضم ثالثة
أربــاع المادة الكلية الموجودة في الغالف الجــوي ،وتحوي تقري ًبا جميع الغيوم
يمتص الغالف الجوي بعض طاقة الشمس ،ويعكس جز ًءا
والتغيرات الطقســية.
ّ
منها إلى الفضاء ،إ ّ
ال ّ
أن  % 50من الطاقة الشمســية يخترق طبقة التروبوســفير،
فتصل إلى سطح األرض ،وتتسبب في تسخينه .يسخن الغالف الجوي المالمس
لســطح األرض بالتوصيل ،وهذا يعني َّ
أن معظم حرارة الغالف الجوي مصدرها
ســطح األرض؛ لذا َّ
فإن درجة حرارة التروبوســفير تكون غال ًبا أعلى عند سطح
األرض ،وتقل مع االرتفاع بمعدل  ْ 6.5س/كم تقري ًبا.
ما أهم خصائص طبقة الرتوبوسفري؟

ال�ستراتو�سفير تقع هذه الطبقة فوق طبقة التروبوسفير ،وتمتد من ارتفاع 10كم
ّ
إلى ارتفاع 50كم فوق سطح األرض (انظر الشكل .)3يتركز في هذه الطبقة معظم
يمتص أكبر كمية من األشعة فوق البنفسجية الصادرة من
األوزون الجوي ،الذي
ّ
الشــمس .ونتيجة لذلك تزداد درجة حرارة الستراتوسفير كلما ارتفعنا إلى أعلى.
ولوال وجود هذه الطبقة الغنية باألوزون لوصلت كميات كبيرة من األشعة الضارة
إلى األرض ،وسببت مشكالت صحية خطيرة للمخلوقات الحية.

الطبق��ات العليا تقع طبقة الميزوســفير فوق طبقة الستراتوســفير ،وتمتد من
ارتفاع  50كم إلى  85كم فوق سطح األرض ،وتعتبر أكثر طبقات الغالف الجوي
برودة الحتوائها على كمية قليلة مــن األوزون؛ تمكنها من امتصاص القليل جدًّ ا
من الحرارة ،لذا فهي أكثر طبقات الغالف الجوي برودة.

تلي ُ
طبقة الميزوســفير طبق َة الثيرموســفير ،وتمتد من ارتفــاع  85كم ـ  500كم
فوق سطح األرض .وترتفع درجة الحرارة في هذه الطبقة بشكل سريع لتصل إلى
أكثر من ˚1700س .وتقوم هذه الطبقة بتصفية أشــعة الشمس من األشعة السينية
وأشــعة جاما الضارة .ويسمى جزء من كل من طبقتي الثيرموسفير والميزوسفير،
طبق َة األيونوســفير (الطبقة المتأينة)؛ َّ
كهربائيا ،أي في
ألن ذراتها تكون مشحونة
ًّ
حالة أيونية ،نتيجة كثافة تصادم أشــعة الشــمس بالذرات .ولهــذه الطبقة أهمية
كبرى؛ ألنها تقوم بعكس أمواج الراديو  AMوإبقائها داخل الغالف الجوي ،انظر
الشكل .4
أما الطبقة األخيرة من الغالف الجوي فتحتوي على القليل من الذرات ،وتســمى
اإلكسوســفير .وتمتد هذه الطبقة من أعلى طبقة الثيرموسفير ،إلى أن تتالشى عند
حدود الفضاء الخارجي .وال يوجد فاصل واضح بين نهايتها وبين الفضاء.

90

ﻣﻴﺎه ارض
تســمى األرض عادة الكوكب المائي؛ ألن الماء يغطي  % ٧0من ســطحها ،ويوجد
في الحاالت الفيزيائية الﺜالث :الصلبة والسائلة والغازية ،لذا فقد يخزن في اليابسة
والمحيط والغــالف الجوي .ويوضح الﺠﺪول  1نســب وجود المــاء في حاالته
الﺜالث :في الحالة الصلبة على شكل ثلﺞ ،أو جليد في الغطاء الجليدي ،وفي الحالة
الســائلة في المحيطات والبحيرات واألنهار ،وفي الحالة الغازية على شــكل بخار
مــاء في الغالف الجوي .وللماء أهمية عظيمــة للمخلوقات الحية؛ كما قال تعالى:
]األنبياء.[٣0 :

ر الا تتحرك مياه األرض باســتمرار في دورة ال تتوقف تســمى دورة الﻤاء
)انظر الشــكل .)٥وتعد الشــمس مصدر الطاقة الرئيس لهذه الدورة .تمتﺺ الميا ﹸه
الموجودة في المحيطات واألنهار والبحيرات الطاق ﹶة الشمسية ،وتخزنها في صورة
حرارة .وعندما تصــل الطاقة المختزنة في الماء إلى درجــة كافية يتحول الماء من
الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ،ويطلق على هذه العملية اسم التبخر .يدخل بعدها
بخار الماء إلى الغالف الجوي.

يدخل الماء إلى الغالف الجوي ﹰ
أيضا عن طريق النباتات في أثناء عملية النتح .وعندما
يصعد بخار الماء إلى أعلى يبرد وتتباطأ حركة جزيﺌاته ،إلى أن يعود إلى الحالة السائلة،
لتكون الغيوم .ومع
وهذا ما ﹸيســمى بالتكﺜف .ثم تتحد قطيرات الماء المتكاثفــة ﹰ
معا ﹼ
معا يصبح وزنها أكبر مما يســتطيع الهواء حمله ،فتســقط
اتحاد المزيد من القطيرات ﹰ
على شكل هطول .ومرة أخر ﹼ
يتبخر جزء من هذه المياه ،وهكذا تستمر دورة الماء.
ﻓيﻢ ﳜﺘﻠﻒ الﺘبﺨر عﻦ الﺘكﺜﻒ؟

ﻃﻘﺲ ارض
يصف الﻄﻘﺲ الحالة الســائدة في الغالف الجوي .وتتضمن عوامل الطقس ًّ
كال من درجة
الحرارة ،والغيوم ،وسرعة الرياح واتجاهها ،والرطوبة ،والضغط الجوي .ويسمى الشخﺺ
الذي يتابع بيانات الطقس باستمرار لتوقع الحالة الجوية (عالم األرصاد الجوية).

مصدرا لجميع أشكال الطاقة الموجودة على
رة الحرار الشمس تكاد تكون
ﹰ
كوكبنا .وعندما تصل أشــعتها إلى األرض فإن الغازات تمتﺺ الطاقة .ﹼ
إن جزيﺌات
الغاز في حالة حركة مســتمرة ،ولكن عندما تمتﺺ طاقة أكﺜر تتحرك بســرعة أكبر،
مقياســا لسرعة حركة جزيﺌات
متباعدﹰ ا بعضها عن بعض؛ لذا ﹸتعد درجة حرارة الجو
ﹰ
الهواء .وتقاس درجة الحرارة بجهاز خاص يســمى مقياس الحرارة وعادة ما يكون
تدريجه بالسيلســيوس أو الفهرنهايﺖ .وتتفاوت درجات حــرارة مناطق المملكة
العربية الســعودية نظرا لمســاحتها الشاسعة وتمتاز منطقة شــمال غرب المملكة
بمحــاذاة البحر األحمر بانخفــاض درجة حرارتها بمعــدل  10درجات مﺌوية عن
المناطــق المحيطة فــي دول الخليﺞ العربي؛ لذلﻚ تم اختيار هــذه المنطقة إلقامة
مدينة نيوم عليها).
الﻤﺼﺪر :ﻛﺘيﺐ »ﻣشروع نيﻮم« ،ص.٥
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زجاجيــا بالماء
كأســا
.1امــﻸ ﹰ
ًّ
المﺜلــﺞ ،وتأكد مــن جفاف
السطح الخارجي للزجاج.
.2راقب الكأس الزجاجية المملوءة
مدة عشــر دقائــق ،والحﻆ ما
يحدث على السطح الخارجي
للزجاج.

.٣اســكب 500مل من الماء في
حوض واسع.

.٤اترك الحــوض بضعــة أيام،
واســتخدم مســطرة لقيــاس
ارتفاع الماء كل يوم ،ثم سجل
بياناتﻚ.
الﺘحﻠيل

.1استنتﺞ ســبب تشكل قطرات
الماء على الســطح الخارجي
للزجاج.

.2استنتﺞ أين ذهب الماء المفقود
من الحوض؟
 ا

٩1

دورة الماء في الطبيعة
ال�شكل5

يوضح الرسم التخطيطي دورة الماء
التي تستمد طاقتها من الشمس .حيث
تتحرك المياه باستمرار بين المحيطات
واليابسـة والغالف الجوي من خالل
عمليـات التبخـر والنتــح والتكثـف
والهطول.

تتحد قطريات املــاء داخل الغيمة بعضها مع
وتكون قطرات أكرب .وعندما يصبح
بعض،
ّ
ريا تســقط عىل هيئة أمطار أو ثلوج،
وزهنا كب ً
أو شكل آخر من أشكال اهلطول.

يبــرد بخــار الماء عنــد صعوده إلــى أعلى،
ً
تتكون
ويتكثف مرة أخرى
متحــوال إلى ماءّ .
الغيوم من ماليين قطيرات الماء الصغيرة.

يتبخر املاء من املحيطات والبحريات واألهنار.
كام تطلق النباتات بخار املاء عن طريق النتح.

جيري املــاء عىل الســطح عىل هيئــة جداول
وأهنــار ،ويصل إىل البحــرات واملحيطات.
ومتتص النباتات بعض هذا املاء.

تســعى الدولة الى زيادة الوعي حول أهمية ترشيد اســتهالك المياه ،وإيجاد حلول
للتحديات التي تواجهها بالدنا ،والسعي للمحافظة على ثرواتنا الطبيعية الثمينة.
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ل الاة تســخن طاقة الشمس سطح األرض،
فتقوم جزيﺌات الهواء المتحركة بســرعة عالية بنقل
الطاقة إلى الجزيﺌــات البطيﺌة الحركة عندما تصطدم
بها ،وتســمى عملية نقــل الطاقة نتيجــة االصطدام
(التوصيل) ومن خالل عملية التوصيل تنتقل الحرارة
ﹸ
فيســخن
من ســطح األرض إلى الهواء المالمس له
وتقل كﺜافته ويرتفع لﻸعلى فيبــرد بالتدريﺞ إلى أن
تزداد كﺜافته فينزل إلى أســفل ،وتسمى عملية صعود
الهواء الساخن وهبوط الهواء البارد (الحمل) ،وهي
الطريقة الرئيســة التي تنتقل بها الحرارة في الغالف
الجوي( ،انظر الشكل.)٦

øNÉ°ùdG AGƒ¡dG OQÉÑdG AGƒ¡dG ™aój
.πªM QÉ«J Éfk ƒq µe ≈∏YCG ≈dEG

¢ùª°ûdG ábÉW øî°ùJ
.¢VQC’G í£°S

الص ��الو تعلمــﺖ من قبل أن للهــواء وز ﹰنا
بســبب جذب األرض له؛ لــذا فإن وزن الهــواء يو ﹼلد
ﹰ
ضغطــا .ويتناقﺺ ضغط الهواء كلما ارتفعنا في الغالف الجوي؛ بســبب تناقﺺ
وزن الهــواء الذي يعلونا .وهناك عالقة بين الضغط الجوي ودرجة الحرارة؛ فعند
تتحرك جزيﺌاته بســرعة ويتمدﹼ د ،فيؤ ﹼدي ذلﻚ إلى تناقﺺ كﺜافته؛
تســخين الهواء ﹼ
ﹰ
ضغطا أقل على ما تحته فتصبح
لذلــﻚ يصعد إلى أعلى .ويو ﹼلد الهواء األقل كﺜاف ﹰة
المنطقة ذات ضغط منخفض .وفي المقابل ،فــإن الهواء البارد يكون أكبر كﺜاف ﹰة،
ﹰ
مرتفعا في المنطقة .لذلﻚ يختلف الضغط الجوي
ضغطا
وينزل إلى أســفل مو ﹼلدﹰ ا
ﹰ
على سطح األرض.

ال�صكل6

تسخﹼ ن طاقة الشمس سطح األرض.
تنتقل الطاقة الحرارية على األرض
بعمليتي التوصيل والحمل.

ﻗياس الﻀﻐﻂ اﳉﻮي

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ارﺟﻊ إﻟﻰ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﻴﻦ اﺛﺮاﺋﻴﺔ

ال�صكل7

يوضح الشكل تأثير درجة
الحرارة في كمية بخار الماء
التي يستطيع الهواء حملها.
ﺣﺪﹼ د مقــدار بخار الماء الذي
يســتطيع الهواء حملــه ،إذا
كانﺖ درجة حرارته  ٣0ﹾ س،
و 10ﹾ س ،على التوالي.

رة ال

AGƒ¡dG ‘ 3 Ω / ºL AÉŸG QÉîH á«ªc

مكو ﹰنا بخار
الروة عندما ﹶيســخن الهواء يؤدي إلى تبخر المــاء المالمس له ﱢ
عــرف الرﻃﻮﺑة بأنها مقــدار بخار الماء في الغــالف الجوي .ويوضح
الماء .و ﹸت ﹼ
الشــكل 7كيف تؤثر درجة الحرارة في مقدار الرطوبة فــي الهواء .فعندما ترتفع
درجة الحرارة يزداد التبخر ،ويمكن أن تضاف كميات أكبر من
بخار المــاء إلى الهواء .كمية بخار الماء التي يمكن أن يحملها
الهواء الساخن أكبر من كمية بخار الماء التي يمكن أن يحملها
الهواء البارد.

É¡µª°S) á≤«bQ á≤ÑW øî°ùJ
AGƒ¡dG øe (äGÎª«àæ°S IóY
áWÉ°SƒH í£°ùdG øe Öjô≤dG
.π«°UƒàdG

وعندما تصل كمية بخار الماء إلى الحد األقصى الذي يستطيع
مشبعا ،وتبدأ عملية التكﺜﹼف .وتسمى
الهواء حمله يصبح الهواء
ﹰ
درجة الحرارة التي يصل عندها الهواء إلى حالة اإلشباع درﺟة
الﻨﺪ.

(¢S˚) IQGô◊G áLQO

٩٣

الرو��ة الص��بية عندما تبرد كتلة من الهواء ﱠ
فإن مقدار بخار الماء الموجود
فيهــا ال يتغير إال إذا تــم تكﺜيفه .لكن كمية البخار التي يمكــن إضافتها إليه تقل.
وتعرف الرﻃﻮﺑة الﻨﺴــبية بأنها كمية بخار الماء الموجودة في الهواء ،مقارنة بكمية
ﹼ
بخار الماء التي يستطيع الهواء حملها عند درجة حرارة معينة.

������ايي الح���رار البيي���ة

OGOõJh π«∏dG Qƒ°Uô°U äƒ°U ™ØJôj
≈©aCG πjP »a ¢SôédG RGõàgG áYô°S
.É¡eÉ``°ùLCG CÉ` aóJ É``eóæY ¢``SôédG
äÉ``fGƒ«ëdG ΩGóîà``°SG ø``µªj ∞``«c
?IQGôëdG áLQód ¢ù«jÉ≤e

ال�صكل

ومع انخفاض درجة الحرارة تزداد الرطوبة النسبية للهواء ،إذا لم تتغير كمية بخار
الماء الموجودة فيه .وعندما يحتوي الهواء على الحد األقصى الذي يستطيع حمله
من بخار الماء عند درجة حرارة محددة ،تكون رطوبته النسبية = .% 100

تص ﹼنف الغيوم اعتما ﹰدا على
ارتفاعها عن سطح األرض.
وتستعمل أنــواع الغيوم في
توقع الطقس.

اﻟﻐﻴﻮم

ﻣا اﳌﻘﺼﻮد ﺑالرﻃﻮﺑة الﻨﺴبية؟

تعد الغيوم من أفضل األدلة على الحركة المستمرة للغالف الجوي األرضي .وتتكون
مشبعا ،وعندها يتكﺜﹼف
عندما يرتفع الهواء إلى أعلى ،ويبرد إلى درجة الند ،فيصبح ﹰ
بخار الماء في الهواء فوق جسيمات صغيرة موجودة في الغالف الجوي.
مكونة من
á«°ûjôdG Ωƒ«¨dG
وإذا لم تكن درجة الحرارة منخفضة بما فيه الكفاية تكون الغيوم ﹼ
قطرات ماء صغيرة .أما إذا كانﺖ درجة الحرارة منخفضة جدًّ ا فإن الغيوم
اليو الري�صية البية
تتكون من بلورات ثلجية .و ﹸتص ﹼنف الغيوم عادة اعتما ﹰدا على االرتفاع الذي تبدأ
ﹼ
á«eÉcôdG á«°ûjôdG Ωƒ«¨dG
شيوعا هو الذي يقسمها إلى غيوم منخفضة،
عنده التشكل .والتصنيف األكﺜر
ﹰ
ومتوسطة ،ومرتفعة ،كما هو موضح في الشكل .٨
8000m
تتكون على ارتفاع ٢000م أو أقل من سطح األرض.
الي��و الصة ﹼ
اليو الراية
ﹼ
الوصة
ومن أمﺜلتها الغيوم الركامية؛ وهي غيوم سميكة تتشكل عندما ترتفع تيارات
ﹼ
وتدل الغيوم الركامية أحيا ﹰنــا على طقس معتدل.
هوائية رطبة إلى أعلــى.
أمطارا غزيــرة يصاحبها برق ورعد .ومن
ولكن عندما يزداد ﹸســمكها ﹸتنتﺞ
ﹰ
الغيــوم المنخفضة ﹰ
أيضا الغيــوم الطبقية؛ وتكون على هيﺌــة طبقات باهتة
رمادية تغطي الســماء .ومنها ﹰ
أيضا الغيوم الطبقيــة الركامية .ويعدﹼ الضباب
يو الن الراية
اليو البية
الذي نشــاهده في أيام الشــتاء الباردة مﺜا ﹰال آخر على الغيــوم المنخفضة.
الوصة
الي��و الوص��ة تكون على ارتفاعات تتراوح بين ٢000م ٨000 -م،
أمطارا
وتتكون من خليط من ماء ســائل وبلــورات جليدية ،وقد تســبب
ﹰ
2000m
خفيفة .ومن أمﺜلتها :الغيوم الركامية المتوسطة ،والغيوم الطبقية المتوسطة.
تتكون من بلورات جليدية بسبب وجودها على ارتفاعات كبيرة.
اليو الرة ﱠ
á«eÉcôdG Ωƒ«¨dG
ومن أمﺜلتها :الغيوم الريشية ،والغيوم الريشية الركامية ،والغيوم الريشية الطبقية .ومن
الغيوم نوع آخر يمتدﹼ عمود ًّيا على جميع االرتفاعات ،ويسمى غيوم المزن الركامية،
أمطارا غزيرة وزخﹼ ات من الﺜلﺞ ،وقد تو ﹼلد عواصف رعدية .قال تعالى.
وتسبب
ﹰ
اليو البية الراية

اليو البية

ﱪ ]النور.[٤٣ :
٩٤

َب َرد

تجمد

ال�شكل9

بلورات ثلج

يتشكل ال َب َرد في غيــوم المزن
الركامية ،ومعظم حباته يبلغ
حجمها حجم حبــة البازالء،
حجم
وقد يبلغ حجم بعضها
َ
كرة صغيرة.
وضح ماذا تســتدل عــن قوة
تكون
الرياح في الغيمة من آلية ّ
ال َب َرد؟

رياح قوية

الهطول

يحدث الهطول عندما تصبح قطرات الماء أو بلورات الثلج كبيرة لدرجة ال تستطيع
الغيوم حملها .ويكون الهطول عادة على شكل أمطار ،أو أمطار متجمدة ،أو ثلج ،أو
َب َرد .ويعتمد نوع الهطول المتساقط في منطقة ما على درجة حرارة الغالف الجوي.
فينزل المطر ً
مثاًل عندما تكون درجة حرارة الهواء أعلى من درجة التجمد .أما إذا
كانت درجة حرارة الهواء العلوي أكبر من درجة التجمد بينما درجة حرارة الهواء
القريب من سطح األرض أقل من درجة حرارة التجمد ،فربما يتكون مطر متجمد.
يتكون ا َل َبرد في غيوم المــزن الركامية التي يصاحبها غال ًبا عواصف رعدية .حيث
تعمل الرياح القوية على نقل بلــورات الثلج المتكونة في الغيمة إلى أعلى الغيمة
وإلى أسفلها؛ كما هو موضح في الشكل  .9فحينما تهبط البلورات الثلجية إلى أسفل
تلتصق بها قطرات من الماء ،وحينما تصعد إلى أعلى تتجمد تلك القطرات ،وتستمر
ً
وهبوطا حتى تصبح كرات ثلجية ثقيلة جدًّ ا
حبات البرد بالنمو بهذه الطريقة صعو ًدا
بحيث ال تستطيع الرياح حملها ،فتسقط على سطح األرض.قال تعالى :ﱫ
ﱪ [المؤمنون.]18 :

الرياح
عرفت مــن قبل َّ
أن الضغط الجــوي يعتمد على درجة الحــرارة .فعندما يتعرض
َ
الهواء للتسخين تتسارع حركة جزيئاته ،فتتباعد ،وتقل كثافة الهواء عندها ،ويرتفع
إلــى أعلى ،فتتكون مناطق ذات ضغط جوي منخفــض .أما عندما يبرد الهواء فإن
جزيئاته تتحرك ببطء شــديد ،ويقترب بعضها من بعض ،فتزداد كثافته ،وينزل إلى
أســفل مكو ًنا مناطق ذات ضغط جوي مرتفع .ويتحرك الهواء من مناطق الضغط
المرتفــع إلى مناطق الضغط المنخفض .وبســبب العالقة المباشــرة بين الضغط
ودرجة الحرارة فإنه يمكن القــول إن الرياح عبارة عن هواء يتحرك من منطقة إلى
أخرى تختلف عنها فــي الضغط ودرجة الحرارة .وكلمــا كان الفرق في الضغط
والحــرارة بين منطقتين أكبر زادت ســرعة الرياح وقوتها .وتقاس ســرعة الرياح
بجهاز يســمى أنيمومتر ،حيث تقاس ســرعة دوران أكواب فيــه ،تلتقط الرياح.

الرياح المـو�سميةُ :تع ّرف الرياح
المو�س��مية ب�أنه��ا تغي��ر ف��ي اتج��اه
الري��اح خ�الال ف�صــــ��ول محـــــ��ددة.
وتع��د الهند من ال��دول التي تت�أثر
بالرياح المو�س��مية كثي ًرا .ويت�شكل
خالل �ش��هري يونيو ويوليو �ضغط
منخف�ض فوق مناطق الياب�س��ة في
الهند .وي�ؤدي ذلك �إلى هبوب رياح
رطب��ة قادمة من المحيط .ت�س��بب
ه��ذه الري��اح هط��ول �أمط��ار غزيرة
مهم��ة للزراع��ة في الهن��د .وخالل
ف�ص��ل ال�ش��تاء تتك��ون فوق الياب�س��ة
مناط��ق ذات �ضغط مرتفع .وي�ؤدي
ذل��ك �إل��ى هب��وب ري��اح جاف��ة م��ن
الياب�س��ة عل��ى المحيط .كم��ا تت�أثر
مرتفع��ات �ش��به الجزي��رة العربي��ة
ومنهـــــــ��ا مرتفعـــ��ات ع�سيـــــــــــــ��ر ف��ي
المملكة العربية ال�س��عودية وجبال
ظفار في �س��لطنة عمان ومرتفعات
اليمـــ��ن بالريــــ��اح المو�سميـــ��ة ف��ي
ف�صل ال�صيف.
تجربة عملية األشعة الشمسية ودرجة احلرارة
ارجع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين اإلثرائية
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ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح
ﻳﺘﺤﺮك اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻀﻐﻂ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ١٤ﻛﻢ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ .ﻣﺎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ؟



 اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

اﳌﺴﺎﻓﺔ ) ف ( =  ١٤ﻛﻢ
اﻟﺰﻣﻦ ) ز ( =  ٢ﺳﺎﻋﺔ

 

اﻟﴪﻋﺔ ) ع (

 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻞ
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳊﻞ

ف

 ١٤ﻛﻢ

ع = ز =  ٢ﺳﺎﻋﺔ =  ٧ﻛﻢ  /ﺳﺎﻋﺔ
اﴐب اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ .ﻫﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ؟



 ﻳﺘﺤﺮك اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺎردة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺎرة .ﻓﺈذا ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻜﻠﺖ ،ﻣﺴﺎﻓﺔ
 ٢٠ﻛﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ .ﻓﻤﺎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ؟

ﺗﺘﺤﺮك اﻟﺮﻳﺎح ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،ﻓﺈذا ﻗﻄﻌﺖ ﻣﺴــﺎﻓﺔ  ٦٩ﻛﻢ
ﻓﻲ  ٣ﺳﺎﻋﺎت .ﻓﻤﺎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ؟

‹Éª°ûdG Ö£≤dG

AGƒà°S’G §N

¢ùª°ûdG á©°TCG

»Hƒæ÷G Ö£≤dG
 ﺗﻜـﻮن زاوﻳـــﺔ ﺳﻘﻮط أﺷﻌـــﺔ
اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪ ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء،
وﺻﻐﻴﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻄﺒﻴﻦ.
٩٦

 إذا ﻧﻈﺮت إﻟﻰ اﻟﺸــﻜﻞ  ١٠ﻓﺴــﻮف
ﺗﻼﺣﻆ أن أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋﻤﻮد ﹼﹰﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻻﺳــﺘﻮاﺋﻴﺔ ،وﺗﺴــﻘﻂ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻷوﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘــﻮزع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈــﻢ ﻟﻠﺤﺮارة ،ﻳﺘﺤــﺮك اﻟﻬﻮاء
اﻟﺴــﺎﺧﻦ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳــﺘﻮاﺋﻴﺔ ﻧﺤــﻮ اﻟﻘﻄﺒﻴــﻦ ،وﻳﺘﺤﺮك
اﻟﻬﻮاء اﻟﺒــﺎرد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳــﺘﻮاﺋﻴﺔ.

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪوران اﻷرض ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻨﺤﺮف اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ
اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ،وﻧﺤﻮ اﻟﻴﺴﺎر ﻓﻲ
ﻧﺼﻔﻬﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ .وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة أﺛﺮ ﻗﻮة ﻛﻮرﻳﻮﻟﻮس.
ﻣﺎ أﺛﺮ ﻗﻮة ﻛﻮرﻳﻮﻟﻮس؟

ال�صة

اصصا الوا  ولا
• .§¨°V AGƒ¡∏d
كوا ال او
• Úé°ùcC’Gh N2 ÚLhÎ«ædG øe …ƒ÷G ±Ó¨dG ¿ƒµàj
ÊÉKh ,AÉŸG QÉîH πãe á∏«Ä°V Ö°ùæH iôNCG äGRÉZh ,O2
.CO2 ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG
با ال او
• ±ÓàNG ≈∏Y AÉæH äÉ≤ÑW ≈dEG º°ù≤e …ƒ÷G ±Ó¨dG
.IQGô◊G äÉLQO
يا األأر
• .AÉŸG IQhO ≈ª°ùJ ∞bƒàJ ’ IQhO ‘ ¢VQC’G √É«e ∑ôëàJ
 األأر
• .IóFÉ°ùdG …ƒ÷G ±Ó¨dG ádÉM ¢ù≤£dG ∞°üj
اليو
• .√óæY ¿ƒµàJ …òdG ´ÉØJQ’G Ö°ùëH Ωƒ«¨dG ∞æ°üJ
الو
• .OÈdGh ,è∏ãdGh ,óªéàŸG ô£ŸGh ,ô£ŸG :∫ƒ£¡dG ´GƒfCG
الريا
• §¨°†dG ±ÓàNG π©ØH ìÉjQ πµ°T ≈∏Y AGƒ¡dG ∑ôëàj
.¢VQC’G ≈∏Y IQGô◊G áLQO h
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ا ص

ص ما سبب وجود ضغط للهواء؟
 ثالثة أنــواع من اﳌواد الصلبــة موجودة ﰲ
الغالف اﳉوي.
ص�� طبقات الغــالف اﳉوي اﳋمــس ،بد ﹰءا من

سطح األرض.
�ص�� العمليات األربــع اﳌهمة التي تعد جز ﹰءا من
دورة اﳌاء.
�ص كيف يتم تسخﲔ األرض ،وكيف يؤثر ذلﻚ
ﰲ الﱰوبوسفﲑ؟
�ص ما ﳛــدث عندما يرتفع بخــار اﳌاء إﱃ أعﲆ
ويﱪد حتى يصل إﱃ درجة الند.
ص العالقة بﲔ اﳊرارة والضغط اﳉوي.
الك الا
جبــال عال ﹰيا ًّ
ﹰ
مغطى بالﺜلــوج ﰲ اﳌنطقة
 قد نجداالستوائية .ﳌاذا؟
 -ﳌاذا ال ﳛدث اﳍطول من ﲨيع أنواع الغيوم؟

 ارن .πªëdGh π«°UƒàdG »à«∏ªY ø«H
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اﻟﻜﺘﻞ واﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
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اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

اﻫﺪاف
�
�
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ﺗﻮﺿﺢ طرائق ﱡ
تشك ِل كل من الكتل
الهوائية والجبهات الهوائية.

ﺗﻨاﻗﺶ أســباب األحــوال الجوية
القاسية.

ﺗﻮﺿــﺢ كيــف تســتخدم التقنية
لمراقبة الطقس وتوقعه.

اﻫﻤﻴﺔ
إن فهمنــا لتغيرات الطقس يســاعدنا
على التخطيط لنشاطاتنا اليومية بشكل
أفضل.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻔﺮدات

الﻌاصﻔة الرعﺪية :عـواصف تنتﺞ
عن غيوم ركامية ﳛدث فيها برق
ورعد.

اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺠﺪﻳﺪة
• الكتل اﳍوائية • األعاصﲑ القمعية
• اﳉبهة اﳍوائية • األعاصﲑ البحرية

ال�صكل 11تؤثـر أربع كتـل هوائيــــة
رئيسة في الجزيرة العربية.
اﺳــﺘﻨﺘﺞ خصائــﺺ الكتلــة
الهوائية التي تشــكلﺖ غرب
البحر األحمر.

٩٨

مشمسا وهادئﹰا في الصباح ،ثم يتحول إلى
قد يتغير الطقس بشــكل سريع .فيكون
ﹰ
عاصف في المســاء .يتغير الطقس عندما تدخل كتلة هوائية مختلفة إلى المنطقة.
ﱠ
تتشــكل عادة فوق مناطق
عــرف الكﺘﻠة الﻬﻮاﺋية بأنهــا كمية ضخمة من الهواء
و ﹸت ﱠ
محددة من سطح األرض.

اأوا الكل الواية تكتســب الكتلة الهوائية التــي تبقى فوق منطقة عدة أيام
خصائــﺺ هذه المنطقة .فإذا بقيــﺖ كتلة هوائية ﹰ
مﺜال فوق منطقة اســتوائية فإنها
ﹶ
تصبح حارة ورطبة .ويوضح الشــكل 11مواقع الكتل الهوائية الرئيسة التي تؤثر
في الطقس في منطقة الشرق األوسط.

اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
عندما تلتقي كتل هوائية مختلفة في درجة حرارتها تتكون عند الحد الفاصل بينها
ﺟبﻬة ﻫﻮاﺋية .ال يختلط الهواء على طول منطقة الجبهة الهوائية ،ويعود السبب إلى
أن الهواء البارد األكﺜر كﺜافة ينتقل إلى أســفل الهــواء الدافئ األقل كﺜافة ،ويدفعه
ليرتفع إلى أعلــى ،فتتكون الرياح .وهناك أنواع مــن الجبهات الهوائية ،نتحدث
أهمها.
باختصار عن ﹼ

ﻣا اﳉبﻬة اﳍﻮاﺋية؟

OQÉH AGƒg
±ÉL

ÅaGO AGƒg
ÖWQ

OQÉH AGƒg
ÖWQ

øNÉ°S AGƒg
±ÉL

البا البار عندما تتقدم كتلة هوائية باردة وتندفع إلى أســفل كتلة دافﺌة ﹸت ﹶ
رغم
األخيرة على االرتفاع إلى أعلى .ويســمى الحــد الفاصل بين الكتلتين جبهة باردة
)انظر الشكل-12أ( .ومع ارتفاع الهواء الدافئ الرطب فإنه يبرد فيتكﺜﹼف بخار الماء
الموجود فيه وتســقط األمطار .وقد يصاحب الجبهات الباردة عواصف شــديدة
وغيوم ركامية مع انخفاض في درجات الحرارة.
تتكون
الب��ا الاة عندما تندفــع كتلة هوائية دافﺌة إلى منطقــة أكﺜر برودة ،ﱠ
جبهــة دافﺌة) .انظر الشــكل-12ب( وتتجه الكتلة الدافﺌة األقــل كﺜافة إلى أعلى
منزلقة فوق الكتلة الباردة .ومع ارتفاع الكتلة الدافﺌة إلى أعلى فإنها تبرد ،ويتكﺜﹼف
بخار الماء فيها ،وتســقط األمطار .ويصاحب الجبهات الدافﺌة غيوم ريشــية عالية
تدريجيا كلما اقتربﺖ من الجبهة قال الله تعالى:
وتنخفض الغيوم
ًّ
]الروم.[٤٨ :

البا الاة (الراصة) تتكون الجبهات الﺜابتة )انظر الشكل ،(1٣عندما
تلتقي كتلة هوائيــة دافﺌة مع أخر باردة ،دون أن تتقــدم إحداهما على األخر.
ويمكن أن يبقى هذا النوع من الجبهات في المكان نفسه عدة أيام.
ﱠ
تتشــكل الغيوم ،وتهطل األمطــار على طول الجبهة ،وفي بعض
وفي هذه الحالة،
غزيرا بسبب بطء حركة الجبهة.
األحيان يكون الهطول ﹰ

IOQÉH á¡ÑL

IOQÉH á«FGƒg á∏àc

ال�صكل 1تؤدي الجبهـــات البــاردة
والدافﺌة إلى حدوث تغيرات
في الطقس.

áÄaGO á¡ÑL

áÄaGO á«FGƒg á∏àc

Iô``àØd ∞``°UGƒY ¿ƒq ` µJ ≈``dEG IOQÉ``ÑdG á``¡ÑédG ¿ƒt ` µJ …ODƒ` j É``e É``Ñk dÉZ - CG
√É``éJG ô``«¨àjá¡ÑédG Qhô``e ó``©Hh .Iô``jõZ QÉ``£eCG ∫ƒ``£gh Iô``«°üb
.IQGôëdG áLQO π≤Jh ,AÉª°ùdG ƒØ°üJh ,íjôdG

áÄaGO á«FGƒg á∏àc

IOQÉH á«FGƒg á∏àc

ΩhóJ ,áª¶àæe QÉ£eCG ∫ƒ£g ≈dEG IOÉY áÄaGódG á¡ÑédG ¿ƒt µJ …ODƒj - Ü
√ÉéJG ô«¨àj á¡ÑédG Qhô``e ó©Hh .á©``°SGh á≤£æe ¥ƒa á``∏jƒW Iô``àa
.IQGôëdG áLQO ™ØJôJh ,AÉª°ùdG ƒØ°üJh ,íjôdG
٩٩

ال�صكل 1قد تسبب الجبهـة الﺜابتــة
ﹰ
مستمرا ثابﺖ
هطـوال مطر ًّيا
ًّ
الشدة ،يدوم عدة أيام فوق
منطقة محددة.

áÄaGO á«FGƒg á∏àc

IOQÉH á«FGƒg á∏àc

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ واﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
كوي ر ص 
الﺨﻄﻮات

.1ثبﺖ شــمعة صغيرة في وسط
صحن.

كأسا زجاجية طويلة بالماء
.2امﻸ ﹰ
إلى منتصفها ،وصب الماء في
الصحن وأضف له ملون طعام.

.٣أشعل الشمعة ،واقلب الكأس
الزجاجية الطويلة فوق الشمعة
في الماء ،واجعل بين الصحن
والكأس قطعة نقدية صغيرة.

قصيرا لما يحدث
.٤اكتب وص ﹰفا
ﹰ
لمســتو الماء داخل الكأس
عندما انطفأت الشمعة.
الﺘحﻠيل
 .1اســتنتﺞ مــا حــدث للهواء
داخل الكأس عندما اشــتعلﺖ
الشمعة.

 .2استنتﺞ ما حدث للهواء داخل
الكأس عندما انطفأت الشمعة،
ولماذا ارتفع الماء في الكأس
عند انطفائها؟
100

تتكون المرتفعات الجوية ( )Hوالمنخفضات الجوية ( )Lفي مراكز الضغطين :المرتفع
تتميز تلــﻚ المناطق بضغط جوي أعلى من
والمنخفض .ففــي مراكز الضغط المرتفع ﱠ
المناطق المجاورة لها؛ فتتشــكل تيارات هوائية هابطة ،وعندما تصل إلى سطح األرض
تنتشر مبتعدة عن مركز الضغط .وتدور هذه التيارات في اتجاه عقارب الساعة في المناطق
الواقعة في النصف الشــمالي من األرض؛ بســبب تأثير قوة كوريولوس ،مما يؤدي إلى
الجو
سخونة الهواء وجفافه؛ بســبب عدم زيادة رطوبته وتكﺜﱡف بخار الماء فيه ،ويكون ﹼ
مشمسا.
في تلﻚ المناطق صاف ﹰيا
ﹰ

تتميز تلﻚ المناطــق بضغط جوي أخفض من المناطق
وفــي مراكز الضغط المنخفض ﱠ
ﹼ
فتتشــكل تيارات هوائية صاعدة إلى أعلى ،ممــا يؤدي إلى برودة الهواء
المجاورة لها؛
ووصولــه إلى درجة الند ،فيتكﺜﱠف وتهطل األمطار .وتــدور هذه التيارات نحو مركز
الضغط في عكس اتجاه عقارب الســاعة في المناطق الواقعة في النصف الشــمالي من
ماطرا.
األرض؛ بسبب تأثير قوة كوريولوس ،ويكون الجو في تلﻚ المناطق ﹰ
غائما ﹰ

اﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
تؤدي األحوال الجوية القاســية إلى حدوث رياح قوية وأمطار غزيرة ،مع إمكانية
إصابة البشر وتدمير المنشﺂت .ولكي تعرف كيف يمكنﻚ االستعداد لمواجهة هذه
تتعرفها وتفهمها ﹰ
أوال.
األحوال يجب أن ﱠ

الوا�ص الرعية تتكــون العواصف الرعدية من غيوم المزن الركامية ذات
النمو الرأسي ،والتي تنشــأ عادة في مناطق الجبهات الباردة .فعندما ﹸيرغم الهواء
على الصعود بسرعة إلى أعلى يبرد ،وتتشــكل قطرات الماء الصغيرة ،فتتحد في
أثناء ســقوطها بقطرات أخر ،وتصبح أكبر .وعندما تسقط حبات المطر الكبيرة
مكونة تيارات هوائية نازلة ،تنتشر فوق السطح
تســبب تبريدﹰ ا
ﹰ
ســريعا لمحيطها ،ﹼ
يتكون في أثناء هذه
على شــكل رياح عنيفة تالزم العواصف الرعدية عادة .وقد ﹼ
العواصف ﹶب ﹶر ﹲد كبير الحجم تنشأ عنه أضرار أو مخاطر.

 ﻓـﻲ أﺛﻨــﺎء ﺣﺪوث ﻋﺎﺻﻔﺔ
رﻋﺪﻳﺔ ،ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻔﻞ اﻟﻐﻴﻮم
ﺷﺤﻨﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ .أﻣﺎ اﻷرض
ﻓﺬات ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ .ﺗﻨﺪﻓﻊ
اﻟﺸﺤﻨـــﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒــﺔ ﻧﺤﻮ
اﻷرض ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﻨﺪﻓﻊ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﻮﺟﺒــﺔ
ﻣﻦ اﻷرض إﻟﻰ أﻋﻠﻰ.

وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺮق واﻟﺮﻋﺪ ﹰ
اﻟﻤﺰن اﻟﺮﻛﺎﻣﻴﺔ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻬﻮاء ﺑﺴــﺮﻋﺔ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﻮم ﹸ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺮق ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﱠ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺸــﺤﻨﺔ )ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻐﻴﻮم ذي اﻟﺸﺤﻨﺔ

اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ،وﺳﻄﺢ اﻷرض ذي اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ( )اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ .(١٤وﻗﺪ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻟﺒﺮق أﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺳــﻄﺢ اﻟﺸﻤﺲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﺴﺨﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻬﻮاء اﻟﻤﻼﻣﺲ ﻟﻪ .ﻳﺘﻤﺪد اﻟﻬﻮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻤﻔﺎﺟﺊ،
ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳــﺮﻋﺔ اﻟﺼﻮت ،وﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻧﻔﺠﺎر ﺻﻮﺗﻲ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﺻﻮت
اﻟﺮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺮق.

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺪوث اﻟﺮﻋﺪ؟

  ﺗﺘﻜــﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺠﺒﻬﺎت ﺗﻴﺎرات
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻏﻴﻤﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻘﻤﻊ )اﻧﻈﺮ
ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﺻﺎﻋﺪة ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺪوران ﻋﻠﻰ ﺷــﻜﻞ دواﻣﺔ ﹼ
اﻟﺸــﻜﻞ ،(١٥وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻷﻋﺎﺻﻴــﺮ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ )ﺗﻮرﻧﺎدو( .وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﻄﺮ
وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﻛﻢ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ أﻗﻞ
اﻟﺘﻮرﻧﺎدو ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  ٢٠٠م،
ﹰ

á£HÉg äGQÉ`` «` Jh Ió``YÉ``°`U äGQÉ`` «` J ¿ƒs `µ`à`J
AGƒ¡dG πHÉ≤àj å«M ,á«eÉcôdG Ωƒ«¨dG πNGO
.±É÷G OQÉÑdG AGƒ¡dG ™e ÖWôdG øNÉ°ùdG

¿GQhO Ωƒ«¨dG ∫ÓN ìÉjôdG ácôM ÖÑ°ùJ
.ÈcCGh ÈcCG áYô°ùH AGƒ¡dG

 ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺳﺮﻋﺔ رﻳﺎح اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
اﻟﻘﻤﻌﻴـﺔ إﻟﻰ ٥٠٠ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ،
وﺗﺘﺤﺮك ﻋﻠــﻰ اﻷرض ﺑﺴﺮﻋﺔ
 ١٠٠ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ.

øe §Ñ¡jh ∑ôëàŸG AGƒ¡dG øe ™ªb ¿ƒq µàj
.¢VQC’G í£°S √ÉŒG ‘ áª«¨dG IóYÉb
١٠١

ال�شكل 16قد تصل سرعــة العواصف
ِ
القمعيــة إلى 500كم/س.
وقد تتحـــرك علــى سطح
األرض بسرعـــة تتجـــاوز
100كم/س.

من  15دقيقة ،فإنه مدمر جدًّ ا؛ حيث يعمل كمكنســة هوائية ضخمة تحمل كل ما
في طريقها( .انظر الشكل.)16

األأعا�صي��ر البحري��ة (هوري��كان) تختلف األعاصير البحريــة عن األعاصير
القمعية في أنها تســتمر أســابيع ،وتســير آالف الكيلومترات .وقــد يصل قطر
الهوريــكان إلــى  1000كم .تبــدأ األعاصير في التشــكل فــي مناطق الضغط
المنخفض في المحيطات االســتوائية .ونتيجة لتأثير كوريولوس فإن الرياح تأخذ
في الدوران عكس عقارب الســاعة حول مركز العاصفة .وقد تســتمر العواصف
الرعدية في البحار فقط ،مما يؤدي إلى تدمير الســفن( ،انظر الشكل .)17وعندما
تصل هذه األعاصير البحرية إلى اليابسة فإنها تؤدي إلى حدوث عواصف شديدة،
وأعاصير قمعية ،وأمطار غزيرة ،مما يسبب تدمير المحاصيل الزراعية ،وحدوث
الفيضانات ،وإصابة اإلنســان والحيوان ،وربما قتلهما .وبعــد أن تعبر العاصفة
تدريجيا
اليابســة تفقد طاقتها؛ الختفاء الهواء الدافئ الرطب ،فتقل سرعة الرياح
ًّ
وتتالشى العاصفة.
ال�شكل 17صــورة إلعصــار بحــري
ملتقطة باألقمار االصطناعية.
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الص��ة ال ��هناك مؤسســات عالمية متخصصة فــي مراقبة األعاصير،
والظروف الجوية القاســية باســتخدام أجهزة الــرادار ،واألقمــار االصطناعية
والحواســيب .حيث يتم التنبؤ بموقع األعاصير ،وتحديد األماكن التي قد تصل
إليها ،ومن ثم تحذير الناس من أخطارها المحتملة.

وتقــوم الهيﺌة العامة لﻸرصاد وحماية البيﺌة في المملكة العربية الســعودية بتوقع
الحالة الجوية في المدن الســعودية والمناطق البحرية ،وتطلق إنذارات مبكرة في
الحاالت الجوية الطارئة التي قد تؤثر في سالمة السكان والممتلكات العامة.

 يو

   اية البية  األأار البيية


ال�صة
الكل الواية
• »àdG ≥``WÉ``æ`ŸG ¢üFÉ°üN á``«`FGƒ``¡`dG π``à`µ`dG Ö°ùàµJ
.É¡«a âfƒµJ
ابا الواية
• .áàHÉK hCG ,áÄaGO hCG ,IOQÉH ÉeEG á«FGƒ¡dG äÉ¡Ñ÷G ¿ƒµJ
را الص ار ا
• ‘ õcôe ∫ƒM ìÉjôdG ∑ôëàJ ‹Éª°ûdG IôµdG ∞°üf
¢ùµY ‘h ,áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y √ÉŒG ‘ ™ØJôŸG §¨°†dG
.¢†ØîæŸG §¨°†dG õcôe ∫ƒM áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y √ÉŒG
األأوا اوية الاصية
• á«°SÉb ájƒL ∫GƒMCG çhóM Üôb øY ôjò– Qó°U GPEG
.∂°ùØf ájÉª◊ ájQhô°†dG äGAGôLE’G òîJÉa

ا ص
.1
.2
.٣
.٤

 خصائﺺ أنواع اﳉبهات اﳍوائية.
ص��ر ﳌاذا تتكــون العواصــف الرعدية ﰲ مناطق

اﳉبهات الباردة؟
ص��ر ﳌاذا تعــد التقنية اﳊديﺜــة مهمة ﰲ عمليات

الرصد اﳉوي؟
الك�� الا ﳌاذا تتكــون األعاصﲑ البحرية ﰲ
اﳌحيطات االستوائية فقط؟
 اص متوسط ســرعة إعصار بحري قطع
مسافة  ٣500كم في تســعة أيام ،ومتوسط
ســرعة إعصار قطع مســافة  ٨كــم في 10
دقائق.

10٣

�صمم بنف�سك
صمم محطتك الخاصة لألرصاد الجوية
األهداف

تستعمل أدوات رصـد احلالـة
اجلوية لقيــاس ضغط اهلواء
اجلـــوي ،ومجـــع البيانات
املتعلقــة بالريــاح ،ودرجة
احلرارة ،ومقدار اهلطول.
تصمــم حمطة أرصــاد جوية
باستعامل أدوات رصد احلالة
اجلوية.
تقيم الظروف اجلوية احلالية،
وتتنبأ بالظـــروف اجلويـــة
املســتقبلية باســتخدام حمطة
األرصاد اجلوية اخلاصة بك.

المواد واألدوات

•قنينة كبرية واسعة الفوهة.
•قنينة طويلة ورفيعة.
•قلم ألــوان لوضع عالمات
ثابتة.
•مسطرة.
•مسطرة مرتية (1م).
•قصاصات ورق ملون.
•قصاصات من املناديل الورقية.
•دوارة الرياح.
•أنيمومرت.
•بوصلة.
•علبة معدنية.
•بارومرت.
•ثرمومرت.

إجراءات السالمة
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سؤال من واقع الحياة

را ما يكون اجلــو متقل ًبا بحيث يصعب التنبؤ به ،لكــن القدرة عىل اإلعالن
كثــ ً
املســبق عن التغريات املناخية احلادة والقاســية كالعواصف الرملية والرعدية،
واألعاصــر ،والفيضانات ،قد تنقــذ األرواح واملمتلكات .تســتخدم حمطات
الرصد اجلــوي أدوات خمتلفة للمســاعدة يف التنبؤ بأنامط احلالــة اجلوية .ومن
األدوات البســيطة التي عادة ما تتوافر يف حمطات الرصد اجلوي مقاييس احلرارة
لقياس درجــات احلرارة ،والبارومــرات لتتبع التغــرات يف الضغط اجلوي،
واألنيمومرتات لقياس رسعة الرياح ،ومقاييس املطر لقياس معدالت اهلطول.
كيــف يمكنك أن تســتعمل أدوات الرصد اجلوي يف تصميــم حمطتك اخلاصة
للرصد اجلوي ،واملعدة ملراقبة احلالة اجلوية والتنبؤ هبا؟

تكوين فرضية
كون فرضيــة حول مدى دقة
يف ضــوء ما قرأته عن الطقــس ،ووف ًقا خلرباتكِّ ،
تنبؤاتك حول حالة الطقس املســتقبلية باستعامل أدوات الرصد يف حمطة الرصد
اجلوي اخلاصة بك.

اختبار الفرضية
اعمل خطة
قرارا حول املواد التي ســتحتاج إليها لعمل مقيــاس مطر .القنينات ذات
1.اختذ ً
الفوهات الواسعة هي األنســب جلمع املطر ،أما القنينات الطويلة الرفيعة فهي
األنســب لقياس كمية املطر التي تم جتميعها بالقنينة الواسعة بدقة .قرر كذلك
كيف تقوم بتدريج القنينات لقياس هطول املطر بوحدة السنتمرت.
 2.تســتطيع أن تســتعمل األنيمومرت لقياس رسعة الرياح ،كــا يمكن أن تعمل
مقياسا لرسعة الرياح .يمكن أن تسقط أجسا ًما خفيفة الوزن من ارتفاع معلوم،
ً
ثم تقيس املســافة التي تتحركها هذه األجســام بتأثريالرياح باستعامل املسطرة
املرتية ،ولتحديد اجتاه الرياح يمكن استعامل دوارة الرياح أو مروحة ورقية.

 3.حدد املكان املناسب لوضع مقياس احلرارة (الثرمومرت) فيه ،وجتنب وضعه حتت أشعة الشمس املبارشة.

موضعا مناس ًبا للبارومرت.
 4.حدّ د
ً
 5.قم بإعداد جدول لتسجل البيانات واملالحظات يف دفرت العلوم أو عىل جهاز الكمبيوتر.
 6.صف اآللية التي ستستعمل فيها أدوات قياس احلالة اجلوية يف تقييم حالة اجلو الراهنة ،والتنبؤ بحالة اجلو املستقبلية.
ِّ
نفذ خطتك
 1.احصل عىل موافقة معلمك عىل خططك وجدول البيانات الذي أعددته ،قبل الرشوع يف التنفيذ.
 2.ثبت أدوات قياس الطقس يف املواضع التي حددهتا.
 3.استعمل أدوات قياس الطقس يف مراقبة حالة اجلو عىل مدى عدة أيام ،وكذلك يف توقع حالة اجلو املستقبلية.
 4.سجل بياناتك حول حالة اجلو.

تحليلالبيانات

1.قارن بني بيانات احلالة اجلوية التي حصلت عليها ،وتلك املعلن عنها يف برامج الطقس.
 2.ما مدى دقة أدوات الرصد اجلوي التي استعملتها يف قياس حالة اجلو الراهنة؟
 3.حدّ د مدى دقة تنبؤاتك باحلالة اجلوية املستقبلية.
 4.قارن قراءات البارومرت يف األيام التي نزل املطر فيها يف منطقتك .ماذا تستنتج؟

االستنتاج والتطبيق

1.حدّ د ما إذا كانت النتائج التي حصلت عليها بالتجربة تدعم فرضيتك.
 2.حدّ د الطرائق التي ستطور عربها أدوات قياس احلالة اجلوية التي استعملتها لتحصل عىل دقة أكرب.
 3.تنبأ كيف تكون توقعاتك اجلوية مضبوطة إذا راقبت اجلو باستعامل أدواتك مدة عام؟

تــوا�صــــــل

ببياناتك

يوميا وتبادهلا مع زمالئك،
اكتب نرشتك اجلوية ًّ
ثم قارن بينها وبني نشـرات زمالئــك ،وناقــش
االختالفات.
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اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
ﻛﻴﻒ
ّ
ﻟﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ؟

.äÉfGƒ«◊G á≤jóM ‘ ƒéæ«eÓØdG Qƒ«W

ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧــﺎت إﻟــﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
تهــدد الظــروف الجويــة القاســية ،كالعواصــف،
واألعاصيــر ،والزوابــع ،حياة المخلوقــات الحية،
وتــؤدي فــي كﺜير مــن األحيــان إلى نفــوق بعض
المخلوقات؛ فاإلنسان ليس الوحيد الذي يتضرر من
الظروف الجوية القاســية ،ويحاول أن يحتمي منها،
وقــد تعرضﺖ بعــض حدائق الحيوانــات في العالم
لخســائر فادحة إثــر مرورها بظروف جوية قاســية،
طائرا
ومــن ذلﻚ مقتل 5حيوانات ثدييــة ،و ٧0-50ﹰ
في حديقــة حيوانات ميامي في الواليات المتحدة إثر
تعرضها إلعصار أندرو البحري ســنة 1٩٩٢م ،وقد
نتﺞ عــن مﺜل هذه التجارب المريرة أن وضعﺖ بعض
ﹰ
خططا حول االحتياطات
حدائق الحيوانات في العالم
ﹰ
تعرضها لظروف
التي يجب اتخاذها
مستقبال في حالة ﱡ
جوية قاسية.

اﻟﻌﻠــﻮم

ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ارجع إﱃ اﳌواقع اإللكﱰونية عﱪ شبكة اإلنﱰنﺖ.
106

إﺟــﺮاءات ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧــﺎت ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ
تبقى األســود والنمور والدببة والقــردة في حظائرها
القوية .وتوضع األفاعي الســامة فــي صناديق خاصة؛
ألنها ســتكون مؤذية إذا هربﺖ .وتوضــع الحيوانات
الصغيرة األخر في صناديق مخصصة لكل منها .بينما
ﹸتنقل بعض الحـــيوانات إلى حـدائق حـيوانات أخر
ال تكون عرضة للظروف الجوية نفســها إلى أن تنتهي
هذه الظروف .أما كالب البحر فتبقى أســفل الماء فترة
طويلة حتى يعتدل الجو.

تؤثــر الظــروف الجوية القاســية في الحالة النفســية
للحيوانــات؛ فبعد مــرور إعصار أنــدرو بقيﺖ بعض
الحيوانات منعزلة في أقفاصهــا ،في حين أخذ بعضها
اﻵخر يركض في قفصه دون سبب مفهوم.

اعﻤل ﻗاﺋﻤة اكتب قائمة بإجراءات األمن والســالمة التي ينبغي اتخاذها في حالة تعرض
منطقتﻚ لظروف جوية قاســية .ما األشــياء والمواد التي ينبغي أن تكون في متناول يدك،
لتحافــﻆ على حيوانﻚ األليف؟ ما طريقة التعامل المناســبة مع حيوانﻚ األليف في أثناء
الظروف الجوية القاسية؟ إذا كنﺖ تعيﺶ في مزرعة فكيف تحمي الحيوانات التي تربيها؟

7

دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ﻣﺮاﺟـﻌــﺔ اﻓـﻜـﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺴــﺔ
اﻟﺪرس اول

.1
.2

.٣
.٤
.٥
.6

اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي واﻟﻄﻘﺲ

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ

.1

يتكون الغالف الجوي من غازات وســوائل ومواد
صلبة.
توجد طبقة التروبوسفير بالقرب من سطح األرض،
وهي أدفأ طبقات الغالف الجوي ،وتنخفض درجة
حرارتها كلمــا أخذنا في االرتفــاع .ويوجد فوقها
أربــع طبقات أخر ،لكل منهــا خصائﺺ مختلفة
عن األخر.
يتحرك الماء بين سطح األرض والغالف الجوي خالل
دورة الماء في الطبيعة.
الحمــل والتوصيل طريقتان تتوزع فيهما الحرارة على
األرض.
يحدث الهطول عندما تصبح كل من قطيرات الماء أو
بلورات الﺜلﺞ ثقيلة بحيث ال يستطيع الهواء حملها.
تنشــأ الرياح عن جزيﺌات الهواء المتحركة من مراكز
الضغط العالي إلى مراكز الضغط المنخفض.

.2

.٣

.٤

اﻟﻜﺘﻞ واﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

تكون كتــل الهواء إما جافة أو رطبة ،باردة أو حارة،
ويعتمد ذلﻚ على مكان تشكلها.
تتكــون الجبهات الهوائية عندمــا تصطدم كتل من
الهــواء مختلفة في درجات حرارتها لتشــكل حدًّ ا
فاصــال ﹰبينهــا ،وهناك ثالثــة أنواع مــن الجبهات
الهوائية ،هي :الباردة ،والدافﺌة ،والﺜابتة.
ﹼ
يتشكل الطقس القاسي في مراكز الضغط المنخفض،
وتتكــون العواصف الرعديــة والعواصف القمعية
ﹼ
بالقرب مــن مقدمة الجبهــات .وتتكون األعاصير
البحرية من منخفضات جوية فــوق المياه بالقرب
من خط االستواء.
معرفة الحالة الجوية وإرشــادات دائــرة األرصاد
الجوية تساعد على المحافظة على حياتﻚ.

ﺗﺼﻮر اﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

:É¡∏ªcCGh ,á«FGƒ¡dG äÉ¡Ñ÷Gh AGƒ¡dG πàµH á≤∏©àŸG á«dÉàdG º«gÉØŸG á£jôN ï°ùfG
AGƒ¡dG πàc πHÉ≤J

IOQÉH AGƒg á∏àc πHÉ≤J
áæNÉ°S AGƒg á∏àc ™e
.É©k jô°S ¿ÉcôëàJ ’h

AGƒ¡dG á∏àc ¥’õfG
á∏àc ¥ƒa áÄaGódG
IOQÉÑdG AGƒ¡dG
πµ°ûJ

πµ°ûJ

πµ°ûJ

IOQÉH á¡ÑL
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اﻣﻸ الﻔراﻏات ﻓﻲ الﺠﻤل الﺘالية ﺑالكﻠﻤة الﺼحيحة:

 .1يصف  ...................................الحالة الجوية السائدة في
الغالف الجوي.
 .2الحدود بين كتل هوائية مختلفة تسمى

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

 .٣الغبار واألمالح وقطيرات الماء في الغالف الجوي
ﹸتسمى ....................

 .٤كميات الهــواء الضخمة التي تتشــكل فوق منطقة
معينــة على ســطح األرض وتكتســب خصائصها
تسمى .....................................

بي ال���اه������ي
اﺧﺘر اﻹﺟاﺑة الﺼحيحة
 .٥أي طبقات الغالف الجوي تحــوي األوزون الذي
يحمــي المخلوقــات الحية من اإلشــعاعات فوق
البنفسجية؟

أ -تروبوسفير

ب -ميزوسفير

ج -ستراتوسفير

د -ثيرموسفير

أ% 15 -

ب% ٣0 -

 .6يســتطيع المتر المكعب من الهواء عند درجة حرارة
° ٣0س حمل  ٣٢جم من بخــار الماء .ما الرطوبة
النســبية لهذا الهواء عندما تكون كميــة بخار الماء
المحملة في المتر المكعب منه  1٦جم؟
ج% 50 -

د% 100 -

أ -تروبوسفير
ج -ستراتوسفير

ب -إكسوسفير
د -أيونوسفير

 .7طبقة الغالف الجوي األبعد هي:

10٨

اﺳﺘﺨﺪم الشكل الﺘالﻲ لﻺﺟاﺑة عﻦ الﺴﺆال .٨

كتلة هوائية دافﺌة

كتلة هوائية باردة

 .٨ما نوع الجبهة الهوائية في الشكل؟

ب -باردة

أ -دافﺌة

د -باردة ثم دافﺌة

ج -ثابتة

 .٩من أول من أثبﺖ أن للهواء وز ﹰنا؟

ب -تورشيللي

أ -هوك

د -جاليليو

ج -بويل

 .10يسمى تحول بخار الماء إلى سائل في دورة الماء:
أ -التكﺜﱡف

ج -الهطول

ب -ﱡ
التبخر

د -النتح

ﹸ
المتصادمة
الجزيﺌــات
 .11مــاذا يحدث عندما تنقــل
ﹸ
الطاق ﹶة؟
أ -هطول

ج -إشعاع

ب -توصيل
د -حمل

الك��ير ال�����ا�������
 .12ﹼ
وﺿﺢ لماذا تعــد األعاصير البحريــة خطيرة على
اإلنسان؟

7
ﻓﺴــر لماذا يكون ضغط الهواء على ســطح البحر
 .1٣ﹼ
أعلى من الضغط فوق الجبال؟
 .1٤ﻗارن بين التكﺜﱡف والهطول.

 .2٣ﻗﺼيﺪة اكتب قصيــدة حول دورة الماء في الطبيعة،
واعــرض قصيدتﻚ مع القصائد التــي كتبها طالب
صفﻚ في لوحة الصف.

 .1٥صﻒ ما يحدث لجزيﺌات الغاز عند تسخينه.

مطرا وب ﹶر ﹰدا.
 .16الﺴبﺐ والﻨﺘيﺠة كيف يمكن لغيمة أن تكون ﹰ

 .17ﺧريﻄة ﻣﻔاﻫيﻢ أكمــل خريطة المفاهيم التالية حول
دورة الماء في الطبيعة:
AÉŸG IQhO
äÉ«∏ªY øª°†àJ

 .1٨اﺳــﺘﺨﺪم الﺘﻔﺴير الﻌﻠﻤﻲ فسر لماذا تر البرق قبل
سماع صوت الرعد؟
 .1٩ﻣﺨﻄﻂ ﭬﻦ ارســم مخطط ﭬن لتقارن بين األعاصير
البحرية واألعاصير القمعية.
 .20البحﺚ عﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣات اكتب فــي دفتر العلوم كيف
يتكون المطر المتجمد؟

اأ�ص���ة ���وي األأا
.21إعﺪاد نشــرة ابحث عن ثالثة أعاصير بحرية ،واعمل
نشرة حول المعلومات التي جمعتها عنها .ناقﺶ فيها
المسار الذي ســلكه كل إعصار بحري واﻵثار التي
تركها.
 .22عــرض ﺷــﻔﻬﻲ تخيــل أنــﻚ تعمل لد شــبكة
تحذيــرا للناس من إعصار بحري،
تلفزيونية .اكتب
ﹰ
ناقــﺶ اإلجــراءات الواجــب أن يتخذهــا الناس
للمحافظة على سالمتهم.

اﺳــﺘﺨﺪم الﻤﻌادلﺘيﻦ اﻵﺗيﺘيﻦ لﻺﺟاﺑة عﻦ األﺳﺌﻠة
:2٨-2٤
°س = °( 5ف )٣٢ -

٩
°ف = ° ٩س ٣٢ +
5

 .2٤يــﻮم صيﻔﻲ ﺣــار إذا كانﺖ درجــة الحرارة
فــي المنطقــة ° ٩5ف ،فما درجــة الحرارة
بالسلسيوس؟
 .2٥صباح ﺷﺘاء ﺑارد إذا كانﺖ قراءة مقياس الحرارة
– °10س ،فما درجة الحرارة بالفهرنهايﺖ؟

 .26يﻮم لﻄيﻒ إذا كانﺖ درجة الحرارة تســاوي
° ٧٨ف .فما درجة الحرارة بالسلسيوس؟

ﺴــﺠﻠة ســجلﺖ أدنى
 .27أدنــﻰ درﺟة ﺣرارة ﹸﻣ ﱠ
درجة حرارة على األرض في منطقة فوســتﻚ
بالقطب المتجمد الجنوبي ،في  ٢1من يوليو
عــام 1٩٨٣م ،وكانــﺖ ° ٨٩٫٤ -س ،فماذا
تساوي بالفهرنهايﺖ؟

ﺴــﺠﻠة ســجلﺖ أعلى
 .2٨أعﻠﻰ درﺟة ﺣرارة ﹸﻣ ﱠ
درجة حرارة فــي منطقة العزيزيــة بليبيا ،في
 1٣ســبتمبر عام 1٩٢٢م ،وكانﺖ ° 1٣٦ف،
فما درجة الحرارة بالسلسيوس؟

10٩

الـفـ�صـل

8

ت��دور األأر���ض حــــ��ول ال�شم���س يف
النظام ال�شم�س��ي داخ��ل جمرة درب
املجرات
التبانة ،وهي �إحدى مليارات ّ
التي ت�ش��كّل الكون .وير�سل العلماء
مركبات جديدة �إىل الف�ضاء؛ ملعرفة
املزي��د ع��ن نظامن��ا ال�شم�س��ي الذي
جزءا منه باملنظار الفلكي
اكت�شفوا ً
(التل�سكوب).

استكشاف الفضاء

الدرس األول

األأر�ض والنظام ال�شم�سي

الفك��رة الرئي�سـ��ة الفصول األربعة،
وأطوار القمر ،والخـسوف والكسوف،
والمد والجزر ،ظواهر سببها العالقات
بين الشــمس واألرض والقمر ،التي
تعد جز ًءا من النظام الشمسي المكون
من ثمانية كواكب وأجرام أخرى تدور
حول الشمس.
الدرس الثاني

الف�ضاء والنجوم والمجرات

الفكـ��رة الرئي�ســ��ة تبعث النجــوم
ً
وأشــكااًل أخــرى من
الضـــوء،
الطاقة ،على شكل أشعة ،تساعدنا
على فهم كوننا الهائل ،الذي يســع
باليين المجرات وترليونات النجوم
والكواكب.

اقت�صاد مزدهر

 3 3 3توطين ال�صناعات الواعدة.

نهاية ملتهبة لنجم �أم والدة جنم جديد؟

اهتمت البشرية منذ األزل باستكشاف الفضاء وخاصة النظام الشمسي ف ُتمثل
نجوما وأجرام ســماوية متعددة تشكلت عبر ماليين
هذه األشــكال الملونة
ً
تكون بهذه
الســنين ،بعضها من مواد انفجرت في القدم ونظامنا الشمســي ّ
الطريقة منذ ماليين السنين.
ولــذا تهتم المملكة العربية الســعودية بتطوير برنامج فضائي الستكشــاف
الفضــاء تقوده رؤيــة  ،2030حيث تــم تصميم وتصنيع النظام الســعودي
الستكشــاف ســطح القمر واختباره بمعامل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية الستخدامه في استكشاف ومسح سطح القمر ضمن المهمة الفضائية
الصينية في العام 2018م ،و ُيعد الوصول للفضاء واستكشــاف القمر إنجازً ا
علميا فريدً ا على المستوى العربي واإلسالمي ،كما تنضم به المملكة
سعوديا
ًّ
ًّ
عالميا في
الســابعة
المرتبة
لتأخذ
العالمية
الدول
لمصاف
الســعودية
العربية
ًّ
االستكشاف الفضائي للقمر.
دفتر العلوم ما الســبب وراء األهمية الكبيرة والمتنامية الستكشــاف الفضاء رغم
ً
مستقباًل في استكشاف الفضاء ضمن البرنامج
المخاطر والتكاليف؟ وهل تحلم بأن تُشارك
الفضائي السعودي؟
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ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ

مشهد فلكـي

قد تظن أن استكشاف الفضاء باستﺨدام التلسكوب
ً
ســهاًل ،ألن النجوم المعة والفضاء معتم .لكن
أمرا
ً
ضــوء النجوم الــﺬي يعبر الغــاًلف الجوي خاًلل
مناطﻖ مﺨتلفة الحرارة والكثافة ،يتعرض للتشويﻪ،
مما يشوش الرؤية .
 .1قﺺ قطعة باًلستيكية شفافة طولها  1٥سم.

مفتوحا أمامﻚ .الحﻆ مدى وضوح
 .2ضع كتا ًبا
ً
الكتابة فيﻪ.
قرب القطعة الباًلســتيكية الشفافة من عينيﻚ،
 .3ﱢ
وأبقها مشدودة بين يديﻚ.
 .4انظ ﹺر إلى الكتابة من خاًلل القطعة الباًلستيكية.

 .٥اطو القطعة الباًلســتيكية نصفيــن ،وانظر إلى
الكتابة مرة أخرى من خاًلل طبقتي الباًلستيﻚ.
 .6التفكير الناقد اكتب فقرة في دفتر العلوم تقارن
فيها بين قراءة الكتابة من خاًلل النظر عبر قطعة
باًلســتيكية ،ومشــاهدة الفلكيين للنجوم من
خاًلل الغاًلف الجوي األرضي .توقع ما يمكن
أن يحدث كلما ازداد عدد طبقات الباًلستيﻚ.

استكشاف الفضاء اعمل اﳌطوية التالية
حاليا،
لتساعدك عﲆ التحقق ﳑا تعرفه ًّ
وما الــذي تريد معرفته ،ومــا تعلمته
من خالل هذا الفصل عن استكشــاف
الفضاء.

اﳋطوة 1

اطــ ﹺو ورقــة عمود ًّيا من
جانب إﱃ آخــر مراع ًيا أن
يكــون اﳉانــب األمامي
أقــﴫ  1.25ســم من
اﳋلفي.

اﳋطوة 2

اط ﹺو الورقة عﲆ استقامتها
ثالثة أقسام.

اﳋطوة 3

افتــح الورقة من جهة واحــدة ،ثم قص اﳊافة
اﳌطوية للجزء العلوي مــن الورقة لعمل ثالثة
أﴍطة ،وضع عناوين كﲈ ﰲ الشكل.
ماذا
أعرف؟

ماذا أريد ماذا
أن أعرف؟ تعلمت؟

قبل قراءة الفصل ،اكتب ما تعرفه عن استكشــاف الفضاء
ﲢت الﴩيــط األيمن ،واكتــب ما تود أن تعرفه أســفل
الﴩيط األوســط .وبعد قراءة الفصل اكتــب ما تعلمته
أسفل الﴩيط األيﴪ.
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أﺗﻬﻴﺄ ﻟﻠﻘﺮاءة
اأ�شلة واإ��ت
1

ّ
أﺗﻌﻠﻢ تســاعدك قدرتــك على اســتخراج اإلجابات عن األســئلة المطروحة في
المراجعة واالستعداد لالختبارات .قد توجد بعض اإلجابات في الكتاب المقرر بشكل
صريــح ،إال أن بعضها اآلخر قد يتطلب منك البحث فــي غير الكتاب ،فقد تكون هذه

2

أﺗــﺪرب اقرأ الفقرة اآلتية ،وأجب عن األســئلة التي تليها ،ثــم ناقش إجاباتك مع
ّ
زميلك.

اإلجابات مبنية على معرفة سابقة لديك أو خبرات مررت بها.

ين�ش `اأ üaش``ل الüشي``∞  Aõ``L »``aم``ا من األأر�``س عندما يكون ò``gا الk Aõé
مائ Óنحو ال�شم�``سa ,ت�ش``ق§
اأTش``©ة ال�شم�``س على األأر�س بõاوية Tش`` ¬Ñعمودية على �ش``£حها .ول©ل∂ أل â¶Mاأن Xل∂ يكون اأقüشر
وق`` âال¶هي``ر »``a Iالüشي``∞ مقارن``ة بال�ش``تا ,Aكما اأن Mرار Iال�شم�``س تكون اأTش``د  »aالüشي``∞ منها »a
ال�شتا ;AوPل∂ راLع اEلى درLة ميل األأTش©ة وعدد �شاعا äالنهار ال£ويلة  »aالüشي∞ مقارنة بال�شتا.A
وي©``د ò``gان ال©ام``Óن ال�ش`` »``a ÖÑاأن الüشي``∞ اأك``ãر ``Mرار Iمن ال�ش``تا .Aب©د مرور �ش``تة اأTش``هر يüشíÑ
ال Aõéنف�ش``¬ من األأر�س k
مائ Óب©يدkا عن ال�شم�``سa ,ت�ش``ق§ اأTش``©ة ال�شم�``س على �ش``£ح¬ بõاوية اأقل
كãي ` kرا م``ن الõاوي``ة القائمة ,ويüش í``Ñالنهار قüشي kرا ,والليل k
Wويa Óتنخف�س درLا äالحرار Iوي�ش``ود
ال�ش``تا .Aي``Ñداأ üaش`` Óالربي``ع والخري``∞ عندم``ا أل يكون محور األأر�``س k
مائ Óنحو ال�شم�``س ,وأل ب©يدkا
عنها )اأ… عمود kqيا بالن�شÑة اEلى اأTش©تها ال�شاق£ة على األأر�س(.

تكون الفصول كالصيف والشتاء؟
• ما السبب في ﱡ
• هل يتزامن حدوث الشــتاء في نصفي الكرة الشــمالي والجنوبــي ،أي هل يكون في
األشهر نفسها؟
• هل يكون الشتاء دافئًا والصيف بار ًدا عند دوائر العرض الواقعة جنوبي مدار الجدي؟
3
أﻃﺒﻖ تمعن في أسئلة مراجعة الفصل :أي األسئلة يمكن
ّ
إجابتها من المادة المطروحة في الكتاب مباشــرة ،وأيها تتطلب
إجابتها البحث في غير الكتاب؟
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توي القرا وتركيزه�
ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتﻚ الفصل باتباعﻚ ما يلي:

1

2

ﻗﺒﻞ ﻗراءة الﻔﺼﻞ أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.
• اكتب (م) إذا كنت مواف ًقا عﲆ العبارة.
• اكتب (غ) إذا كنت غﲑ موافق عﲆ العبارة.

ﺑﻌﺪ ﻗراءة الﻔﺼﻞ ارجع إلى هذه الصفحة ،لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.
فبﲔ السبب.
• إذا غﲑت إحدى اإلجابات ّ
صحح العبارات غﲑ الصحيحة.
•
ّ

•

اسﱰشد بالعبارات الصحيحة ﰲ أثناء دراستك.

قل القرا
م اأو 

الع�ر

عد القرا
م اأو 

 1ينتج تعاقب الليل والنهار عن دوران األرض حول الشمس.
دائما.
 2وجه القمر الذي يواجه األرض هو نفسه ً
 3يحدث خسوف القمر عندما يقع القمر بين األرض والشمس.

 4تتعرض أماكن مختلفة من األرض لحدوث المد والجزر في أثناء دوران
األرض حول نفسها.
 5تتخذ مدارات الكواكب حول الشمس ً
إهليلجيا.
شكال
ًّ

 6تعد وحدة الكيلومتر أنسب الوحدات لقياس المسافات في المجموعة
الشمسية.
 7المريﺦ هو الكوكب الثالث من المجموعة الشمســية ويطلق عليه اسم
الكوكب األزرق.
ً
أشكاال محددة في
 8المجموعات النجمية هي تجمعات من النجوم تتخذ
السماء.
 9يعكس لون النجم درجة حرارته.

 1يستخدم العلماء الوحدات الفلكية لقياس المسافات بين المجرات.
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الدر�ض

1

اﻷﻫﺪاف
�

توضح دوران األرض حول محورها،
وحول الشمس.

�

تفســر ســبب حــدوث الفصول
السنوية على األرض.

�

تقارن بيــن الكواكب وأقمارها في
النظام الشمسي.

�

نموذجــا مراع ًيــا األبعاد
تعمــل
ً
المناســبة لكل من القمر واألرض
والشمس ،خالل أطوار القمر.

�

توضح أن األرض هي الكوكب الوحيد
سخره
في المجموعة الشمسية الذي
ّ
الله ليوفر ﻇرو ًفا تدعم الحياة.

اﻷﻫمﻴﺔ

ستعرف أكثر عن النظام الشمﴘ ،وتدرك
كيفية حدوث الليل والنهار والفصول،
وأنه يمكن تع ّلم الكثﲑ عن األرض من
خالل دراسة النظام الشمﴘ.

راب§ الدر�س الرقم»

www.ien.edu.sa

اﻷرض والﻨﻈﺎم الﺸمﺴﻲ
األرض ﺗﺘﺤرك

بعدما تستيقﻆ من النوم تالحﻆ الشمس في األفق وقت الشروق ،وعند الظهيرة تتوسط
السماء ،وترسل أشعتها بشــكل عمودي تقري ًبا .وعند الغروب تغيب وراء األفق،
مما يشعرك أن الشمس تتحرك .والحقيقة أن األرض هي التي تدور حول الشمس،
﴾.

قال تعالى﴿ :

]األنبياء[33 :

دوران األأر���ض ح��ول حوره� تدور األرض حول خــط وهمي يمر بمركزها
ُيســمى المحور .يوضح الشــكل  1دوران األرض حول محورها .تدور األرض
صباحا بسبب هذه
يوميا
ً
حول محورها مرة كل  24ســاعة؛ لذا تظهر لنا الشــمس ًّ
الــدورة ،وفي أثناء النهار تبدو الشــمس وكأنها تتحرك عبر الســماء (لتغرب في
المساء)؛ وذلك ألن مكانك على األرض يدور بعيدً ا عن الشمس.

ُتسمى حركة الشمس التي تراها في السماء حركة ﻇاهرية .وكذلك تتحرك النجوم
والكواكب والقمر ً
أيضا حركة ﻇاهرية في السماء .كيف يمكن أن تعرف أن حركة
جسم ما هي حركة ﻇاهرية ناتجة عن دوران األرض؟
ملاذا تظهر لنا الشمس وكأهنا تتحرك يف السﲈء؟

محور

ﻣراﺟﻌﺔ المﻔردات

املحور :خط وﳘي يــدور حوله
الكوكب أو القمر.
النظام :جزء من الكون له مكونات
وعمليات وتفاعالت.

دوران األأر�س

المﻔردات الجﺪﻳﺪة

• اﳌد واﳉزر
• اﳌدار
• مرتفعات القمر • النظام الشمﴘ
• بحار القمر • الوحدة الفلكية
• كسوف الشمس• اﳌذنب
• خسوف القمر • النيزك

ال�شكل1
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يسبب دوران األرض حول محورها تعاقب الليل والنهار.

اأيلو∫ ) �شÑتم( È

õMيران ) يونيو (

°235

كانون اأو∫ ) دي�شم( È

اPBار ) مار�س (

ال�شكل2

تحتاج األرض إلى سنة واحدة لتدور حول الشمس.
استنتﺞ لماذا تكون فصول السنة منتظمة؟

دوران األأر�ض حول ال�شم���ض تدور األرض حول نفســها ،وفي الوقت نفســه
تتحرك حول الشــمس في مسار إهليجي ،منتظم ُيســمى المدار .والسنة األرضية
هي الزمن الذي تستغرقه األرض في دورانها حول الشمس( ،انظر الشكل.)2

الشول يرجع ســبب حدوث الفصول األربعة إلى ميل محور األرض في أثناء
دورانها حول الشــمس؛ فمحور األرض ليس عمود ًّيا ،بل مائل؛ لذا تنشأ الفصول
األربعة.

ويوضح الشــكل  2كيف ينشأ فصل الصيف في جزء ما من األرض ،عندما يكون
هذا الجزء ً
مائال نحو الشــمس ،فتسقط أشعة الشــمس على األرض بزاوية شبه
عمودية على ســطحها .ولعلك الحظت أن ﻇلك يكــون أقصر وقت الظهيرة في
الصيف مقارنة بالشــتاء ،كما أن حرارة الشــمس تكون أشــد في الصيف مما في
الشــتاء ،وذلك راجع إلى درجة ميل األشــعة وعدد ســاعات النهار الطويلة في
الصيف مقارنة بالشــتاء .ويعد هذان العامالن الســبب في أن الصيف أكثر حرارة
من الشــتاء ،بعد مرور ستة أشهر يصبح الجزء نفســه من األرض ً
مائال بعيدً ا عن
كثيرا من الزاوية القائمة،
الشــمس ،فتسقط أشعة الشمس على سطحه بزاوية أقل ً
ً
طويال ،فتنخفض درجات الحرارة ،ويسود الشتاء.
قصيرا والليل
ويصبح النهار
ً

يبــدأ فصال الربيع والخريف عندما ال يكون محور األرض ً
مائال نحو الشــمس،
وال بعيدً ا عنها.

عمل وج لشول األأر�ض
الﺨطوات:
ً
ّ
مصباحــا مظلــال على
.1ضــع
ً
طاولة في وسط غرفة الصف؛
الشمس .أضﺊ المصباح
ليمثل
َ
وأطفﺊ أنوار الغرفة.

.2اســتخدم نموذج كرة أرضية،
وضعه في موقع مناســب أمام
المصبــاح ،بحيث تســتطيع
تمثيل الفصول األربعة للنصف
الشــمالي من الكرة األرضية.
ال تنس أن ُتميل الكرة األرضية
بحيث يشــكل محور األرض
مع الرأســي زوايــة مقدارها
.ْ 23.5

التحليل

.1فــي أي فصــل تكون أشــعة
الشــمس أشــد فــي النصف
الشــمالي من الكرة األرضية؟
وفي أي فصل تكون أشــعتها
أقل ما يمكن؟
11٥

قمر األرض
غير اكتشاف جاليليو جاليلي عام 1609م
كان ُيعتقد ً
قديما أن سطح القمر أملس ،حتى ّ
أي قبل أكثر من  400ســنة تقري ًبا هذه الفكرة عندما نظر إلى القمر من خالل تلسكوبه،
فشاهد على سطحه مناطق جبلية كبيرة تسمى مرتفعات القمر ،عمرها  4.5باليين سنة،
ّ
تشــكلت على المناطق المرتفعة نتيجة ســقوط نيازك على سطح القمر
وفوهات كثيرة
بعد تشكله مباشرة ،كما شاهد مناطق منبسطة قاتمة تسمى ماريا (بحار القمر) ،تشكلت
عندما اندفعت البة بركانية من باطن القمر ،ثم بردت في المناطق المنخفضة من سطحه.

ال�شكل3

فوهات القمر التي تم
   صورة َّ
التقاطها باستخــدام النظام
السعـــودي الستكشـــاف
سطح القمر.

ال�شكل4

عندمــا تلعب هــذه اللعبــة
تستغرق المدة الزمنية نفسها
لتدور حــول نفسك وحول
المركز.
وضح كيف يشــبه هذا حركة
القمــر حــول نفســه وحول
األرض؟

والفوهات (انظر الشكل)3
وفي العام 2018م تم التقاط صور عالية الدقة لسطح القمر
ّ
باستخدام النظام السعودي الستكشــاف سطح القمر ضمن البعثة الفضائية الصينية في
لفوهات القمر وحدة
مهمة استكشاف ومسح القمر .وساعد في التقاط صور عالية الدقة ّ
التصوير اإللكتروني في النظام الســعودي والتي ُتعزز قــدرة النظام على تصوير القمر
بزوايا وارتفاعات مختلفة بدقة وتخزينها ومعالجتها.
ال��دوران حول األأر�ض يدور القمر حــول األرض مرة كل  27.3يو ًما تقري ًبا .ويبلغ
متوســط بعد القمر عن األرض  384400كم .أما األقمار االصطناعية ومحطة الفضاء
كثيرا إلى األرض.
العالمية فهي أقرب منه ً
ال��دوران حول المحور والدوران حول األأر�ض يحتاج القمر إلى  27.3يو ًما تقري ًبا
ليدور حول نفســه وحول األرض .ونتيجة لذلك ،تواجه األرض دائما الجهة نفسها من
القمر ،و ُيســمى جانب القمر المواجه لألرض الجانب القريب ،ويسمى اآلخر الجانب
البعيد .ويشــبه هذا ما يحدث في لعبة الدوران (انظر الشــكل)4؛ حيث تحتاج في هذه
اللعبة إلى المدة نفسها حتى تدور حول الدائرة وحول نفسك .لذلك تقابل نفس الجهة
دائما المركزَ .
منك ً
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ﻇواﻫر ﺳﺒﺒﻬا الﻌﻼقات ﺑيﻦ الﺸمﺲ واألرض والﻘمر
اأوار القمر مع أن القمر يظهر بصور متعددة في األوقات المختلفة من الشــهر
إال أنه في حقيقة األمر ال يتغير .أما الذي يتغير فهو طريقة ﻇهوره .و ُيسمى اختالف
ﻇهور القمر ،أطوار القمر( ،انظر الشكل.)٥

دور القمر تعتمد أطوار (وجوه) القمر  -التي تراها  -على مواقع كل من القمر
واألرض والشمس .وتتغير هذه المواقع بسبب دوران القمر حول األرض .يحتاج
ال�شكل  5يوضح أطوار القمر.
وضــح الفــرق بيــن الهالل
القمر إلى شــهر تقري ًبا حتى يمر بجميع أطوراه .وفي أثناء ذلك الوقت ترى الجزء
الجديد والهالل األخير؟
المضاء منــه فقط .تبدأ الدورة من القمــر الجديد (المحاق)؛
حيث يكون موقع القمر بين األرض والشمس ،ويكون الجزء
مواجها
مواجها الشمس ،بينما يكون الجزء المعتم
المضاء منه
ً
ً
لألرض .ومع مرور الوقت تزداد مساحة المنطقة المضاءة منه
التي نستطيع رؤيتها من األرض.
في البداية نرى ً
ً
تربيعا أول ،ثم أحدب أول،
هالال
جديــدا ،ثم ً
قمــرا كام ً
بدرا .وفي طور البــدر تكون األرض بين
ثم
الْ ،
أي ً
L ∫Ógديد
ً
ا¥
الشمس والقمر ،ويحتاج ذلك إلى أسبوعين من طور المحاق.
ثم يأخذ القمر بعــد ذلك ،وخالل األســبوعين المتبقيين في
التناقص ،فيتحول إلى أحــدب أخير ،ثم تربيع أخير ،ثم هالل
أخير ،ثم إلى المحاق( ،انظر الشكل.)٥
ما دورة القمر؟

ك�ش��و ال�شم�ض هل تستطيع رؤية التلفاز إذا وقف أحد بينك
وبين الشاشــة؟ يصبح القمر أحيا ًنا كالشخص الذي يقف أمام
التلفاز؛ حيث يقع القمر في هذه الحالة بين األرض والشمس،
ويمنع ضوءها من الوصول إلى األرض .و ُتسمى هذه الظاهرة
الموضحة في الشــكل 6كسوف الشــمس .وألن حجم القمر
صغير بالنســبة إلى الشــمس ،فإنه يحجب ضوءها عن مناطق
ﹲ
صغيــرة مــن األرض (ال يتعدى قطــر دائرة الظــل القمري
269كم) .وتسمى هذه الظاهرة الكسوف الكلي.
يســتمر الكســوف الكلي عدة دقائق ،تعتم الســماء خاللها،
وتغلــق بعض األزهار تويجاتها ،ويمكــن رؤية بعض النجوم
الالمعة في الســماء .كما يمكن رؤية إكليل الشمس الخارجي
في أثناء هذا النوع من الكسوف.
تحﺬير :ال تنظر إلى الشمس في أثناء الكسوف أو في األحوال
يضر بعينيك.
العادية؛ فذلك ّ

تربيع اأو∫

 ∫ÓgاأÒN

اأMد Üاأو∫

تربيع اأÒN

بدر

اأMد ÜاأÒN
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ال�شكل6

من£قة الك�شو ±ا÷õئ»

اEكليل ال�شم�س
الﻌﻠــوم

القمر
ﻋﺒر المواﻗﻊ اﻹلﻜﺘرونﻴﺔ

بيانات حول خسوف القمر أو كسوف
الشمس

ارجع إﱃ منصــة عﲔ اإلثرائيــة لالطالع
عــﲆ صــور وفيديوهات خســوف القمر
الكﲇ األطول اﳌأخــوذة عﱪ مراصد مدينة
اﳌلك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .واستعن
ﲠا ﳌزيد مــن البحث ﰲ اﳌواقع اإللكﱰونية
عﱪ شــبكة اإلنﱰنت عن معلومات حول
كسوف أو خسوف حدث منذ وقت قريب.

ن����ش���` M دqد مت`ى �شتت© qر�س من£قت∂
لك�شو ±اأو �Nشو ±قري.Ö

�Nشو ±القمر
ال�شكل 7فــي أثنـــاء خسوف القمر
تقع األرض بين الشمس
والقمر الذي يكون عادة
مائال إلى األحمر.
اســتنتﺞ لماذا يشاهد خسوف
القمر أكثر من كسوف الشمس؟
118

يكون القمر في أثناء كسوف الشمس بين األرض والشمس،
ويظهر إكليل الشمس في الكسوف الكلي للشمس.
حدّ د ما طور القمر في أثناء كسوف الشمس؟

ال�شم�س

من£قة الك�شو ±الكل»
األأر�س

يسبب كسوف الشمس؟
ما الﺬي ّ

�ش��و القمر تقع األرض مباشرة بين الشــمس والقمر أحيا ًنا ،فيسقط ﻇلها على
ﹴ
وعندئذ يســتطيع جميع الناس الواقعين في منطقة ليل األرض ،رؤية خسوف
القمر.
جزئيا ،وقد يميــل لونه إلى األحمر القاتم ،كما
القمــر الذي يصبح ً
معتما بالكامل أو ًّ
يظهر في الشكل .7وبتاريﺦ  14ذي القعدة 1439هـ حدث أطول خسوف كلي للقمر
في القرن الواحد والعشرين .وتمت مشــاهدته بوضوح بالعين المجردة في المملكة
العربية السعودية ودول أخرى كثيرةُ ،
وأطلق عليه خسوف القرن الستمرار الخسوف
الكلي حوالي  103دقائق وهي من الحاالت النادرة ،كما رصدت عدة مراصد فلكية
في المملكة العربية السعودية هذا الخسوف.

ال شك َّ
الهدْ ي
أن الخسوف والكســوف من الظواهر الكونية الالفتة للنظر .ويرشدنا َ
النبوي إلى كيفية التعامل مع هاتين الظاهرتين باعتبار الشــمس والقمر آيتين من آيات
الله سبحانه وتعالى ،وما يجري عليهما هو بقدرته وحكمته ،وال دخل للبشر كبيرهم
أو صغيرهــم في ذلك .فكان من هديه صلى الله عليه وســلم إذا حدث كســوف أو
خسوف أن يهرع إلى الصالة.

القمر

األأر�س

ال�شم�س

مســببة المد والجزر،
والجزْ ر تؤ ّثر جاذبية القمر في األرض
ال َم ّ
��د َ
ّ
قو َت ْي
وهو تعاقب ارتفاع وانخفاض مســتوى ســطح البحر بســبب ّ
جذب القمر والشمس لألرض .حيث يرتفع مستوى سطح البحر عند
المدّ  ،وتتحرك المياه نحو اليابســة ،ويحدث العكس في أثناء الجزر،
فينخفض مستوى البحر ،وتتراجع المياه عن اليابسة.

مد مرتفع

يحدث المد ألن المناطق القريبة من القمر تتعرض للجذب بشــكل
أكبر من المناطــق البعيدة .ويؤ ّدي االختالف فــي تأثير جاذبية القمر
على المناطق القريبة والبعيدة إلى حدوث انتفاخات في مياه محيطات
األرض( ،انظر الشــكل  .)8يقع أحد هذه االنتفاخــات في المناطق
المواجهــة للقمر ،واآلخــر على الجانــب المقابل .أما المناطــق التي ال تواجه
القمر وال تكون على الجانــب المقابل فتتعرض إلى حدوث جزر في مياه البحار
والمحيطات .وبسبب دوران األرض حول نفسها تتغير مواقع المد والجزر بشكل
مستمر.

�أ

مدار القمر

اجتاه دوران األأر�ض

ت�أثي��ر ال�شم���س عل��ى المد والجزر تؤثر الشــمس بدورها فــي عمليتي المد
والجزر ،لكــن تأثيرها يعادل نصف تأثيــر القمر ألنها أبعــد .وعندما يقع القمر
والشــمس واألرض على خط واحد ،يبلغ المد ارتفاعه األقصى ،والجزر مستواه
األدنى .ويســمى هذا النوع ،مد وجزر الربيع( ،انظر الشكل .)9ويكون هذا النوع
من المد بسبب اتحاد جاذبية كل من القمر والشمس ،وينتج عن ذلك قوى جذب
كبيرة تؤثر في األرض .أما عندما تشكل كــــل من الشمـــــس واألرض والقمر
زاويــة  ْ 90فيصبح المد ّ
أقل ،والجزر أعلى ،وهو ما ُيســمى المد المنخفض؛ إذ
تقوم جاذبية الشمس في هذه الحالة بتقليص أثر جاذبية القمر (انظر الشكل.)9

�أ و ج
يحدث مد الربيع

مد مرتفع

ال�شكل8

       يحـــدث المــد ألن القمر
يجــذب المنـــاطق القريبة
منه ،ويحدث نتيجة لذلك
انتفاخان ،واحد في الجهــة
المقابلة للقمر ،واآلخــر في
الجهة البعيدة عنه.

ال�شكل   9

يحــدث مد الربيع والمـــد
المنخفض مرتيــن شهر ًّيـــا
بسبب دوران القمــر حــول
األرض.

ب

عندما تكون ال�شم�س
والقمر واألأر�ض على
اال�ستقامة نف�سها.

ج

بو د

يحدث املد املنخف�ض
عندما ي�شكل كل من
القمر وال�شم�س زاوية
قائمة مع األأر�ض.

د
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المﺴاﻓات ﻓﻲ الﻔﻀاء

الﻌﻠــوم

ﻋﺒر المواﻗﻊ اﻹلﻜﺘرونﻴﺔ

تقنية الفضاء

ارجع إﱃ اﳌواقع اإللكﱰونية
عﱪ شبكة اإلنﱰنت للبحث

عن تقنيات مستخدمة في
استكشاف الفضاء.

ن�ش� اعمل TشÑكة مفاgي ºتو�شí
aيها ملاPا oت©د التقنية �شرورية لل©لو.Ω
ﺗجرﺑﺔ ﻋمﻠﻴﺔ

نمﺬجة مدارات الكواكب

ارﺟﻊ إلﻰ ﻛراﺳﺔ الﺘجﺎرب الﻌمﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﻴﻦ اﻹﺛراﺋﻴﺔ

ال�شكل 1تعد الشمس مركز النظــــام
الشمسي المكون من ثمانية
كــواكــب ،وأجـــرام أخرى
تدور حول الشمس.
قــارن بيــن أوجــه التشــابه
واالختــالف بيــن الكواكب
المختلفة.

هل فكرت في المسافات التي تفصل بين األرض وبين بقية األجرام والكواكب في
النظام الشمسي؟ وكيف نقيسها؟
يتكون النظام الشمسي الظاهر في الشــكل 10من ثمانية كواكب ،وأجرام أخرى
تدور في مدارات خاصة إهليلجية حول الشمس بسبب جاذبية الشمس الهائلة.
ً
مرتابطا ويمنع تفرق أجزائﻪ؟
ما الﺬي يبقي النظام الشمﴘ

قي����ض الم�ش���ف�ت ف�� الش� يصعب تصور المســافات في الفضاء ،بسبب
اتســاعه الهائــل .إذا طلب إليــك قياس طول القلــم وطول المســافة بين بيتك
والمدرســة ،فهل تستخدم وحدة القياس نفسها؟ يحتاج قياس المسافات الطويلة
إلى وحدات قياس كبيرة.

الوحد اللكية نســتخدم الكيلومترات لقياس المســافات بين المدن .لكننا
نحتــاج إلى وحــدة أكبر من أجــل قياس المســافات في الفضاء ،مثــل الوحدة
الفلكية (وف).وهي متوســط ُبعد األرض عن الشمس ،وتعادل  150مليون كم.
فإذا كان ُبعد ِج ْرم فضائي عن الشــمس يســاوي 3وحدات فلكيــة فهذا يعني أنه
يبعد عنها  3أضعاف المســافة التي تفصلها عــن األرض (150000000×3كم
=  450000000كــم ) .وتســتخدم الوحدة الفلكية لقياس المســافات ضمن
المجموعة الشمسية.
ما أﳘية الوحدة الفلكية يف قياس املسافات يف النظام الشمﴘ؟

(املسافات ليسﺖ وفﻖ مقياس الرسم)

نÑتون

اأوارنو�س
�����
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ال�شكل11

الﺘﺠوال ﻓﻲ الﻨﻈام الﺸمﺴﻲ
بعد أن تعرفت طريقة قياس المســافات في النظام الشمسي ،تخيل أنك تسافر في
لتتعرف األجرام التي تــدور حولها .ما الذي
رحلة فضائية تنطلق من الشــمس،
َّ
ستراه في رحلتك؟

عطارد والزهرة أقرب إلى
الشمس من األرض.

الكواكب الﺪاﺧﻠية ( الﺼخرية)
ُتســمى المجموعة األولى من الكواكب التي ســتمر بها بعد مغادرتك الشــمس
(الكواكب الداخلية) .وهي كواكب صلبة ،تحوي معادن شبيهة بما على األرض.
ومعظم ما نعرفه عن هذه الكواكب حصلنا عليه من السفن الفضائية.

فوهات
سطحه
حجما .تغطي
عط�رد أقرب الكواكب إلى الشــمس وأصغرها
ﹲ
َ
ً
تشــكلت نتيجة اصطدام النيازك به .وليس لكوكب عطارد غالف جوي؛ بســبب
صغــر حجمه ،وضعف جاذبيته( ،انظر الشــكل -11أ) ،ممــا يؤدي إلى انطالق
غازاته في الفضاء .وقد أدى ذلك إلى تباين كبير في درجات الحرارة على ســطحه،
نهارا وْ 170-س ً
ليال.
حيث تتراوح بين ْ 425س ً
ريا بني النهار
ملاذا ختتلف درجة احلرارة عىل سطح عطارد كث ً
والليل؟

مغادرا كوكب عطارد ســتبلغ كوكب
الز هَ ر عندمــا تكمل رحلتــك الفضائية
ً
الزهرة ،وهو ثاني الكواكب قر ًبا إلى الشمس( ،انظر الشكل  -11ب) .وبينما نرى
الزهرة من األرض أسطع جسم مضيء في السماء؛ النعكاس كمية كبيرة من أشعة
الشمس عنه بسبب كثافة غالفه الجوي ،قبل الشروق أو بعد الغروب بوقت قصير،
لذا يطلق عليه "نجم الصباح" أو "نجم المساء" ،إال أن الحال تختلف من الفضاء؛
حيث تؤدي الغيوم الكثيفــة التي تغ ّلفه إلى تعذر رؤيته بوضوح ،كما تحتبس هذه
الغيوم طاق َة الشــمس التي تصل إلى الكوكب ،فترتفع درجة حرارة سطحه لتبلغ
ْ 472س.

املريï

األأر�س

الgõرI

اأ -كوك Öع£ارد ي�ش ¬Ñالقمر �aش£ح¬
مغ£ى بالفوgا.ä

 -Üاأقر Üالكواك ÖاEلى األأر�س gو
الgõر ,Iوgو مغ£ى بالغيو.Ω

ع£ارد

ال�شم�ض
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األأر�ض الكوكب الثالث من المجموعة الشمســية ،درجات الحرارة على سطحها
تســمح بوجود الماء في صورة صلبة وسائلة وغازية .كما تعمل طبقة األوزون على
حمايتها من التأثير الضار لألشــعة الشمسية فوق البنفســجية .فقد جعل الله تعالى
الغالف الجوي سب ًبا الستمرار الحياة على سطح األرض (انظر الشكل.)12

ال�شكل12

األرض الكـوكب الوحيـــد
المالئم للحياة على سطحه.

وتم تصوير األرض في العام 2018م باستخدام النظام السعودي الستكشاف القمر
معا ضمن البعثة الفضائية الصينية السعودية المشتركة،
في لقطة ُتظهر األرض والقمر ً
كما تظهر بالصورة المملكة العربية السعودية بوضوح( .انظر الشكل.)13

المر رابع الكواكب في المجموعة الشمســية .وقد تــم إنزال رجل آلي إلى
المريﺦ ،ومــا زال هناك حتى اليوم .ولــو بقيت وق ًتا كاف ًيا على ســطح الكوكب
يتميز بفصول مختلفة ،وفيه جليد عند قطبيه .وتشير األدلة
فســتالحﻆ أن المريﺦ َّ
إلى أن الكوكب كان فيه يو ًما ما ماء ســائل أســهم في تشكيل تضاريس سطحه.
كما ســتالحﻆ أن مصدر اللون األحمر الذي يميز هذا الكوكب هو الرســوبيات
السطحية الغنية بأكاســيد الحديد( ،انظر الشــكل .)14وللمريﺦ قمران يدوران
حوله ،هما فوبس وديموس.

ال�شكل 13صف شكل األرض من
الفضاء.

ال�شكل 14المريــــﺦ ُي َس َّمى الكوكب
األحمر.
وضح لماذا يكتسي المريﺦ
باللون األحمر؟

ال�شكل15

122

صورة عن قــرب ألحد
الكويكبات.
صف خصائصه السطحية.

ﹲ
منطقة تعرف
كوكب المريﺦ –في طريقنا نحو المشتري-
حزام الكوك�ت يلي
َ
بحزام الكويكبات (تصغير كوكب) ،وينتشــر فيها عــدد كبير من الكتل الصخرية
التي تختلف في أشــكالها وأحجامها (انظر الشــكل  .)1٥والكويكبات (الكتل
الصخرية) تسبح في الفضاء وتدور حول الشمس.

إن أصــل هذه الكويكبات ال يــزال موضع بحث العلماء .فبعــض العلماء يرى أن
الكويكبات نتجت عن انفجار كوكب إثر اصطدامــه ِ
بجرم آخر .بينما يرى البعض
تتجمع لتكوين كوكب لم يكتمل بين المريﺦ والمشتري ،وقد
اآلخر أنها كتل كانت ّ
يكون السبب في هذا قوة جاذبية كوكب المشتري الضخم بالقرب منها ،فبقيت تلك
الكتل مفتتة على شكل كويكبات.
ما الكويكبات؟

الكواكب الخارجية (الغازية)
بعد أن تجتــاز مركبتك حزام الكويكبات الذي يلي الكواكب الداخلية ،ســتصل
إلــى مجموعة الكواكب الخارجية ،وهي :المشــتري وزحل وأورانوس ونبتون؛
وجميعهــا كواكب غازية .قد تحوي بعض الكواكــب الغازية ًّلبا صل ًبا ،لكن ليس
ألي منها ســطح صلب .ولــكل كوكب غازي مجموعة كبيرة مــن األقمار تدور
حولــه ،مثل القمر الذي يدور حــول األرض .وتحيط بهذه الكواكب حلقات من
الغبار والثلج.

الم�ش��تري أكبر كواكب المجموعة الشمسية ،وخامسها ُبعدً ا عن الشمس .ويوم
المشتري هو األقصر بين أيام كواكب المجموعة الشمسية ،ويساوي  10ساعات،
وهذا يعني أنه يدور حول محوره أســرع من باقي الكواكب .يحوي هذا الكوكب
دوامة حمراء ضخمه بجانب وســطه ،هي عبارة عن عاصفة ريحية ضخمة (كما
ّ
قمرا ،أكبرها قمر جانيميد وهو أكبر من كوكب
في الشكل .)16وللمشــتري ً 79
مياها تحت قشرتها الثلجية .أما
عطارد .وتحوي أقمار جانيميد ويوروبا وكاليستو ً
أي جرم في المجموعة الشمسية.
القمر أيو فلديه نشاط بركاني يفوق ّ

ال�شكل 16المشتـري أكبـر كـواكـب
المجموعة الشمسية.

زحل يحتــوي زحــل على عــدة حلقــات عريضــة ،يتكــون كل منها من
مئات الحلقــات األصغــر المحتوية على قطع مــن الثلج والصخــور (انظر
قمرا ،أكبرها قمــر تيتان الذي يحوي
الشــكل-17أ) .ويدور حول زحل ً 62
غال ًفا جو ًّيا يشبه غالف األرض عند بداية تكونه.

�أورانو���س يمتاز هذا الكوكب بمحور دوران أفقــي ،ويتكون غالفه الجوي من
الهيدروجيــن وكميات قليلة من الهيليوم .ويضفي عليه غــاز الميثان لو ًنا أخضر
ً
قمرا على أقل تقدير
مائــا للزرقة .ولكوكب أورانوس حلقات ،ويدور حوله ً 27
(انظر الشكل-17ب).

أ  -زحل
ال�شكل 17كوكبا زحل وأورانوس من
الكواكب الغازية األربعة.

ب  -أورانوس
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نتون الكوكــب الثامــن من حيــث ال ُبعد عن الشــمس .ويتكــون غالفه من
الهيدروجيــن والهيليــوم والميثان الذي يعطــي الكوكب لونــه األزرق( ،انظر
قمرا ،أكبرها تريتون الذي
الشكل .)18ويعد نبتون آخر الكواكب الغازية ،وله ً 13
يحــوي مداخن تطلق غاز النيتروجين إلى الفضــاء ،ويدل العدد القليل للفوهات
على استمرار تدفق الالبة على سطحه.

المﺬ ﱠﻧﺒات
ﹸ
ال�ش��كل 18نبتون أبعــد الكواكــب،
ويظهر بلــون أزرق لوجود
غــاز الميثــان فــي غالفه
الجوي.

ال�ش��كل 19يظهر للمذنــب ذيل عندما
يقترب من الشــمس ،ويكون
الذيل فــي الجهة البعيدة عن
الشــمس؛ ألنه ُيدفع بالرياح
الشمسية؛ وهي عبارة عن تيار
من الجســيمات المشحونة
التــي تتحــرك بعيــدً ا عــن
الشمس.
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مكون من الجليد والصخور ،يدور حول الشــمس في مدار
ُ
المﺬ ّنب جســم كبير َّ
تحول أشــع ُتها َ
بعض ثلوجه إلى
إهليلجــي .عندما يقترب المذنب من الشــمس ّ
ً
بخار ،وتقوم الرياح الشمسية ب َن ْفث الغبار والبخار من المذنّب لتشكل ً
طويال
ذيال
المعا خلفه .ويوضح الشكل 19مذن ًبا قري ًبا من الشمس.
ً
ما سبب وجود ذيول للمﺬنّبات؟

الني�ز بين وقت وآخر تســقط على األرض قطع من صخور وفلزات ،يطلق
عليها اســم النيازك .ويصل عمر بعضها إلى  4.5مليار ســنة ،أي ما يعادل عمر
النظام الشمســي .تســقط مئات النيازك على األرض كل عام ،وينزل بعضها فوق
ثلوج القطب الجنوبي ،حيث تقوم طبقات الجليد المتحركة بتجميعها في مناطق
محددة .وهناك ثالثة أنواع من النيازك ،هي :النيازك الحديدية ،والنيازك الصخرية،
والنيازك الصخرية – الحديدية ،وهي نادرة جدًّ ا.

1
الخال�صة

اخترب نف�سك

األأر�ض تتحرك
●حتدث الف�صول األأربعة ب�سبب ميالن حمور األأر�ض
ودورانها حول ال�شم�س.
قمر األأر�ض
●يوجد على �سطح القمر معامل كثرية ،منها الفوهات
واملرتفعات والبحار القمرية.
ظواهر �سببها العالقات بني ال�شم�س واألأر���ض
والقمر
●يعتمد حدوث األأطوار املختلفة للقمر على موقع كل
من ال�شم�س واألأر�ض والقمر.
●يحدث ك�سوف ال�شم�س �إذا وق��ع القمر بني األأر���ض
وال�شم�س ،ويحدث خ�سوف القمر �إذا وقعت األأر�ض
بني ال�شم�س والقمر .وي�شرتط يف احلالتني �أن تكون
األأجرام الثالثة على ا�ستقامة واحدة.
●ت�أثري القمر يف املد واجلزر �أكرب من ت�أثري ال�شم�س.
امل�سافات يف الف�ضاء
●ي�ستخدم العلماء ال��وح��دة الفلكية (و ف) لقيا�س
امل�سافات يف الف�ضاء.
الكواكب الداخلية
●الكواكب الداخلية �صخرية و�صلبة ،واألأر� ��ض هي
الكوكب الوحيد الذي يوفر �شروط احلياة.
الكواكب اخلارجية
●امل���ش�رتري وزح ��ل و�أوران ��و� ��س ون�ب�ت��ون ك��واك��ب غازية
عمالقة ،ولها نظام حلقات.
املذنبات
●�أج�سام مكونة من جليد و�صخور تدور حول ال�شم�س.

1.و�ضح ماذا ينتج عن دوران األرض حول حمورها،
وحول الشمس؟
2.ا�ش��رح ملاذا حيدث خســوف القمــر عندما يكون
بدرا؟
ً
3.قارن بني مد الربيع واملد املنخفض.
4.و�ضح ملاذا تدور الكواكب واألجســام األخرى يف
مدارات إهليجية حول الشمس؟
5.اكتب أسامء كواكب املجموعة الشمسية بالرتتيب
مبتدئًا بأقرهبا إىل الشمس.
6.ا�س��تنتج ملاذا يوجد ثاين أكســيد الكربون املتجمد
عىل املريخ وليس عىل األرض؟
7.التفكري الناقد
كيف تتوقــع أن تكون فصــول األرض لو كان.23.5
محور األرض يميل بدرجة أكبر من
ْ
أقمارا ســوى
هــل تعتقــد أن كواكب أخرى أوً
األرض يمكن أن تكون مناســبة للحياة؟ إذا كان
الجــواب نعم ،فما هي؟ أي خصائص الكواكب
أو األقمار يمكن أن يدعم الحياة؟

8 .اعمل ج� ً
�دواًل تقارن فيه بين األأر���ض وباقي
الكواكب ،من حيث الحجم ،والتركيب ،وال ُبعد
عن ال�شم�س ،والمظاهر ال�سطحية.
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رابط الدر�س الرقمي

الفضاء والنجوم والمجرات

www.ien.edu.sa

الموجـات الكهرومغناطيسيـة

األهداف
توضح المقصود بالطيف الكهرومغناطيسي.

تحدد الفــرق بين المنظــار الفلكي
العاكس والمنظار الفلكي الكاسر.
تقارن بين المنظــار الفلكي البصري
والمنظار الراديوي.
تفســر لماذا تبدو لنــا النجوم وكأنها
تتحرك في السماء؟
تصف بعض المجموعات النجمية.
توضح دورة حياة النجوم.

األهمية

استكشاف الفضاء يســاعدنا عىل فهم عاملنا
بشكل أفضل ،كام يساعدنا فهم اتساع الكون
عىل تقدير موقع األرض يف الفضاء.

مراجعة المفردات

املنظار الفلكي :أداة يمكنها تقريب
األجسام البعيدة فتظهر مكربة .
النجم :كتلة كروية ضخمة من غازات
تصدر ضـــو ًءا وإشعاعـات أخـرى،
والشمس نجم متوسط.

لقد بدأنا بالفعل عملية اكتشــاف نظامنا الشمســي وما بعده .ونحن اليوم نستطيع
الرؤية بعيدً ا في الفضاء باستخدام مناظير فلكيـــة أرضية ( تلسكوبات ) متطورة،
تطورا ،مثل منظار َهابِل الفلكي.
ومناظير فضائية أكثر
ً

لكن لــو فكرت مرة في الذهاب إلــى منطقة بعيدة في الفضــاء فأعد التفكير في
مشروعك؛ ألنك حتى لو نجحت في السفر بسرعة الضوء ( 300000كم/ثانية)
فسوف تستغرق رحلتك عدة سنوات حتى تصل إلى أقرب نجم إلى شمسنا!
�ضـ��وء ق��ادم م��ن الما�ضي عندما تنظر إلى نجم فإن ما تــراه إنما هو في الواقع
الضوء الذي انطلق من هذا النجم قبل عدة ســنوات .ومع أن الضوء يسير بسرعة
جدا ،فإن المســافات بين األجرام في الفضاء هائلة االتســاع ،إلى درجة أن
كبيرة ًّ
ضوء بعض النجوم قد يستغرق ماليين السنين حتى يصل إلى األرض.

ُيعــد الضوء وأشــكال الطاقة األخــرى التي تغادر النجم من أشــكال األشــعة
الكهرومغناطيســية التي تنقل موجا ُتها الطاق َة عبر كل من الفراغ والمادة ،بخالف
موجات الصوت التي تنتقل في األوساط المادية فقط .واألشعة الكهرومغناطيسية
متنوعة الترددات؛ حيث تمثل موجات الراديو والضوء المرئي نوعين من األشعة
الكهرومغناطيسية ،وتشمل األنواع األخرى أشعة جاما واألشعة السينية واألشعة
فــوق البنفســجية وتحت الحمــراء والموجــات القصيرة .يوضح الشــكل20
ســمى هذا الترتيب لألشــعة
هــذه األنواع مرتبة بحســب طولهــا الموجي ،و ُي ّ
الكهرومغناطيسية الطيف الكهرومغناطيسي.

المفردات الجديدة

التردد
هرتز)
الطول الموجي
(متر)

�أ�شعة جاما

ال�شكل20

�أ�شعة �إك�س

األأ�شعة فوق
البنف�سجية

�أ�شعة ال�ضوء المرئي

•الطيف الكهرومغناطييس •املجموعات النجمية
•املنظار الفلكي الكارس
•النجم فوق املستعر
•املنظار الفلكي العاكس •املجرة
•املرصد
•السنة الضوئية
•املنظار الفلكي الراديوي

األأ�شعة تحت الحمراء

الموجات الق�صيرة
الميكروويف

يتراوح طيف اإلشعاع الكهرومغناطيسي بين أشعة جاما الذي طوله أقل من
0.00000000001متر  ،إلى موجات الراديو التي يصل طولها الموجي إلى

أكثر من  100000متر.
الحظ كيف يتغير التردد مع نقصان الطول الموجي.
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موجات الراديو

وسائل رصد الكون
يســتخدم الفلكيون وســائل عدة لرصد الكون ،ومنها المناظير .تعمل المناظير
على التقاط اإلشــعاعات الكهرومغناطيسية التي تشعها األجرام السماوية ،فتزود
تبعا لنوع
العلمــاء بالمعلومات حولها .وعادة ما تكون المناظير بصرية أو راديوية ً
الطيف الكهرومغناطيسي الذي تجمعه.

األأ�ش��عة فوق البنف�س��جية:
تت�ضم��ن العدي��د م��ن ال�صح��ف
دلي�ال ً
ا ح��ول �ش��دة األأ�ش��عة ف��وق
البنف�س��جية ،تدع��و في��ه النا���س
�إل��ى تقلي��ل تعري���ض �أج�س��امهم
ألأ�شعة ال�شم�س.
قـ��ارن بيـــــ��ن �أطـــــ��وال الموجـــــ��ة،
والتــــ��ردد ،لكــــــ��ل مــــ��ن األأ�شعــــــ��ة
تح��ت الحم��راء واألأ�ش��عة ف��وق
البنف�سجية (في ال�شكل.)20
ا�س��تنتج:ما خ�صائ���ص األأ�ش��عة
ف��وق البنف�س��جية الت��ي ت�س��بب
تل ًفا في �أن�سجة الج�سم؟

المناظير الفلكية الب�صــ��رية تقوم فكرة المنظار الفلكي الكاسر على انكسار
الضوء بواسطة عدســـات محدبـــة .ينفذ الضوء اآلتي من الجسم المراقب من
العدســة المحدبة الشيئية ،وينكســر ليشــكل صورة تقع أمام العدسة العينية بين
بؤرتها األصلية ومركزها البصري( ،انظر الشكل-21أ).

المنظار الفلكي العاكــس الذي تقوم فكرته على انعكاس الضوء بوســاطة مرايا
مقعــرة .يدخل الضوء الصادر من الجســم الذي يتم رصده مــن خالل فتحة في
ويكــون صورة فــي بؤرتها( ،انظر
المنظــار ،ويصطدم بمــرآة مقعرة فينعكس،
ّ
الشكل-21ب) .وتســتعمل أحيا ًنا مرآة صغيرة مستوية لعكس الضوء ليقع أمام
العدســة العينية بين بؤرتها ومركزها البصري؛ حيث يتم تكبير الصورة ،وقد طور
العلماء مناظير عاكسة بأحجام أكبر فأكبر؛ إذ يوجد اآلن في مرصد أوروبي منظار
له مرآة مكونة من أربع قطعُ ،قطر كل منها 8م.

ا�س��تعمال المناظي��ر الفلكي��ة الب�صرية معظــم المناظيــر الفلكية البصرية
المســتعملة من قبــل المتخصصين توضع فــي مبنى خاص ُيســمى المرصد،
كالمراصــد الفلكية التي تتبع مدينــة الملك عبدالعزيز للعلــوم والتقنية وعددها
خمس وهي :مراصد البيروني في منطقة مكة المكرمة ،والبتاني في منطقة حائل،
وابن الشــاطر في منطقة عســير ،ومرصدي ابن يونس والصوفي في منطقة تبوك.
وتحتوي المراصد ســق ًفا على شكل قبة يمكن أن ُتفتح عند مشاهدة الفضاء .لكن
بعــض المناظير ال توضع في مراصد ،مثل منظار هابل الفلكي الفضائي الموجود
خارج الغالف الجوي لألرض.

عد�سة عينية

ال�شكل21

عد�سة عينية
مر�آة مقعرة

الب�ؤرة

توضــح الصورتـان كيف
يجمع كل نوع من المناظير
ّ
ويكــون
الضـوء
الفلكيـة
ّ
صورة.

الب�ؤرة

عد�سة حمدبة
مر�آة م�ستوية
�أ-يف املنظار الفلكي الكا�سر ،تقوم العد�سة املحدبة ال�شيئية بتجميع
ال�ضوء لتكوين �صورة بني الب�ؤرة واملركز الب�صري للعد�سة العينية.

ب -يف املنظار الفلكي العاك�س تقوم مر�آة مقعرة بتجميع ال�ضوء
لتكوين �صورة تقع بني الب�ؤرة األأ�صلية واملركز الب�صري
للعد�سة العينية.
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اﻟﺨﻄﻮات:
 .١اﺣﺼﻞ ﻋﻠــﻰ أﻧﺒﻮب ﻣﻦ ورق
ﹼ
ﺗﻠــﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻘــﻮ ﻛﺎﻟــﺬي
ﹼ
اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ اﻟﻮرﻗﻴﺔ.

 .٢ﺣﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺒ ﹰﻘﺎ،
وﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺳــﻤﺎؤﻫﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ اﻧﻈﺮ
إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻨﺠﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷﻧﺒﻮب.

 .٣ﻋﺪﹼ اﻟﻨﺠــﻮم اﻟﺘﻲ ﺷــﺎﻫﺪﺗﻬﺎ
دون أن ﺗﺤﺮك اﻷﻧﺒﻮب ،وﻛﺮر
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺛﻼث ﻣﺮات.
 .٤اﺣﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻋﺪد اﻟﻨﺠﻮم
اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻚ.

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 .١ﻗﺎرن ﺑﻴﻦ أﻋــﺪاد اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺘﻲ
ﺷــﺎﻫﺪﺗﻬﺎ وأﻋﺪاد اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺘﻲ
ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ زﻣﻼؤك.
 .٢ﹼ
وﺿــﺢ اﻟﺴــﺒﺐ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻚ ،وﻋﻠﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات زﻣﻼﺋﻚ.





١٢٨

ﹸﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﻈــﺎر اﻟﻔﻠﻜﻲ
اﻟﺮادﻳﻮي ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺟﺎت
اﻟﺮادﻳــﻮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠــﺔ ﻋﺒـــﺮ
اﻟﻔﻀﺎء.

ﺻﻮرا أوﺿﺢ ﻟﻠﻔﻀﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻤــﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻳﺪور
وﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﻈــﺎر ﻫﺎﺑﻞ
ﹰ
ﺣــﻮل اﻷرض .واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ وراء ﻓﻜــﺮة اﻟﺪوران ﺗﻠﻚ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴــﻠﺒﻲ
ﻟﻠﻐﻼف اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء وﻳﺸﺘﺘﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ
ﹰ
ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ.
ﳌﺎذا ﹸو ﹺﺿ ﹶﻊ اﳌﻨﻈﺎر ﻫﺎﺑﻞ ﺧﺎرج اﻟﻐﻼف اﳉﻮي؟

ﺗﺮﺳــﻞ اﻟﻨﺠﻮم واﻷﺟــﺮام اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮ

أﺷــﻌﺔ ﻛﻬﺮﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴــﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ﺗﺮددات ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﻟﻤﻮﺟﺔ .وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ٢٢ﻓﻲ دراﺳﺔ

اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎء .وﺗﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ ﻋﻦ

اﻷﺷــﻌﺔ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي دون أن ﺗﺘﺄﺛﺮ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  ٢٤ﺳــﺎﻋﺔ وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ .ﺗﺼﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ

إﻟﻰ ﻗﺮص ﻣﻘﻌﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻤﻮﺟﺎت ﻧﺤﻮ ﻻﻗﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺑﺆرة اﻟﻘﺮص ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺤﺮي
ﻳﻮﺟﺪ ﹸﻣﺴــﺘﻘﺒﹺﻞ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﺷﻌﺔ ،ﺛﻢ ﹸﺗ ﱠ
ﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﹼ
اﻷﺟﺮام  ،وﻣﺴــﺢ اﻟﻔﻀﺎء ،وﻋﻤﻞ ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺟﺮام اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ

دﻻﺋﻞ وﺟﻮد اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﻮاﻛﺐ أﺧﺮ.

الﻨﺠوم

ال نســتطيع رؤية النجوم في النهار؛ ألن ضوء الشمس-وهي أقرب النجوم إلينا-
ساطعا ،مما يحجب رؤية النجوم األخرى .وفي الليل تبدو
يجعل الغالف الجوي
ً
لنا النجوم وكأنها تدور في الســماء؛ بسبب دوران األرض حول نفسها .وتختلف
بتغير فصول الســنة ،بســبب دوران األرض حول
النجوم التي نراها في الســماء ﱡ
الشمس.

المجموع���ت النجمي��ة الكوك�ت هي مجموعات مــن النجوم تظهر على
ِ
الســماء .ومن هذه المجموعات النجمية الدب األكبر ،والدب
شــكل ثابت في
األصغر ،وذات الكرســي ،وهي موضحة في الشــكل .23وقــد اختلف القدماء
في تســمية المجموعات النجمية؛ اعتما ًدا على كيفية تخيلها ومشابهتها ألشكال
مألوفة لديهم .فمثــ ً
ال أطلق بعض القدماء على جزء مــن مجموعة الدب األكبر
(المغرفة الكبرى) وســماها آخرون (المحراث) ،أما العرب فقد ســموها (بنات
النعش الكبرى) .وال يزال الكثير من األســماء التي وضعهــا الفلكيون اإلغريق
والعرب القدماء مســتعملة حتى يومنا هذا .بم يوحي إليك شكل المغرفة الكبرى
في مجموعة (الدب األكبر) عندما تنظر إليها؟
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ال�شكل 23ابحث عن المغرفة الكبرى في مجموعة الدب األكبر.
اشرح لماذا يطلق عليها هذا االسم؟

عم�������ل ���وج للمجموع����ت
النجمي�ة
الﺨطوات
.1ارســم ً
نقاطا بيضاء على ورقة
مقواة ســوداء ،بحيــث تمثل
ّ
شــكل إحــدى المجموعات
النجمية المعروفة ،أو ارســم
مجموعتك الخاصة بك.
 .2بمســاعدة شــخص بالغ ،قص
الطرف المغلق مــن علبة ورقية
مقــواة مثــل علبــة الشــوفان؛
للحصول على أسطوانة مفتوحة
من النهايتين ،بحيث يكون قطرها
أكبر من مساحة المجموعة.
.3ضع األســطوانة الورقية فوق
الورقــة ،وقــم بقــص الورقة
بمحاذاة األسطوانة.
.4ألصﻖ الورقة على األســطوانة
مســتعم ً
ال ور ًقا الص ًقــا ،ثم
اثقب النقــاط التي تمثل نجوم
المجموعة النجمية.
مصباحا داخل األســطوانة
 .٥ضع
ً
من الجهة الثانية ،وأطفﺊ الضوء
في الغرفة ،وانظر إلى مجموعتك
النجمية على السقف.
التحليل
 .1أضﺊ نور الغرفة ،هل ما زلت ترى
مجموعتكالنجمية؟ولماذا؟
دائمــا في
 .2النجــوم موجــودة ً
الســماء حتى في أثنــاء النهار.
كيف تربــط بين ضــوء الغرفة
وضوء الشمس؟
 املنزل
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ﺗجرﺑﺔ ﻋمﻠﻴﺔ

األ��وان النجوم على الرغم من أن النجوم تبدو متشــابهة عند النظر إليها للوهلة
األولى ،إال أنها تظهر بألوان مختلفة .ويعكس لون النجم درجة حرارته ،مثل لهب
الغاز المســتعمل في المطبﺦ .ففي شعلة اللهب ،الجزء األزرق هو األعلى درجة
حرارة وكذلك النجوم الزرقاء هي أعلى النجوم درجة حرارة ،وأقل النجوم درجة
حرارة هي النجوم الحمراء ،أما الصفراء فمتوسطة درجة الحرارة.

ألوان النجوم

ارﺟﻊ إلﻰ ﻛراﺳﺔ الﺘجﺎرب الﻌمﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﻴﻦ اﻹﺛراﺋﻴﺔ

كيف يرتبط لون النجم بدرجة حرارتﻪ؟

تختلف النجــوم في أحجامها ً
أيضــا ،ومعظم النجوم في الكــون صغيرة .وتعد
نجما أصفر ،أي متوســط درجة الحرارة والحجــم .بينما نجم منكب
الشــمس ً
كثيرا من الشمس .ولو كان هذا النجم العمالق
الجوزاء في مجموعة الجبار أكبر ً
مكان الشمس الستوعب ً
أيضا أماكن عطارد والزهرة واألرض والمريﺦ.
ال�شكل 24تعتمد األحداث التي يمر
بها النجم في أثنـــاء دورة
حياتـه على كتلته.
صف مــاذا يحدث للنجم
العمالق عندما ينهار لبه؟

الق Ωõاألأبي�س

الق Ωõاألأ�شود

ﺣياة الﻨﺠوم
تبدأ حياة النجوم من ســحابة كبيرة من الغازات والغبار؛ حيث تؤدي قوة الجاذبية
إلى انكماش مادة هذه الســحابة .ويؤدي هــذا االنكماش إلى رفع درجة الحرارة
حقيقيا يشع
نجما
والضغط ،مما يسمح باندماج الذرات في النجم ،وعندها يصبح ً
ًّ
طاقته الناتجة عن تفاعالت نووية (انظر الشكل .)24
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ِ
الغازات في مركزه ،يتمدد
وعندما َيستهلك نجم متوســط الحجم ،مثل الشمس،
نجما
ويتحول إلى نجم عمالق أحمر اللون .ويقدر العلماء أن الشــمس ستصبح ً
ّ
ّ
تتضخم لتصل إلى مدارات عطارد
عمال ًقا أحمر بعد  5مليارات ســنة ،وســوف
والزهرة ،وربما األرض .كما يقدر العلماء أن الشمس ستبقى في هذه المرحلة ما
نجما قز ًما
يقارب مليار ســنة ،ثم تفقد غالفها الخارجي ،فينكمش اللب ،ويصبح ً
أبيض في البداية ،ثم يبرد ليصبح قز ًما أســود ،وهذه التقديرات إنما هي تقديرات
علمية مبنية على معرفة البشر المحدودة ،وهي تقف عاجزة أمام قدرة الله وإرادته
في الكون والحياة .وتعتمد دورة حياة النجم على كتلته ،فكلما زادت الكتلة قلت
الفترة الزمنية لدورة حياته .يوضح الشكل 24أثر كتلة النجم في دورة حياته.
النجوم فوق العمالقة عندما ُيســتهلك الوقود في مركز نجم كبير فإنه يتمدد،
كثيرا .وفي
ويصبح ً
نجما فوق عمالق .وهو مشــابه للنجوم العمالقة إال أنه أكبر ً
نهاية األمر ينهار ُل ّب النجم فــوق العمالق ،مما يؤدي إلى انفجار النجم وتكوين
نجم فوق مســتعر .من آثار انفجار النجم فوق المســتعر أنه يبدو ألمع من مجرة
بأكملهــا .أما الغاز والغبار الصادران عن االنفجار فيمكن أن يكونا جز ًءا من نجم
آخر جديد.
إذا كانت كتلة اللب في النجم فوق المستعر أقل
من ثالثة أضعاف كتلة الشمس فإنه يتحول إلى
نجم نيوتروني ،أما إذا كانت أكبر  3مرات من
كتلة الشمس فإنه ينكمش بشدة مكو ًنا ثق ًبا أسود كالموضح في الشكل.25

ال�شكل 25للثقب األسود جاذبية هائلة
ال تسمــح حتـى للضــوء
باإلفالت منهــا .ويوضح
الرسم كيــف يقــوم ثقب
أسود بابتالع الغاز من نجم
مجاور.
اشــرح كيف يتكــون الثقب
األسود؟

قر�ص الغاز

ثقب �أ�سود

جنم
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المﺠرات
ﹼ
تجمع من النجوم والغازات والغبار يرتبط بعضها ببعض بقوة الجاذبية.
المجرة ﱡ
ّ

اأنوا
المجرات تختلف المجرات في أشــكالها وأحجامها .و ُتص ّنف بحســب
ّ
شكلها إلى :إهليلجية ،وحلزونية ،وغير منتظمة .ومعظم المجرات في الكون من
مركزا
النوع اإلهليلجي (يشبه شــكلها البيضة) ،أما المجرات الحلزونية فتحوي
ً
وأذرعا حلزونية تخرج من المركز .ولبعض هذه المجرات مركز أسطواني  .انظر
ً
الشكل.27

أمــا المجرات غير المنتظمة الشــكل فال يمكن تصنيفها تحــت أي من النوعين
السابقين ،وأحجامها صغيرة عادة ،وهي شائعة االنتشار في الكون.

جر درب الت ّ�نة يوضح الشكل 26مجرة درب التبانة التي نعيش فيها ،وهي
ّ
مجرة حلزونية ضخمة ،تحتوي على مئات مليارات النجوم مثل الشــمس .تدور
جميعها حول مركز المجرة .وتكمل الشمس دورة كاملة حول مركز مجرتها ،كل
 225مليون سنة.
ولكــي تتصور بعض عظمة الخالق عز وجل ،وعظيــم قدرته وصنعه لهذا الكون
الذي نعيش فيه ،فكر في حجمك مقارنة بحجم الشمس ،ثم فكر في ضﺂلة نظامنا
الشمسي الذي يبدو رغم اتساعه نقطة غبار صغيرة تسبح في مجرة درب التبانة التي
وأخيرا فكر في مجرتنا العمالقة باعتبارها واحدة
تضم مئات المليارات من النجوم،
ً
مــن مئات مليارات المجرات في الكون الهائل االتســاع ،وتأمل في قوله تعالى:

]آل عمران[191-190 :

ملاذا ال يمكن مشاهدة جمرة درب التبانة كاملة من األرض؟

ال�ش�كل26

تقع الشـمس علـى حافـة
مجـرة درب التبانة.

Pرا´ كوكÑة الدLاLة
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أنواع المجرات
ال�شكل27
املجرات معظم النجوم التي يمكننا رؤيتها ً
لياًل تقع يف جمرة
درب التبانة .وختتلف املجرات األخرى يف احلجم والكتلة.
ويبلغ قطر أصغر املجرات عدة آالف من السنوات الضوئية.
وكتلتها أكرب من كتلة الشمس ماليني املرات .أما املجرات
الكبرية التي يبلغ عرضها أكثر من  100000سنة ضوئية،
فكتلتها أكرب من كتلة الشمس مليارات املرات .ويص ّنف
الفلكيون املجرات إىل أربعة أصناف:
املج��رات اإلإهليلجي��ة عــادة تكون
كروية إىل اهليلجية الشكل ،وتتكون من
نسبيا.
نجوم
ّ
مرتاصة كبرية العمر ًّ
املج��رات احللزوني��ة تتكون من
قرص كبري منبســط مــن الغازات
والغبار ،مع وجود أذرع من النجوم
متتــد مــن املركز بشــكل حلزوين.
ومن املجــرات احللزونية جمرة املرأة
املسلسلة وهي أقرب املجرات إلينا .

املج��رات غري املنتظمة هــي جمرات يصعب وصفها
بأهنا إهليلجية أو حلزونية ،وليس هلا شكل منتظم.

املجرات احللزونية األأ�س��طوانية املركز

ختتلف عــن املجرات احللزونيــة يف أن القرص
املركزي ليس منبســطًا ،بل عىل شكل أسطوانة
متطاولة ،خيرج من طرفيهــا ذراعان حلزونيان
ّ
يشكالن ما ُيسمى املجرة احللزونية األسطوانية
املركز.
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األأر�``سa .ه``ل يمك``ن اأن ت�ش``تنتè
م``ا يح``دث لح º``éالك``ون?
ابح`` åع``ن ال¶اgر Iالت» oت�ش``مى
األنõي``ا ìنح``و األأMم``ر ,واTش``رì
لõم``� AÓشف``∂ كي``∞ �ش``اعدä
ògه ال¶اgر Iعلى aه ºالكون.
ال�شكل28

توضح الصــورة الملتقطة
بتلسكوب هابــل أعمـاق
الكــون ،وتظهــر فيهـــا
بوضوح مئــات المجرات
المتجمعة في رقعة صغيرة
من السماء.
وضح دالالت هذه الصورة.
ﱢ

أي أنه يدور حول
�ش��رعة الشو ينتقل الضوء بسرعة  300000كم في الثانيةْ .
محيط األرض ســبع مرات تقري ًبا كل ثانية .ومعظم المجرات تتحرك مبتعدة عن
مجرتنا ،لكن ضوءها يتحرك نحو األرض بالسرعة نفسها.

ال�شنوات الشوية تعلمت ساب ًقا أن المسافات بين الكواكب في النظام الشمسي
ُتقاس بالوحدات الفلكية ،لكن المســافات بين المجرات أكبر؛ لذا نســتعمل من
عرف السنة الضوئية بأنها
أجل قياســها وحدة قياس أكبر منها هي السنة الضوئيةُ .ت ّ
المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة ،وتساوي  9.5تريليون كم تقري ًبا .عندما
تنظر إلى مجرة تبعد عنك ماليين الســنوات الضوئيــة ،فإن ذلك يعني أن ضوءها
أي أنك ترى
فعليا قبل ماليين الســنينْ ،
الــذي تراه في هذه اللحظة قد بدأ رحلته ًّ
اآلن  -فــي هذه اللحظة  -الحال َة التي كانت عليها المجرة قبل ماليين الســنين!
أليس هذا غري ًبا؟! ولكن هذه هي الحقيقة.
ملاذا تعد الســنة الضوئية أفضــل من الوحــدة الفلكية يف قياس
املسافات بني املجرات؟

الكون
تحتوي كل مجرة علــى مليارات النجوم .ويحتوي الكون علــى قرابة مائة مليار
مجرة .أمضى تلســكوب هابل عام  1995م عشــرة أيام وهو يرصد بقعة صغيرة
في الســماء لتكوين الصورة في الشكل 28التي يظهر فيها أكثر من  1500مجرة.
صورا مشابهة ستظهر إذا تم تصوير جهات أخرى من السماء.
ويعتقد العلماء أن
ً
يتمدد الكون باســتمرار ،وتتحرك المجــرات مبتعد ًة بعضها عن بعض ،وتصل ســرعة
بعضها إلى  20000كم/ث.
وفي هذا الكون الهائل االتســاع المكون من النجوم
المستعرة ،والثقوب السوداء ،والمجرات ،والفضاء
الفارغ  -يســبح كوكــب صغيرجــدًّ ا ،اليعدو كونه
ذرة غبار صغيرة مقارنــة بمحيطه الكوني ...كوكب
ُيســمى األرض .ويعيد الســؤال القديــم الجديد
طرح نفســه:هل توجد حياة أخرى في مكان آخر من
َ
الكون؟
كيف تتحرك املجرات األخرى
بالنسبة إىل األرض؟
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املو�ت الكرون�ي�شية
• ال�شو AاأMد اأTشكا∫ األTEش©ا´ الكهرومغناWي�ش».
• امل``و``Lا äالكهرومغناWي�شية ت�شمل :م``و``Lا äال``رادي``و,
وموLا äامليكرووي`∞ ,واألأTش©ة – âا◊مرا ,Aوال�شوA
املرئ» ,واألأTش©ة aو ¥الÑنف�شéية واأTش©ة اك�س وLاما.
• ي�ش Òال�شو ‘ Aالفرا Æب�شرعة  300^000ك / ºث.
و�ش�ل رشد الكون
• م``ن و�`ش``ائ``ل ر�`ش``د ال `ك``ون امل`ن``ا Ò``Xالفلكية الüÑشرية
واملنا ÒXالراديوية.
• ت�شت©مل ‘ املن¶ار الفلك» الكا�شر عد�شا äجتمع ال�شوA
وتركõه وعد�شا äاأNر iتك qون �شو kرا Áكن م�شاgدتها.
• ت�شت©مل ‘ املن¶ار الفلك» ال©اك�س مرايا جتمع ال�شوA
وتركõه ,كما ت�شتخد Ωال©د�شا äلت�شاgد �شور األأ�Lشا.Ω
• املر�شد الفلك» بنا  Alعلى Tشكل قÑة يحتو… على مناÒX
aلكية.
• ي``و�`ش``ع امل`ن`¶``ار الفلك» ‘ ال`ف`�`ش``ا Aا``ÿار »``LلتéنÖ
Mدوث امل�شك äÓالت» ي�شÑÑها الغ ±Óا÷و….
• يéمع املن¶ار الفلك» الراديو… موLا äالراديو الüشادرI
عن النéو ΩواأLرا ΩاأNر iويقي�شها.
النجوم
• ت`ت`األ``∞ املéموعا äالنéمية م``ن ‚``و Ωت�شكل اأk `‰
`ا``Wا
م©ينة لها  »`aال�شما.A
حي� النجوم
• تت£ور النéو Ωوتتغ ÒاأéMامها وüNشائüشها ``Ãرور
الõمن.
• ي©تمد نو´ ت£ور الن ºéعلى كتلت¬.
املجرات
جتمع من النéو Ωوالغازا äوالغÑار ترب£ها ا÷اPبية.
•
t
• تقع األأر�س التى ن©ي�س عليها �شمن ›ر Iدر ÜالتÑانة.
الكون
• و ≥aتقدير ال©لما ,Aيحتو… الكون على  100بليون ›ر.I

ات�ر ن�ش�
.1
.2
.3
.4
.٥
.6

اكر ميزة تتفوق ﲠا اﳌناﻇــﲑ الفلكية الراديوية عﲆ
اﳌناﻇﲑ الفلكية البﴫية.
اشر الفرق بﲔ موجات الصوت وموجات الراديو.
و�ش�� ﳌاذا تبدو لنا النجوم وكأﳖا تتحرك ﰲ الســﲈء
ً
ليال؟ وﳌاذا يقتﴫ ﻇهور بعضها عﲆ فصول ﳏددة؟
اكر أسﲈء بعض اﳌجموعات النجمية وصفاﲥا.
ش دورة حياة نجم ،مثل الشمس.
التكري الن�قد
 يحتاج الضوء الصادر عن أقرب نجم من المجموعةالشمسية للوصول إلى األرض مدة  4سنوات .فإذا
وجدت حياة علــى كوكب يدور حول هذا النجم،
ورغبت المخلوقات هناك في إرسال موجة راديو
إلى ســكان األرض ،فمــا الزمن الذي يســتغرقه
وصول هذه الرســالة (الموجة)؟ وما الزمن الذي
يحتاج إليه العلماء للر ّد على الرسالة؟
 قد تكون بعض النجوم اختفت منذ زمن بعيد ،رغمأنك تراها ً
فسر ذلك.
ليال في السماء ،ﱢ

 .7اح�ش��ب الزمن الــذي ﲢتاج إليه موجــة راديو
للوصــول إﱃ القمر ،علــ ًﲈ أن القمــر يبعد عن
األرض  380000كم ،وﴎعة موجات الراديو
=  810 ×3م/ث.
 .8ح��ول  ��الوحدات يبعد نجم  4.5ســنوات
ضوئية عن األرض ،فإذا كانت السنة الضوئية 9.5
تريليون كم .فكم كيلوم ً
ﱰا يبعد النجم عن األرض؟

13٥

شمم ن�ش
المﺴﺘﻌمرة الﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻷﻫﺪاف

تســتنتﺞ ماذا يمكن أن تشبه
مستعمـــــرة الفضـاء عﲆ
كوكب آخر.
تصنف الظروف عﲆ ســطح
الكواكب .
ترســـــم مستعمــرة فضائية
ألحد الكواكب.

تصف بعض األفالم والكتــب اﳋيالية روا َد فضاء من األرض
ﹴ
ﹴ
فضائيــة عﲆ كواكــب أخرى غﲑ
مســتعمرات
يعيشــون ﰲ
األرض ،وبعض هــذه األفالم والكتب ﲡعل هذه اﳌجتمعات
بعيدة اﳌنال.حتى اآلن ﱂ يبن اإلنسان مستعمرة عﲆ أي كوكب
آخر ،ولكن إذا حدث ذلك فكيف ستبدو؟

ﺗكويﻦ ﻓرﺿية
ابحث عن كوكب ،وراجع الظروف عﲆ سطح هذا الكواكب.
ضع فرضية عن األشــياء التي ﳚــب وجودها ﰲ اﳌســتعمرة الفضائية التي تريد
تصميمها حتى تسمح لﻺنسان بالعيش عﲆ هذا الكوكب.

المواد واﻷدوات

• ورق رسم.
• أقالم ﲣطيط.
• كتب عن الكواكب.

اﺧﺘﺒار الﻔرﺿية
اﻋمﻞ ﺧﻄﺔ

 .1اخﱰ كوك ًبا وادرس ﻇروف سطحه.
 .2صنف ﻇروف سطح الكوكب وف ًقا ﳌا يأﰐ:
• صلب أم غاز.

• ساخن ،بارد ،أو يتميز بتفاوت درجات اﳊرارة عﲆ سطحه.
• غالفه اﳉوي كثيف ،رفيع ،أو من دون غالف جوي.
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• اإلضاءة الشمسية ساطعة أو خافتة.
• أي الظروف فريدة من نوعها؟

ســجل األشياء التي ﳛتاج إليها اإلنســان للعيش ً ،
فمثال ﳛتاج اإلنسان إﱃ اﳍواء حتى
.3
ّ

يتنفس .هل كوكبك الذي اخﱰته ﳛتوي عﲆ اﳍواء الالزم لتنفس اإلنســان ،أم ســتوفر
مستعمرتك الفضائية اﳍواء الالزم للتنفس؟

ً
جــدوال للكوكب تعرض فيه ﻇروف ســطحه واﳌميزات اﳋاصة بمســتعمرتك
كون
ّ .4
قادرا عﲆ العيش عﲆ الكوكب.
الفضائية التي ﲡعل اإلنسان ً

معا حتى تتأكد أﳖا ذات معنى.
 .٥ناقﺶ قراراتك ً
ﱢ
نﻔﺬ ﺧﻄﺘﻚ

 .1تأكد من موافقة معلمك عﲆ خطتك قبل البدء ﰲ تنفيذها.

 .2ارســم صورة للمستعمرة الفضائية .وارســم صورة أخرى تعرض ما بداخل اﳌستعمرة الفضائية .ضع عالمة عﲆ كل
جزء ﰲ اﳌستعمرة الفضائيةّ ،
ووضح كيف يساعد كل جزء عﲆ استمرار حياة السكان؟

ﺗﺤﻠيﻞ الﺒياﻧات
 .1قارن مستعمرتك الفضائية مع الطالب اآلخرين الذين اختاروا الكوكب نفسه الذي اخﱰته ،فيم تتشابه معهم ،وفيم
ﲣتلف عنهم؟

 .2هل ترغب ﰲ تغيﲑ مســتعمرتك الفضائية بعد رؤية رســوم اآلخرين؟ إذا كانت اإلجابــة بنعم ،فﲈ التغيﲑات التي
ستجرﳞا؟ ّ
وضح األسباب.

اﻻﺳﺘﻨﺘاج والﺘﻄﺒيﻖ
 .1صف الﴚء األكثر إثارة الذي تعلمته عند دراســتك
للكواكب.
اختيارا موف ًقا لبناء مستعمرتك الفضائية؟
 .2هل كان الكوكب
ً

 .3هل يستطيع البﴩ العيش عﲆ كوكبك؟ ﳌاذا؟
 .4هــل ّ
ﲤكنــك التقنية اﳊاليــة من بناء مســتعمرتك
الفضائية؟ وضح ذلك.



ببياناتﻚ

اعرض رســمك وجدولك عﲆ زمالئك ﰲ الصف .وبﲔ ﳌاذا
يعد كوكبك مناس ًبا لبناء مستعمرة فضائية؟

ﳌزيد من اﳌساعدة  ،ارجع إﱃ مصادر اﳌعرفة اﳌختلفة.
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الﻌﻠوم والﺘﻘﻨﻴﺔ والمجﺘمﻊ

ﺑﻠﻮﺗﻮ ﻣﻦ ﻛﻮﻛﺐ إﻟﻰ ﻛﻮﻛﺐ ﻗﺰم
وصنف
اك ُتشــف بلوتــو عــام 1930مُ ،
باعتباره الكوكب التاســع في المجموعة
الشمســية ،وكان بذلك أبعــد الكواكب
المعروفة عن الشــمس .لكــن بلوتو أثار
ً
كبيرا فــي األوســاط العلمية منذ
جــدال ً
اكتشافه؛ فمدار بلوتو يشذ عن مدارات بقية
الكواكب في شكله وفي زاوية ميل مستواه
على مســتويات دوران النظام الشمسي.
إضافة إلى ما ســبق فقد تبيــن في أواخر
الســبعينيات من القرن الماضي أن كتلته
نسبيا مقارنة بغيره من الكواكب؛ إذ
صغيرة ًّ
تبلغ كتلته خمس كتلة قمر األرض تقري ًبا،
كما يبلغ حجمه ثلث حجم قمر األرض.

تمكــن الفلكيــون بفضل تقــدم تقنيات
زودتهم بها
الرصــد والمعلومات التــي ّ
الرحــالت الفضائية المتعددة من اكتشــاف العديد
من األجــرام في النظام الشمســي ،وقد كان لبعض
هذه االكتشافات أثر بالغ في إعادة النظر في تصنيف
العلماء لألجرام في النظام الشمسي؛ فقد تبين وجود
العديــد من األجرام التي تدور حول الشــمس ولها
كتل قريبة من كتلة بلوتو أو أكبر منها .في ضوء هذه
االكتشافات وضع االتحاد العالمي للفلكيين تعري ًفا
جديدً ا للكواكب في النظام الشمســي يشــترط أن

الﻌﻠــوم

ﻋﺒر المواﻗﻊ اﻹلﻜﺘرونﻴﺔ

ارجع إﱃ اﳌواقع اإللكﱰونية عﱪ شبكة اإلنﱰنت.
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يكون للكوكب مدار حول الشمس ،وكتلة كافية لجعل
شكله قري ًبا من الكروية تحت تأثير جاذبيته الذاتية ،كما
اشترط أن ُي ِ
األجرام الموجودة في نطاقه
الكوكب
خضع
َ
ُ
لجاذبيته فتصبــح تابعة له ،وصنف االتحــاد العالمي
للفلكيين األجرام التي تحقق الشــرطين األول والثاني
وتخفق في تحقيق الشــرط الثالــث باعتبارها كواكب
قزمــة ،وفي ضوء هــذا التعريف أصبــح كل من بلوتو
وإريس وسيريس وهوميا وميكميك كواكب قزمة.

ابحﺚ فــي المصادر المختلفة ،ومنها المواقــع اإللكترونية ،حول
نشــأة النظام الشمســي ،ثم اكتب مقالة مدعومة بالصور والبيانات
حول نشأة النظام الشمسي.

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ
دﻟﻴﻞدﻟﻴﻞ

8

ﻣﺮاﺟـﻌــﺔ اﻓـﻜـﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺴــﺔ
اﻟﺪرس اول

اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻷرض والﻨﻈﺎم الﺸمﺴﻲ

.1

 .1يتكون الليــل والنهار نتيجــة دوران األرض حول
محورها.

.2

 .2تتكون الفصول األربعة نتيجة ميل محور األرض في
أثناء دورانها حول الشمس.

 .3الكواكب الداخلية هي عطارد ،والزهرة ،واألرض،
والمريﺦ .

.3

 .4الكواكــب الخارجيــة هــي المشــتري ،وزحل،
وأورانوس ،ونبتون.

.4

 .٥النيازك كتل من صخور وفلزات تسقط على األرض من
الفضاء.

.٥

الﻔﻀﺎء والﻨجوم والمجرات

يســمى ترتيب أطوال الموجات الكهرومغناطيسية
الطيف الكهرومغناطيسي.
تســتخدم المناﻇير الفلكية في رصد أجرام الفضاء
ومنهــا المنظار البصــري الذي يســتخدم الضوء
المرئي والمنظار الراديوي الذي يستخدم الموجات
الراديوية.
يعكس لون النجــم درجة حرارتــه ،وأقل النجوم
درجة حرارة هي الحمــراء ،وأعالها درجة حرارة
هي الزرقاء.
تتغير النجوم خالل دورة حياتها ،وتعتمد دورة حياة
النجم والتغيرات التي يمر بها على كتلته.
هنــاك أربعــة أنــواع مختلفة مــن المجــرات ،هي:
الحلزونيــة ،واإلهليلجيــة ،والحلزونية األســطوانية
المركز ،وغير المنتظمة.

ﺗﺼﻮر اﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

اأعد ر�شN ºري£ة املفاgي ºالتالية ‘ د Îaال©لو Ωواأكملها م�شتخد kما املüش£لحا äاألBتيةõM :ا ΩالكويكÑا ,äاملéر ,Iالكون ,الكواك ÖالداNلية,
املòنÑا äوالنياز∑ ,الكواك ÖاÿارLية.

يحتو…

يت�شمن

–تو…

يت�شمن

الن¶ا Ωال�شم�ش»

يت�شمن

يت�شمن

و»g
امل�ش…Î
نÑتون

اأورانو�س
اأورانو�س

زMل

و»g
ع£ارد

املريï
األأر�س

الgõرI
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ا�شتدام المردات
امﻸ الفراغ في كل من العبارات التالية بالكلمة المناسبة:
 ................. .1تلسكوب يستخدم عدسات تكسر الضوء.

ﹴ
منحن لجسم يدور حول جسم آخر.
 ................. .2مسار

 .3في  ................يتم ترتيب الموجات الكهرومغناطيسية
بحسب طولها الموجي.

يســمى الحدث الذي ينتج عندما يقع ﻇل األرض
.4
ّ
على القمر . ..............
 .٥دوران األرض حول  ..............يسبب تعاقب الليل والنهار.

 ............. .6تجمع كبير من النجــوم والغازات والغبار
المرتبطة بواسطة الجاذبية.

تي الم����ه������يم
اختر اﻹجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

 .7أي أنواع المناﻇير الفلكية يستخدم المرايا لتجميع الضوء؟
أ -الراديوي

ج -الكاسر

ب -الكهرومغناطيسي
د  -العاكس

 .8أي أنواع المناﻇيــر الفلكية يمكن اســتعماله ً
ليال
ونهارا وفي الظروف السيئة؟
ً
أ -الراديوي

ج -الكاسر

ب -الكهرومغناطيسي
د  -العاكس

طبيعيا لألرض؟
تابعا
 .9أي مما يلي يعد ً
ًّ
أ -سكاي الب
ج -الشمس

ب -المكوك الفضائي
د  -القمر

اســتﺨدم الصــورة المجــاورة
لﻺجابة عن السﺆال .10
ُ .10تعــد األرض كوك ًبا فريدً ا؛
ألنها:
أ-كروية الشكــل

ب -تحتوي على بحار ومحيطات

ج -أكبر الكواكب د -تدور في مدار إهليجي

 .11ما نوع مجرة درب التبانة التي تقع فيها األرض؟
أ -غير منتظمة

ج-حلزونية أسطوانية المركز

ب -حلزونية
د -إهليجية

 .12ماذا ينتج عن ميل محــور األرض في أثناء دورانها
حول الشمس؟
أ -الليل والنهار

ج-أطوار القمر

ب -الفصول األربعة

د  -الخسوف والكسوف

 .13ما الوحــدة المســتخدمة لقياس المســافات بين
النجوم والمجرات في الفضاء؟
أ -الكيلومتر

ب -الوحدة الفلكية

ج -السنة الضوئية

د  -المتر

أ6 -

ب7-

 .14كم كوك ًبا في النظام الشمسي؟
ج8 -

د 9-

 .1٥أي األجرام الســماوية اآلتية يقع ﻇله على األرض
خالل كسوف الشمس؟
أ -القمر

ب -النيزك

ج -الشمس

د  -المذنب

أ -مجرة

ب -قز ًما أسود

 .16إذا كانــت كتلة نجم كبيرة جــدًّ ا ،فإنه بعد أن يصبح
نجما فوق مستعرّ ،
يشكل:
ً
ج -قز ًما أبيض
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د  -ثق ًبا أسود

8
التك��ير الن������ق�������د
 .17قــارن بين مزايا منظــار فلكي موجــود على القمر
ومنظار فلكي مشابه موجود على األرض.
 .18الســبب والنتيجة أي حركات القمر حقيقية ،وأيها
ﻇاهرية؟ اشرح الحركتين.
ً
 .19استعمال الجداول ّ
جدوال يب ﱢين أحجام كواكب
نظم
ومكوناتها ومعالمها ،واعرضه
المجموعة الشمسية
ّ
على زمالئــكّ .بين كيف تســاعدك الجداول على
تنظيم المعلومات؟

نموذجا اســتعمل مواد مــن بيتك لتوضيح
 .20اعمل
ً
خسوف القمر وكسوف الشمس.

 .21خريطــة مفاهيم انقل الشــبكة التاليــة إلى دفترك
ً
مستعمال المصطلحات التالية :بدر ،سطح
وأكملها
أحمر ،اﻹكليل ،كسوف الشمس ،القليل

�Nشو±
القمر

 .2٥محيــط األرض يبلــغ قطــر األرض عند خط
االستواء حوالي  12756كم .باستعمال المعادلة:
م = πق ،حيث م = المحيط،



ي�شاgد من قÑل

ال©ديد

اأن�ش���طة تق���وم األأدا
نموذجــا ثالثي األبعاد توضــح فيه األبعاد
 .22اعمل
ً
المناســبة لكل من األرض والشمس والقمر خالل
حدوث المد العالي ( مد الربيع ) والمد المنخفض.
ما أطوار القمر المرتبطة بكل منهما؟

٣٫٦
٤٫٠
٤٫٣

١٠

٧ ٨ ٩

٦

٣ ٤ ٥



٢

١

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺪﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ )ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ(

Áكن
م�شاgدI

Wور
القمر
) ∫Ógوليد(

ي�شاgد من قÑل

 .24المســافات في النظام الشمسي يبعد المشتري
 5.20وحدات فلكية عن الشمس ،بينما يبعد
نبتون  30.07وحدة فلكيــة .كم مرة مثل بعد
المشتري عن الشمس يبعد نبتون؟

 ،3.14 =πق = قطر األرض ،احسب محيط
األرض عند خط االستواء.
استﺨدم الرسم البياني اﻵتي لﻺجابة عن السﺆال .26

Xاgرتان aلكيتان

ي�شاgد Wور
اأMيا kنا القمر

 .23الملصقات ابحث في مصادر المعلومات المختلفة
عن أقمار المشــتري وزحل وأورانــوس ونبتون،
واعمــل ملص ًقا يوضــح خصائص هــذه األقمار،
واعرضه على زمالئك في الصف.

 .26استﺨدام المتغيرات يختلف السطوع الظاهري
لبعــض النجوم مــن وقت إلى آخــر .ويظهر
الرســم البياني أعاله اختــالف القيمة العددية
لسطوع النجم الظاهري .ما مدة دورة السطوع
الظاهري للنجم؟
إرشــاد قس المســافة بين قمتين متتاليتين في
الرسم البياني.
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4

الوحد
الوحد


ﻣﻘﻨﻦ
اﺧﺘﺒﺎرﻣﻘﻨﻦ
اﺧﺘﺒﺎر



اختر اﻹجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

استﺨدم الشكل لﻺجابة عن السﺆال .1
الÑوDرI
مرا IBم�شتوية

مرآة مقعرةعد�شة عينية
مرا IBمق©رI

 .6أي طبقــات الغالف الجوي التالية تمتص األشــعة
فوق البنفسجية؟
أ -التروبوسفير

ج -الميزوسفير

ب -الستراتوسفير

د -الثيرموسفير

 .7يحدث المد المرتفع عندما :

أ -يقع القمر واألرض على خط واحد.

ب -تقع األرض والشمس والقمر على خط واحد.
مرا IBم�شتوية

شاهد في الشكل؟
 .1أي أنواع التلسكوبات ُي َ
أ -كاسر

ب -عاكس

ج -راديوي

د -فضائي

أ -األكسجين

ب -النيتروجين

 .2أي الغازات أكثر وجو ًدا في الغالف الجوي؟
ج -الهيليوم

د -الهيدروجين

 .3أي مما يلي من مميزات المناﻇير الفلكية الفضائية؟
أ -تكلفتها قليلة
ب -مشكالتها التقنية بسيطة
ج -صورها ذات جودة عالية
د -يمكن إصالحها بسهولة

 .4أي مما يلي يمثل سرعة الضوء في الفراغ بوحدة كم/ث؟
أ300 -

ب3000 -

ج30000 -

د300000 -

أ -فوق البنفسجية

ب -تحت الحمراء

 .٥أي الموجات التالية لها طول موجي أقصر من طول
موجة الضوء المرئي؟
ج -الموجات القصيرة
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د -موجات الراديو

ج -تقع الشمس واألرض على خط واحد.

د -يشكل كل من الشــمس والقمر زاوية قائمة مع
األرض.

 .8المناطق الجبلية الجيدة اإلضاءة في القمر ُتسمى:
أ -فوهات

ب -وديا ًنا

ج -مرتفعات القمر

د -بحار القمر

أ -مرتفعات القمر

ب -مسطحات

 .9ماذا يتكون عند اصطدام نيزك بالقمر؟
ج -بحار القمر

د -فوهات

 .10أقرب الكواكب إلى الشمس هو:
أ -المشتري
ج -زحل

ب -عطارد
د -األرض

 .11أي مما يلي يتكون من ثلج وصخور؟
أ -كويكب
ج -مذنب

ب -نيزك

د -الزهرة

 .12أي ممــا يلي يعني ارتفاع مســتوى الماء في البحر
وانخفاضه؟
أ -المد والجزر
ج -الدوران

ب -اإلهليلجية

د -أطوار القمر

اﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻘﻨﻦ
 
.13ما العمليــة التي يعود مــاء المطر بهــا إلى الغالف
الجوي بعد سقوطه إلى األرض؟

.14ما أنواع الهطول األربعة؟ وما الفرق بينها؟
.1٥صف كيف تتشكل الغيوم؟

.16فيم تختلف التلسكوبات الراديوية عن البصرية؟
تكون النجوم ،واكتبها في خطوات.
.17اشرح آلية ّ

.18كيف يختلف كوكب األرض عن كواكب المجموعة
الشمسية األخرى؟
.19ما الكويكب؟ أين توجد معظم الكويكبات في النظام
الشمسي؟

 .26صف كيف يتكون اإلعصار القمعي؟

 .27هل يمكن أن يحدث الرعد دون البرق؟ وضح ذلك.

خطرا على الناس والممتلكات
 .28تشكل األعاصير البحرية ً
عند وصولها إلى اليابسةّ .
وضح سبب ذلك.

تبعا
.29لماذا تختلف المجموعــات النجمية التي نراها ً
الختالف فصول السنة؟
.30اذكر فوائد استكشاف الفضاء ،ترى ،هل تفوق تكلفة
استكشاف الفضاء فوائده؟

استعمل الرسم التالي لﻺجابة عن السﺆالين  31و .32
اأTش©ة ال�شم�س

.20فيم يختلف النجم النيوتروني عن الثقب األسود؟

.21كيف يؤثر كل من الشــمس والقمر في المد والجزر
على األرض؟

.22كيف يختلــف محور دوران كوكــب أورانوس عن
الكواكب األخرى؟

ُتقاس حــرارة النجــوم بوحدة الكلفن (ك) .اســتﺨدم
المعادالت التالية لﻺجابة عن السﺆالين  23و .24
ﹾس = ك 273 -

ك = ﹾ س 273 +

.23إذا كانت درجة حرارة ســطح الشــمس ˚ 6000ك.
فكم تساوي بالسلسيوس؟

 .24إذا كانت درجة حرارة ســطح نجم منكب الصياد
(أوريون) ˚ 2827س فكم تساوي بوحدة الكلفن؟

 
 .2٥ما الهباء؟ وكيف يصل كل من الغبار والملح وحبوب
اللقاح إلى الغالف الجوي؟

 .31حدّ د أطوار القمر في المواقع أ – د .

فسر لماذا تختلف أطوار القمر خالل دورته؟
ّ .32

 .33صف شكل مدارات الكواكب حول الشمس.

 .34فيم تختلــف خصائــص الكواكــب الداخلية عن
خصائص الكواكب الخارجية؟

 .3٥اشرح دورة حياة نجم ضخم جدًّ ا.

 .36لماذا نرى جهة واحدة من القمر مواجهة لألرض؟
 .37لماذا تبدو لنا النجوم وكأنها تتحرك في السماء؟

ÜQ
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م�صادر تعليمية للطالب
Óخوا�ص ال�صخور
Óخوا�ص المعادن
Óم�سرد الم�صطلحات
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ﺟﺪاول ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ

ﺧﻮاص اﻟﺼﺨﻮر
ﻧﻮع اﻟﺼﺨﺮ اﺳﻢ اﻟﺼﺨﺮ
ﻧﺎري

ﻧﺎري

)ﺳﻄﺤﻲ(

رﺳﻮﰊ

)ﻓﺘﺎﰐ(

رﺳﻮﰊ
)ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ أو
ﻋﻀﻮي(
رﺳﻮﰊ
)ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ(

ﺟﺎﺑﺮو
رﻳﻮﻻﻳﺖ
أﻧﺪﻳﺰﻳﺖ
ﺑﺎزﻟﺖ
أوﺑﺴﻴﺪﻳﺎن
ﺧﻔﺎف

ﻣﺘﺤﻮل
)ﻏﲑ ﻣﺘﻮرق(

ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻣﻌﺎدن ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارﺗﺰ واﻟﻔﻠﺴﺒﺎر واﳍﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ واﳌﺎﻳﻜﺎ ،ﻟﻮﳖﺎ ﻓﺎﺗﺢ.
ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻣﻌﺎدن ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﺒﺎر واﳍﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ واﳌﺎﻳﻜﺎ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻠﻮن.
ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻣﻌﺎدن ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﺒﺎر واﻷوﺟﻴﺖ وﳛﺘﻤﻞ وﺟﻮد ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻷوﻟﻴﻔﲔ،
ﺣﺒﻴﺒﺎﺗﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ .ﻻ ﳛﺘﻮي ﻋﲆ ﻛﻮارﺗﺰ ،ﻏﺎﻣﻖ اﻟﻠﻮن.
ﻧﺴﻴﺞ زﺟﺎﺟﻲ .ﺣﺒﻴﺒﺎﺗﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ .زﺟﺎج ﺑﺮﻛﺎﲏ.
ﻧﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﺛﻘﻮب .ﻳﻄﻔﻮ ﰲ اﳌﺎء وﻋﺎدة ﻟﻮﻧﻪ ﻓﺎﺗﺢ.

ﻛﻮﻧﺠﻠﻮﻣﲑات ﺣﺒﻴﺒﺎت ﺧﺸﻨﺔ ،ﺑﺤﺠﻢ اﳊﴡ.
ﺣﺠﻢ ﺣﺒﻴﺒﺎﺗﻪ ﺑﲔ ١
 ١٦ﻣﻢ إﱃ  ٢ﻣﻢ.
ﺻﺨﺮ رﻣﲇ
ﻏﺮﻳﻦ )ﻃﻤﻲ( ﺣﺒﻴﺒﺎﺗﻪ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ ﻟﻜﻦ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ.
ﹰ
ﺣﺠﲈ ،ﻏﺎﻣﻖ اﻟﻠﻮن ،ﻋﺎدة ﺻﻔﺎﺋﺤﻲ.
ﻏﻀﺎر )ﻃﻔﻞ( أﺻﻐﺮ اﳊﺒﻴﺒﺎت
ﺣﺠﺮ ﺟﲑي

اﳌﻌﺪن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﺖ ،ﻋﺎدة ﻳﺘﻜﻮن ﰲ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﺒﺤﲑات ،وﳛﺘﻮي ﻋﲆ أﺣﺎﻓﲑ.

ﻣﻠﺢ ﺻﺨﺮي

ﻳﺘﻜﻮن ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺗﺒﺨﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺪن اﳍﺎﻟﻴﺖ.

ﻓﺤﻢ

ﻧﺎﻳﺲ
ﻣﺘﺤﻮل
)ﻣﺘﻮرق(

ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻣﻌﺎدن ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارﺗﺰ واﻟﻔﻠﺴﺒﺎر واﳍﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ واﳌﺎﻳﻜﺎ ،ﻋﺎدة ﻟﻮﳖﺎ ﻓﺎﺗﺢ.
ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻣﻌﺎدن ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﺒﺎر واﳍﻮرﻧﺒﻠﻨﺪ واﳌﺎﻳﻜﺎ وﺣﺒﻴﺒﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارﺗﺰ،
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻠﻮن.
ﺣﺒﻴﺒﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﺒﺎر واﻷوﺟﻴﺖ واﻷوﻟﻴﻔﲔ وﻻ ﳛﺘﻮي ﻋﲆ ﻛﻮارﺗﺰ ،ﻏﺎﻣﻖ اﻟﻠﻮن

ﺟﺪاول ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ

)ﺟﻮﰲ(

ﺟﺮاﻧﻴﺖ
دﻳﻮرﻳﺖ

ﺧﻮاص

ﺷﻴﺴﺖ
ﻓﻴﻠﻴﺖ

ﻣﱰاﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت.
ﻳﺘﻜﻮن ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت ،وﻫﻮ ﻃﺒﻘﺎت
ﹼ

ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ )أﴍﻃﺔ( ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻟﻮان .واﻟﺼﺨﺮ اﻷﺻﲇ ﻟﻪ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ

ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺟﺮاﻧﻴﺖ.
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻮا ﹴز ﳌﻌﺎدن ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺎﻳﻜﺎ ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺨﻮر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﺻﻞ.

اﻷردواز

ﻣﻈﻬﺮه ﻻﻣﻊ وﺣﺮﻳﺮي ،وأﺣﻴﺎ ﹰﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﳎﻌﺪﹰ ا ،اﻟﺼﺨﺮ اﻷﺻﲇ ﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻀﺎر واﻷردواز،
أﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ،وﻛﺜﺎﻓﺔ ،وأﻛﺜﺮ ﳌﻌﺎ ﹰﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺎر ،اﻟﺼﺨﺮ اﻷﺻﲇ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻪ اﻟﻐﻀﺎر.

اﻟﺮﺧﺎم

ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﺎﻟﺴﻴﺖ أو دوﻟﻮﻣﻴﺖ ،اﻟﺼﺨﺮ اﻷﺻﲇ ﻟﻪ ﺻﺨﺮ ﺟﲑي.

ﻛﻮارﺗﺰﻳﺖ

ﺻﻠﺐ ذو ﺑﻠﻮرات ﻛﻮارﺗﺰ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ،اﻟﺼﺨﺮ اﻷﺻﲇ ﻟﻪ اﳊﺠﺮ اﻟﺮﻣﲇ.

اﳊﺠﺮ اﻟﺼﺎﺑﻮﲏ ﻣﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻚ ،ﻧﺎﻋﻢ وﻣﻠﻤﺴﻪ ﺻﺎﺑﻮﲏ.

١٤٥

ﺟﺪاول ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ

ﺟﺪاول ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ

ﺧﻮاص اﻟﻤﻌﺎدن
اﳌﻌﺪن )اﻟﱰﻛﻴﺐ(

اﻟﻠﻮن

ﺟﺮاﻓﻴﺖ )(C

أﺳﻮد إﱃ
رﻣﺎدي

ﺟﺎﻟﻴﻨﺎ )(PbS

رﻣﺎدي

اﻻﻧﻔﺼﺎم

ﺳﻄﺢ اﻧﻔﺼﺎم ﰲ
اﲡﺎه واﺣﺪ

ﻗﻠﻢ رﺻﺎص ،ﺷﺤﻮم ،ﻗﻀﺒﺎن
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي،
أﻗﻄﺎب ﺑﻄﺎرﻳﺎت.

رﻣﺎدي إﱃ أﺳﻮد

٢٫٥

ﺳﻄﻮح اﻧﻔﺼﺎم
ﻣﻜﻌﺒﺔ

ﺧﺎم اﻟﺮﺻﺎص ،أﻧﺎﺑﻴﺐ ،أﺟﻬﺰة
اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ،أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺮض

ﻤﺮ
ﺑﻨﻲ ﹸﳏ ﹼ

-٥٫٥
٦٫٥

ﻣﻜﴪ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ

ﻣﺼــﺪر ﳋــﺎم اﳊﺪﻳــﺪ ،ﻳﺘﻢ
ﲢﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﻓﻮﻻذ

ﻣﺎﺟﻨﻴﺘﻴﺖ )(Fe3O4

أﺳﻮد

أﺳﻮد

٦

ﻣﻜﴪه ﳏﺎري

ﻣﺼــﺪر ﳋﺎم اﳊﺪﻳــﺪ ،ﳚﺬب
اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﺎت

ﺑﲑﻳﺖ )(FeS2

ﻓﺎﺗﺢ ،ﻧﺤﺎﳼ
أﺻﻔﺮ

أﺳﻮد ﳐﴬﹼ

٦٫٥-٦

ﻣﻜﴪ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ

ﺷﺒﻴﻪ اﻟﺬﻫﺐ

ﺗﻠﻚ
Mg3Si4 O10(OH)2

أﺑﻴﺾ ،ﹸﳐﴬﹼ

أﺑﻴﺾ

١

ﺳﻄﺢ اﻧﻔﺼﺎم ﰲ
اﲡﺎه واﺣﺪ

ﺑﻮدرة اﻟﺘﻠﻚ ،ﻧﺤﺖ ،ورق
ﺳﻄﻮح اﻟﻄﺎوﻻت

ﺟﺒﺲ
CaSO4.O2H

ﺑﺪون ﻟﻮن،
رﻣﺎدي،
أﺑﻴﺾ ،ﺑﻨﻲ

أﺑﻴﺾ

٢

ﺳﻄﺢ اﻧﻔﺼﺎم ﰲ
اﲡﺎه واﺣﺪ

ﻟﺼﻨــﻊ اﳉﺒــﺲ اﻟﺒﺎرﻳﴘ،
اﳉﺪران ﰲ اﳌﺒﺎﲏ

ﻓﺎﺗﺢ إﱃ ﺑﻨﻲ
ﻏﺎﻣﻖ

٤-٣٫٥

ﺳﻄﻮح اﻧﻔﺼﺎم ﰲ
ﺳﺘﺔ اﲡﺎﻫﺎت

ﺧــﺎم اﻟــﺰﻧــﻚ ،دﻫــﺎﻧــﺎت،
أدوﻳﺔ ،ﺻﺒﻐﺎت

أﺳﻮد إﱃ ﺑﻨﻲ
ﻫﻴﲈﺗﻴﺖ )(Fe2O3
ﻤﺮ
ﹸﳏ ﹼ

ﺳﻔﺎﻟﲑﻳﺖ )( ZnS
ﻣﺴﻜﻮﻓﻴﺖ
KAl3Si3
O10(OH)2
ﺑﻴﻮﺗﻴﺖ
K(Mg.Fe)3
)(Al3Si3O10
(OH)2
١٤٦

اﳌﺨﺪش

اﻟﻘﺴﺎوة

اﳌﻜﴪ وﺳﻄﻮح

اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
وﺧﻮاص أﺧﺮ

ﺑﻨﻲ ،ﺑﻨﻲ
ﳏﻤﺮ ،ﳐﴬﹼ
ﹼ

أﺳﻮد إﱃ رﻣﺎدي ١٫٥ – ١

أﺑﻴﺾ ،رﻣﺎدي
ﻓﺎﺗﺢ ،أﺻﻔﺮ،
وردي ،أﺧﴬ

ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻠﻮن

أﺳﻮد وﻏﺎﻣﻖ

ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻠﻮن

ﻳﻮﺟﺪ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺎﺋﺢ،
 ٢٫٥ -٢ﺳﻄﺢ ﰲ اﲡﺎه واﺣﺪ ﹸﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎز ﹰ
ﻻ ﰲ اﻷدوات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ
٣ -٢٫٥

ﺳﻄﺢ اﻧﻔﺼﺎم ﰲ
اﲡﺎه واﺣﺪ

ﻳﻮﺟﺪ ﻋﲆ ﺷــﻜﻞ ﺻﻔﺎﺋﺢ
ﻛﺒﲑة ﻣﺮﻧﺔ

جداول مرجعية

خواص المعادن
املعدن (الرتكيب)
هاليت NaCl

عديم اللون ،أمحر،
أبيض ،أزرق

عديم اللون

عديم اللون،
عديم اللون،
أبيض ،أزرق
أبيض
فاتح

دولوميت
CaMg (CO3)2

عديم اللون،
أبيض ،وردي
أخرض،
رمادي ،أسود

أبيض

فلوريت CaF2

عديم اللون،
أبيض ،أزرق
أخرض ،أمحر،
أصفر ،أرجواين

عديم اللون

هورنبلند

)Ca, Na( 2 )Mg, Fe, Al(5
(Si, Al)8 O22 (OH, F)2
فلسبار
KAlSi3O8
NaAlSi3O8
CaAl2Si2O8

أخرض إىل أسود

عديم اللون،
عديم اللون
أبيض إىل
رمادي ،أخرض

أوجيت
أسود
)(Ca, Na)(Mg, Fe, Al
(Al, Si) 2O
أوليفني
زيتي ،أخرض
(Mg.Fe)2 SiO4
كوارتز
SiO2

رمادي إىل
أبيض

عديم اللون،
ألوان متعددة

2.5

سطح انفصام
مكعب

ملح يــذوب يف املـاء ،حافظ
للمواد.

3

سطوح انفصام
بثالثة اجتاهات

يتفاعل مع  HClويستخدم
يف اإلسمنت ومواد البناء.

4-3.5

4

6-5

6

عديم اللون

6

سطوح انفصام
بثالثة اجتاهات
سطوح انفصام

بأربعة اجتاهات
سطوح انفصام يف
اجتاهني

سطحا انفصام
متعامدان

جداول مرجعية

كالسيت ()CaCO3

اللون

املخدش

ا لمكسر و سطو ح االستخدامات وخواص
القساوة
أخرى
االنفصام

اخلــرســانــة واإلســمــنــت،
وحجارة البناء.
يف صناعــة األجهزة البرصية،

يتوهـج بتأثري الضـــوء فـــوق
البنفسجي

مترير الضوء يف احلواف الرقيقة.
مقطع عريض بستة جوانب.

صناعة السرياميك

سطوح انفصام يف
مربع أو مقطع ثامين األوجه.
اجتاهني

ال توجد

7-6.5

مكرس حماري

حجر كريم ،رمل صناعة.

ال توجد

7

مكرس حماري

يف صناعة الزجاج ،األدوات
اإللــكــرونــيــة ،الــراديــو،
احلــاســوب ،الــســاعــات،
األحجار الكريمة.
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مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات
األأحفورة :بقايــا األجزاء الصلبة أو آثار للمخلوقات
وحفظت في الصخــور
التي عــاشت على األرض ُ
الرسوبية.

تربو �سفير :طبقة من الغالف اجلوي قريبة من
سطح األرض ،متتد إىل ارتفاع 10كم تقري ًبا،
ّ
وتغرُّيات الطقس.
وتتشكل فيها الغيوم ُّ

األأعا�صير البحرية :عواصف شديدة يصل قطرها إلى
1000كم ،تبدأ من مناطق الضغط المنخفضة فوق
المحيطات االستوائية ،وتسير آالف الكيلومترات
وتسبب الدمار.

التعرية :تآكل الصخور أو الرسوبيات ونقلها.
الحت :هو عملية َب ْري الصخور بفعل الرياح المحملة
بالرمال.

األأعا�صير القمعية :رياح شديدة على شكل دوامة
مكونة من غيمة تشبه القمع ال يزيد قطرها على
ّ
200م.

الجبال البركانية :أحد أنواع اجلبال التي تتكون
نتيجة خروج الالبة عىل السطح وتراكمها مع الزمن
مكونة ً
شكاًل خمروط ًّيا.
ّ

بحار القمر ( ماريا ) :مناطق منبسطة سوداء ّ
تشكلت
عند انسياب الالبة على سطح القمر.

جبال الكتل المت�صدعة:أحد أنواع اجلبال ،تتكون
من كتل صخرية ضخمة مثنية ومنفصلة عن
الصخور املجاورة بصدوع تنتج بفعل قوى شد من
جهتني متقابلتني ،مما يؤدي إىل انزالق كتل كبرية إىل
وقماًم.
أسفل مكونة وديانًا ً

التجوية :عملية سطحية ميكانيكية أو كيميائية
تؤدي إىل تفتت الصخور إىل قطع صغرية.
التجوية الكيميائية :عملية تؤدي إىل تغري الرتكيب
الكيميائي للصخور بفعل عوامل ،منها :األمحاض،
واألكسجني.
التجوية الميكانيكية :عملية تسبب كرس الصخور
إىل قطع أصغر دون إحداث تغيري يف تركيبها
الكيميائي.
التربة :خليط من مواد عضوية وماء وهواء وصخر
تعرض لعمليات جتوية تشكّلت مع مرور الزمن.
ّ
وتُعدّ مهمة لنمو النباتات.
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الجبال المطوية:أحد أنواع اجلبال التي تتكون نتيجة
طي طبقات الصخور عند تعرضها لقوى الضغط.
الجبال الناه�ضة:أحد أنواع اجلبال ،تتكون نتيجة
قيام قوى من باطن األرض بدفع القرشة إىل أعىل،
احلت والتعرية مع الزمن تتكون قمم
ونتيجة
ّ
ومرتفعات حادة.
الجبهة الهوائية:الحد الفاصل بين كتل هوائية
مختلفة في درجات حرارتها.

مسرد المصطلحات

حجر كريم :معدن نادر قابل للقص والصقل ،مما
مظهرا ً
احليل.
يعطيه
ً
مجياًل جيعله مثال ًّيا لصناعة ّ

حترك الصخور أو الرسوبيات
حركة كتل األأر�ضُّ :
عند املنحدرات نحو أسفل بفعل اجلاذبية األرضية.

خام :معادن حتوي مادة مفيدة يمكن بيعها وحتقيق
أرباح ،ومنها الفلزات.
خ�سوف القمر :ظاهرة حتدث عندما تقع األرض
بني الشمس والقمر ،وتتسبب يف إحداث مناطق
ظل.
درجة الندى :درجة حرارة يصل عندها الهواء إلى
التشبع ببخار الماء.
حالة
ّ

بلورات :مادة صلبة تتكون من ذرات مرتبة بشكل
منتظم ومتكرر.
�صخر:مادة تتكون من معدن واحد أو أكثر.
�صخور ر�سوبية :أحد أنواع الصخور التي تتكون
من جتمع الفتات الصخري واملعادن الذائبة وبقايا
الكائنات احلية عىل شكل طبقات.
�صخور غير متورقة :أحد أنواع الصخور املتحولة
التي ليس هلا بنية ورقية واضحة.

دورة ال�صخر :نموذج ِ
يصف عالقة الصخور
حتول الصخور من نوع
بعضها مع بعض ،وآلية ّ
إىل آخر.

�صخور متحولة :صخور جديدة تتكون عندما
تتعرض الصخور السابقة إىل ارتفاع يف الضغط أو
يف درجة احلرارة قبل الوصول إىل درجة االنصهار.

دورة الماء :حترك مياه األرض بشكل مستمر
يف دورة ال تتوقف بني سطح األرض والغالف
اجلوي بعمليات التبخر والتكاثف واهلطول
والنتح.

�صخور متورقة :أحد أنواع الصخور املتحولة التي
تتميز بسهولة طبقاهتا املتتالية التي تشبه األوراق،
والرتتيب الواضح للحبيبات املعدنية فيها.

الرطوبة:كمية بخار الماء في الغالف الجوي.

مسرد المصطلحات

الجريان ال�سطحي :حركة املياه عىل سطح األرض.

ال�سنة ال�ضوئية :املسافة التي يقطعها الضوء يف سنة،
واملجرات،
و ُتستخدم لقياس املسافات بني النجوم
ّ
وتساوي  9.5تريليون كم .

�صخور نارية :أحد أنواع الصخور التي تتكون
نتيجة تربيد الصهارة وتص ُّلبها عىل سطح األرض
أو يف باطن األرض.

فعليا
الرطوبة الن�سبية :كمية بخار املاء املوجودة ًّ
يف اهلواء عند درجة حرارة معينة مقارن ًة بكمية
بخار املاء التي يستطيع أن حيملها اهلواء عند تلك
الدرجة.

ال�صدوع :كسور يف الصخور ،تتحرك حوهلا
الصخور بحركة إما رأسية وإما أفقية.

ال�ستار:أكرب نطاقات األرض ،يقع فوق اللب
اخلارجي ،وهو يف احلالة اللدنة حيث يتحرك ببطء.

ال�صفيحة األأر�ضية :قطعة من الغالف الصخري
تتحرك فوق الغالف اللدن.
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مسرد المصطلحات
الطق�س :احلالة السائدة يف الغالف اجلوي يف فرتة
قصرية.
الطيف الكهرومغناطي�سي :ترتيب األمواج
الكهرومغناطيسية التي تنتقل عرب املواد والفضاء،
ومنها أمواج الراديو وحتت احلمراء والطيف املرئي،
وفوق البنفسجي ،واألشعة السينية ،وأشعة جاما.

اللب الداخلي :أحد نطاقات األرض ،يقع يف
مركزها ويمثل الكتلة املركزية الصلبة يف باطنها،
وهو يف احلالة الصلبة ويتكون من احلديد والنيكل،
وهو أسخن جزء من األرض ،ويتعرض ألكرب
قوى ضغط.

الغالف الجوي :طبقة من الغازات حتيط باألرض،
وحتمي املخلوقات احلية من التأثريات الضارة
لألشعة فوق البنفسجية وأشعة  ،Xومتتص جز ًءا
من احلرارة وتوزعها.

تجمع مـن النجوم والكواكب والغازات
المجرةُّ :
معا بقوة الجاذبية.
والغبار يرتبط ً

الغالف ال�صخري :طبقة سميكة من األرض يبلغ
ُسمكها حوايل  100كم ،تتكون من اجلزء العلوي
من الستار والقرشة.

المجموعة النجمية :مجموعة من النجوم تبدو لنا
في شكل محدد في السماء ،وتسمى بما يوحي به
مظهرها (مثل :الدب األكبر ،الجوزاء).

غو�ص ال�صفائح :انثناء الصفيحة األرضية األكثر
كثافة أسفل صفيحة أخرى أقل كثافة مما يؤدي إىل
غوصها يف الستار.

ارتفاع مستوى البحر وانخفاضه

الق�شرة :النطاق اخلارجي لألرض يتكون من
الصخور ،ويعدّ ّ
أقل النطاقات ُسمك ًا ،وخيتلف
ُسمك القرشة؛ فيزيد حتت اجلبالّ ،
ويقل أسفل
املحيطات.
الكتلة الهوائية :كمية ضخمة من الهواء ّ
تتشكل عادة
فوق مناطق محدّ دة من سطح األرض.

ك�سوف ال�شم�س:

ظاهرة تحدث عندما يقع القمر

بين األرض والشمس.
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اللب الخارجي :أحد نطاقات األرض ،يقع فوق
اللب الداخيل ،ويكون يف احلالة السائلة ،ويتكون
من احلديد والنيكل.

المد والجزر:

بسبب جذب القمر واألرض.

ٍ
منحن منتظم تتحرك فيه األرض حول
المدار :مسار
الشمس.

المذنب :جسم كبري من الثلج والصخور ،يدور
حول الشمس ،ويو ِّلد ذي ً
ال مضيئًا عند اقرتابه منها.
خاص حيوي مناظري فلكية برصية.
المر�صد :مبنًى
ّ
المعدن :مادة صلبة غري عضوية موجودة يف
الطبيعة ،هلا ترتيب ذري منتظم ،وتركيب بلوري
واضح ،وتركيب كيميائي حمدد..

مسرد المصطلحات

المنظار الفلكي العاك�س :منظار فلكي يستخدم
مرايا مقعرة لتجميع الضوء وتكوين صورة في البؤرة
المنظار الفلكي الكا�سر :منظار فلكي يستخدم
عدسة محدبة لتجميع الضوء وتكوين صورة تقع
بين البؤرة األصلية للعدسة العينية ومركزها.
مرتفعات القمر :مناطق جبليـــة علـــى القمـــر،
يقدرعمـرها بـ  4.5مليار سنة.

مسرد المصطلحات

المنظار الفلكي الراديوي :تلسكوب يجمع أمواج
ويسجلها ثم يحولها إلى
الراديو المتنقلة عبر الفضاء
ّ
صورة .و ُيستخدم في النهار أو الليل ،وفي جميع
ظروف الطقس.

الهباء الجوي  :يتكون من مواد صلبة مثل الغبار
واألمالح وحبوب اللقاح  ،ومواد سائلة مثل
القطريات احلمضية  ،ويدخل إىل الغالف اجلوي
عن طريق الرياح أو بفعل الرباكني أو من النباتات
مبارشة.
ربد أو
الهطول :سقوط قطرات املاء أو حبات ال َ
بلورات الثلج عندما يكرب حجمها وال تستطيع
الغيوم محلها.
الوحدة الفلكية :هي وحدة قياس تعادل متوسط
املسافة بني األرض والشمس وتساوي 150
مليون كم.

نجم فوق م�ستعر :انفجار شديد اإلضاءة للجزء
الخارجي من النجم فوق العمالق ،يحدث بعد
انكماش لب النجم.

الن�سيج ال�صخري :الشكل العام للصخر ويشمل:
احلجم والشكل وطريقة الرتتيب البلورات
وحبيبات املعادن املكونة للصخر
النظام ال�شم�سي :نظام من ثمانية كواكب وأجسام
أخرى تدور حول الشمس بتأثير جاذبيتها.

النيازك :قطع من صخور وفلزات تسقط أحيا ًنا
عىل األرض.
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