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 متهيد 

هذا هو كتاب تجربة العلوم االبتدائية، ومثل أسالفه الكيميـاء لكـل طفـل، واألحيـاء 

اب ليكون تعليم العلم متعة ، فعلم األرض هو أكرث من مجرد قامئة لكل طفل، فالكت

حقائق عن الصخور ، والغالف الجوي، واملحيطات، والـزالزل، واألنهـار املتدفقـة؛ بـل 

 . دراسة لكيفية تأثر حياتك باألشياء املوجودة عىل األرض وما حولها

 12 إىل 8هـم مـن  لألطفـال الـذين تـرتاوح أعامر101تم تصميم تجارب علـم األرض 

ًعاما، وسوف يكـون هـؤالء األطفـال قـادرين عـىل النجـاح يف إجـراء هـذه التجـارب 

مبساعدة وإرشاف الكبار، وميكن لألطفال األكرب سنا اتباع التعليامت بسـهولة خطـوة 

بخطوة، وإكامل التجارب مبساعدة الكبار أو بدون مساعدتهم، مع إعطـاء تحـذيرات 

 . عدة الكبارخاصة عند الحاجة إىل مسا

كل تجربة لها هـدف، وقامئـة .  تجربة تتعلق بعلم األرض101يحتوي الكتاب عىل 

والنتـائج املتوقعـة، باألدوات املستخدمة، وخطوات تنفيذ النشاط خطوة بخطـوة، 

 إن الهـدف التمهيـدي لكـل .ورشح وتفسري علمي لتلك النتائج مبصطلحات مفهومة

ويكتمل الهدف مبـا فيـه . ذي سيتم تقدميهتجربة يعطي القارئ فكرة للمفهوم ال

 .الكفاية، ولكن ال يعطي رس النتائج
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األدوات املستخدمة يف إجراء التجارب متاحة ويتم الحصول عليها بسـهولة  سـواء 

 . يف املنزل أو البيئة املحيطة به

يتم تقديم قامئة باإلمدادات الرضوريـة لكـل تجربـة، وإعطـاء تعلـيامت مفصـلة 

وتم إجـراء اختبـار مسـبق . وجنبا إىل جنب مع الرسوم التوضيحيةخطوة بخطوة 

 . لجميع األنشطة السابقة لصياغة التعليامت

إن هذه التجارب آمنة وتعمل بشـكل صـحيح، وتوصـف نتـائج متوقعـة لتوجيـه 

املجرب بشكل إضايف، وهي تقدم تعزيزا إيجابيا غري نشـط للطالـب الـذي أجـرى 

 . توجيه الطالب الذي ال يحقق النتائج املرجوةالتجربة بشكل صحيح، وتساعد يف

ًميزة خاصة أخرى لهذا الكتاب، هي ملاذا؟ حيث يعطي تفسريا علميا لكل نتيجـة  ً

 . من حيث املفهوم الذي يسهل فهمه

متت كتابة هذا الكتاب لتوفري تجـارب علميـة آمنـة لعلـوم األرض، والهـدف مـن 

رض تجربـة مجزيـة، وبالتـايل، ْالكتاب هو جعل تعلم ما يحـدث حـول مـوطن األ

 .تحفز رغبتك يف السعي ملعرفة املزيد عن العلم

 :ملحوظة

حالة من أكـمـل في دة موجوب لكتاـهـذا األنشطة في رب والتجان اتكوأن يجب 

ويجب عىل أي شـخص يقـوم بـإجراء تجربـة . لموجهةت اللتعليماً◌ فقاولعناية ا

 شخص بالغ  لإلرشاف عىل يجب أن تكون تحت إرشاف. قبل بدء التجربة«علمية 

وال يتحمـل . الشباب الذين يجرون التجارب واألنشطة التي يتضمنها هذا الكتـاب

الـنـارش أـيـة مـسـؤولية ـعـن أي رضر يـحـدث أو يـسـتمر أثـنـاء إـجـراء التـجـارب أو 

 .األنشطة التي يغطيها هذا الكتاب

  



 

 

 شكر وتقدير

ا املسـاعدة يل يف ّأود أن أعرب عـن تقـديري ألصـدقايئ الخاصـني الـذين قـدمو

ديفيـد، : االختبار القبيل لألنشطة أو تقديم الدعم املعنـوي عنـد الحاجـة إليهـا

سيندي، ودانيال نولني، وروث إيرثيدج، جاك توالند، ساندرا كيلباتريـك، ديفيـد 

 .وهويل رويز، نانيس روثباند، جو تشايلدز، ورون روس

ادمييـة سـان أنطونيـو،  وعملت سو بالنت، وهي معلمة يف الصـف األول يف أك

ْسان أنطونيو، تكساس، عىل جعل طالبها يفحصون التجـارب التـي اسـتخدمت 

مايكـل أندرسـن، تومـاس بـريغ، ريفـز : يف هذا الكتاب، وأشكر هـؤالء الصـغار

كريج، باتريك فارو، ماثيو غيني، جوي غيمز، ريان غاستون، جايك غونا، كـييس 

ل، أوسكار أورداز، إريك بيسينا، جييس، غوثري، جوناثان النكفورد ، أندرو موري

روسادا، ريغـان سادوفسـيك، مـارك سـانتوس، رام رسينيفاسـان، وليـام سـتانيل، 

سكوت سوند، ماثيو تايل، فرانك تيخيـدا، بـول تومـاس، جوزيـف فيفـز، مـاثيو 

 .واجرن، تويب واميان، جيمس وود، وجريي وونربغر

تهم وبعلمهـم ليقومـوا ألفـراد عـائلتي الـذين تطوعـوا بـوق.. شكر خـاص 

راسـل، : وأيضـا هـؤالء املسـاعدين املميـزين، هـم. ببعض االختبـار القـبيل

 جينجر، كيمربيل، جينيفر، ديفيد، تينا، ودافـني فـانكليف، وكـذلك كـالفني،
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والزنجبيل، ولورين راسل؛ رميون، راشيل، ريان، دنيس، بريندا، كارول، ايـرين، و 

 و ديـان و كينيـث روي و روبـرت فليمـنج؛ اميرب برات و هندرسـون و كينيـث

 .وكريغ وكاميي وكريستي وألني وميترش ويترش

 . إن حبه وتشجيعه ال يقدران بثمن.  زوجي ويد، يتلقى عميق امتناين

ّ هو مؤلف العلم، وكم املتعة التي قـدمها يف السـامح يل لـلـهًوال أنىس أبدا أن ا

 .باكتشاف جزء صغري من خليقته الرائعة

 س فان كليفجاني
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 مقدمــة

الحيـة هو دراسة املوطن الفريد الذي تشاركه جميع الكائنـات ...  علم األرض 

 وهو األرض، وهو يضم معلومات من العلوم األخرى، مثـل الفيزيـاء، -املعروفة

والكيمياء، واألحياء، والفلك باإلضافة إىل الجيولوجيا، وذلك لتحقيق فهم أعمق 

 . لألرض ومكانها يف الفضاء

 طريقـة لحـل املشـكالت - شـأنها كشـأن العلـوم األخـرى-ودراسة علـم األرض

ألشياء، بالطريقة التي تحدث بها، ويبـدو أننـا نحـاول واكتشاف سبب حدوث ا

دامئًا تفسري العامل من حولنا، فالخرافات القدمية تصف اآللهة التـي تتسـابق يف 

السامء يف عربات الشمس، أو تلقي بصواعق الرعد عىل األرض، هذه الخرافات 

ًتفرس أحداثا لوحظت، لكنها مل تكن مفهومـة، ومبـرور الـزمن جمـع كـل جيـل 

معلومات جديدة، فرتاكمت املعلومات عن األرض، فالحقيقة الرائعة التي تقول 

بأـنـه ال ـيـزال هـنـاك الكـثـري لنتعلـمـه ونفهـمـه، تـثـري جمـيـع العـلـامء الـشـباب، 

وتشجعهم عىل السعي وراء إجابات للمشكالت التي مل تحل، وأن يتحققوا مـن 

لة ما، ثـم يسـعون األمور التي تعرض عىل أنها حقائق، فالعلامء يحددون مشك

إىل الوصول إىل حلول عن طريق البحـث والتجريـب، فقـد بـدأ العلـم ومـازال 

 . مستمرا، وذلك يرجع إىل فضولنا الخاص
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قد ال يقـودك هـذا الكتـاب إىل أي اكتشـافات علميـة جديـدة، لكنـه سـيمدك 

بتجارب ممتعـة تـدرس مفـاهيم معروفـة عـن علـم األرض، وسيسـاعدك عـىل 

 القصوى من العرص العلمي املثري الذي نحياه، وسـيقودك إىل تحقيق االستفادة

 ..ما سبب زرقة السامء؟ : اكتشاف إجابات ألسئلة تتعلق بعلم األرض مثل

ما الذي يحـدث أثنـاء .. ما الذي يجعل الربكان ينفجر؟ ..  ملاذا تتأرجح األرض؟ 

هـذه كيـف يقطـع املـاس ب.. مـا الـذي يتسـبب يف تكـون الضـباب؟ .. الزلزال؟ 

كـيـف تـنـتج ـحـرارة ـعـن حرـكـة .. ـمـا اـلـذي يوـجـد داـخـل األرض؟ .. السالـسـة؟ 

 من أين تأيت األمطار وإىل أين تذهب؟ .. الصخور؟ 

ستكتشف إجابات هذه األسئلة وأكرث عن طريق إجراء التجارب املمتعة اآلمنـة  

التطبيقية املوجودة يف الكتـاب، وسـتكون التجـارب مكللـة بالنجـاح إذا قـرأت 

ربة قراءة متأنية، واتبعت كل الخطوات بالرتتيـب، ومل تسـتبدل املعـدات، التج

ومن املقرتح إجراء التجـارب التـي تنتمـي ملجموعـة واحـدة بالرتتيـب، فهنـاك 

بعض املعلومات املرتاكمة من البداية إىل النهاية، لكن ميكـن الحصـول عـىل أي 

 . مصطلح ورد يف تجارب سابقة يف املرسد

هو إرشادك خالل الخطوات الالزمة إلكـامل تجربـة علميـة هدف هذا الكتاب 

والقامئـة . بنجاح، وتعليمك أفضل طريقة لحل املشـكالت، واكتشـاف اإلجابـات

 :التالية توضح النمط القيايس لكل تجربة يف الكتاب

 .تذكر فيه األهداف الرئيسة للتجربة: الغرض

 . قامئة بالتجهيزات الالزمة:األدوات
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 .امت خطوة بخطوة حول إجراء التجربة تعلي:الخطوات -1

 رشح يفرس متاما ما هو متوقـع حدوثـه، ويعتـرب ذلـك مبثابـة أداة :النتائج -2

ًإذا تحققت النتائج املتوقعـة، فسـيكون ذلـك دعـام إيجابيـا . تعلم فورية

ًفوريـا ـملـن يـجـري التجرـبـة، كـام أن إدراك وـجـود خـطـأ ـسـيكون رسيـعـا، 

 مـن البدايـة أو تصـحيحها واضـحة وستكون الحاجـة إىل إعـادة التجربـة

 .وضوحا تاما أمامك

 تفسري لسبب ظهور النتائج مرشوح مبصطلحات تسهل عـىل القـارئ ملاذا؟ -3

 .الذي قد ال يكون عىل معرفة باملصطلحات العلمية

 :إرشادات عامة للقارئ

 .اقرأ كل تجربة كاملة قبل أن تبدأ: اقرأ أوًال -1

ًأقـل إحباطـا لـك وأكـرث متعـة إذا ستكون تجربتـك : ّجهز األدوات الالزمة -2

فسـينقطع كانت جميع املواد الالزمة للتجارب جاهزة لالستخدام الفوري، 

 .حبل أفكارك عندما تضطر إىل التوقف للبحث عن األدوات

ًاتبع كل خطوة بحرص شديد، وال تتخط أية خطوة أبدا وال تضـف : ّجرب -3

بة قبـل البـدء، لألمان أهمية عظمى، وبقراءتك التجر. خطوات من عندك

 .ثم اتباع اإلرشادات، ستكون واثًقا من عدم حدوث أية نتائج غري متوقعة

إذا كانت النتائج التي حصلت عليها غري مطابقة ملا جاء يف وصـف : الحظ -4

 .التجربة، أعد قراءة التعليامت بعناية، وابدأ مجددا من الخطوة األوىل
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 :تعويضات القياس

ا الكتاب يقصد بها تلك التي يشيع استخدامها يف كميات القياس الواردة يف هذ

كل مطبخ، وعندما تذكر كميـة معينـة فعـىل القـارئ أن يسـتخدم أداة قيـاس 

 . تكون أقرب ما يكون للكمية املذكورة

الكمـيـات اـلـواردة بالقامـئـة ليـسـت دقيـقـة، واـخـتالف الكمـيـات بالـغـة الـصـغر 

 .بالزيادة أو النقصان لن يغري من النتائج

ل بني الوحدات القياسية الدولية والقياسات اإلنجليزية لن يكون دقيًقـا؛ التحوي

فيمكن أن نستخدم عبوة سعتها ربع جالون بدًال من زجاجـة سـعتها لـرت عـىل 

 . الرغم من وجود اختالف ضئيل بني الحجمني

القامـئـة املوـجـودة يف الـصـفحة التالـيـة ـهـي قامـئـة تـسـتخدم يف التـعـويض ـعـن 

 .ًيًال مكافئا بينهاالكميات وليست تحو
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 التعويض عن الوحدات اإلنجليزية بالوحدات الدولية

 )القياس املرتي(الوحدات الدولية  الوحدات اإلنجليزية
 قياسات السوائل

  لرت4  جالون1
  لرت1 )ربع جالون(كوارت 
  مللرت500  باينت1

  مللرت250 ) أوقية8( كأس 1
  مللرت30  أوقية1

  مللرت15 ة ملعقة كبري1
  مللرت5  ملعقة صغرية1

 قياسات الطول
  مرت1  ياردة1

3 ) بوصة12( قدم 1
  مرت1

  سنتيمرت2.54  بوصة1
 الضغط

  ضغط جوي1  رطل لكل بوصة مربعة14.7
 اختصارات

 tsp ملعقة صغرية atmج   .ض ضغط جوي
 L لرت cmسم   سنتيمرت
 mم     مرت c كأس

 mmمم  ملليمرت gal جالون
 yd ياردة pt باينت
 Ft قدم qt كوارت
 in بوصة oz أوقية

   T ملعقة كبرية
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 األرض يف الفضاء: أوالً

 :ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 

 الكرة املنبعجة -1

 السبق -2

 املهتز -3

 النهار والليل -4

 امليل -5

 الوزن الهائل -6

 الكسوف -7
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 الكرة املنبعجة -1

 . سبب انبعاج األرض عند خط االستواءتحديد  :الغرض

 – ثاقبـة أوراق – مقـص –)  سـم40( بوصة 16ورق قص ولصق طوله  :األدوات

  قلم رصاص– صمغ أوراق -مسطرة 

 :الخطوات

  مـن )  سـم40 ×30(بوصة  16×1.25ُقص رشيطني منفصلني بعدي كل منهام

 .ورق القص واللصق

 هام بالصمغاجعل الرشيطني متقاطعني من منتصفيهام والصق. 

  ًاجمع األطراف األربعة معـا واجعلهـا تتـداخل مـع بعضـها الـبعض، وقـم

 .بلصقها لتحصل عىل كرة

 اترك الصمغ يجف. 

 اثقب مركز األطراف املتداخلة باستخدام ثاقبة األوراق. 

  من القلم الرصاص يف الثقب)  سم5(بوصة  2أدخل حوايل 

 امسك بالقلم بني كفتيك. 

 م لتجعل الكرة الورقية تلفحرك يدك للخلف واألما. 

أثناء دوران الكرة  يتفلطح الرشيطان قليال من أعىل وأسـفل، وينـبعج   :النتائج

 .املركز

هذه الكرة الدوارة لها قوة متيل إىل تحريك رشيطي الورق للخـارج، مـام  ملاذا؟

ـة كــرة  يتســبب يف تفلطــح أســفل الكــرة وأعالهــا، واألرض شــأنها شــأن أـي
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 . املركز وبها بعض االنبعاج عند القضبنيتدور فتنبعج عند 

الفرق بني املسافة حول األرض عند خـط االسـتواء واملسـافة حـول األرض عنـد 

 ). كم67.2( ميل 42القطبني حوايل 
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 السبق -2

 توضيح حركة محور األرض  :الغرض

  عود أسنان مستدير-طني تشكيل  :األدوات

 :الخطوات

 جمها تقريبا يف حجم بليةشكل قطعة من الطني عىل شكل كرة ح. 

  أدخل عود األسنان يف منتصف كرة الطـني بحيـث ال يظهـر مـن العـود إال

 .طرفه من جانب واحد

 ضع طرف عود األسنان عىل منضدة. 

 قم بتدوير الطرف الطويل للعود بإصبعك. 

 الحظ حركة الجزء العلوي من عود األسنان. 

 يف منتصـف الكـرة، أو إذا تدور الكرة ببطء إذا مل يكن عود األسنان: الحظ 

 .مل يكن الطني مستديرا

أثناء دوران كرة الطني يتحرك الجـزء العلـوي لعـود األسـنان يف مسـار   :النتائج

 .دائري

.  أثناء دوران الكرة يحدث إزاحة للوزن ألن الكرة ليست مسـتديرة متامـاملاذا؟

ج الخفيف عند األرض مثلها مثل كرة الطني تتأرجح أثناء دورانها بسبب االنبعا

) الخط التخييل الـذي ميـر بقطبـي األرض(خط االستواء، ويتحرك محور األرض 

 . يف مدار دائري أثناء تأرجح األرض، وتسمى هذه الحركة باسم السبق
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يلف الجزء العلوي لعود األسنان العديد مـن اللفـات أثنـاء دوران كـرة الطـني، 

ي لجعـل محورهـا يلـف لفـة  سنة ليك تهتز مبا يكفـ26000لكن األمر يستغرق 

 .كاملة
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 املهتـز -3

 بيان تأثري تركيب األرض عىل حركتها  :الغرض

ًاجعل شخصا بالغا :  تحذير- بيضة مسلوقة - بيضة نيئة -قلم تحديد  :األدوات

 .يسلق البيضة

اغسل يديك دامئًا بعد ملس بيضة نيئة فقد تكون محتوية عـىل بكرتيـا : تحذير

 .ضارة

 :الخطوات

 دقيقة20لبيضة املسلوقة، والبيضة النيئة يف حرارة الغرفة ملدة اترك ا . 

 2#، والنيئة 1#املسلوقة : اكتب رقم عىل كل بيضة 

 ضع كلتا البيضتني عىل منضدة وحاول تدوير كل بيضة عىل جانبها. 

تدور البيضـة املسـلوقة بسـهولة وتواصـل الـدوران لعـدة ثـواين، أمـا   :النتائج

 .وتتوقف برسعة أكرب من رسعة البيضة املسلوقةالبيضة النيئة فتهتز 

املادة املوجودة داخل قرشة كل بيضة تؤثر عىل طريقة دورانها، فالبيضة  ملاذا؟

املسلوقة محتوياتها صلبة تدور مع القرشة، بينام اليبدأ السـائل داخـل البيضـة 

ك النيئة يف الدوران مع حركة قرشتها، فحركة القرشة الخارجية تتسـبب يف تحـر

ْالسائل لكن ببطء، وهذه الحركة البطيئة للسائل تتسبب يف جعل البيضة تهتز 

 . وتتوقف أرسع

هناك أجزاء سائلة مـن غشـاء األرض ولبهـا الخـارجي، وداخـل األرض لـيس 

ـا، لكــن عــىل ـاء دورانـه ـز األرض أثـن ـام يحــدث يف البيضــة تهـت  صــلبا، وـك
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عدة سنوات ليحدث عكس اهتزاز البيضة اهتزاز األرض طفيف جدا ويستغرق 

 .تغريا ملحوظا
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 النهـار والليـل -4

 .تحديد سبب دورة النهار والليل  :الغرض

  مرآة يد صغرية– قميص داكن – مصباح –منضدة  :األدوات

 :الخطوات

  ضع املصباح عـىل منضـدة، وقـم بتشـغيله، يجـب أن يكـون هـو املصـدر

 .الوحيد للضوء يف الغرفة

  ًمن املصباح مرتديا قميصا داكنا)  سم30( بوصة 12قف عىل بعد حوايل ً ً. 

 ًلف يسارا ببطء إىل أن يصبح وجهك بعيدا عن املصباح. 

 امسك املرآة بزاوية لتعكس الضوء عىل قميصك من الخلف. 

 أكمل اللفة والحظ قميصك من األمام أثناء قيامك بالدوران. 

ك األمـيـن أثـنـاء تتـحـرك بقـعـة مـضـيئة ـعـىل قميـصـك يف اتـجـاه جانـبـ  :النـتـائج

مواجهتك لضوء املصباح، ويكون قميصك داكنا عندما تدور مبتعدا عن الضـوء 

إىل أن يسقط الضوء املنعكس من املرآة عىل القميص، وهذا الضوء املنعكس ال 

 .يضاهي سطوعه سطوع الضوء القادم مبارشة من املصباح

ثـل الشـمس،  مثل قميصـك األرض، ومتثـل املـرآة القمـر، واملصـباح ميملاذا؟

والتفافك يحايك دوران األرض حول محورهـا، فأثنـاء دوران األرض يف اتجـاه 

الرشق يتحرك الضوء املنبعث من الشمس عىل األرض وهي تدور، ومن ثـم 

ـذين يعيـشـون ـعـىل الجاـنـب اـلـذي ـارا ـلـدى الـسـكان اـل  يـكـون الوـقـت نـه
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ض يقابل الشمس مـن األرض، والضـوء املـنعكس مـن القمـر ييضء جانـب األر

البعيد عن الشمس، ويكون وقت الليل مظلام جـدا عنـدما ال يكـون القمـر يف 

 .موضع ال يعكس أشعة الشمس عىل األرض
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 املـيـل -5

 .بيان أثر ميل األرض عىل الفصول  :الغرض

  مصباح- قلام رصاص -كرة من طني التشكيل يف حجم تفاحة  :األدوات

 :الخطوات

 شكيلأدخل قلمي رصاص يف كرة من طني الت. 

  ،استخدم قلم الرصاص اآلخر لتحديد خط االستواء حول مركـز كـرة الطـني

وينبـغـي أن يـكـون ـهـذا الـخـط يف منتـصـف املـسـافة ـبـني الـجـزء العـلـوي 

 .والسفيل للكرة

  ضع الكرة عىل منضدة بحيث تكـون ممحـاة القلـم الرصـاص مائلـة قلـيال

 .لليمني

  مـن )  سـم15( بوصـة 6ضع املصـباح يف غرفـة مظلمـة عـىل بعـد حـوايل

 .الجانب األيرس للكرة

 الحظ املكان الذي يصطدم فيه الضوء بالكرة. 

املنطقة أسفل خط االستواء تستقبل أكرب كمية من الضوء عندما كـان   :النتائج

ًاالتجاه الذي تشري إليه ممحاة القلم الرصاص بعيـدا عـن الضـوء، أمـا املنطقـة 

عنـدما تشـري ممحـاة القلـم املوجودة فوق خط االسـتواء تكـون أكـرث سـطوعا 

 .الرصاص نحو الضوء

 . ميثل القلم الرصاص محور الدوران الوهمي الذي مير باألرض ملاذا؟

 نصف الكـرة الشـاميل؛ أي املنطقـة أعـىل خـط االسـتواء تتعـرض ألكـرب مقـدار



31األرض يف الفضاء: أوال

من الدفء عندما يكون محـور األرض يف اتجـاه الشـمس، وهـذا يرجـع إىل أن 

 . بارشة تقع عىل هذه املنطقةاملزيد من أشعة الشمس امل

نصف الكرة الجنويب؛ أي املنطقة أسـفل خـط االسـتواء تسـتقبل أشـعة الضـوء 

 . الدافئة مبارشة عندما يشري محور األرض إىل االتجاه البعيد عن الشمس

يتغري اتجاه محـور األرض قلـيال جـدا أثنـاء حركـة األرض حـول الشـمس، مـام 

يب والشاميل يستقبالن كميات مختلفـة مـن ْيتسبب يف جعل نصفي الكرة الجنو

 .أشعة الضوء، وهذا ينتج عنه تغري يف الفصول
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 الوزن الهائل -6

 .بيان الفرق بني وزن الغالف الجوي، والغالف املايئ، والغالف الصخري :الغرض

 -)  سم30× سم 10( بوصة 12× بوصة4 ورق مقوى-مشبك أوراق كبري  :األدوات

 -)  مـل210(أوقيـة  7 فنجـان ورقـي سـعته -لم رصاص  ق-رباطان من املطاط 

  تربة- قلم تحديد -)  سم30( بوصة 12خيط طوله 

 :الخطوات

 ّعلق مشبك األوراق يف أعىل قطعة الورق املقوى. 

 ّاربط رباطي املطاط معا وعلقهام يف مشبك األوراق. 

 استخدم قلام رصاصا لعمل ثقبني تحت حافة الفنجان يف جهتني متقابلتني. 

 ّمرر الخيط يف حلقة رباط املطاط واربط نهايتيه يف كل ثقب يف الفنجان. 

  اجعل قطعة الورق املقـوى يف وضـع رأيس بحيـث يكـون الفنجـان معلقـا

 .تعليقا حرا

 لنفرض أن الجزء السفيل من الرباط املطاطي الـذي باألسـفل هـو املـؤرش .

 ".هواء"ضع عالمة عند موضع املؤرش واكتب عندها 

 نجان ماءامأل الف. 

  ماء"ضع عالمة عند موضع املؤرش واكتب عليها." 

 أفرغ الكوب، وأعد مأله بالرتبة. 

  يابسة"ضع عالمة عند موضع املؤرش واكتب عليها." 
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تشري مقارنة وزن كميات متساوية مـن الهـواء، واملـاء، والرتبـة إىل أن   :النتائج

 .ًاالهواء هو املادة األخف وزنا، والرتبة هي األثقل وزن

الرتـبـة املـسـتخدمة يف ـهـذه التجرـبـة ال تحـتـوي ـعـىل جمـيـع العـنـارص  ـملـاذا؟

املوجودة يف الغالف الصخري، والغالف الصخري هو الجزء الخارجي من الكـرة 

وال املـاء عـىل سـطح ) الغالف الجوي(األرضية دون الهواء املوجود فوق األرض 

 ). الغالف املايئ(األرض 

رتبة أثقل من الهواء واملاء، فإذا أمكن وزن املناطق تشري هذه التجربة إىل أن ال

الثالثة، فسنجد أن الغالف الصخري يشكل معظم الوزن الكيل، والغالف الجوي 

 .هو األقل
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 الكـسـوف -7

 .رشح كسوف الشمس  :الغرض

  بلية-كرة تنس  :األدوات

 :الخطوات

 ضع كرة التنس يف يدك اليرسى. 

 ىل بعد ذراعكامسك الكرة أمام وجهك ع. 

 امسك البلية بيدك اليمنى أمام الكرة. 

  ّأغلق عينك اليرسى وحرك البليـة بـبطء نحـو عينـك املفتوحـة؛ أي عينـك
 .اليمنى

ًكلام اقرتبت البلية من وجهك قّل الجزء املريئ من الكـرة شـيئا فشـيئا   :النتائج ً

 .إىل أن تصبح الكرة يف النهاية غري مرئية

ن الكـرة متامـا مثـل أن القمـر أصـغر مـن الشـمس، لكـن  البلية أصغر مملاذا؟

 . ْكلتاهام قادرتان عىل حجب الضوء عندما يكونان قريبني من املراقب

عندما مير القمر بني الشمس واألرض، فإنـه يحجـب الضـوء متامـا مثـل البليـة، 

 . ويطلق عىل حجب القمر ألشعة الشمس اسم كسوف الشمس

رة يف الشهر، لكن كسوف الشـمس ال يحـدث يدور القمر حول األرض تقريبا م

ًشهريا فمدار القمر ليس حول خط االستواء، بل إن محوره مائل، مـام يتسـبب 

ْيف جعل ظل القمر ال يسقط عىل سطح األرض معظم الوقت، فيحدث كسـوف 

 . مرات أو أقل كل سنة3الشمس 
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 ملحي/ مالح  -8

 .تحديد كيفية تكون طبقات امللح  :الغرض

ة عـن  كـوب قيـاس؛ عبـار-)  لـرت2(كوارت  2سلطانية زجاجية سعتها  :األدوات

  ملح طعام- مل 15 ملعقة قياس؛ عبارة عن ملعقة طعام - مل 250كوب سعته 

 :الخطوات

  ًقلب يف السلطانية كوبا من )  مل60(مالعق طعام  4من املاء مع )  مل250(ّ

 .امللح معا

 3قد يسـتغرق ذلـك مـن . اترك السلطانية بال حركة إىل أن يتبخر املاء كله 

 . أسابيع4إىل 

 بلـورات مكعبـة أسـفل السـلطانية، وتتكـون رواسـب بيضـاء تصطف  :النتائج

 .متجمدة يف الجوانب الداخلية لها

من املعتقد أن طبقات امللح قد تكونت مـن الـربك الضـحلة التـي كانـت  ملاذا؟

قريبة من املحيط مبا يكفي لتجميع املاء املـالح، ثـم بعـد ذلـك انفصـلت عـن 

 . البحر

ام يف السـلطانية، خلـف وراءه بلـورات ملـح التبخر البطيء للامء يف الربكـة، كـ

 ".هاليت"مكعبة نقية تسمى 

تتكون مجموعات صاعدة من امللح املتجمد يف املكان الذي يتصـاعد عنـده 

 املاء عىل جوانب الربكة أو اإلنـاء، ويتبلـور امللـح املوجـود يف املحلـول أثنـاء
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مللـح بـأن تأخـذ تبخر املاء برسعة، وهذا الجفاف الرسيع ال يسـمح لجزيئـات ا

أماكنها التي تأخذها لتكوين بلورات مكعبة، وهذا الرتسب العشوايئ لجزيئـات 

 .امللح ينتج عنه بلورات متجمدة



 
علم األرض 

 
40 

 

 

 اإلبــــر -9

 .ّرشح كيفية تكون البلورات  :الغرض

 ملعقـة - ملـح إبسـوم - مـل 250كوب قياس؛ عبارة عن كوب سـعته  :األدوات

 - ورق قص ولصق أسود اللون - مقص – مل 15لعقة طعام قياس؛ عبارة عن م

 .غطاء برطامن كبري

 :الخطوات

  ًقص دائرة من ورق القص واللصق األسود يكـون حجمهـا مناسـبا لوضـعها

 .داخل الغطاء، ثم ضعها فيه

 امأل كوب القياس ماء. 

  ّمن ملح إبسوم إىل املاء وقلبه)  مل60(مالعق  4أضف. 

  الخليط يف الغطاءصب طبقة رقيقة جدا من. 

 اترك الغطاء بال حركة ملدة يوم. 

 .تتكون بلورات طويلة تشبه اإلبر عىل الورق األسود  :النتائج

 تتحرك جزيئات ملح إبسوم مقرتبة من بعضها الـبعض أثنـاء تبخـر املـاء ملاذا؟

ببطء من املحلول، وتبدأ جزيئات امللح يف االصطفاف يف شكل منـتظم وتكـون 

تشبه اإلبر، وتلتصق جزيئات امللح مع بعضها البعض  كاللبنات، بلورات طويلة 

 .ويحدد شكل الجزيئات الشكل الناتج للبلورات
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الرواسـب -10

.رشح تكون رواسب الكاليش  :الغرض

 بـرطامن ذو -) يوجـد مـع مسـتلزمات تعليـب الطعـام(جري التخليل  :األدوات

 5(ة قياس؛ عبارة عن ملعقـة صـغرية  ملعق-)لرت 1(كوارت  1فوهة كبرية سعته 

  قلم تحديد- رشيط الصق -) مل

 :الخطوات

 امأل الربطامن حتى منتصفه ماء. 

  ّمن الجري إىل املاء وقلبه)  مل2.5(أضف نصف ملعقة صغرية. 

 ضع قطعة من الرشيط الالصق عىل جانب الربطامن. 

 دضع عالمة عند ارتفاع املاء يف الربطامن باستخدام قلم التحدي.

 ضع الربطامن بحيث يبقى بال تحريك. 

.ًالحظ الربطامن يوميا ملدة إسبوعني  :النتائج

يقل مستوى املاء، ويتكون راسـب أبـيض قرشي فـوق خـط املـاء داخـل  ملاذا؟

 .الربطامن

تحتوي املياه الجوفية، متاما مثل برطامن املاء الذي به جري، عىل كميـات كبـرية 

 . وممن املعادن مبا فيها الكالسي

عندما يذوب غاز ثاين أكسـيد الكربـون املوجـود يف الهـواء يف امليـاه املعدنيـة، 

تتكون مادة بيضاء صلبة تسمى كربونات الكالسيوم، وأثناء تبخر املـاء ترتسـب 

 .قرشة من كربونات الكالسيوم البيضاء



43الصخور واملعادن: ثانيا

هناك مستودعات ضخمة من كربونات الكالسيوم يف الجنوب الغـريب للواليـات 

 .األمريكية، وهي منطقة شبه قاحلةاملتحدة 

توجد عىل سطح األرض أو بالقرب " الكاليش"وهذه الرواسب التي تعرف باسم 

 .منه
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التنقيط -11

.بيان تكون الصواعد والهوابط  :الغرض

 خيط - برطامنان صغريان مثل برطامنات طعام األطفال -ملح إبسوم  :األدوات

  ورقة-  مسطرة- ملعقة - حلقتان - مقص -قطني

 :الخطوات

 امأل كل برطامن مبلح إبسوم. 

  أضف ماء حتى االرتفـاع نفسـه الـذي يوجـد عنـده ملـح إبسـوم ثـم قـم

 .بالتقليب

  سم60( بوصة 24ًقص جزءا من الخيط طوله .( 

 اربط حلقة يف كل طرف من طريف الخيط. 

 ضع حلقة واحدة يف كل برطامن. 

 ضع ورقة بني الربطامنني 

  ْيكون الخيط معلًقا بينهام مع جعـل أدىن جـزء مـن ضع الربطامنني بحيث

 ).سم2.5(بوصة  1الرباط  فوق الورقة بحوايل 

 اترك الربطامنني بال حركة، وبعيدا عن مجرى الهواء ملدة أسبوع. 

ـجـزء ـمـن مـلـح إبـسـوم ال ـيـذوب يف اـملـاء، وتـسـتقر الحلقـتـان ـفـوق   :النـتـائج

 . البلورات غري الذائبة

لرباط عىل الورقـة، وتتكـون قرشة بيضـاء صـلبة عـىل يقطر املاء من منتصف ا

ـورات ـزداد نـحـو األـسـفل مـبـرور الوـقـت، وتتـكـون كوـمـة ـمـن البـل الـخـيط، وـت
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.البيضاء عىل الورقة أسفل الخيط

  ملاذا؟

يتحرك املاء املحتوي عىل ملح إبسوم خالل الخـيط، وأثنـاء تبخـر املـاء ترتسـب 

إبسـوم مجـرد منـاذج لطريقـة بلورات ملح إبسوم،وهذه التكونـات مـن امللـح 

 . تكون رواسب البلورات يف الكهوف

ويف الواقع يختلط الكالسيوم املوجود يف املياه الجوفية مـع حمـض الكربونيـك 

الذي يـترسب خـالل أسـطح ) ماء املطر باإلضافة إىل ثاين أكسيد كربون الهواء(

لسـيوم الكهوف، وأثناء سقوط املاء تتعلق جسيامت صغرية مـن كربونـات الكا

 . بالسقف، ويف النهاية تتكون نصال طويلة تسمى الهوابط

املاء الذي يصل إىل األرض يتبخر تاركا رواسب من كربونـات الكالسـيوم والتـي 

 . ّترتاكم مكونة الصواعد

تـكـون رقاـقـات اـلـثلج تـلـك الـتـي تـشـبه الـصـخور عملـيـة بطيـئـة للغاـيـة؛ فـهـي 

 .تستغرق عدة آالف من السنني لتتكون
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قاعاتالف -12

.رشح اختبار وجود الحجر الجريي  :الغرض

 كوب– خل –ثالثة من أصداف البحر  :األدوات

 :الخطوات

 امأل الكوب حتى ربعه بالخل.

 أضف أصداف البحر. 

 .تبدأ فقاعات بالتصاعد من أصداف البحر   :النتائج

الخل حمض، وأصداف البحر مكونة من حجر جريي، وهو مـن املعـادن،  ملاذا؟

ًر الجريي يتحول إىل مواد جديدة عندما يالمس حمضا، وأحد هذه املواد والحج

الجديدة املتكونة غاز ثاين أكسيد الكربون، وفقاعاته هي التي كانت متصاعدة 

 .يف كوب الخل

ميكن استخدام الحمض  للكشف عن وجود الحجـر الجـريي يف الصـخور، فـإذا 

 .حمض الصخوركان موجودا، فإن الفقاعات تتكون عندما يلمس ال
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قلم امللعقة -13

 .رشح اختبار التخطيط عىل املعدن  :الغرض

سيفي الجزء الخلفي من أية بالطة مـن (بالطة من خزف غري مصقول  :األدوات

 )الخزف بالغرض

)صلب ال يصدأ(ملعقة من املعدن 

 :الخطوات

 ّقم بحك مقبض امللعقة بظهر البالطة املصنوعة من الخزف. 

 قبض امللعقة عىل ظهر البالطة املصنوعة من الخزفاكتب اسمك مب.

.ترتك امللعقة عالمة خرضاء داكنة عىل البالطة البيضاء  :النتائج

ّيجرى اختبار التخطيط باملعادن عن طريق حك عينة من املعدن بقطعة  ملاذا؟

 . من خزف غري مصقول، والخط  لونه مثل لون مسحوق املعدن

تج اللون الرمادي الداكن ذاتـه للخـط الـذي عـىل وضع امللعقة يف مسحوق، ين

 . بالطة الخزف 

 .ّميكن أن تكون الخطوط الناتجة عن املعادن دليال مهام يف تعرف املعادن
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الطحن -14

 ّرشح تكون صخور املتحولة  :الغرض

 كتاب- عود أسنان مسطح 20 :األدوات

 :الخطوات

  كل نصفني متصلنياكرس أعواد األسنان إىل نصفني، لكن اترك.

 ضع أعواد األسنان عىل منضدة. 

 ضع الكتاب عىل كومة أعواد األسنان واضغطها ألسفل. 

 قم بإزالة الكتاب. 

 .تنضغط أعواد األسنان وتصبح طبقات مسطحة  :النتائج

تتسطح أعواد األسنان وتصبح عىل شكل طبقـات تحـت ضـغط الكتـاب،  ملاذا؟

عـىل السـطح الصـخور والـرتاب  الـذي ويف الطبيعة يضغط وزن الصخور التـي 

 . باألسفل، مام يجربها عىل أن تتسطح عىل شكل طبقات

 .الصخور التي تتكون بسبب الضغط الهائل تسمى صخورا متحولة
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ش الصخور الرسوبيةتساندوي -15

.ّرشح تكون الصخور الرسوبية  :الغرض

 سـكني  – جـييل –مش  زبدة فـول سـوداين مقـر-رشيحتان من الخبز  :األدوات

 للفرد

 :الخطوات

 افعل ذلك قبل الغداء: مالحظة. 

 ضع رشيحة من الخبز عىل طبق. 

  استخدم السكني لفرد طبقـة مـن زبـدة السـوداين املقـرمش عـىل رشيحـة

 .الخبز

 أضف طبقة من الجييل عىل طبقة زبدة السوداين. 

 ضع  الرشيحة األخرى عىل طبقة الجييل. 

 تناول الساندوتش. 

 ال تتذوق أي يشء يف املعمل ما مل تكن متأكـدا مـن عـدم احتوائـه : تحذير

 .هذه التجربة آمنة. عىل مواد كيميائية ضارة

.ّتكون ساندوتش به سلسلة من الطبقات  :النتائج

 تتكون الصخور الرسوبية عادة من جسيامت رخوة قد حملـت مـن ملاذا؟

رتسـب يف مكان إىل آخـر، وترسـبت مـرة أخـرى، وهـذه الصـخور عـادة ت

سلـسـلة ـمـن الطبـقـات مـشـابهة للطبـقـات الـتـي يف الـسـاندوتش، وميـكـن 

 التمييز بني كل طبقـة وطبقـة عـن طريـق اختالفـات يف اللـون وامللمـس
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 . والتكوين

ّالطبقة األقدم والقـاع األدىن  يتكـون أوال، والطبقـة األحـدث تكـون يف األعـىل، 

كـون تكوينـات مـن وتصبح الطبقات مبرور الزمن مضـغوطة، وتلتصـق معـا لت

 .الصخور الصلبة
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االصطفاف -16

.  بيان أن بعض املعادن لها خط انشقاق محدد:الغرض

مناشف ورقية :األدوات

 :الخطوات

 حاول أن متزق منشفة ورقية من أعىل إىل أسفل. 

 لف منشفة ورقية أخرى وحاول أن متزقها من جنب إىل آخر.

.لة يف اتجاه واحد دون اآلخر  تتمزق الورقة بسهو:النتائج

تصنع املناشـف الورقيـة عـىل سـلك الشاشـة، وهـذا يجعـل هنـاك خطـا  ملاذا؟

 . مستقيام يف اتجاه واحد

شد الورقـة يهـاجم النقطـة األضـعف، والخطـوط املتوازيـة عـىل الورقـة التـي 

يصنعها سلك الشاشة أنحف من باقي الورقة، ومن ثم تتمـزق الورقـة بسـهولة 

ه الخطوط، أما القطع املرشرش أو غري املنتظم فيحدث عندما يشد عند أحد هذ

الورق يف االتجاه املعاكس، وهذا يشـبه قطـع املعـادن مثـل املـاس عـىل طـول 

 .خطوط االنشقاق

تنفـصـل املـعـادن بسالـسـة وـسـهولة ـعـىل ـطـول الخـطـوط الـتـي تـصـطف فيـهـا 

عـت عـىل الجزيئات، لكن ميكنها أن تتحطم وتصبح قطعا غري منتظمـة إذا قط

 .طول خط االنشقاق



55الصخور واملعادن: ثانيا



علم األرض  56

مستخرج العينات -17

.  رشح استخراج العينات الجوفية:الغرض

 مقص أظافر– شفاطة عصري –ثالثة ألوان مختلفة من الطني  :األدوات

 :الخطوات

  قم بتليني قطعة يف حجم البيضة من كل لون من الطني عن طريق ضغطه

 .يف يدك

 2.5( الـبعض لتكـوين كتلـة عمقهـا افرد قطع الطني والصقها فوق بعضـها

 ).سم

 أدخل الشفاطة يف طبقات الطني. 

 اسحب األنبوب خارج الطني. 

  استخدم املقص لفتح الشفاطة. 

 انزع سدادة الطني. 

ـائج ـة ـعـىل ـشـكل أـسـطوانة ـمـن طبـقـات الـطـني :النـت   تقتـطـع الـشـفاطة عيـن

 .املرصوصة يف طبقات

 . طني ألعىل يف الشفاطة املجوفة أثناء توغل الشفاطة يف الطني يصعد الملاذا؟

يطلق عىل الطني الذي تـم تجميعـه عينـة جوفيـة، وهـي تكشـف عـن املـواد 

 . املكونة للطبقات داخل كتلة الطني

تستخدم أجهزة الحفر املصنوعة من املعدن للتوغل يف طبقات الطني متاما، كام 

 فلـهـاقطـعـت طبـقـات الـطـني، أـمـا أداة اـسـتخراج العيـنـات الجوفـيـة املعدنـيـة
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.غطاس يدفع الرتبة إىل الخارج بحيث متكن دراستها
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الغواطس -18

 .رشح كيف تتكون رواسب غرينية  :الغرض

 -مشـابك أوراق  5 -)  لـرت1(كوارت  1برطامن زجاجي له غطاء سعته  :األدوات

  مل250كوب من الرتبة 

 :الخطوات

 امأل الربطامن إىل نصفه ماء. 

 أضف الرتبة ومشابك األوراق. 

 أغلق الغطاء ورج الربطامن بقوة. 

  دقائق5اترك الربطامن بال حركة ملدة .

تهبط مشابك األوراق برسعة إىل قاع الربطامن، وتسـتقر الرتبـة األبطـأ   :النتائج

 .حركة عىل املشابك

ّ تهبط معظم الرتبة  أبطأ من مشـابك األوراق الثقيلـة، ومـن ثـم تتكـون ملاذا؟

ألوراق، ويف الطبيعة ترضب األمطار أعـىل الرتبـة، طبقة من الرتبة عىل مشابك ا

وترجها وتنعمها، أما املواد األثقل املوجـودة يف هـذا الخلـيط الرطـب  تغـوص 

ألسفل أكرث فأكرث مبرور السنوات، وتستمر حبيبات املعـدن الثقيلـة يف الغـوص 

 . إىل أن تصل إىل طبقة صخرية صلبة 

ة تسـمى برواسـب خـام غرينيـة جسيامت املعدن التي تتجمع  بهـذه الطريقـ

 .، وهذه الرواسب غنية باملعادن)طميية(
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التجريف -19

.رشح التعدين الهيدرولييك  :الغرض

 كافية لتبطـني - حصوات صغرية- مشابك أوراق 10 -عبوة قهوة فارغة :األدوات

  خرطوم حديقة به فوهة رش-من الرتبة ) مل 250( كوب -قاع العبوة 

 :الخطوات

 . هذه التجربة تجرى خارج املنزل:ملحوظة

 ضع مشابك األوراق، والحىص، والرتبة يف العبوة. 

 ًاخلطهم جيدا. 

 ضع العبوة يف الخارج عىل األرض. 

 اضبط فوهة املاء عىل وضع الضغط العايل. 

 وجه تيار املاء إىل العبوة. 

 استمر يف رش املاء عىل العبوة إىل أن تبدو املياه الفائضة نظيفة

ينجرف الرتاب خارج العبوة تاركا الحصـوات ومشـابك األوراق يف قـاع   :النتائج

 .العبوة

ْ بعـض الرتبـة يتحلـل يف املـاء، وبعضـها خفيـف مبـا يكفـي لجعـل امليـاه ملاذا؟

الجارية ترفعه وتحمله خارج العبوة، ومشابك األوراق والحصوات صلبة لدرجة 

 .يف جسيامت الرتابتجعل املاء املرشوش ال يقسمها إىل أجزاء كام يحدث 
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 . املاء ال يرفع املواد األثقل، لذلك تبقى هذه املواد يف أسفل العبوة

الصخور التي تحتوي عىل معدن يطلق عليها املعادن الخـام ورواسـب املعـادن 

 يـتم تعـدينها 18الخام وخاصة الرواسب الخام الغرينيـة، كـام جـاء يف تجربـة 

ملـاء لتجـرف الرتبـة املوجـودة حـول باملاء حيث تستخدم تيارات شديدة مـن ا

الخام ، والقطع الصخرية الباقية تؤخذ لتحسني النباتات يف األماكن التي أزيلت 

ـدين  ـمى التـع ـاء تـس ـتخدام اـمل ـدين باـس ـة التـع ـة وعملـي ـادن النقـي ـا املـع منـه

 الهيدرولييك 
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الطباعات -20

.تحديد كيف حفظت الحفريات  :الغرض

 - هـالم البـرتول - صـدفة - طـني تشـكيل - كوب ورقي -طبق ورقي  :األدوات

  ملعقة بالستيكية-جبس باريس 

 :الخطوات

  ضع قطعة من طـني التشـكيل يف حجـم مثـرة ليمـون تقريبـا عـىل الطبـق

 .الورقي

 افرك الجزء الخارجي من الصدفة بهالم البرتول. 

 اضغط الصدفة يف الطني . 

 أزل الصدفة ببطء بحيث يبقى أثر واضح للصدفة يف الطني. 

  مالعق من جبس باريس مع ملعقتني من املاء يف الكوب الورقي4اخلط  . 

  صب خليط الجبس يف األثر الذي يف الطني، وألق الكوب الـورقي وامللعقـة

 .بعيدا

  دقيقة 20 إىل 15اترك الجبس يتصلب ملدة . 

 افصل الطني عن قالب الجبس. 

 مـن يشـبه الصـدفةتظهر يف الطني رسمة الصدفة من الخـارج، والجـبس  :النتائج

 .الخارج

 كـل مـن طبقـة الطـني والجـبس مثـال للحفريـات ميثـل طـني التشـكيلملاذا؟
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ًالطني الناعم الذي كان يف العصور القدمية، والكائنات تركت آثارا يف الطني، فإذا 

مل يتجمع يشء يف هذه اآلثار يجف الطني مكونا مـا يعـرف اآلن باسـم حفريـة 

واسب  هذه اآلثار تتكون صخور رسوبية عليها رسمة القالب، أما عندما متأل الر

 .الحيوان من الخارج، وهذا النوع من الحفريات يسمى حفرية الطابع
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الجرعة -21

تحديد كيف تغرس الحفريات يف الجليد  :الغرض

صخرة حجمها تقريبا يف حجم قبضة يدك- صينية كيك -ثالجة  :األدوات

 :الخطوات

 ضعها يف املجمد طوال الليل لتدع املاء يتجمدامأل صينية الكيك باملاء و.

 اترك صينية الثلج يف املجمد وضع الصخرة عىل الثلج. 

  دقائق ملدة ساعة10ارفع الصخرة برفق كل . 

يف البداية ميكن رفع الصخرة لكنها تغوص يف الجليـد، ويلتصـق الـثلج   :النتائج

ًرفعها أمرا صعبابالصخرة، مام يؤدي إىل إمساكها يف مكانها، وهذا يجعل  ً. 

ْ تتسبب حرارة الصخرة يف جعل الثلج يذوب، وتغوص الصخرة، وبعـد أن ملاذا؟

 .تربد الصخرة تستمر يف الغوص ببطء يف الثلج

 . وزن الصخرة يضغط عىل الثلج مام يتسبب يف ذوبانه

املاء السائل بارد مبا يكفي ليتجمد مرة أخرى حول الصخرة، ويطلق عىل تجمد 

 .  أخرى اسم  تكتيل الجليداملاء مرة

توجد الحفريات عىل أعامق بعيـدة  يف الـثلج، والسـبب الـرئييس يف ذلـك هـو

ـوان ـات، لـكـن أيـضـا بـسـبب أن وزن الحـي أن الجلـيـد املتـسـاقط يغـطـي الكائـن

ـك، ـينية الكـي ـودة يف ـص ـت الـصـخرة املوـج ـام فعـل ـثلج ـك ـوص يف اـل ـه يـغ يجعـل
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ود تحته، وتجمد املـاء البـارد مـرة  وتسبب ضغط الكائن يف ذوبان الثلج املوج

 .أخرى وغاص الحيوان إىل أعامق أكرب يف الجليد
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الحركة السطحية: ثالثا

:ميكنك إجراء التجارب اآلتية

الفرك الشديد -22

 اإلزاحة -23

 أعىل الفوهة -24

 املمتد -25

 الغطاس -26

املولد الكهريب -27

 املتأرجحات -28

 التمدد -29

 الطيات -30

 أهو سهل؟ -31

 الكاشف  -32

 بطأأ -33

 رسيع  -34

 املوجات  -35

 الثلج املتدفق -36

 االنبثاق -37

 البخاخ -38
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الفرك  الشديد -22

.بيان تأثري الحرارة الناتجة من الحركة السطحية  :الغرض

 - ثالجـة – زجاجة مرشوبات غري كحوليـة مـن الزجـاج -ورق مقوى  :األدوات

 كوب من املاء

 :الخطوات

 قص دائرة من الورق املقوى أكرب قليال من فوهة الزجاجة. 

  دقيقة20ضع الزجاجة الفارغة يف املجمد ملدة . 

 أخرج الزجاجة من املجمد. 

  اغـمـس اـلـورق املـقـوى يف ـكـوب اـملـاء وـضـع الورـقـة الرطـبـة ـفـوق فوـهـة

 .الزجاجة 

  مرة20افرك راحتي يديك برسعة معا . 

 ضع يديك مبارشة حول الزجاجة من الخارج. 

.املقوى يرتفع ويهبطأحد جوانب الدائرة املصنوعة من الورق   :النتائج

ْ الجزيئات املتحركة واملتصادمة تنبعث منها طاقـة حراريـة، وفـرك يـديك ملاذا؟
ْمعا ينـتج حـرارة، وهـذه الحـرارة تتسـبب يف جعـل الهـواء البـارد املوجـود يف 
الزجاجة يسخن ويتمدد، وهذا الغاز املتمدد يدفع الورقـة ألعـىل بقـوة كافيـة 

 .لغاز الساخنلرفعها جزئيا والسامح بترسب ا

عندما تحتك أجزاء القرشة األرضية ببعضها البعض أثناء تحركها تتسبب الحرارة 

 . الناتجة يف اهتزاز املادة الصخرية
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إذا كانت جزيئات الصـخر الصـلب تتحـرك برسعـة كافيـة، فإنهـا تنفصـل عـن 

، )األرض صخر سـائل تحـت (بعضها البعض، وينصهر الصلب متحوال إىل صهارة 

  .ْلتسخني ميكن أن تتسبب يف جعل السائل يتحول إىل غازوزيادة ا

 . معظم املواد تصبح أكرب عند تسخينها

التغريات يف القرشة األرضية مثل الزالزل والرباكني تحدث عنـدما تتمـدد املـواد 

املوجودة داخل األرض، مام يجرب الحرارة والطاقة واملواد الغازية عـىل الخـروج 

 .من سطح األرض
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إلزاحةا -23

.رشح انفصال القارات  :الغرض

 1(كوارت  1 سلطانية سعتها -)  لرت0.5( كوبان من الرتاب -صاج كعك  :األدوات

  ملعقة-) لرت

 :الخطوات

 صب الرتاب يف السلطانية. 

 ّأضف املاء وقلب بامللعقة إىل أن يتكون طني سميك.

 صب الطني يف صاج الكعك. 

 ني أو ثالثةاترك صاج الطني يف الشمس ملدة يوم. 

 اضغط عىل جوانب الطني الجاف. 

.يتكرس سطح كيك الطني الجاف  :النتائج

 يتكرس الطني إىل قطع لها حواف متعرجة، وجميع القطـع  متوافقـة مـع ملاذا؟

 . بعضها، وقارات األرض، مثلها كمثل كيك الطني، تشبه قطع  أحجية البازل

مـة، تبـدو متوافقـة معـا، ويف الخطوط الساحلية للقارات لها أشكال غـري منتظ

ّاملايض رمبا يكون الضـغط عـىل األرض جـزأ قطعـة كبـرية مـن األرض إىل قطـع 

 .تكون اآلن قارات منفصلة عىل سطح  األرض
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أعىل الفوهة -24

.بيان كيفية عمل نبع املاء الحار  :الغرض

 أنبـوب مـن - القمـع  علبة قهوة كبرية أو أصيص له نفس طول-قمع  :األدوات

 ) م 1( ياردة 1البالستيك طوله حوايل 

 :الخطوات

 امأل األصيص ماء. 

 ضع فوهة القمع ألسفل يف املاء. 

 ضع نهاية األنبوب البالستييك تحت  حافة القمع.

 انفخ يف األنبوب. 

.يرش املاء خارج أنبوب القمع  :النتائج

 عـىل الصـعود يف سـاق القمـع،  نْفخ الهواء يف القمع يجرب فقاعات الهواءملاذا؟

 . وأثناء تحرك الهواء ألعىل، فإنه يدفع املاء خارج الجزء العلوي لألنبوب

ينابيع املاء هي رشوخ يف األرض عىل شكل قمع مملـوءة بتـدفقات مـن امليـاه 

 .الجوفية

عندما يسخن املاء الذي يف الجـزء األسـفل مـن الرشخ حتـى الغليـان، تتصـاعد 

 .  السطحفقاعات البخار نحو

ينفجر نبع املاء عندما تدفع فقاعات البخار املتصـاعدة املـاء املحتجـز يف عنـق 

 . الرشخ الذي عىل شكل قمع إىل خارج الجزء العلوي

طاملا أنت مستمر يف النفخ تحت القمع تندفع املياه للخـارج مـن أعـىل، لكـن 
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اء ألعىل خـارج ْالينابيع الطبيعية ال تنفجر إال عندما يرتاكم ضغط كاف لدفع امل

 . الجزء العلوي من الرشخ 

بعض الينابيع تنفجر مرة كل بضع دقائق بينام بعضها ينفجر مـرة واحـدة كـل 

 . بضع سنني

يف يلوستون بالحديقة القومية مثال عىل ينبوع يتفجر " املؤمنون القدامى"نبع 

وع بانتظام إىل درجة أنه ميكن عمل جدول ملواعيد ظهوره، حيث إن هذا الينبـ

 سنة من 80  دقيقة ومل يخلف أي موعد انفجار ملا يزيد عن70يتفجر كل حوايل 

الينابيع نادرة ومعظم ينابيع العامل موجودة يف آيسـلندا، ونيوزنالنـدا . املالحظة

 .يف الحديقة القومية
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املمتد -25

بيان متدد أعراف منتصف األطليس  :الغرض

 ورقة- طني تشكيل - صندوق أحذية -مقص  :األدوات

:الخطوات



  سم28× سم  7( بوصة 11× بوصة  3قص رشائح من الورقة أبعادها .( 

  بوصـة  0.5قص جزءا من منتصف الجزء السفيل لصندوق األحذيـة أبعـاده

 ).سم 9× سم  1(بوصة  3.5×

 قص جزءا من منتصف أكرب جوانب الصندوق. 

 دوقّضع رشائط الورق معا ومررهم ألعىل ويف الفتحة التي يف الصن. 

  واقلبهـا عـىل الجانـب ) سـم 8( بوصـة 3.5اسحب الرشائط للخـارج حـوايل

 .اآلخر

  الصق  رشيطا مسطحا من طني التشكيل يف حجم قلم رصاص يف نهاية كل

 .رشيط ورقي عن طريق ضغطهام معا

 امسك باألوراق التي تحت الصندوق بني سبابتك وإصبعك الثاين. 

  ادفع الرشائط ببطء ألعىل يف الفتحة. 

تتحرك قطع طني التشكيل بعيدا عن بعضها عندما تتحرك أوراق أكـرث   :النتائج

 .إىل أعىل
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ـل الطــني قــاع  ملــاذا؟ ميـث

البحر القديم الذي يحـيط 

 بأعراف منتصف األطـليس،

والورـقـة املرتفـعـة تـسـلك 

سلوك الصـخور السـاخنة 

املنصــهرة الخارجــة مــن 

الشـــــقوق يف أعـــــراف 

منتصف املحيط، وعنـدما 

ـصـخور الـسـائلة تـنـدفع ال

مــن الطبقــة الســطحية 

ّلقاع املحيط فإنهـا تكـون 

طبـقـة جدـيـدة ـعـىل ـكـال 

 . جانبي الرشخ

ومــن املعتقــد أن هــذه 

ـغط  ـدة تـض ـادة الجدـي اـمل

ـام  ـديم ـم ـاع الـق ـعـىل الـق

يتسبب يف انتشاره، ومـن 

 1ثم فإنه من املحتمل أن  أعـراف منتصـف األطـليس تتسـع كـل سـنة مبقـدار 

 .تقريبا)  سم2.5(بوصة 
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 الغطاس -26

 ).وديان املحيط العميقة(تحديد طريقة تكوين أخاديد املحيط   :الغرض

 زجاجـتـان ـصـغريتان ـمـن زجاـجـات -ـطـني تـشـكيل بـلـونني مختلـفـني  :األدوات

  كتابان-مرشوبات املياه الغازية 

 :الخطوات

  

   بوصـة 1قم بتشكيل طني التشكيل لتكون مستطيال من طبقتني  أبعاده ×

 ). سم15× سم 8× سم  3( بوصة 6× بوصة 3

  من بعضهام البعض) سم 10( بوصة 4ضع الكتابني عىل بعد . 

 استخدم كتلة طني التشكيل مللء الفجوة التي بني الكتابني. 

 أضف وزنا للزجاجة عن طريق ملئها باملاء. 

 ضع الزجاجة يف منتصف كتلة طني التشكيل. 

 اترك الزجاجة بال حركة طوال الليل. 

 .ني التشكيل إىل أسفل تحت الزجاجةينثني ط  :النتائج

 الصـخور املنصـهرة يف طبقـة الوشـاح تتحـرك باسـتمرار، وترتفـع صـخور ملاذا؟

 . الوشاح األخف، أما الصخور الثقيلة األكرث برودة فتغوص

كتلة الطني توضح كيـف ميكـن لجـزء مـن املـادة أن ينثنـي ألسـفل بفعـل 

لسـائلة السـاخنة خـالل تنـدفع الصـخور ا: 25الوزن، وكام ذكـر يف تجربـة 

 ّالرشوخ املوـجـودة يف املـحـيط مكوـنـة سلـسـلة جـبـال تـحـت اـملـاء تـسـمى
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 ". أعراف منتصف األطليس"

القرشة الرقيقة تحت املحيط تتأثر أكرث ما ميكن بحركة صخور الوشاح، وتتكون 

 .وديان ضخمة تسمى األخاديد حيث تغوص صخور الوشاح

 .  تكوين األخاديدمتدد املحيط األطليس قد يكون أسهم يف

كلام كرب املحيط األطليس صغر املحيط الهادي، فاألجزاء الثقيلة من قاع املحيط 

تتحرك ألسفل، وتنزلق تحت كتل اليابسة األقل وزنا منها، والتي تحيط باملحيط 

 .ّالهادي مكونة وديان عميقة وأخاديد عىل طول حافة اليابسة
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 املولد الكهريب -27

بيان كيف ميكن أن يعطي مجال القوة املغناطيسية دليال عىل الهيكل   :الغرض

 .الداخيل لألرض

ـري  :األدوات ـد كـب ـامر حدـي ـامر 20d(مـس ـميته مـس ـيع تـس ـام 20، وتـش ـرش ـك  ـق

 صندوق صغري من الـورق املقـوى -فولت  6 بطارية -18 سلك مقاس -)بالشكل

:   ملحوظـة-) نـاطييسمثل املوجودة يف الدمى مثل  التنكـر املغ( برادة حديد -

 .برادة الحديد متوفرة يف متاجر الهوايات

 :الخطوات

  استخدم املسامر لعمل ثقـب يف منتصـف الصـندوق وثقـب آخـر يف أحـد

 .جوانبه

  سم15( بوصة 6لف السلك حول املسامر من أعىل ألسفل تاركا عىل األقل (

 .من السلك عند كال الطرفني

 فتحةأدخل املسامر امللفوف بالسلك يف ال. 

 اربط أحد طريف السلك بكل قطب من قطبي البطارية. 

 انرث برادة الحديد عىل الصندوق حول املسامر. 

 .انقر عىل الصندوق برفق لنرش برادة الحديد

تنترش برادة الحديد عىل شكل انفجار نجمي حـول املسـامر امللفـوف   :النتائج

 .بالسلك

كل انفجـار نجمـي، ألن  تنجذب بـرادة الحديـد نحـو السـلك مكونـة شـملاذا؟
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اإللكرتونات املتحركة تنتج مجاال مغناطيسيا، وأثناء رسيانهـا يف السـلك يتكـون 

مجال مغناطييس حوله، وقد يكون املجال املغناطييس حـول األرض ناتجـا عـن 

حركة اإللكرتونات، وتفسري ذلك هو أن األرض بـداخلها قلـب معـدين منصـهر، 

من املعدن السـائل وهـو يـدور، ويطلـق عـىل وأثناء دورانها تتحرر إلكرتونات 

 .تكون مجال مغناطييس لألرض عن طريق دورانها اسم نظرية املولد الكهريب
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 املتأرجحات -28

تحديد ما إذا كان الطرف الشاميل للمغناطيس يشري دامئـا إىل القطـب  :الغرض

 .الشاميل لألرض

 رشـيـط -لـصـلب  دبوـسـان مـسـتقيامن ـمـن ا- ـخـيط حياـكـة -بوـصـلة  :األدوات

  مغناطيس- مسطرة - ورق -مقص –سيلوفان

 :الخطوات

  

  ضع رأيس الدبوسني عىل طريف املغناطيس بحيث يكـون سـنيهام يف مقابـل

 .بعضهام البعض

  مـن ) سـم1×سـم  2(بوصـة  0.25× بوصـة  0.5قص مسـتطيلني أبعـادهام

 .الورق

  سم 60( بوصة 24، و )سم 30( بوصة 12ًقص خيطا طوله.( 

 ا واحدا يف كل قطعة ورق مستطيلةاربط خيط. 

 أدخل دبوسا يف كل قطعة ورق مستطيلة . 

  سم30( بوصة 12الصق طريف الخيط بالجزء العلوي بفتحة باب عىل بعد  (

 .من بعضهام البعض

 الحظ االتجاه الذي يشري إليه رأسا الدبوسني. 

 استخدم بوصلة لتحديد االتجاه الذي يشري إليه الدبوسان. 

 .شري رأس أحد الدبوسني إىل الجنوب واألخرى إىل الشاملت  :النتائج
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تترصف األرض كام لو كان هنـاك مغنـاطيس قضـيبي كبـري داخلهـا، مـام  ملاذا؟

ْيتسبب يف جعل املواد املغناطيسية تنجـذب إىل طرفيهـا املتعاكسـني، والطـرف 

الشاميل لهذا املغناطيس التخـييل ينـتج القطـب الشـاميل املغنـاطييس لـألرض، 

واألقـطـاب الـشـاملية لجمـيـع املغناطيـسـات تنـجـذب لـهـذا القـطـب، ـفـاألطراف 

 .الشاملية للمغناطيسات هي يف الحقيقة أقطاب باحثة عن الشامل

وأنــت تجعــل اإللكرتونــات يف 

الدبوس تصـطف مؤقتـا عنـدما 

 .تجعلهام مالمسني ملغناطيس

ْوضع الدبوسني عىل املغنـاطيس 

يف اتجاهني متعاكسـني يتسـبب 

ـل ـدبابيس يف جـع  رأس أحــد اـل

ـني  ـدبوس اآلخــر قطـب وســن اـل

 .باحثني عن الشامل
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 التمدد -29

 بيان تأثري قوة الشد  :الغرض

  قلم تحديد-بالون   :األدوات

 :الخطوات

  

 ارسم مربعا عىل بالون فارغ. 

 ّقسم املستطيل إىل ثالثة أقسام. 

 استخدم قلم التحديد لتلوين القسمني الخارجيني للمربع. 

 بالون والحظ العالماتانفخ ال. 

  قم بتفريغ البالون والحظ العالمات مجددا. 

يتمدد الرسم يف كـل االتجاهـات عنـدما يـنفخ البـالون، وإذا مل يـنفخ   :النتائج

 .البالون إىل حد كبري، فإنه سيستعيد شكله وحجمه األصليني عند تفريغه

ضـغط الهـواء يف  جزيئات املطاط يف البالون تشد بعيدا عن بعضها بفعل ملاذا؟

الداخل، وتتمدد أجزاء يف البالون أكرث من أجزاء أخرى، مام يتسبب يف تغيري يف 

 .شكل الرسم املرسوم عىل املطاط

الشد قوة تؤدي إىل التمدد أو التباعد، وإذا مل تكن القوة كبرية مبـا يكفـي فـإن 

الجواـمـد املوـجـودة يف الـسـطح اـلـذي يحـمـل خـصـائص  مروـنـة مـثـل الـبـالون 

 .تعيد شكلها وحجمها األصليني عند إزالة القوةستس
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إذا كانت القوة كبرية جدا، فإن الصخور تعجـز عـن البقـاء معـا فتنفصـل كـام 

 .يفعل البالون إذا استمريت يف نفخه بالهواء
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 الطيات -30

 بيان كيف تؤثر قوى الضغط عىل الحركة القرشية  :الغرض

  كوب ماء- مناشف ورقية 4 :األدوات

 :الخطوات

 قم بوضع املناشف الورقية بعضها فوق بعض عىل منضدة. 

 اطو رصة املناشف الورقية إىل نصفني. 

 ّبلل الورق باملاء. 

 ّضع يديك عىل حواف الورق املبلل. 

 ادفع جوانب الورق ببطء نحو املنتصف. 

 .يظهر يف الورق الكثري من الطيات  :النتائج

 .  يداك تدفعان جوانب الورق نحو املنتصفملاذا؟

أجزاء الـورق تطـوى بحيـث تناسـب املسـاحة الصـغرية املتـوفرة لهـا، وعنـدما 

تضغط قوى من اتجاهات متعاكسة عـىل أجـزاء الـقرشة األرضـية، فـإن األرض 

  .التي تتعرض للضغط تنضغط وتتحول إىل أشكال جديدة تسمى طيات

 .السطح العلوي لهذه األرض املطوية يكون له شكل املوجة 
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 أهو أسهل؟ -31

 ّبيان الضغط املطلوب لطي القرشة األرضية  :الغرض

 صفحة من جريدة :األدوات

  :الخطوات

 ّقم بطي الورقة إىل نصفني. 

 ّاستمر يف طي الورقة أكرب عدد ممكن من املرات. 

ّيصبح طي الورقة أكرث صعوبة، وبعد طيها للمرة السادسة أو السابعة   :النتائج

 .ْثنيهاستصبح غري قادر عىل 

 128 طية سيكون عدد الورق 27 مع كل طية تتضاعف كمية الورق، وبعد ملاذا؟

 .ورقة 

قرشة األرض، مثل الورق، تتطلـب كميـة صـغرية مـن الضـغط لطـي الطبقـات 

النحيفة الخفيفة عىل السطح، وتلزم مقادير هائلة مـن الضـغط لطـي األجـزاء 

 .الكبرية األكرث كثافة
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 الكاشف -32

 .بيان كيفية الحصول عىل مخطط قياس الزالزال  :الغرض

 - قلـم لـه رأس سـنه عـريض -)  لـرت1(كوارت  1برطامن بغطاء سعته  :األدوات

  مسطرة- ورق شمع - رشيط الصق -رباط مطاط 

 :الخطوات

 امأل الربطامن ماء وأغلق الغطاء. 

  سم30×سم 15(بوصة  12× بوصة 6ًقص رشيطا من ورق الشمع أبعاده(. 

 ضع ورقة الشمع عىل منضدة. 

 ضع برطامن املاء عىل أحد طريف ورقة الشمع . 

  ْاربط سن القلم بالربطامن برباط مـن املطـاط مـع جعـل القلـم يشـري إىل

 .أسفل 

  ـم ـم الـصـق القـل ـة الـشـمع ـث ـم ورـق ـث يلـمـس رأس القـل ـم بحـي ـضـع القـل

 . بالربطامن

 ربطامنامسك الطرف الحر من الورقة وادفع الورقة بالقرب من ال. 

 اسحب الورقة يف خط مستقيم من أسفل الربطامن برسعة وقوة. 

يرتك القلـم عالمـات عـىل الورقـة أثنـاء تحركهـا مـن أسـفل الـربطامن   :النتائج

 .الثابت

  القصـور الـذايت هـو مقاوـمـة التغـري يف الحركـة، ويـزداد القصـور اـلـذايتملـاذا؟



89الحركة البسيطة: ثالثا

رية ومـن ثـم يتسـبب القصـور بزيادة الكتلة، وكتلة الربطامن اململوء باملـاء كبـ

ْالذايت للربطامن يف جعله ثابتا، بينام تتحرك الورقة تحته، وجهاز قيـاس الـزالزل 

له كتلة معلقة تظل ثابتة أثناء تحـرك الحامـل الـذي تلتصـق بـه، وذلـك أثنـاء 

 .اهتزازه

 .القلم معلق بالكتلة الثابتة وسنه ميس الحامل بخفه

قلم؛ لذا يرسـم القلـم خطـا لألمـام والخلـف االهتزازات تحرك الحامل وليس ال

 .عىل الحامل املهتز

يتم تسجيل خط متعرج إذا سحبت ورقة ببطء بني القلم والحامل املهتز أثنـاء 

 . الزلزال، وهذا التسجيل املكتوب يسمى مخطط الزالزل

الخط الذي رسمه جهاز قياس الزاللـزل الـذي صـنعته يف البيـت مسـتقيم، ألن 

وضع عليهـا الـربطامن ليسـت مهتـزة، ومخططـات الـزالزل ذات املنضدة التي 

 .الخطوط املستقيمة تشري إىل عدم وجود زلزال
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 أبطأ -33

 .تحديد سبب  تحرك موجات الزالزل ببطء يف الرمل  :الغرض

 أرز غـري - قلـب ورقـي مـن بكـرة املناشـف الورقيـة -منشفة ورقيـة  :األدوات

  رباط من املطاط-مطبوخ 

 :اتالخطو

 قم بتغطية القلب الورقي بإحدى املناشف الورقية. 

 ثبت املنشفة الورقية باألنبوب باستخدام رباط املطاط. 

 امأل األنبوب باألرز. 

 استخدم أصابعك لدفع األرز ألسفل . 

 حاول أن تدفع األرز ألسفل وللخارج خالل املنشفة الورقية. 

 .األنبوب، ويتحرك قليال جداال يندفع األرز خالل الجزء السفيل من   :النتائج

 جزيئات الرمل مثلها مثل جزيئات األرز تتحرك يف جميع االتجاهات عند ملاذا؟

الضغط عليها، واالهتزازات التي تأيت من املوجات الزلزالية تتحـرك أبطـأ خـالل 

الرمل، ألن الطاقة األمامية للموجة تتحـرك يف اتجاهـات مختلفـة أثنـاء تحـرك 

 . كل االتجاهاتالجزيئات للخارج يف
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 رسيع -34

 التـي )املوجات األوليـة(تحديد تأثري املواد املختلفة عىل رسعة املوجات  :الغرض

 .تحدث نتيجة الزالزل

  مقص- رشيط الصق - خيط -مسطرة  :األدوات

 :الخطوات

  سم60( بوصة 24قص خيطا طوله  .( 

 اربط أحد نهايتي الخيط مبنضدة . 

 خيط وقم مبدهامسك الطرف الحر لل. 

 اطرق الخيط املمدود بإصبعك، واستمع. 

 لف نهاية الخيط حول سبابتك. 

 ضع طرف إصبعك يف أذنك . 

 اطرق الخيط املمدود بأصابعك. 

 .الصوت أعىل كثريا عندما تضع إصبعك يف أذنك  :النتائج

 تنتقل اهتزازات الخـيط أرسع خـالل الخـيط املربـوط مبـادة صـلبة مـن ملاذا؟

، ) ضغطPressureأي (ل الهواء، واملوجات األولية، وتسمى موجات أ انتقالها خال

 هي أوىل االهتزازات 

املسجلة من الزلـزال، وهـذه املوجـات تنتقـل عـىل هيئـة موجـات ضـغط 

 أرسع عنـدما تنتقـل خـالل Pشبيهة مبوجـات الصـوت، وتتحـرك موجـات  

 وتشـري رسعـة  املواد التي جزيئاتها قريبة مـن بعضـها،-املواد عالية الكثافة
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 . إىل كثافة املواد التي تنتقل خاللهاPموجات  
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 املوجات -35

 .بيان كيف تدل املوجات الزلزالية عىل ما يحتويه داخل األرض  :الغرض

 زجاـجـة مرشوب مـيـاه - ـكـوب –)  ـلـرت2( ـكـوارت 2ـسـلطانية ـسـعتها  :األدوات

  قلم رصاص-غازية 

 :الخطوات

 اءامأل السلطانية حتى منتصفها بامل. 

 ضع الزجاجة يف منتصف سلطانية املاء. 

  انقر عىل سطح املـاء عـدة مـرات بـالقرب مـن جانـب السـلطانية بـالقلم

 .الرصاص

تنترش املوجات للخارج من املكان الـذي يلمـس فيـه القلـم الرصـاص   :النتائج

 .تصطدم املوجات بالزجاجة ومعظمها ينعكس نحو القلم الرصاص. املاء

رصاص املاء فتصدر موجات من الطاقة، لكن املوجـات لـيس  يهز القلم الملاذا؟

 .لها القدرة عىل التحرك خالل الزجاجة

ـانويSecondaryأي  (Sموـجـات  ـد )   ـث ـي تـصـل بـع ـة الـت ـهـي املوـجـات الثانوـي

 .  األولية  األرسعPموجات

 .P  أبطأ وطاقتها أقل من موجاتSكلتا املوجتني تنتجان عن الزالزل، وموجات

 . األقل يف الطاقة ميكنها االنتقال يف الجوامد وليس السوائلهذه املوجات 
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 تتحرك خالل الجزء الصلب من األرض، لكن مثل موجـات املـاء التـي Sموجات 

تـصـطدم بالزجاـحـة  ـتـنعكس ـهـذه املوـجـات عـنـد اـصـطدامها بالـلـب الـسـائل 

 .لألرض

تنعكس، مـام يـدل عـىل أن S تنتقل خالل مركز األرض لكن موجات   Pموجات

 .الجزء الداخيل لألرض سائل
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 الثلج املتدفق -36

 .تحديد إحدى الطرق التي ميكن أن تتحرك بها األنهار الجليدية  :الغرض

 قالب طوب أو أي جسم له - صينية كيك -مجمد به رف سليك مربع  :األدوات

 حجم ووزن مقارب

 :الخطوات

 امأل صينية الكيك ماء. 

 ح صلبة متجمدةضع الصينية يف املجمد إىل أن تصب. 

 أخرج  الثلج من الصينية، وضع كتلة الثلج عىل الرف السليك يف املجمد. 

 ضع قالب الطوب عىل كتلة الثلج. 

  ساعة24الحظ الجزء السفيل من كتلة الثلج بعد . 

 .يتحرك الثلج خالل الفراغات بني الرف السليك  :النتائج

 حالـة حركـة، وعنـدما  األنهار الجليدية هي كتـل ضـخمة مـن الجليـد يفملاذا؟

ترتاكم كمية كافية من الثلج، فإن الضغط عـىل الطبقـة السـفلية للـثلج يكـون 

 . ْكبريا مبا يكفي لجعله ناعام ومرنا

 . الثلج الذائب نتيجة الضغط يسمى تكتيل الجليد

 . يتحرك الثلج األنعم للخارج مثل العسل السميك

 النهـر الجليـدي ثابتـا وتتحـرك وباستمرار نزول الثلج عىل السطح يبقى ارتفاع

 . أصابع الثلج للخارج من أسفل جبل الثلج



97الحركة البسيطة: ثالثا

بعض األنهار الجليدية تتحرك بضع سنتيمرتات كـل يـوم،  بيـنام تتحـرك أخـرى 

 .عدة مرتات يف يوم واحد
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 االنبثاق -37

 .تتحرك)  الصخور السائلة(ْبيان ما يتسبب يف جعل الصهارة   :الغرض

 .وب معجون أسنان نصفه فارغأنب :األدوات

 :الخطوات

 امسك أنبوب معجون األسنان يف يديك. 

  اضغط عىل األنبوب بإبهامك وأصابعك مع مراعاة أن يكون الغطاء محكم

 .ْالغلق 

 ّحرك أصابعك واضغط يف أماكن مختلفة من األنبوب. 

يتـحـرك املعـجـون يف األنـبـوب للـخـارج تـحـت أـصـابعك ويـنـتفخ ـحـول  :النـتـائج

 اجوانبه

 . يطلق عىل الصخور املنصهرة داخل األرض اسم الصهارةملاذا؟

الضغط عىل برك الصهارة يف أعامق األرض يجرب الصخور املنصهرة عىل التحـرك 

نحو السـطح، وتـربد الصـهارة وتتصـلب أثنـاء صـعودها إىل السـطح، ويتحـرك 

السائل نحو أقرب مساحة مفتوحة، كام فعل معجون األسنان عندما ضغط بني 

الفراغات بني األصابع وحولها، والصـهارة التـي تتحـرك ألعـىل يف رشوخ الـقرشة 

 .وتتصلب تسمى جيبا نافذا

 

عندما تتحرك الصهارة أفقيا بني طبقات الصخور تسمى الطبقة الصلبة الرقيقـة 

 ).جيب بركاين(املتكونة من الصخور باسم 
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ن السـائل، وهـذه هذه الحركة األفقية للصهارة ميكنها أيضـا أن تكـون بركـة مـ

الربكة املتصلبة التـي عـىل شـكل قبـة تسـمى الكوليـث، وأثنـاء تكونهـا تـدفع 

طبقات الصخور ألعىل، وهي عملية مشـابهة الرتفـاع أنبـوب معجـون األسـنان 

 .عندما تجمع املعجون يف منطقة واحدة
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 البخاخ -38

 .بيان سلوك الربكان الدرعي  :الغرض

 معجون أسنان نصفه فارغ أنبوب -قلم رصاص  :األدوات

 :الخطوات

 امسك أنبوب معجون األسنان يف يديك. 

  اضغط عىل األنبوب لتجرب معجون األسنان عىل التحـرك إىل الناحيـة التـي

 . بها غطاء، مع مراعاة أن يكون الغطاء محكم الغلق

 استخدم سن القلم الرصاص لعمل فتحة يف األنبوب بالقرب من الغطاء. 

عـجـون األـسـنان ـمـن الفتـحـة ويـتـدفق ألـسـفل ـعـىل جاـنـب يـخـرج م  :النـتـائج

 .األنبوب

 يجرب الضغط الناتج عن أصابعك معجون األسنان السائل عىل الخروج من ملاذا؟

 . الفتحة

الضغط الهائل داخل األرض يجرب الصخور املنصهرة التي تسمى بالصـهارة عـىل 

 . الخروج من الشقوق أو املناطق الضعيفة يف سطح األرض

ًور املنصهرة تسمى صهارة عندما تكون داخل األرض، لكنها تسمى حمـام الصخ

بركانية مبجرد وصولها السطح، وتربد هذه الحمم وتتصلب عىل السطح مكونـة 

 .صخورا عىل شكل تل حول الفتحة
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تضاف طبقة جديدة إىل التل مع كل مرة يثور فيها الربكان، وهذا التل الطبقـي 

 .ًعياًمن الحمم يسمى بركانا در
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 التعريـة: ًرابعا

 :ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 الصخر الصدئ -39

 آكل الصخور -40

 االحتكاك -41

 التشكل -42

 الترسب -43

 االجرتاف -44

 رسيع -45

 الخروج عن املسار -46

 التطاير -47

 التصدع -48

 التكوم  -49

 الرج -50

 جرس الصخور -51

 ألعىل و أسفل -52
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 الصخر الصدئ -39

 بيان كيف يسبب األكسجني تشقق الصخور  :الغرض

  صحن-) يوجد يف قسم الدهانات(سلك تنظيف بدون صابون  :األدوات

 :الخطوات

 استخدم حشوة  من سلك التنظيف يف حجم ليمونة. 

 بلل سلك التنظيف باملاء وضعه يف الصحن. 

  أيام 3اتركه يف الصحن ملدة. 

  أيام وافركها بني أصابعك 3امسك سلك التنظيف بعد. 

 يا، لـذا قـد تحتـاج إىل ميكن أن يحتوي سلك التنظيـف عـىل شـظا: تحذير

 .ارتداء قفاز من املطاط

 .تبدو أجزاء من سلك التنظيف، وقد تحولت إىل مسحوق أحمر  :النتائج

ّ يتحـد األكسـجني بالحديـد املوجـود يف حشـوة سـلك التنظيـف، فيكـون ملاذا؟

 .  أكسيد الحديد أو الصدأ

تـوي عـىل ّالصخور التي بها خطوط صفراء أو برتقالية أو بني محمـر عـادة تح

ّحديد، والحديد الذي عىل سطح الصخور يكون أكسيد الحديد عنـدما يتعـرض 

 .لهواء رطب، ويف النهاية تتفتت كام حدث يف سلك التنظيف
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 آكل الصخور -40

 .بيان تأثري الحمض عىل التامثيل  :الغرض

   كوب- خل  -طباشري  :األدوات

 :الخطوات

 عه بالخلامأل الكوب حتى رب. 

 أضف قطعة من الطباشري يف الكوب. 

تبدأ فقاعات يف التصاعد من الطباشري، وتبدأ قطع صـغرية يف  الـتكرس   :النتائج

 .ويف النهاية تنفصل متاما

 .  الخل حمض، واألحامض تتفاعل كيميائيا مع الطباشري ببطءملاذا؟

ة إىل مواد قطع الطباشري مصنوعة من الحجر الجريي، وهو معدن يتحول برسع

 .أخرى عندما ميسه حمض

أحد هذه املواد هو الغاز الذي يرى متصاعدا من الخل، وهو غاز ثـاين أكسـيد 

 . الكربون

 . تؤثر األحامض عىل جميع املعادن، لكن هذا التغيري عادة بطيء

التدهور البطيء للتامثيل وواجهات املباين ناتج عن األمطار الحمضية الضعيفة 

 . يهاالتي تتساقط عل

إذا كان الحجر حجرا جرييا أو يحتوي عىل حجـر جـريي، فـإن التـدهور يكـون 

 .أرسع، وبعض األحجار تكون أكرث مقاومة لهجوم الحمض
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 االحتكاك -41

 .بيان كيف تتحول الصخور إىل رمال وتربة رقيقة  :الغرض

  قلم رصاص به ممحاة-ورق كتابة  :األدوات

 :الخطوات

 عىل الورقة باستخدام القلم الرصاصاكتب اسمك . 

 افرك املمحاة للخلف واألمام عىل الكتابة. 

 .متحى الكتابة وتبقى جسيامت صغرية عىل الورقة  :النتائج

 .  الجرافيت هو أحد املعادن املوجودة يف الكثري من الصخورملاذا؟

 ممحاة القلم الرصاص مصنوعة من مواد عاليـة االحتكـاك، ودفـع هـذه املـادة

ـعـىل عالـمـات الجرافـيـت الـلـني الـتـي تركـهـا القـلـم الرـصـاص متـحـو جـسـيامت 

 .الجرافيت وبعض الورق

عندما تحرك الرياح جسيامت الرمل عىل الصخور يقوم احتكاك الرمل بالصخور 

 .بعمل ماتقوم به املمحاة فيزيل أجزاء الصخور

يتبقـى ومبرور فرتة من الوقت، يتآكل الصـخر، وبـدال مـن الصـخور الصـلبة ال 

 .سوى الرمل وتربة رقيقة
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 التشكل -42

 بيان تشكل األرض بفعل الربي  :الغرض

  قلم رصاص سدايس  األضالع-مربد أظافر  :األدوات

 :الخطوات

 افرك املربد لألمام والخلف عىل حزوز القلم الرصاص. 

 الحظ سطح القلم الرصاص. 

 .ينربي حز القلم الرصاص  :النتائج

 سطح خشن حبيبي، وأثناء تحرك املربد لألمام والخل  تنربي أجـزاء للمربد ملاذا؟

 . صغرية من القلم

ميكن تجويف األسطح وصقلها بحبيبات الرمـل التـي تحملهـا الريـاح، وتسـلك 

حبيبات الرمل سلوك املربد عندما تصطدم باألسطح وتقطعها، وهذا النوع مـن 

 .التآكل يسمى الربي
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 الترسب -43

 ان كيف تؤثر الرمال عىل األرض الزراعيةبي  :الغرض

 ملعقـة قيـاس عبـارة عـن - مسحوق أحمر من دهان التمـربا -تراب  :األدوات

 برطامن ذو فوهـة واسـعة - مرشح قهوة ورقي - قمع –) مل 5(ملعقة صغرية 

 ملعقـة -)  مل250( كوب قياس عبارة عن كوب سعته -)  لرت1( كوارت 1سعته 

 تقليب

 :الخطوات

 من دهان متربا األحمـرإىل ربـع كـوب )  مل1.25(ع ملعقة صغرية أضف رب

 .من الرتاب، واخلطهام جيدا)  مل75(

 ضع القمع يف الربطامن. 

 ضع مرشح القهوة يف القمع. 

 صب الرمل امللون يف املرشح الورقي. 

  من املاء يف القمع)  مل75(أضف ربع كوب . 

 الحظ املاء وهو يقطر يف الربطامن. 

 مـن املـاء يف ) مـل  75(ج الربطامن، وأضف ربع كـوب آخـر صب املاء خار

 .القمع

 .السائل الذي يقطر من القمع لونه أحمر   :النتائج

 .  الدهان األحمر ميثل املغذيات يف الرتبة الزراعية والقابلة للذوبان يف املاءملاذا؟
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 . بةتذوب املواد املغذية يف مياه األمطار، وتغذي النباتات التي تنمو يف الرت

إذا كانت األمطار غزيرة جدا تجـري امليـاه يف األرض وتأخـذ يف طريقهـا املـواد 

 . املغذية املذابة

ـذيات  ـض املـغ ـها بـع ـة ينقـص ـل األرض الزرعـي ـن أن تجـع ـرة ميـك ـار الغزـي األمـط

 .الرضورية
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 االجرتاف -44

 .بيان تفتت الصخور نتيجة لتساقط املياه عليها  :الغرض

  حوض به صنبور-ب صابون  قال-إسفنجة  :األدوات

 :الخطوات

 ضع اإلسفنجة يف الحوض تحت الصنبور. 

  ضع قالب الصابون فوق اإلسفنجة. 

  ّعدل تـدفق املـاء مـن الصـنبور بحيـث يصـطدم مبنتصـف الصـابون تيـار

 .متوسط

  دقيقة60اترك املياه تجري ملدة . 

   :النتائج

غرية ويحررهـا،  يصطدم املـاء السـاقط بالصـابون فـريتطم بجسـيامت صـملاذا؟

ال (وتتكون فتحة يف القالب إذا ترك تحت املاء الجاري ملدة طويلـة مبـا يكفـي 

 ). تفعل ذلك ألن ذلك إهدار للامء

ّالوقت الذي يستغرقه تكون هذه الفتحة يتوقف عـىل صـالبة قالـب الصـابون 
 . وقابليته للذوبان، ويف النهاية يذوب قالب الصابون كله ويتآكل

تتجـزأ إىل أجـزاء أصـغر (دة يف قاع شالالت املياه تتفتت بـبطء الصخور املوجو

 ). بفعل عمليات طبيعية

هذه الصخور أصلب بكثري من قالب الصابون وليست شديدة الذوبان يف املـاء، 

 .لكن االصطدام املستمر للامء بسطح الصخور يفتتها ببطء
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  رسيع  -45

 ية عىل التعريبيان كيف تؤثر رسعة املياه الجار  :الغرض

مربـع  -طـني تشـكيل - شفاطة مرشوبـات- كوب ورقي -قلم رصاص  :األدوات

) لـرت 4(جـالون 1 بـرطامن - تـراب –)  سـم30(قـدم  1من الورق املقوى ضلعه 

 مملوء باملاء

 :الخطوات

 . هذه التجربة تجرى خارج املنزل:ملحوظة

 مـن رباستخدم القلم الرصاص لعمل ثقب يف جانـب الكـوب الـورقي بـالق 

 .الحافة السفلية

 اقسم الشفاطة إىل نصفني، وأدخل أحدهام يف الثقب الذي يف الكوب. 

 ّاستخدم طني التشكيل لسد ما حول الفتحة. 

  5( بوصـة 2ضع الورق املقوى عىل األرض، وارفع إحـدى النهـايتني حـوايل 

 .عن طريق وضع الرتاب تحت حافة  الورق املقوى) سم

 فيعة من الرتابغط الورق املقوى بطبقة ر. 

 ضع الكوب فوق الطرف املرفوع بالرتاب مع جعل الشفاطة تشري ألسفل. 

 ضع إصبعك عىل نهاية الشفاطة أثناء قيامك مبلء الكوب باملاء. 

 افتح الشفاطة والحظ حركة املاء. 

 ّنظف الورق املقوى وقم بتغطيته بالرتاب مجددا. 
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  سم15( بوصة 6ارفع طرف الورق املقوى حوايل .( 

 ضع الكوب عىل املستوى املائل. 

 قم بتغطية الشفاطة بإصبعك أثناء قيامك مبلء الكوب باملاء.

 اترك الشفاطة والحظ حركة املاء. 

ينجرف الطني عىل املستوى املائل ألسفل بفعل املاء الجاري، وينجـرف   :النتائج

 .املزيد من الرتاب عندما يزداد ميل الورق املقوى

 يتدفق املاء أرسع، وطاقة املـاء املتـدفق تزيـد مـع الرسعـة، بزيادة امليل ملاذا؟

واملاء املتحرك يصطدم بالرتاب ويدفعه لألمام، وكلـام تحـرك املـاء أرسع كانـت 

 .لديه طاقة أكرب، ومن ثم يجرف املزيد من الرتاب لألمام
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 الخروج عن املسار -46

 .ا مستقيمةتحديد السبب الذي يجعل املجاري املائية ليست دامئ  :الغرض

 ورق مقوى - طني تشكيل - شفاطة رشب - قلم رصاص -كوب ورقي  :األدوات

)  لـرت 4(جـالون  1 إبريق سعته - صخور – تراب –مربع ) سم30( قدم 1حوايل 

 مملوء باملاء

 :الخطوات

 . هذه التجربة تجرى خارج املنزل:ملحوظة

 مـن قرباستخدم القلم الرصاص لعمل ثقـب يف جانـب الكـوب الـورقي بـال 

 .الحافة السفلية

 اقسم الشفاطة إىل نصفني، وأدخل أحدهام يف الثقب الذي يف الكوب. 

 ّاستخدم طني التشكيل لسد ما حول الفتحة. 

  5( بوصـة 2ضع الورق املقوى عىل األرض وارفـع إحـدى النهـايتني حـوايل 

 .عن طريق وضع الرتاب تحت حافة  الورق املقوى) سم

  بطبقة رقيقة من الرتابقم بتغطية الورق املقوى. 

 ْضع الكوب فوق الطرف املرفوع بالرتاب مع جعل الشفاطة تشري ألسفل. 

 أدخل أحد الصخور أمام الشفاطة مبارشة. 

 استمر يف ملء الكوب باملاء إىل أن يقطع املاء  مسارا محددا يف الرتاب. 

  غري اتجاه املجاري املائية عن طريق وضع الصخور يف مسار املاء. 
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يظهر يف الرتاب مجرى مايئ متعرج  :النتائج

 العقبات التي تعجز املياه عن تحريكها تغـري اتجـاه املجـرى املـايئ، ولـذا ملاذا؟

يـسـلك اـملـاء طريـقـه ـحـول الـصـخور، ـكـام تفـعـل الـصـخور يف املـجـاري املائـيـة، 

ويتحرك املاء يف االتجاه األقل مقاومة، وتتحرك الرتبة الناعمة بسهولة، ومن ثـم 

غري العقبات مثل الصخور واملواد التي ال يسـتطيع املـاء املتحـرك تحريكهـا أو ت

 .إذابتها بسهولة  شكل املسارات املائية
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 التطاير -47

 .تحديد كيف تؤثر الرطوبة عىل تعرية األرض  :الغرض

  سلطانية ماء- صينية خبز غري عميقة - ورقة -ثاقبة أوراق  :األدوات

 :الخطوات

  ئرة من الورقة باستخدام ثاقبة الورق  دا50قص حوايل. 

 ضع الدوائر الورقية يف الصينية عند أحد طرفيها. 

  انفخ يف الدوائر الورقية. 

 هـدفك أن . ّبلل أصابعك يف سلطانية املاء ورّش املاء عـىل الـدوائر الورقيـة

 .ًتجعل الورق رطبا

  انفخ يف الدوائر الورقية مرة أخرى. 

 رقـة الجافـة للجهـة املقابلـة مـن الصـينية بسـهولةتتحرك جسـيامت الو :النتائج

 .وبعضها يتطاير خارج الصينية، أما الورق الرطب فال يتحرك بسهولة 

 ميكن للرياح التقاط الجسيامت الرخوة خفيفة الـوزن وحملهـا ملسـافات ملاذا؟

 . طويلة

جسيامت السطح املتطايرة التـي تحملهـا الريـاح بسـهولة، يشـيع وجودهـا يف 

 .  وعىل طول الشواطئالصحراء

تلتصق الدوائر الورقيـة الرطبـة معـا وتصـبح ثقيلـة فـال يـتمكن نَفسـك مـن 

ـاح  ـا الرـي ـالخرضوات ال تعريـه ـاة ـب ـة واملغـط ـاطق األرايض الرطـب ـا، ومـن رفعـه

 بسهولة، ألن كام هو الحايل يف الورق الرطب  املواد ثقيلة جدا لدرجة تجعـل



  
 التعريــة: رابعا

 
121 

 
 

 

 .الرياح ال ترفعها
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 ع التصد -48

 .تحديد ما إذا كان املاء املتجمد يتسبب يف حركة الصخور  :الغرض

  كوب من املاء- مجمد – تشكيل – طني -شفاطة رشب  :األدوات

 :الخطوات

 ضع إحدى نهايتي الشفاطة يف كوب ماء. 

 امأل الشفاطة عن طريق شْفط املاء فيها. 

 يامك بإدخال ضع لسانك فوق إحدى النهايتني ملنع املاء من الترسب أثناء ق

 .حشوة من الطني يف النهاية املفتوحة للشفاطة

 أزل لسانك واحش طرف الشفاطة بالطني. 

  ساعات3ضع الشفاطة يف املجمد ملدة . 

 أزل الشفاطة والحظ الطرفني. 

إحدى حشوات الطني دفع بها خارج الشفاطة وهناك عمود من الثلج   :النتائج

 .متمدد مبحاذاة طرف الشفاطة

 . اء، عىل عكس معظم املواد، يتمدد عند تجميده اململاذا؟

عندما يدخل املاء يف الشقوق وحول الصخور ميكنه بالفعل تحريك الصـخور أو 

 .كرسها عند تجمده

متدد املياه املتجمدة كـاف لتفكيـك النقـاط الضـعيفة يف الصـخور، وهـذا هـو 

 .السبب الرئييس وراء  الحفر املوجودة يف الشوارع
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 التكوم -49

 .بيان تكون الكثبان الرملية  :الغرض

  دقيق- صينية خبز غري عميقة -شفاطة رشب  :األدوات

 :الخطوات

 قم بتغطية الجزء السفيل من صينية الخبز بطبقة رقيقة ومستوية من الدقيق. 

 استخدم الشفاطة لتوجيه زفريك نحو حافة الدقيق. 

كل شبه دائري، ويتكون يتحرك الدقيق بعيدا عن نهاية الشفاطة يف ش  :النتائج

 .الدقيق بالقرب من طرف الشفاطة 

  ملاذا؟

 ، وجسـيامت)طاقـة حركـة(الهواء املتحرك الذي يرتك الشـفاطة لـه طاقـة حركيـة 

 . الدقيق صغرية مبا يكفي ليحملها الهواء املتحرك وينقلها لألمام

بعض الجسيامت األصغر تتحرك أبعـد، لكـن معظمهـا يفقـد الطاقـة ويسـقط 

ا تالٍّ بالقرب من طرف الشفاطة، وأثناء تراكم هذا التل فإنه يعيـق حركـة ًمكون

حتى أصغر جسيامت الدقيق التي كان من املمكن أن تنتقل إىل أبعد من ذلك، 

 .ّوهذا يبني تكون الكثبان الرملية
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 الرج -50

 .تحديد تأثري الحركة عىل التعرية  :الغرض

 ن متساويتا الحجمقطعتا حلوى ملونتا :األدوات

 برطامنان متساويا الحجم لكل منهام غطاء

 ) مل250(كوب قياس عبارة عن كوب 

 :الخطوات

 صب كوبا من املاء يف كل برطامن. 

 أضف قطعة حلوى يف كل برطامن وأغلقه بغطاء. 

 ضع برطامنا يف مكان بدون حركة ملدة يومني. 

 ة يوماخرت مكانا للربطامن الثاين يتيح لك رجه غالبا ملد. 

 .ّرج الربطامن يؤدي إىل ذوبان حلوى أكرث  :النتائج

 .  قطعتا الحلوى كلتاهام قابلة للذوبان يف املاءملاذا؟

ْالحركة القوية تتسبب يف جعـل املـاء يحتـك بـالحلوى فتنفصـل قطـع صـغرية 

 .تذوب يف املاء

كرات الطني الصـلبة املوجـودة يف الـربك تـذوب بـبطء، كـام تفعـل الحلـوى يف 

 . ربطامن الثابتال

أما كرة طني مامثلة لكن رسيعة الحركة، فإنها تذوب برسعة أكرب مثـل الحلـوى 

 .ّالتي يف الربطامن الذي رج، فإن فيها قطعا تنفصل بفعل املاء املتحرك
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 جرس الصخور -51

 .رشح كيف  تقف جسور الصخور الطبيعية  :الغرض

  كريس2 -كتب  :األدوات

 :الخطوات

 من بعضها البعض)  سم30( بوصة 12ك املقاعد بحيث تكون عىل بعد ّحر. 

  ّضع كتابا عىل كل مقعـد مـع جعـل حافـة الكتـب متسـاوية مـع حـواف ْ

 .املقاعد

  ّرص الكتب فوق بعضها البعض بحيـث ميتـد كـل كتـاب أبعـد مـن حافـة

 .املقعد

  ّاستمر يف رص الكتب إىل أن يتداخل أحد الكتب مـع رصـة كـال املقعـدين

 .ونا جرسا مك

 . ال يتداخل أي جزء من الكتب السفلية مع حافة املقعد  :النتائج

كل كتاب فوق الكتاب السفيل ميتد خارج حافة املقعد إىل أن يتخطى الكتـاب 

 .العلوي حافة الكريس كليا 

 تترصف جميع الكتب كام لو كان وزنها متمركزا يف نقطة واحـدة تسـمى ملاذا؟

 .مركز الثقل

 . لكتب ألن مركز ثقل كل جانب من الجرس فوق كريسيتزن جرس ا

 ويف الطبيـعــة جـســور الـصــخور الطبيعـيــة تتـكــون نتيـجــة عواـمــل النـحــت
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 والتحرـيـة والتعرـيـة، وتـتـزن ـهـذه الجـسـور ألن الجـسـيامت املكوـنـة لـلـجرس 

 .تتداخل بطريقة تجعل فيها مركز ثقل البناء فوق الجوانب الداعمة
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 ألعىل وأسفل -52

 .تحديد كيف تتسبب التعرية يف تكون الجبال   :الغرض

 -) سم×  سم10× سم ( بوصة 2×بوصة4×بوصة2كتلة خشبية أبعادها  :األدوات

 قلـم - رشيط الصق - رمل –وعاء شفاف حجمه ضعف حجم الكتلة الخشبية 

 مل15 ملعقة قياس، عبارة عن ملعقة صغرية - مسطرة –تحديد 

 :الخطوات

 ه باملاءامأل الوعاء حتى منتصف. 

 ضع قطعة من الرشيط الالصق عىل جانب الوعاء حتى أسفله . 

 ابدأ من أعىل الرشيط الالصق وضع عالمات بالسنتيمرت. 

 ضع قطعة من الرشيط الالصق عىل جانب الكتلة الخشبية حتى أسفلها. 

 ضع الكتلة الخشبية يف وعاء املاء. 

 ضع ملعقة من الرمل عىل الكتلة الخشبية . 

 املاء عىل الكتلة الخشبية ويف الوعاءالحظ مستوى  . 

  استخدم امللعقة للتخلص من الرمل املوجود عىل الكتلة الخشـبية وإنزالـه

 . يف املاء

 الحظ مستوى املاء عىل القطعة الخشبية ويف الوعاء. 

تطفو الكتلة الخشبية املوجودة يف املاء عند إزالة الرمل لكـن مسـتوى   :النتائج

 .قى كام هواملاء يف الوعاء يب



131التعريــة: رابعا

 يزيح  وزن الرمل والكتلة الخشبية مستوى املاء ألعـىل، إزالـة الرمـل مـن ملاذا؟

 .الكتلة الخشبية يقلل من وزنها مام يتيح لها الطفو فوق املاء

تحريك الرمل من الكتلة الخشبية وإنزاله يف املاء ال يغـري مـن الـوزن الكـيل يف 

 . ام هوالوعاء، لذا يبقى مستوى املاء يف الوعاء ك

يتحقق االتزان نفسه بفعل تعرية الجبال، فوزن الجبال يقل فتطفو ألعىل فوق 

 .طبقة الوشاح أثناء انجراف املواد يف املحيط

 .وزن الرواسب املضافة عىل طول الساحل  يتسبب يف غوص القرشة التي تحته

 . يرتفع الجبل وتغوص قرشة املحيط

 األرـضـية تـسـمى ـتـوازن اـلـقرشة حرـكـة الـصـعود والهـبـوط املتـسـاوية لـلـقرشة

 .األرضية
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 الغالف الجوي: ًخامسا

 :ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 

 ًيشغل حيزا -53

 الطرف -54

 ثاقبة من القش -55

 بارد وساخن -56

 التزايد -57

 تيار الهواء املتصاعد -58

 النسائم -59

 ما رسعتها؟ -60

 أي طرق؟ -61

 

 

 

 



 
علم األرض 

 
134 

 

 

 يشغل حيزا -53

 .بيان أن الهواء يشغل حيزا  :الغرض

 قطعـة فلـني -)  لرت2( كوارت 2 - سلطانية سعتها -كوب رشب شفاف  :األدوات

 صغرية

 :الخطوات

 امأل السلطانية حتى منتصفها باملاء. 

 اجعل قطعة الفلني تطفو عىل سطح املاء. 

 امسك بالكوب فوق قطعة الفلني الطافية. 

 أنزل فوهة الكوب املفتوحة يف املاء، واضغط عليها. 

 .عليه قطعة الفلني الطافية يندفع ألسفلسطح املاء الذي   :النتائج

الجيب الهوايئ املوجود داخل الكوب مينع املاء مـن دخـول الكـوب، لـذا  ملاذا؟

فإن املاء الذي عليه قطعة الفلني الطافية يزاح ألسفل تحت مستوى املاء خارج 

 .الكوب
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 الطرف -54

 .تحديد ما إذا كان الهواء له وزن  :الغرض

 عصـا -) سـم 23( بوصـة 9 بـالون -)  سـم60(قدم  2ميك طوله وتر س :األدوات

 دـبـوس - رشـيـط الـصـق - ـطـني تـشـكيل - حـبـل -)  عـصـا طولـهـا ـمـرت(ياردـيـة 

 .مستقيم

 :الخطوات

 ضع قطعة من الطني عىل إحدى نهايتي العصا الياردية. 

  انفخ البالون حتى أقىص حجم له واستخدم الخـيط لربطـه بنهايـة العصـا

 .طنيالياردية عىل ال

  ًضع رشيطا صغريا من الرشيط الالصق طوله حوايل عـىل )  سـم2.5(بوصة 1ً

 .جانب البالون املنفوخ بالقرب من عنقه

 ّاستخدم الرشيط لتعليق العصا الياردية، وحركه بحيث تتزن العصا. 

  اربط الطرف العلوي من الرشيط بجانـب منضـدة أو إطـار بـاب، بحيـث

 . تكون العصا الياردية مدالة بحرية

  أدخل  الدبوس بـبطء يف الرشيـط الالصـق وأدخلـه يف البـالون، ثـم انـزع

 .الدبوس

 .ْيشري طرف العصا الذي به طني ألسفل أثناء ترك الهواء للبالون  :النتائج

 ْالهواء لـه وزن، وأثنـاء تـرك الهـواء للبـالون يصـبح جانـب العصـا الـذي ملاذا؟
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 .به البالون أخف وزنا

لهواء، وهـو يـزن كثـريا جـدا لدرجـة أن كـل بوصـة األرض محاطة مبحيط من ا

كجـم  1سنتيمرت مربـع يحمـل  1(رطال من الهواء  14.7مربعة من األرض تحمل 

 ).من الهواء
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 ثاقبة من القش -55

 .بيان قوة الهواء  :الغرض

 شفاطتان للرشب من البالستيك :األدوات

 :الخطوات

 ضع البطاطس عىل منضدة . 

  العلوي تاركا إياه مفتوحاامسك بالشفاطة عىل الجزء. 

  فوق البطاطس)  سم10(بوصة  4ارفع الشفاطة حوايل. 

 الصق نهاية الشفاطة يف البطاطس برسعة وقوة. 

 ضع إصبعك فوق الجزء العلوى من الشفاطة األخرى. 

  فـوق البطـاطس والصـق )   سـم10( بوصـة 4ارفع الشفاطة مجددا حوايل

 .الشفاطة بالبطاطس برسعة وقوة

تنثني الشفاطة ذات الطرف املفتوح وجزء صغري جدا منهـا يـدخل يف   :النتائج

 .البطاطس، أما الشفاطة املغلقة فتنغرس بعمق يف البطاطس

  ملاذا؟

الهواء مكون أساسا من غازات النيرتوجني واألكسـجني وثـاين أكسـيد الكربـون، 

 .دهاوهذه الغازات غري مرئية،  لكن ميكن مالحظة النتائج املرتتبة عىل وجو

ميكنه أن يطبق ضغطا كافيا لتدمري مبان ضـخمة، ) الرياح(الهواء رسيع الحركة 

 والـهــواء املحـبــوس داـخــل الـشــفاطة يجعلـهــا قوـيــة مـبــا يكـفــي الـخــرتاق
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.برشة البطاطس، وضغط الهواء عىل الشفاطة من الداخل مينعها من االنحناء

 .يزداد ضغط الهواء حيث يدخل حشو البطاطس ويضغط الهواء
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 بارد وساخن -56

 .تحديد كيف يبقى مستوى حرارة األرض ثابتا  :الغرض

 كيـسـان بالـسـتيكيان أـحـدهام كـبـري واآلـخـر ـصـغري لـهـام -ترـمـومرتان  :األدوات

 .ربطتان ملتويتان

 :الخطوات

 ضع أحد الرتمومرتين يف الكيس الصغري. 

 ةانفخ الكيس عن طريق النفخ فيه، ثم أغلق نهايته بالربطة امللتوي. 

 ضع الكيس املنفوخ داخل الكيس البالستييك األكرب. 

 أغلق نهاية الكيس اململوء بالهواء بالرباط امللتوي. 

 انفخ الكيس الكبري بالهواء، وضع الرتمومرت اآلخر بجانب الكيس. 

  دقيقة30الحظ قراءة حرارة كال الرتمومرتين بعد . 

 انقل الكيس والرتمومرت الحر إىل خزانة مظلمة. 

  دقيقة30قراءة درجة الحرارة عىل كال الرتمومرتين بعد الحظ . 

يف ضوء الشمس كانت قراءة الرتمومرت داخـل الكـيس أعـىل، وتغـريت   :النتائج

 .ببطء أكرث بعد وضعه يف منطقة مظلمة

طبقة الهواء املزدوجة داخل الكـيس تعمـل مبثابـة صـوبة زجاجيـة كـام  ملاذا؟

 . يفعل الغالف الجوي حول األرض

من غاليف الهواء يسمحان للطاقة املنبعثة مـن الشـمس بالـدخول والطاقـة كل 

 . الحرارية الناتجة تحتجز
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يدخل ضوء الشمس الغالف الجوي لألرض ومتتص النباتات والرتبة هذا اإلشعاع 

وتحوالنه إىل طاقة حرارية، وتنبعـث الطاقـة الحراريـة مـن سـطح األرض نحـو 

الغالف الجوي متتص الحرارة وتعيد إشعاعها الفضاء، لكن الغازات املوجودة يف 

 . نحو األرض

الهواء داخل الكيسني البالستيكيني باملثل يعيد إشعاع الحرارة، ومن ثم يبقي عىل 

درجة حرارة الداخل أكرث دفئا، والغالف الجوي لألرض، مثله كمثل كـييس الهـواء، 

ر، وهـذه الطاقـة يعمل كعازل فيحتفظ بالحرارة املمتصة من الشمس أثناء النهـا

املحتجزة يف الغالف الجوي تتحرك باستمرار من مكـان آلخـر، مـام مينـع حـدوث 

اختالفات شديدة يف درجات حرارة النهار والليل، وبدون طبقة الهواء الواقية تلك 

 .فإن األرض كانت ستسخن بشدة أثناء النهار، وتربد بشدة أثناء الليل
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 التزايد -57

 درجة الحرارة عىل ضغط الهواءتحديد كيف تؤثر   :الغرض

  سم23بوصة  9 بالون - مرشوب غري كحويل - كوب –مجمد  :األدوات

 :الخطوات

  ساعات7ضع الزجاجة املفتوحة يف املجمد ملدة  . 

 أخرج الزجاجة من املجمد . 

  ّمط فتحة البالون وضعها عىل فوهة الزجاجة. 

  دقيقة15اترك الزجاجة يف درجة حرارة الغرفة ملدة . 

 .ينتفخ البالون جزئيا  :النتائج

ينكمش الهواء املوجود داخل الزجاجة عند تربيده، وهذا يسمح بـدخول  ملاذا؟

 . املزيد من الهواء إىل الزجاجة

يسد البالون الزجاجة، وعندما  يسخن الهواء الذي بالداخل يتمدد وينتقـل إىل 

 .البالون مام يتسبب يف نفخه

مش ويتمـدد عنـد تربيـده وتسـخينه كـام يفعـل الهواء يف الغالف الجوي يـنك

 . الهواء الذي يف الزجاجة

يتصاعد الهواء الدايفء املتمدد ويقلل الضـغط الجـوي ويـزداد الضـغط الجـوي 

 .عندما يربد الهواء ويهبط

الحرارة مجرد عامل واحد من العوامل املؤثرة عىل الضغط الجوي، لكن ارتفـاع 

 .ع طقس جيدالضغط مؤرش جيد عىل أنه ميكن توق
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 تيار الهواء املتصاعد -58

 .تحديد تأثري درجة الحرارة عىل حركة الهواء  :الغرض

 رشيـط - مقـص – خـيط - مناديـل ورقيـة - مصباح مكتب -مسطرة  :األدوات

 سيلوفان

 :الخطوات

  من املناديل الورقية) سم 6( بوصة 2ًقص حلزونا قطره. 

  سم15( بوصة 6قص قطعة من الخيط طولها .( 

 الصق إحدى نهايتي الحبل مبنتصف الحلزون الورقي . 

 لف مصباح املكتب بحيث يشري الضوء إىل أعىل . 

  وأنـت ممسـك )  سـم10(بوصة  4ضع الحلزون الورقي فوق الضوء بحوايل

 .بنهاية الحبل

 .يدور الحلزون الورقي  :النتائج

 فوقهـا، وتتحـرك الطاقة املنبعثة مـن الضـوء ترفـع درجـة حـرارة الهـواء ملاذا؟

 . جزيئات الهواء أرسع وأبعد عن بعضها عندما متتص طاقة

انفصال الجزيئات يجعل الهواء أخف فريتفع ألعىل، ويندفع الهواء األكرث برودة 

 .ليأخذ مكان الهواء األكرث دفئا الذي ارتفع

ًطاملا كان املصباح مضاء يرتفـع الهـواء الـدايفء، ويتحـرك الهـواء األكـرث بـرودة 

 .يأخذ مكانه، مام ينتج عنه حركة هواء تسمى تيارات الحملل
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 النسائم -59

 .تحديد سبب نسائم اليابسة والبحر  :الغرض

 - كوبان كبريان مبا يكفي لوضع الرتمومرت فيهام - ترمومرتان –مسطرة  :األدوات

  تراب-مصباح مكتب 

 :الخطوات

  من الرتاب يف الكوب اآلخر) سم 6(بوصة  2صب . 

  ترمومرتا يف كل كوبضع . 

  دقيقة قبل تسجيل القـراءة 30ضع الكوبني معا عىل منضدة واتركهام ملدة 

 . املوجودة عىل كل ترمومرت

 ضع املصباح بحيث يصطدم الضوء بالكوبني بالتساوي . 

 سجل درجتي الحرارة عىل كل ترمومرت بعد ساعة واحدة . 

 أطفيء الضوء . 

 بعد ساعةّسجل درجة الحرارة عىل كل ترمومرت . 

 . من املاء يف أحد الكوبني)  سم6( بوصة 2صب   :النتائج

 .تزداد درجة حرارة الرتاب أكرث من املاء ويربد الرتاب أرسع من املاء

فرق الوقت الذي تستغرقه كل من األرض واملاء لتغيري درجـة حـرارتيهام  ملاذا؟

 . يؤثر عىل حركة الهواء فوقهام

ة أرسع مـن املحـيط، ويتصـاعد الهـواء السـاخن أثناء النهار تسـخن اليابسـ

 املوجود فوق اليابسة ويندفع الهواء األكرث برودة املوجود فوق املـاء ليأخـذ
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 . مكان الهواء الدايفء املتصاعد، وتسمى حركة الهواء هذه باسم نسيم البحر

يف الليل تربد اليابسة أرسع من املاء ويرتفع الهواء األكرث سخونة املوجود فـوق 

 .املاء ويندفع الهواء األكرث برودة نحو املحيط وهذا يسمى نسيم الرب



 
علم األرض 

 
148 

 

 

 ما رسعتها؟ -60

 توضيح كيفية قياس رسعة الرياح  :الغرض

 -)  مـل150(أوقيـة  5 أكواب رشب ورقية صغرية سعتها 4 -قلم رصاص :األدوات

  رشيط الصق- دبوس مستقيم -شفاطتا رشب 

 :الخطوات

  يف وضع متعامد والصقهام من املنتصفضع شفاطتي الرشب. 

 أدخل الدبوس املستقيم يف االجزء املتداخل من الشفاطتني. 

 استخدم القلم الرصاص لعمل فتحة جانب فوهة كل كوب . 

 أدخل طرف شفاطة يف فتحة كل كوب. 

  الصق كل كوب بشفاطة بحيث تكون أفقية. 

 اغرس الدبوس يف ممحاة القلم الرصاص. 

  سم30( بوصة 12وضع مستقيم، وضع الكوبني عىل بعد امسك بالقلم يف  (

 .من وجهك

 انفخ برفق يف الكوبني. 

 اآلن انفخ نحو الكوبني بأقىص قوة لديك. 

النسيم الخفيف يتسبب يف دوران الكـوب بـبطء، أمـا الريـاح األرسع   :النتائج

 .ْواألقوى فتتسبب يف جعل الكوبني يدوران برسعة

سميان مرياح روبنسن، وهو جهاز يقيس رسعة هبوب الكوبان الدواران ي ملاذا؟

 . الرياح
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 . ْالهواء املتحرك ميأل الكوبني مام يتسبب يف جعلهام يدوران برسعة

تحدد رسعة الرياح التي تصطدم بالكوب عـن طريـق عـدد لّفـات األكـواب يف 

 .الدقيقة



 
علم األرض 

 
150 

 

 

 أي طريق؟  -61

 .تحديد سبب كون الهواء أبرد يف الشتاء  :الغرض

  ورقة داكنة-مصباح  :األدوات

 :الخطوات

  6يف غرفة مظلمة امسك باملصـباح مبـارشة فـوق الورقـة الداكنـة بحـوايل 

 ). سم15(بوصة 

 الحظ حجم منط الضوء املتكون وشكله. 

 قم بإمالة املصباح والحظ منط الضوء مجددا. 

الضوء الساقط مبارشة باستقامة ينـتج دائـرة صـغرية مضـيئة، وإمالـة   :النتائج

 .اح تنتج منطا أكرب لكن أقل سطوعا عىل الورقةاملصب

يف الشتاء ال تدفئ الشمس األرض باملقدار نفسه الـذي تـدفئها بـه أثنـاء  ملاذا؟

أوقات أخـرى مـن السـنة، فموقـع الشـمس يف السـامء أثنـاء الشـتاء لـيس لـه 

االرتفاع نفسه أثناء الفصول األخرى، فضوء الشـمس يف الشـتاء يسـقط بزاويـة 

 القادم من املصـباح املائـل، وهـذا الضـوء ينتقـل أكـرث عـن طريـق مثل الضوء

الغالف الجوي، ويغطي منطقة كبرية عـىل السـطح الـذي يصـطدم بـه، وهـذه 

األشعة املائلة تنترش عـىل مسـاحة أكـرب وال ترفـع درجـة الحـرارة مبقـدار رفـع 

 .األشعة التي تنزل مستقيمة
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 الـطـقـس: سادسا
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 أعىل وأسفل -62

 .توضيح طريقة عمل الرتمومرت  :الغرض

  مكعب ثلج- كوب –ترمومرت خارجي  :األدوات

 :الخطوات

 ضع انتفاخ الرتمومرت بني أصابعك. 

 الحظ مستوى السائل يف الرتمومرت. 

 امأل الكوب ماء، ثم أضف مكعب ثلج، وقم بالتقليب. 

 تفاخ الرتمومرت يف املاء الباردضع ان. 

 الحظ مستوى السائل يف الرتمومرت. 

ْوضع االنتفاخ بني أصابعك تسـبب يف جعـل السـائل يف الرتمـومرت :النتائج  يرتفـع، ْ

وقد انخفض مستوى السائل يف عمود الرتمومرت عنـدما وضـع االنتفـاخ يف املـاء 

 .البارد

ة حـرارة السـائل املوجـود داخـل ترفع الحرارة الصادرة من أصابعك درج ملاذا؟

الرتمومرت، وأثناء تسخني السائل يتمدد ويرتفع يف أنبوب الرتمومرت، واملاء البـارد 

يطرد الحرارة من سائل الرتمومرت، فأثناء تربيـد السـائل يـنكمش ويتحـرك نحـو 

 .األسفل يف األنبوب

ة زيـادة تستخدم الرتمومرتات الخارجية لقياس درجة حرارة الهواء، حيث إن أي

 أو نقـصــان يف الـحــرارة الـتــي يحـتــوي عليـهــا الـهــواء تتـســبب يف مـتــدد، أو
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انكامش السائل املوجود يف الرتمومرت، ومن ثم يكـون ذلـك مـؤرشا عـىل درجـة 

 .حرارة الهواء املحيط
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 البارومرت -63

 .توضيح طريقة قياس الضغط الجوي  :الغرض

  :األدوات

 1بـرطامن ذو فوهـة واسـعة سـعته  - برطامن طعـام أطفـال صـغري:الخطوات

 - عـود أسـنان مسـطح - صـمغ - مقص –سم23بوصة  9بالونان -( لرت1)كوارت 

 رباطتان من املطاط

 قص الجزء العلوي من أحد البالونني. 

  مد الجزء السفيل من البالون املقصوص عىل فوهة الربطامن الصغري وثبتـه

 .برباط من املطاط

 األسـنان يف الغطـاء املطـاطي واتركـه الصق بالصمغ الطـرف الكبـري لعـود 

 .يجف

 ضع الربطامن الصغري داخل الربطامن ذي الفوهة الواسعة. 

  قص الجزء السفيل من البالون الثاين وافرده لتضـعه عـىل فوهـة الـربطامن

 .الكبري

 ثبت البالون برباط املطاط. 

 اربط عنق البالون. 

  ْودـفـع الـبـالون ْالـحـظ ـعـود األـسـنان ـعـىل اـلـربطامن الـصـغري أثـنـاء ـسـحب

 .املمدود عىل الربطامن الكبري

 .يتحرك عود األسنان ألعىل وأسفل  :النتائج
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ْيتسبب الضغط عىل البالون يف جعل ضغط الهواء داخل الربطامن الكبـري  ملاذا؟

يزيد، وهذا الهواء املضغوط يضغط عىل املطاط املفرود عىل الربطامن الصـغري، 

 إن عود األسنان امللتصق بها يشري ألعىل، وعند الضغط عىل املطاط ألسفل، ف

واء داخـل الـربطامن باالنتشـار مـام يقلـل لـلــهوسحب سـاق البـالون يسـمح 

الضغط عىل الربطامن، وعندما يكون الضغط املؤثر عىل غطاء الربطامن الصغري 

 .يتمدد الهواء داخله مام يتسبب يف رفع الغطاء ويشري عود األسنان ألسفل
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  السحابمراقبة  -64

 .تحديد اتجاه الرياح عن طريق استخدام مقياس رسعة السحاب :الغرض

 ورقة- بوصلة  - قلم تحديد -مرآة   :األدوات

 :الخطوات

  قم بهذه التجربـة  يف أيـام مختلفـة عنـدما يكـون يف السـامء مجموعـات

 .منفصلة من السحب املتحركة

 ضع ورقة عىل منضدة خارجية. 

 ضع مرآة يف منتصف الورقة. 

  ـة ـىل الورـق ـه ـع ـدد مكاـن ـاه الـشـامل، وـح ـد اتـج ـلة لتحدـي ـتخدم  بوـص اـس

 .باستخدام قلم التحديد

 انظر يف املرآة وشاهد صور السحاب أثناء تحركها  خالل املرآة. 

 ّسجل االتجاهات التي تهب منها الرياح. 

 .تتحرك صورة السحب يف املرآة  :النتائج

متغـريان بفعـل العوائـق مثـل اتجاه حركة الرياح السطحية ورسعتهـا  ملاذا؟

ـة  ـاين، وـهـذا ـهـو الـسـبب وراء ـسـعي عـلـامء األرـصـاد الجوـي األـشـجار واملـب

واملتنبئني  بـالطقس وراء معلومـات عـن الريـاح  يف الهـواء الطلـق، واألداة 

التي صنعتها أنـت للتـو تسـمى مقيـاس رسعـة السـحاب، وهـي تتـيح لـك 

 يـاح يف مجـرى الهـواءمراقبة السحب املتحركة مـن أجـل تحديـد اتجـاه الر
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العلوي، وتسمى الرياح باالتجاه  الـذي تـأيت منـه فالريـاح الشـاملية تـأيت مـن 

 .الشامل وتهب عىل الجنوب

 

 

 
 

 

 

 



 
علم األرض 

 
160 

 

 

 الهواء الرطب -65

 توضيح استخدام الشعر يف قياس الرطوبة  :الغرض

رشيـط  - قلـم رصـاص - بـرطامن زجـاجي كبـري - قلم تحديد -صمغ  :األدوات

 12(بوصـة 5  خصلة شعر مستقيمة طولها حـوايل-أسنان مسطح  عود -سيلوفان 

 )سم

 :الخطوات

  استخدم قطعة صغرية من الرشيط الالصق لتثبيت إحـدى نهـايتي خصـلة

 .الشعر مبنتصف عود األسنان

 ّلون الطرف املدبب للقلم الرصاص باستخدام القلم. 

 الصق الطرف الحر لخصلة الشعر مبنتصف القلم الرصاص. 

 ْلرصاص بعرض فوهة الربطامن مع جعل عود األسنان متدليا يف ضع القلم ا

داخل الربطامن، وإذا مل يتدل عـود األسـنان يف وضـع أفقـي أضـف قطـرة 

 .صمغ للطرف األخف حتى يتزن عود األسنان

 ضع الربطامن يف مكان دون تحريكه. 

 الحظ االتجاهات التي يشري إليها عود األسنان ملدة أسبوع. 

 .عود األسنان اتجاهاتهيغري   :النتائج

لقد صنعت للتـو مقيـاس رطوبـة مـن الشـعر، وتسـتخدم أجهـزة قيـاس  ملاذا؟

 .الرطوبة لقياس الرطوبة، أية كمية املاء يف الهواء
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يتمدد الهواء عندما تـزداد الرطوبـة، وعنـدما تقـل الرطوبـة تـنكمش الشـعرة، 

 .حريكهومتدد الشعرة وانكامشها يضغط عىل عود األسنان فيتسبب يف ت
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 بصيلة الرتمومرت الرطبة -66

 .تحديد كيف يقيس مقياس الرطوبة الرطوبة النسبية  :الغرض

  مروحة- كرة من القطن -ترمومرتان  :األدوات

 :الخطوات

 ضع كال الرتمومرتين عىل منضدة. 

 ّسجل درجة الحرارة عىل كال الرتمومرتين. 

 مومرتينبلل كرة القطن باملاء وضعها عىل بصيلة أحد الرت. 

 ضع املروحة بحيث يهب هواؤها عىل بصيلة الرتمومرتين. 

  دقائق5ّسجل درجة حرارة البصيلتني بعد . 

 .الرتمومرت الذي غطيت بصيلته بقطن مبلل درجة حرارته أقل  :النتائج

يربد الرتمومرت ذو البصيلة الرطبة أثناء تبخر املاء من القطن، وكلام تبخـر  ملاذا؟

الرتمـومرت ذو البصـيلة الجافـة . درجـة حـرارة هـذا الرتمـومرتّاملاء أرسع قلـت 

كميـة املـاء يف (يسجل درجة حرارة الهـواء، ويسـتدل عـىل انخفـاض الرطوبـة 

 .من الفرق الكبري بني قراءيت البصيلة الرطبة والجافة) الهواء

وتسمى األداة التي تقيس رطوبة الهواء عن طريق مقارنة درجات الحرارة بـني 

 .لرطبة والجافة باسم مقياس الرطوبةالبصيلة ا
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 مشبع باملاء -67

 .توضيح استخدام امللح يف قياس الرطوبة  :الغرض

 ورق قص - ملح طعام -) مل5(ملعقة قياس عبارة عن ملعقة صغرية  :األدوات

 . قلم رصاص- صحنان – مقص –ولصق أسود 

 :الخطوات

  

 يكون مناسـبا لوضـعه يف قص أجزاء من ورق القص واللصق األسود بحيث 

 .الجزء السفيل من كل صحن

  من امللح عىل ورق القـص واللصـق يف ) مل 1.25(انرث نصف ملعقة صغرية

 .كل صحن

  من أحد الصحنني) سم 15(بوصة  6اجعل فمك عىل بعد. 

 ّوجه نفس الزفري نحو امللح املوجود يف أحد الصحنني ملدة حوايل دقيقتني . 

 تقليب امللح يف الصحننياستخدم القلم الرصاص ل. 

امللح الذي نفخ فيه يتجمع يف مجموعات بينام تبقى بلورات امللـح يف   :النتائج

 .الطبق اآلخر منفصلة

ْيحتوي نفس الزفري عىل بخار ماء، واملاء يتسبب يف جعل  بلـورات امللـح  ملاذا؟

 . تلتصق ببعضها البعض

ًبب يف جعل امللح منديا الهواء الذي يحتوي عىل كمية كبرية من املاء تتس ْ . 
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ّعندما يصبح من الصـعب رج )كمية املاء يف الهواء(يستدل عىل ارتفاع الرطوبة 

 .امللح يف علبة امللح
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 الفرقعة  -68

بيان كيـف ميكـن اسـتخدام الكهربـاء االسـتاتيكية يف االسـتدالل عـىل   :الغرض

 .مستويات الرطوبة

  مشط من البالستيك-وت شعر نظيف جاف خال من الزي :األدوات

 :الخطوات

 البد من إجراء هذه التجربة يف عدة أيام مختلفة وتدوين النتائج. 

 تأكد من أن  شعرك نظيف وجاف وخال من الزيوت. 

 مّشط شعرك برسعة. 

يف بعض األيام ستسمع صوت فرقعة أثناء متشيط شعرك ويف أيام أخـر   :النتائج

 .ال تسمعه

 من الشعر وتنتقل إىل املشط، وتصدر موجات الصوت تنتزع اإللكرتونات ملاذا؟

عندما تقفز اإللكرتونات من املشـط إىل الهـواء، ثـم تعـود إىل الشـعر مجـددا، 

ويكون سامع صوت الفرقعة أحسن ما يكون عندما يكون الهـواء بـاردا وجافـا 

 .وال يسمع أبدا إذا كان الهواء دافئا ورطبا

جزيئـات املـاء التـي تعمـل مبثابـة معـرب يحتوي الهواء الرطب عىل الكثري مـن 

 لإللكرتونات تستخدمها عندما تتحرك يف الهواء، وكلام أصبح الهواء أكرث 

جفافا قّل عدد جزيئات املاء، ومن ثم يكـون أمـام اإللكرتونـات مسـافة أطـول 

 .عند عودتها من املاء إىل الشعر

ـ ـريا مـب ـا كـب ـوع طاقتـه ـبح مجـم ـا إىل أن يـص ـات مـع ـع اإللكرتوـن ـيتتجـم  ا يكـف
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للتحرك بحرية، ويصـدر عـن حركـة مجموعـات اإللكرتونـات يف الهـواء صـوت 

 .الفرقعة
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 أكرث أو أقل -69

 .ّتحديد تأثريات درجة حرارة السطح عىل تكون الندى  :الغرض

 برطامن كبري مبا يكفـي إلدخـال - زجاجة مصنوعة من الزجاج -ساعة :األدوات

  مناشف ورقية- ثلج -الزجاجة فيه 

 :اتالخطو

  لف يديك حول الزجاجة وامسكها ملدة دقيقتـني، هـدفك أن يلمـس أكـرب

 .قدر ممكن من جلدك الزجاجة

 تنفس عىل الزجاجة من الخارج. 

 الحظ سطح الزجاجة. 

  مكعبات ثلج5إىل  4امأل الربطامن  حتى منتصفه باملاء وأضف من . 

 ضع الزجاجة يف املاء الذي به ثلج ملدة دقيقتني. 

  وجّففها من الخارج باستخدام منشفة ورقيةأخرج الزجاجة. 

  تنفس عىل الزجاجة من الخارج. 

يصبح سطح الزجاجة الدافئة مغيام عندما يلمسه هـواء الـزفري، لكـن   :النتائج

هذا الغيم يتالىش برسعـة تاركـا سـطحا جافـا، والغـيم املتكـون عـىل الزجاجـة 

، ويغـيم السـطح الكـيل الباردة بفعل هواء الزفري يتحول إىل قطرات ماء ضئيلة

 .للزجاجة الباردة إذا كانت رطوبة الهواء عالية

عـىل سـطح كـال ) يتحـول إىل سـائل(يتكثف بخار املاء املوجود يف زفريك  ملاذا؟

 .الزجاجتني
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تتحـول (يوفر السطح الدافئ طاقة لقطرات املاء الضئيلة تجعلها تتبخر برسعة 

 البارد تتجمع معا وتكـون قطـرات ، أما القطرات الضئيلة عىل السطح)إىل بخار

 . ماء أكرب

مـن التـي تجمعهـا األسـطح ) النـدى(األسطح الباردة تجمع قطرات مـاء أكـرث 

األكرث دفئا، وإذا كان السطح دافئا جدا، فإن بخار املاء املوجود يف الهـواء الـذي 

يصدم السطح لن يتبخر عىل اإلطالق، وإذا كان هناك تجمع من الرطوبة فإنـه 

 . برسعةيتبخر
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 التربيد -70

 .تحديد كيف يؤثر اللون عىل نقطة الندى  :الغرض

 ورقة قص ولصق بيضاء  :األدوات

 ورقة قص ولصق سوداء

 :الخطوات

  

 قم بإجراء هذه التجربة يف عدة ليال مختلفة وهادئة وصافية. 

 قبل غروب الشمس مبارشة ضع كلتا الورقتني عىل األرض يف الهواء الطلق . 

 ني كل نصف ساعة ملدة ساعتنيتفحص الورقت. 

يتكون الندى عىل الورقة السوداء أوال، ويف بعض الليايل يوجـد النـدى   :النتائج

 .عىل الورقة السوداء فقط

يتكون الندى عىل جسم ما عندما يربد هذا الجسم مبا يكفي ليتسـبب يف  ملاذا؟

 .تكثف بخار املاء املوجود يف الهواء

د طاقة حرارية أرسع من املواد ذات األلوان الفاتحة، املواد الداكنة تشع أو تفق

ومن ثم تصل الورقة السوداء إىل نقطة الندى أرسع، ويف بعـض الليـايل ال تـربد 

 .ّالورقة البيضاء مبا يكفي لتكون الندى عىل اإلطالق
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 تحت الغطاء  -71

 .تحديد تأثري التغطية العلوية عىل تكون الندى  :الغرض

  ورقتا قص ولصق سوداوان-شمسية  :تاألدوا

 :الخطوات

 قم بإجراء هذه التجربة يف عدة ليال مختلفة وهادئة وصافية. 

 قبل غروب الشمس مبارشة افتح الشمسية وضعها عىل األرض. 

  ضع إحدى الورقتني السوداوين تحت الشمسية وضع األخـرى عـىل األرض

 .بدون تغطية علوية

 كل نصف ساعة ملدة ساعتنيبعد رشوق الشمس، تفحص الورقتني . 

تتجمع املياه عىل الورقـة التـي لـيس فوقهـا تغطيـة وال تتجمـع عـىل   :النتائج

 .الورقة املحمية

نقطة الندى هي درجة الحرارة التي عندها يتكثف بخار املاء املوجود يف  ملاذا؟

، ، وتربد األوراق  السوداء عن طريـق فْقـد الحـرارة)أي يتحول إىل سائل(الهواء 

 . من األوراق ما مل تكن مغطاة) تغادر(وتشع الحرارة 

الورقة غري املغطاة تفقد طاقة تكفي لتربيدها بحيـث تصـل إىل نقطـة النـدى، 

 . لذلك يتكثف املاء عىل سطحها

متتص الشمسية بعض حرارة الورقـة املغطـاة وتعيـد إشـعاعها للورقـة مـام 

  وميـكـن للـسـحب ويحـفـظ الورـقـة ـمـن اـلـربودة، والوـصـول لنقـطـة الـنـدى،
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ّفروع األشجار واألغطية العلوية األخـرى أن متنـع تكـون النـدى عـىل األجسـام  

 .التي تحتها
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 نقطة الندى -72

 .ّتحديد درجة الحرارة التي عندها يتكون الندى  :الغرض

  ثلج- ترمومرت –كوب رشب  :األدوات

 :الخطوات

 امأل الكوب بالثلج. 

 أضف ماء كافيا لتغطية الثلج. 

 ع الرتمومرت يف كوب املاء الذي به ثلجض. 

  ّشاهد الكوب من الخارج وسجل درجة الحرارة التي ترى عندها املاء عـىل

 .الكوب من الخارج

  قم بإجراء هذه التجربة عـدة مـرات مـع مراعـاة اختيـار األيـام التـي لهـا

 .رطوبة مختلفة

ند درجة حـرارة عندما تكون الرطوبة عالية يتجمع املاء عىل الكوب ع  :النتائج

 .أعىل

عندما يلمس السطح البارد ) يتحول إىل الحالة السائلة(يتكثف بخار املاء  ملاذا؟

 .للكوب

نقطة الندى هي درجة الحرارة التي عندها يتكثف بخـار املـاء، ويشـري ارتفـاع 

 ).كمية املاء يف الهواء(نقطة الندى إىل ارتفاع الرطوبة 
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 لصقيعمكسو  با -73

 .تحديد كيف يتكون الصقيع  :الغرض

  مجمد-كوب رشب  :األدوات

 :الخطوات

  دقيقة30ضع كوب رشب يف املجمد ملدة . 

  ثانية30أخرج الكوب واتركه بال حركة ملدة . 

 ّأزل الغيم الذي تكون عىل الكوب من الخارج باستخدام إصبعك. 

ة جدا من الثلج الناعم يبدو الكوب مكسوا بالصقيع وتبدو طبقة رقيق  :النتائج

 .عالقة عىل الكوب من الخارج

الصقيع ليس ندى متجمدا، بل يتكون الصقيع عندما يتحـول بخـار املـاء  ملاذا؟

 .مبارشة إىل الحالة الصلبة

ْالكوب بارد مبا يكفي لجعل بخار املاء يف الهواء يتجمـد برسعـة كبـرية، لدرجـة 

 ).رور بالحالة السائلةيتحول من غاز إىل صلب دون امل(أنه يتسامى 
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 القطرات -74

 .  تحديد كيف تتكون قطرات املطر:الغرض

  مكعبات ثلج-)  لرت1( كوارت 1برطامن له غطاء سعته  :األدوات

 :الخطوات

 صب كمية كافية من املاء يف الربطامن لتغطية  القاع. 

 اقلب غطاء الربطامن رأسا عىل عقب وضعه عىل فوهة الربطامن. 

  مكعبات ثلج يف الغطاء4إىل  3ضع من . 

  دقائق10راقب الجزء السفيل للغطاء ملدة . 

 .  يبدو الغطاء رطبا ويف النهاية تتكون قطرات ماء عىل أسفل الغطاء:النتائج

وعنـدما ) تتحـول إىل غـاز(تتبخر بعض املياه السائلة يف قاع الربطامن  ملاذا؟

 يتكثـف ويعـود إىل الحالـة يصطدم بخار املاء بالجزء السفيل البارد للغطـاء

الـسـائلة، وكـلـام زادت كمـيـة الـسـائل تتـكـون قـطـرات ـعـىل الـجـزء الـسـفيل 

 . للغطاء 

يف الطبيعة تتبخر املياه السائلة من املسطحات املائيـة املفتوحـة مثـل األنهـار، 

والبحار واملحيطات، ويرتفع البخار ويتكثـف عنـدما يصـطدم بـالهواء العلـوي 

ن السحب من قطرات ضئيلة من املياه السائلة املعلقـة يف األكرث برودة ، وتتكو

 . الهواء

ــن  ــحابة ـم ــاء يف الـس ــرات اـمل ــم قـط ــرتاوح حـج   0.0039  إىل0.000079.وـي
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، وتتحد هـذه القطـرات الضـئيلة معـا وتكـون )  مم0.1 إىل 0.002من (بوصة 

قطرات أكرب وأثقل وتبدأ القطرات يف التساقط عىل هيئة أمطار، عنـدما يصـبح 

 إىل 0.24الهواء غري قادر عىل حملها ويرتاوح حجم قطرات املطر املتساقط من 

 ). مم6 مم إىل 2( بوصة 0.79
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 أكرب -75

تحديد كيف تكرب قطرات املـاء الصـغرية يف السـحب لتصـبح قطـرات   :الغرض

 .مطر

  قلم رصاص- سحاحة ماء -) غطاء عبوة قهوة(غطاء بالستييك شفاف  :األدوات

 :الخطوات

 امأل السحاحة باملاء. 

 ْامسك الغطاء البالستييك يف يدك مع جعل الجزء السفيل منه ألعىل. 

  اضغط عىل السحاحة لوضع أكرب عدد ممكن مـن قطـرات املـاء املنفصـلة

 .عىل الغطاء

 اقلب الغطاء برسعة. 

  استخدم سن القلم الرصـاص لتحريـك قطـرات املـاء الصـغرية لضـمها مـع

 .بعضها

 .تسقطّتتداخل القطرات مع بعضها مكونة قطرات أكرب، وهذه القطرات  :جالنتائ

ًتجذب جزيئات املاء بعضها بعضا، وهذا التجاذب نـاتج عـن حقيقـة أن  ملاذا؟

لكل جزيء جانبا موجبا وجانبا سـالبا، والجانـب املوجـب مـن جـزيء يجـذب 

 . الجانب السالب لجزيء آخر

ـاء الـصـغرية املوـجـودة ـرتبط قـطـرات اـمل   يف الغـطـاء البالـسـتييك باإلـضـافة إىلـت
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 تلك التي يف السحب لتكوين قطرات أكرب وأثقل فتسـقط، وتسـمى القطـرات 

 .املتساقطة من السحب باسم قطرات املطر
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 القطرات املتصاعدة -76

 .تحديد كيف تؤثر رسعة الهواء واتجاهه عىل سقوط األمطار  :الغرض

 ة مروح-كرة شاطيء بالستيكية  :األدوات

 :الخطوات

 انفخ الكرة. 

 اقلب املروحة ألعىل واستخدم أعىل رسعة. 

 ضع الكرة فوق هواء املروحة. 

 اجعل رسعة املروحة أقل رسعة. 

 راقب حركة الكرة. 

تطفو الكرة فوق املروحة عندما تكون املروحة عىل أعىل رسعة، لكنها   :النتائج

 .تسقط عندما تقل رسعة املروحة

وق املروحة برسعة كبرية وقوته كافية لرفع الكـرة، ومينـع يتحرك الهواء ف ملاذا؟

ًشد الجاذبية الكرة من االرتفاع عاليـا جـدا، ويف العواصـف الرعديـة ال تسـقط  ّ

سـاعة / ميل18قطرات املطر نحو األرض عندما تكون رسعة تيار الهواء أكرث من 

املطـر وقوة الهواء املتحرك ألعىل بهـذه الرسعـة متـزق قطـرات ) ساعة/ كم27(

الكبرية الثقيلة ثقال يجعلهـا تسـقط، أمـا القطـرات الضـئيلة فتبقـى معلقـة يف 

 .الهواء
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 ما مدى كرب؟ -77

 .جمع قطرات مطر ومقارنة أحجامها  :الغرض

  مظلة-ورقة قص ولصق سوداء  :األدوات

 :الخطوات

  ،يف يوم ممطر قف تحت مظلة مـع اإلمسـاك بورقـة قـص ولصـق سـوداء

 .ألمطاربحيث تنزل عليها ا

 ميكنك الوقوف تحـت أي غطـاء واق وتعـريض الورقـة لألمطـار : ملحوظة

 .خارج الغطاء

 ال تقم بإجراء هذه التجربة عندما يكون هناك برق ورعد: تحذير. 

  قطرة ماء20اجمع عىل األقل . 

 يف منطقة جافة الحظ الورقة. 

 .سيكون هناك أحجام مختلفة من بقع املاء عىل الورقة  :النتائج

قطرات األمطار ليست جميعا بالحجم نفسـه، فقطـرة املـاء مكونـة مـن  ذا؟ملا

جزيئات ماء مرتبطة ببعضها، وقطـرات املـاء الصـغرية بهـا جزيئـات مـاء أقـل، 

 .وكلام زاد عدد جزيئات املاء امللتصقة معا، أصبحت القطرة أكرب
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 املاء املتاليش -78

 .تحديد سبب جفاف البحريات  :الغرض

  قلم تحديد- رشيط الصق -أحدهام له غطاء-برطامنان زجاجيان  :اتاألدو

 :الخطوات

  ضع رشيطا من الرشيط الالصـق عـىل جانـب كـل بـرطامن مـن أعـىل إىل

 .أسفل

 امأل كال الربطامنني باملاء. 

  استخدم قلم التحديد لوضع عالمة عند أعىل مستوى املاء عىل كل رشيـط

 .من الالصق

 لغطاء واترك اآلخر مفتوحاأغلق أحد الربطامنني با. 

 اترك الربطامنني بال حركة ملدة أسبوعني . 

  الحظ مستوى املاء يف كل برطامن وضع عالمـة عنـد املسـتوى الجديـد إذا

 .حدث فيه تغيري

 يقل مستوى املاء يف الربطامن املفتوح بيـنام يبقـي كـام هـو يف الـربطامن :النتائج

ملغلـق غامئـا وقطـرات مـاء معلقـة عـىل املغلق، ويف بعض األيام بدا الربطامن ا

 .الزجاج من الداخل

متتص جزيئـات املـاء السـائل املوجـودة عـىل سـطح املـاء مـن الهـواء  ملاذا؟

 املحيط طاقة تكفي لتتحول إىل بخـار، ويف الهـواء الطلـق، مثـل أي مسـطح



187الطقس: سادسا

واء الطلق تتبخر جزيئات املاء املوجودة عىل السطح وتتصاعد لـلـهمايئ معرض 

 .جو، ومع تبخر كل جزيء ماء ومغادرته يقل مستوى املاءيف ال

وقد تبخر املاء السطحي املوجود يف الربطامن املغلق لكنـه مل يكـن قـادرا عـىل 

عندما اصـطدم بسـطح الـربطامن ) عاد لحالته السائلة(اإلفالت، وتكثف البخار 

 . البارد

يد، لكـن قطـرات البخار املتصاعد فوق البحرية أو أي مسطح مايئ يتكثف بالترب

املاء ميكن حملها ملناطق أخرى بفعل الرياح املتحركة، وتجف البحريات عنـدما 

 .ال يعود سطح املاء املتبخر يف صورة أمطار
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 الرقائق الطافية -79

 .رشح سبب طفو رقائق الثلج  :الغرض

 ورقتان من دفرت مالحظات :األدوات

 :الخطوات

  كرةكرمش إحدى الورقتني عىل شكل. 

 امسك الورقة املفرودة يف يد والورقة املكرمشة يف يدك األخرى. 

 أسقط الورقتني يف الوقت نفسه. 

 الحظ أية ورقة ترتطم باألرض أوال. 

 .ترتطم الورقة املكرمشة باألرض أوال، أما الورقة املفرودة فتطفو ببطء  :النتائج

ورقتني، لكـن قـوة قوة شد الجاذبية ألسـفل تسـاوي املقـدار نفسـه يف الـ ملاذا؟

 . الهواء ألعىل عىل كل ورقة ليست متساوية

 .ّقطرات املطر ورقائق الثلج مكونون من املاء لكن لهم أشكال مختلفة

قطرة املطر، مثلها مثل الورقة املكرمشة تشغل حيزا صغريا من الفراغ وتسـقط 

ة أرسع من الورقة املفرودة التي تسلك سلوك رقاقة الثلج، حيث تسـقط الورقـ

واء أكرب، ومـن ثـم لـلـهاملفرودة مثل رقائق الثلج ببطء، ألن مساحتها املعرضة 

 .تؤثر عليها ألعىل قوة أكرب
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 الضغط املنخفض -80

 .ّتوضيح تكون الضغط املنخفض وتأثريه  :الغرض

 -)  سـم23(بوصـة  9 بالونان - خيط حياكة -رشيط سيلوفان -مسطرة :األدوات

 قلم رصاص

 :الخطوات

 فخ كل بالون حتى حجم التفاحة واربطهامان. 

  بالجزء العلوي لكل بالون) سم 30( بوصة 12ًاربط خيطا طوله. 

  3الصق طرف الخيطني بـالقلم الرصـاص بحيـث يتـدىل البـالون عـىل بعـد 

 .من بعضهام البعض) سم 8(بوصة 

  مـن ) سـم 8(بوصة  3امسك القلم الرصاص يف مستوى البالونني وعىل بعد

 .وجهك

 ه زفريك بني البالوننيّوج. 

 .يتحرك البالونان معا  :النتائج

  ملاذا؟

الهواء رسيع الحركة بني البالونني يقلل ضغط الهواء عىل البالونني من الـداخل، 

 .  وضغط الهواء خارج البالونني يدفعهام بحيث يقربهام من بعضهام البعض

ـ  نخفض،الـهـواء املتـصـاعد برسـعـة يف اإلعـصـار يـكـون منطـقـة ـضـغط ـجـوي ـم

ـر بـسـبب ـن األعاـصـري تنفـج ـالقرب ـم ـودة ـب ـازل املوـج ـروف أن املـن ـن املـع  وـم
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 .االنخفاض املفاجيء للضغط الجوي خارج املنزل

قوة دفع الهواء داخل املنزل أكرب من دفع الهواء يف الخارج فيؤثر عىل الحوائط 

 .بقوة نحو الخارج
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 اإلعصار -81

 .رشح ظهور اإلعصار  :الغرض

 – رشيط الصـق -)  لرت2(كوارت 2 مرشوب غري كحويل سعتهام زجاجتا :األدوات

 . مسطرة– مناشف ورقية - قلم رصاص –مقص 

 :الخطوات

 امأل إحدى الزجاجتني باملاء. 

   سم5×  سم 2.5( بوصة 2× بوصة 1قص رشيطا من الرشيط الالصق .( 

 قم بتغطية فوهة الزجاجة املحتوية عىل املاء برشيط من الرشيط الالصق. 

 خدم القلم الرصاص لعمل ثقب يف منتصف الرشيط، واجعل الثقب أكـرب است

 .قليال من القلم الرصاص

  ْاستخدم أصابعك للصق حواف الرشيط حول الفتحة التي يف الرشيط وجعلها ّ

 .انسيابية

 اقلب الزجاجة الثانية بحيث تصبح فوهة كل زجاجة مصطفة مع األخرى. 

 طوبة من عنقي الزجاجتنياستخدم املناشف الورقية لتجفيف أية ر. 

 لف رشائط من الالصق حول عنقي الزجاجتني للصقهام بإحكام. 

  اقلب الزجاجتني بحيـث تصـبح الزجاجـة التـي بهـا مـاء يف األعـىل، وامسـك

 .الزجاجتني من العنق ولفهام يف دوائر موازية لألرض

 ضع الزجاجتني عىل منضدة مع جعل الزجاجة الفارغة باألسفل. 
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يدور املاء يف شكل قمعي أثناء انسيابه من الزجاجة العلوية، وهذا املـاء   :النتائج

 .الساقط يشبه اإلعصار

تتحرك املياه التي عىل شكل قمع يف ثقـب صـغري مشـابه للـذيل املتصـاعد  ملاذا؟

 . لرياح األعاصري

 .حركة املاء ناتجة عن فعل عدة قوى كام هو الحال يف حركة اإلعصار

الواليات املتحدة عىل طول الحـدود بـني الهـواء البـارد الجـاف تتكون األعاصري يف 

القادم من الغرب، والهواء الدافئ الرطـب القـادم مـن خلـيج املكسـيك، وينـدفع 

 .الهواء الدافئ برسعة ألعىل مام يتسبب يف دوران الرياح بعنف

تتكون قطرات املـاء بسـبب تكثـف بخـار املـاء نتيجـة النخفـاض درجـة الحـرارة 

 . داخل القمعوالضغط

ـــة ألن  ـــري مرئـي األعاـص

ـرية يف  ـاء الكـب ـة اـمل كمـي

السحب تحجب الضـوء 

ـكـام تفـعـل يف العاـصـفة 

الرعدية، والحطام الذي 

تلتقطه الرياح الدوامية 

مــن األرض يضــيف إىل 

 .لون القمع الغائم
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 الصاعقة الصغرية -82

 .بيان أن الرعد يولد موجات راديوية  :الغرض

 قطعة من الفرو أو شـعرك -)  سم23( بوصة 9 بالون -راديو به هوايئ  :األدوات

 .النظيف الجاف الخايل من الزيوت

 :الخطوات

 للحصول عىل أفضل النتائج قم بإجراء التجربـة يف يـوم رطوبتـه : ملحوظة

 .منخفضة

 اجعل حجم صوت الراديو منخفضا جدا . 

 انفخ البالون واربطه. 

  ات أو بشـعرك النظيـف  مـر10افرك البالون بقطعة الفـرو برسعـة حـوايل

 .الجاف الخايل من الزيوت

 استمع أثناء إمساكك بالبالون بالقرب من هوايئ الراديو دون أن تلمسه. 

 .تسمع فرقعة من الراديو عند اقرتاب البالون من الهوايئ  :النتائج

ـصـوت طقطـقـة الكهرـبـاء االـسـتاتيكية أثـنـاء عاـصـفة رعدـيـة يرـجـع إىل  ـملـاذا؟

 . ليست املوجات التي تنترش من محطة الراديوموجات الراديو، لكن 

يصدر صوت الكهرباء االسـتاتيكية مـن موجـات الراديـو التـي ينرشهـا الرعـد، 

ومتاما مثلام ينتج عن تراكم الشحنات الكهربائية عىل البالون موجـات الراديـو 

 .التي بثت عرب الراديو عىل هيئة صوت فرقعة منفرد
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دة يف الرعد موجات راديوية مثل األصوات التي تنتج الشحنات الكهربية املوجو

 .  نعرفها مثل الكهربية الساكنة

 مرة التيـار 10000تنتج الشحنات الكهربية موجات راديوية وينتج وميض الرعد 

 .الكهريب الالزم للحديد الكهريب
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 !هزيم الرعد -83

 .بيان كيف يصدر صوت الرعد  :الغرض

 كيس طعام من الورق :األدوات

 :واتالخط

 امأل الكيس عن طريق النفخ فيه. 

 ّقم بيل الطرف املفتوح وأغلقه بيدك. 

 ارضب برسعة وقوة الكيس باستخدام يدك الحرة. 

 .ينقطع الكيس ويسمع صوت ضجة عالية  :النتائج

ْيتسبب رضب الكيس يف جعل الهواء داخله ينضغط برسعة كبرية لدرجة  ملاذا؟

ندفع الخارج من الكيس املقطوع يدفع تجعل الضغط يقطع الكيس، والهواء امل

الهواء املوجـود خـارج الكـيس بعيـدا عنـه، ويسـتمر الهـواء يف التحـرك حركـة 

ًموجية، ويسمع صوت عندما يصل الهواء املتحرك إىل األذن، والرعد أيضا نـاتج 

عن هواء متحرك، فعندما يحدث الربق تنطلق طاقة تسـخن الهـواء الـذي متـر 

ًالساخن يتمدد برسعة منتجا موجـات مـن الهـواء مفعمـة خالله، وهذا الهواء 

 .بالطاقة تسمى الرعد
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 املحيطات: سابعا

 :ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 

 املوجات -85 فعل املوجة -84

 االرتطام -87 الحجر -86

 الغاطس -89 التيارات -88

 امللتف -91 املحركات -90

 الغاطسون -93 ما باألعىل -92

 املاء املالح -95 خسارة الوزن -94

  الشمسيةالطاقة -97 الهيدرومرت -96

 التربيد الفائق -99 الطافيات -98

 ْاملد والجزر -101 !االنسكاب -100
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 فعل املوجة -84

 .بيان كيف تنتج الرياح موجات يف ماء البحر  :الغرض

  شفاطة رشب-صينية كبرية مسطحة  :األدوات

 :الخطوات

 امأل الصينية حتى منتصفها باملاء. 

 امسك إحدى نهايتي الشفاطة بالقرب من سطح املاء . 

 لهواء عىل سطح املاءانفخ ا. 

 انفخ برفق ثم انفخ أشد. 

تكونت أمواج عىل سطح املاء، ويتغري ارتفاع هـذه األمـواج مـع تغـري   :النتائج

 .شدة تدفق الهواء

 . ًانتقلت طاقة الهواء املتحرك إىل سطح املاء وكونت أمواجا ملاذا؟

ة وهذه الطاقة يعتمد ارتفاع األمواج عىل رسعة الرياح، فالهواء املتحرك له طاق

 . تزداد مع رسعة الهواء

تنطلق طاقة الرياح عندما تصطدم بسطح املاء، ويندفع املـاء الـذي بـه طاقـة 

ًنحو األعىل مكونا موجة، وأثناء مرور الطاقـة خـالل املـاء تخـرج موجـات مـن 

 .طرف الشفاطة
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 املوجات -85

 .رشح حركة موجات املاء  :الغرض

  مساعد-النيك لعبة س :األدوات

 :الخطوات

 ضع السالنيك عىل األرض. 

 ّمد السالنيك بينك وبني مساعدك. 

 ّحرك أحد طريف السالنيك برفق للخلف واألمام عدة مرات. 

  ّغري رسعة تحريكك للسالنيك للخلـف واألمـام عـن طريـق زيـادة وتقليـل

 .املسافة التي يتحركها السالنيك

 إىل اآلخر،  الحركة من أحد طريف السالنيكتنتقل موجات ألعىل وأسفل من :النتائج

 .ويزداد ارتفاع املوجة بزيادة املسافة التي يتحرك إليها طرف السالنيك

يطلق عىل املوجات التي تتحرك ألعىل وأسفل اسـم موجـات مستعرضـة،  ملاذا؟

 ". قاع"، وعىل أكرث جزء انخفاضا اسم "قمة"ويطلق عىل أعىل جزء فيها اسم 

هي نسخة مبسطة من شكل موجـات وحركتهـا مـن نقطـة إىل حركة السالنيك 

 .أخرى

ـادة ـن اـمل ـر، لـك ـرف اآلـخ ـريف الـسـالنيك إىل الـط ـد ـط ـن أـح ـات ـم ـل املوـج  تنتـق

 املوـجـودة يف الـسـالنيك تبـقـى يف املـكـان نفـسـه نـسـبيا، وجزيـئـات اـملـاء، مـثـل
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 تتحرك ألعىل وأسفل، لكنهـا ال تتحـرك لألمـام،" الحلقات املوجودة يف السالنيك

 .فال يتحرك لألمام إال طاقة كل موجة
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 الحجر -86

 .بيان حركة جزيئات املاء يف املوجات  :الغرض

  مسطرة– حوض استحامم - بالون صغري- حبل -صخرة  :األدوات

 :الخطوات

 انفخ البالون ليصبح يف حجم ليمونة. 

  سم45( بوصة 18اربط البالون بالصخرة باستخدام حبل طوله .( 

 من املاء)  سم15( بوصة 6الستحامم بحوايل امأل حوض ا. 

 ينبغي أن يطفو البالون عىل السطح مـع . ضع الصخرة يف منتصف الحوض

يف الحبل لترتك له حرية التحرك بعيـدا عـن )  سم15(بوصة  6وجود زيادة 

 .الصخرة

  ثانيـة إلصـدار 30ّيف نهاية الحوض حرك يدك لألمام والخلف يف املـاء ملـدة 

 .موجات ماء

 حظ حركة البالون الطايفال. 

 .يتحرك البالون يف دائرة حول الصخرة الغارقة  :النتائج

ما يبدو هو أن جزيئات املاء تتحرك لألمام لكنها يف الحقيقة تتحرك ألعىل  ملاذا؟

 .وأسفل يف دائرة

حركة األجسام الطافية يف موجة  تكون يف دائـرة قطـر مـدارها مسـاو الرتفـاع 

 .املوجات
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 االرتطام -87

 بيان حركة طاقة املوجه نحو األمام  :الغرض

  بليات6 -كتاب  :األدوات

 :الخطوات

 ضع الكتاب عىل سطح مستو مثل منضدة أو أرضية. 

  بليات يف حرف الكتاب 5افتح الكتاب وضع . 

 ادفع البيل ليلتصق ببعضه واجعل املجموعة يف منتصف الكتاب. 

  مـن مجموعـة الـبيل وادفعهـا ) سـم3( بوصـة 1ضع البلية الحرة عىل بعد

 .بإبهامك بحيث تتحرك لألمام وتصطدم بالبلية األخرية يف املجموعة

والبليـة البلية التي دفعتها بإبهامك تتوقف عندما تصطدم بالبلية األخرية،  :النتائج

 .التي يف الجهة املقابلة للمجموعة تتحرك بعيدا عن املجموعة

، وعند مالمستها )طاقة حركة(هامك لها طاقة حركية البلية التي دفعتها  بإب ملاذا؟

للبلـيـة الـسـاكنة انتقـلـت الطاـقـة لـهـذه البلـيـة والـتـي ـبـدورها نقلتـهـا إىل البلـيـة 

املجاورة، وكل بلية تنقل الطاقة إىل املجاورة لها، إىل أن تسـتقبلها البليـة األخـرية 

 .ة األخرى أعاقتهاوتتحرك لألمام، وأية بلية كانت لتتحرك لألمام لوال أن البلي

تبدو جزيئات املاء متحركة لألمام لكن ما يحـدث يف الواقـع هـو أن الطاقـة 

فقط تنتقل من جزيء ماء ملا يليه، ويبقـى كـل جـزئ مـاء نسـبيا يف املكـان 

 نفسه، واملاء القريب من الشاطئ مثل البلية التي يف الطـرف يتحـرك لألمـام
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 .لعدم وجود ما يعيقه
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 التيارات -88

 .تحديد ما إذا كانت درجة الحرارة تؤثر يف حركة املاء  :رضالغ

 - فنجانان من القهـوة - كوبا رشب شفافان -صبغة طعام زرقاء اللون  :األدوات

  ثلج- سحاحة -)لرت 1( كوارت 1برطامن سعته  

 :الخطوات

  ـئ ـاء إىل أن ميتـل ـم أـضـف ـم ـى منتـصـفه ـث ـربطامن حـت ـا إىل اـل ًأـضـف ثلـج

 .الربطامن

 لفنجانني حتى ربعه باملاء املثلج املوجود يف الربطامنامأل أحد ا. 

 أضف ما يكفي من صبغة الطعام إىل املاء البارد لينتج سائل أزرق داكن. 

 امأل أحد الكوبني مباء ساخن من الصنبور. 

 امأل السحاحة باملاء البارد امللون . 

  أدخل طرف السحاحة يف املاء السـاخن يف الكـوب وأضـف بعـض قطـرات

 . امللوناملاء

 الحظ حركة املاء امللون. 

 امأل الكوب الثاين مباء بارد من الربطامن. 

  امأل الكوب املتبقي حتى ربعه مباء ساخن من الصنبور وأضف كمية كافية

 .من ملون الطعام للحصول عىل سائل أزرق داكن

  امأل السحاحة باملاء الساخن امللون. 
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 الكوب وأضف بعض قطـرات أدخل طرف السحاحة يف املاء البارد الذي يف 

 .املاء امللون الساخن

 الحظ حركة املاء امللون. 

املاء الساخن امللون يرتفع يف املاء البارد، واملاء البارد امللون يغـوص يف   :النتائج

 .املاء الساخن

  ملاذا؟

يقرتب مـن (املاء البارد ينكمش 

، واملـاء السـاخن )بعضه البعض

يبتـعــد ـعــن بعـضــه (يتـمــدد 

ـبعض ـرة )اـل ـل قـط ـذا يجـع ، وـه

املاء البارد أكرث كثافة من قطرة 

ـات  ـاء الســاخن؛ ألن الجزيـئ اـمل

ـم  ـن ـث ـل، وـم ـزا أـق ـغل حـي ًتـش

يغوص املاء البارد األكرث كثافـة، 

ـل  ـاء الســاخن األـق ـع اـمل ويرتـف

وتيارات الحمل الحراري . كثافة

ـهـي نـتـاج حرـكـة اـملـاء والـهـواء 

 .نتيجة لتغريات درجة الحرارة
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 الغاطس -89

 .تحديد كيف تؤثر الكثافة عىل حركة املاء  :الغرض

 كـوب قيـاس - ملح طعـام -)  لرت2(كوارت  2سلطانية زجاجية سعتها  :األدوات

 صبغة طعـام زرقـاء -)  مل15( ملعقة قياس عبارة عن ملعقة طعام -) مل250(

 .اللون

 :الخطوات

   باملاء) مل 200(امأل الكوب حتى ثالثة أرباعه. 

  ّمن امللح إىل املاء وقلب) مل 90( مالعق 6أضف. 

 اسكب قطرات من صبغة الطعام لجعل لون املاء أزرق داكنا جدا. 

 امأل السلطانية حتى منتصفها باملاء . 

  راقب السلطانية مـن جنبهـا وأنـت تصـب املـاء املـالح األزرق بـبطء مـن

 .جانب السلطانية

ا تحـت املـاء ًيغـوص املـاء امللـون إىل عمـق السـلطانية مكونـا أمواجـ  :النتائج

 .الشفاف الذي فوقه

  ملاذا؟

 . تيار الكثافة هو حركة املاء نتيجة اختالف كثافة املاء

مياه البحر جميعها تحتوي عىل امللـح لكـن عنـدما يخـتلط مسـطحان مائيـان 

 .ًتتحرك املياه التي بها ملح أكرث تحت املياه األخف األقل ملحا
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 املحركات -90

 .تسبب الرياح تيارات سطحيةبيان كيف   :الغرض

 . ثاقبة أوراق- ورقة قص ولصق لونها داكن -صينية خبز غري عميقة  :األدوات

  :الخطوات

 امأل الصينية باملاء. 

  دوائر من ورقة القص واللصق باستخدام ثاقبة األوراق10قص . 

 ضع الدوائر الورقية عىل سطح املاء بالقرب من الجانب األيرس للصينية. 

 ريك عىل سطح املاء حيث تطفو األوراقّوجه زف. 

 راقب حركة األوراق أثناء استمرارك يف النفخ. 

تتحرك الدوائر الورقيـة يف اتجـاه عقـارب السـاعة حـول الصـينية مـن   :النتائج

 .الخارج

 ). حركة أفقية للامء(يتسبب نفسك يف حدوث تيار سطحي  ملاذا؟

االسـتوائية عنـدما تـدفع الريـاح تبدأ التيارات السطحية عىل األرض يف املنطقة 

ًالتجارية القوية مياه املحيط يف طريقها، وتنتقل املياه بعيدا عـن املكـان الـذي 

 . بدأت منه الرياح الحركة

 والتي التيارات السطحية يف نصف الكرة الشاميل تتحرك يف اتجاه عقارب الساعة،

هم دوران يف نصف الكرة الجنويب تتحـرك عكـس اتجـاه عقـارب السـاعة، ويسـ

األرض، وتغريات درجة حرارة املحيط، واختالفـات ارتفاعـات املحـيط يف حركـة 

 .التيارات السطحية
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 امللتف -91

 .بيان تأثري دوران األرض عىل الرياح وتيارات املياه  :الغرض

  سحاحة- مسطرة – قلم رصاص - مقص -ورق قص ولصق  :األدوات

 :الخطوات

  من ورق القص واللصق)  سم20(بوصة  8قص دائرة قطرها. 

 أدخل سن القلم الرصاص يف مركز الدائرة. 

 ضع قطرة ماء عىل سطح الورقة بالقرب من القلم الرصاص. 

  امسك القلم الرصـاص بـني راحتـي يـديك ولـف القلـم الرصـاص يف اتجـاه

 .عكس عقارب الساعة

 .لساعةتدور قطرة املاء يف حركة دوامية حول الورقة يف اتجاه عقارب ا  :النتائج

 . يلقى باملاء حر الحركة إىل األمام، والورقة الدوارة تخرج من تحت املياه ملاذا؟

 . ًالرياح وتيارات املاء يف نصف الكرة الشاميل تدور ميينا  بسبب دوران األرض

مـثـل الورـقـة اـلـدوارة، تتـحـرك األرض املتحرـكـة ـمـن تـحـت الـهـواء واـملـاء ـغـري 

هام يغريان اتجاههام، ويسمى تغيري األجسـام ْامللتصقني بها مام يتسبب يف جعل

 .التجاه حركتها نتيجة دوران األرض تأثري كوريوليس
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 ما باألعىل -92

 .تحديد ما إذا كان ضغط املاء يتأثر بالحجم  :الغرض

 1 سعته  إبريق من البالستيك- قلم تحديد - رشيط الصق -مسامر كبري  :األدوات

  ورقتان-)  سم10(بوصة  4 عىل األقل  كوب ورقي طوله-)  لرت4(جالون 

 :الخطوات

 ضع كلتا الورقتني عىل حافة الطاولة. 

 ضع عالمة يف منتصف كل ورقة. 

  عىل الكوب واإلبريـق )  سم7.5(بوصة  3و )  سم2.5(بوصة  1قس ارتفاعي

 .وضع عالمة عند هذه االرتفاعات

  وصـة ب 1استخدم املسـامر لعمـل فتحـة يف الكـوب واإلبريـق عنـد عالمـة

 ).سم2.5(

 قم بتغطية كل فتحة برشيط الصق. 

  سم7.5(بوصة  3امأل كل وعاء باملاء حتى عالمة ( 

  ضع الـورقتني جنبـا إىل جنـب وضـع الوعـاءين عـىل العالمـة املوجـودة يف

 .منتصف كل ورقة

 انزع الرشيط الالصق من كل وعاء. 

 .تندفع املياه من الوعائني إىل نفس املسافة   :النتائج

ضغط املاء ناتج عن عمقـه ولـيس عـن الحجـم الكـيل للـامء، ولـذا فـإن  ملاذا؟
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يساوي القيمة نفسـها سـواء أكـان ذلـك يف ) م 2(ياردة  2ضغط املاء عىل عمق 

حامم سباحة أم محيط، فضغط املاء ناتج عن كمية املاء التـي تضـغط ألسـفل، 

 .ويزداد ضغط املاء مع العمق نتيجة لوجود املزيد من املاء باألعىل
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 الغاطسون -93

 .تحديد كيف يتغري طفو السفن الغواصة يف املحيط  :الغرض

  زبيب- مياه كربونية أو صودا -كوب رشب  :األدوات

 :الخطوات

 امأل كوب الرشب حتى ثالثة أرباعه باملاء. 

  حبات من الزبيب يف الكوب واحدة تلو األخرى5أضف . 

 انتظر وشاهد. 

، وتـدور،  عىل الزبيب، وترتفع حبات الزبيب إىل السطحتتجمع فقاعات :النتائج

 .ًوتسقط إىل قاع الكوب حيث تبدأ مزيد من الفقاعات يف االلتصاق بها مجددا

تغوص حبات الزبيب عندما يكون وزنها أكربمن قوة الطفو التـي يبـذلها  ملاذا؟

عـل السائل عليها ألعىل، وتعمل الفقاعـات الغازيـة مبثابـة بالونـات صـغرية تج

الزبيب خفيفا مبـا يكفـي ليطفـو عـىل السـطح، وعنـدما تقـل الفقاعـات عـىل 

 . السطح تغوص حبات الزبيب يف القاع إىل أن تلتصق بها فقاعات أكرث

الغواـصـات عميـقـة الـغـوص ـهـي غواـصـات لألبـحـاث يف املـحـيط تـتـيح لعـلـامء 

 . املحيطات العمل عىل أعامق بعيدة تحت سطح املحيط

 

 



219املحيطات: سابعا

 وتغوص يف املاء، كام  فعلت حبات الزبيب، عن طريق تغيـري ترتفع الغواصات

طْفوها، حيث إن غواصات أبحاث املحـيط ترتفـع عـن طريـق إطـالق سـوائل 

 .منخفضة الكثافة
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 خسارة الوزن -94

 .بيان كيف يؤثر الوزن عىل الطفو  :الغرض

زجاجة مرشوبات غري كحوليـة مصـنوعة مـن البالسـتيك، ولهـا غطـاء  :األدوات

  سحاحة زجاجية-)  لرت2(كوارت  2عتها وس

 :الخطوات

 امأل الزجاجة البالستيكية باملاء حتى يفيض. 

 ًامأل جزءا من السحاحة باملاء. 

  ألق السحاحة يف زجاجـة املـاء، وإذا غاصـت السـحاحة أخرجهـا واضـغط

 .عليها إلخراج بعض املاء

 أغلق الغطاء. 

 اضغط عىل جوانب الزجاجة بكلتا يديك. 

 وى املاء يف السحاحةالحظ مست. 

يؤدى الضغط إىل ارتفاع املاء داخل السحاحة ثم يهـبط، وعنـدما يـتم   :النتائج

رفع الضغط عن جوانب الزجاجة ينخفض مستوى املاء داخل السحاحة وتطفو 

 .السحاحة عىل السطح

الضغط عىل الزجاجة يزيد من الضغط داخلها مـام يتسـبب يف جعـل  ملاذا؟

لـسـحاحة املفتوـحـة، وـهـذه املـيـاه الزاـئـدة تزـيـد وزن اـملـاء يتـحـرك داـخـل ا

السحاحة فتغوص، ألن دفع املاء عليها ألعـىل لـيس كبـريا مبـا يكفـي لجعـل 

ـد ارتفـعـت  ـؤخرا متـكـث يف األـعـىل، وـق ـة ـم ـي أـصـبحت ثقيـل الـسـحاحة الـت
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 . السحاحة عندما قّل الوزن بسبب فقدان بعض املاء

سـحاحة، نتيجـة تغـريات الـوزن، تتحرك الغواصات ألعـىل وأسـفل يف املـاء، كال

وتغوص الغواصة عن طريق إدخال ماء يف الخزانات الجانبية وترتفع عن طريق 

 .دفع املاء إىل الخارج
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 املاء املالح -95

 .تحديد كيف يحصل املحيط عىل ملحه  :الغرض

ملعقـة قيـاس عبـارة -تـراب –ملح طعام- مرشح قهوة-كوبان ورقيان  :األدوات

 طـني - ورقـة قـص ولصـق سـوداء - قلـم رصـاص -) مـل15(عن ملعقة طعام 

  طبق–تشكيل 

 :الخطوات

  ثقوب يف قاع الكوب الورقي باستخدام سن القلم الرصاص6اثقب . 

 ضع مرشح القهوة داخل الكوب. 

  من الرتاب مع ملعقة طعام )  مل15(يف الكوب الفارغ اخلط ملعقة طعام

 .من امللح) مل 15(

  الكوب الذي فيه املرشح الورقيصب خليط الرتاب وامللح يف. 

 ضع ورقة القص واللصق السوداء عىل الطبق. 

 استخدم الطني لعمل أرجل قصرية لحمل الكوب فوق الورقة السوداء . 

  مالعق من املاء عىل خليط الرتاب وامللح3صب . 

 اترك املاء يترسب من الكوب إىل الورقة السوداء. 

 ه العمليـة بوضـع الورقـة يف اترك الورقة تجف، وميكـن زيـادة رسعـة هـذ

 .الشمس

 .تتكون بلورات بيضاء من امللح عىل الورقة السوداء  :النتائج
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أثـنـاء ـتـدفق املـيـاه يف اـلـرتاب ـيـذوب املـلـح فيـهـا ويتجـمـع ـعـىل الورـقـة  ملـاذا؟

 . السوداء

 .أثناء تبخر املاء من الورقة يتبقى امللح الجاف

رتبة، وإذا وجدت هذه  املياه طريقا يف الطبيعة تذيب مياه األمطار امللح من ال

 .إىل األنهار التي تتدفق يف املحيط فإن امللح يضاف إىل ماء املحيط
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 الهيدرومرت -96

 .بيان كيف يقاس محتوى امللح  :الغرض

ملعقـة - ملـح طعـام- طـني تشـكيل -)  لرت1( كوارت 1برطامن سعته  :األدوات

 . غطاء قلم- ) مل15(قياس عبارة عن ملعقة طعام 

 :الخطوات

 امأل الربطامن حتى ثالثة أرباعه باملاء. 

 ًضع يف غطاء القلم طينا كافيا بحيث يغوص عند وضعه يف برطامن املاء ً. 

  من امللح يف املاء وقم بالتقليب) مل 15(ضع ملعقة طعام. 

 الحظ أي تغيري يف موضع الغطاء. 

  5 كـون قـد وضـعتكل مـرة حتـى  ت) مل 15(استمر يف وضع ملعقة طعام 

 ).مل 75(مالعق 

 الحظ موضع الغطاء يف املاء بعد كل مرة تضع فيها ملعقة من امللح. 

 .يرتفع الغطاء يف املاء بإضافة املزيد من امللح  :النتائج

ْدفع املاء للغطاء نحـو األعـىل يسـمى قـوة الطفـو، وتـزداد هـذه القـوة  ملاذا؟

أقـل كثافـة مـن املـاء ) حتوي عىل ملحماء ال ي(بزيادة وزن املاء، واملاء العذب 

املالح، وبزيادة محتوى امللح يف املاء يصبح املاء أكرب كثافة وتصبح قـوة الطفـو 

 . أكرب وهي ما يرفع الغطاء أكرث يف املاء
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الغطاء الطايف يعمل مبثابة هيدرومرت، وهو أداة تستخدم لتحديد محتوى امللح 

 .املوجود يف املاء
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 لشمسيةالطاقة ا -97

درجة (تحديد كيف تؤثر الطاقة الشمسية عىل ملوحة املحيطات   :الغرض

 ).امللوحة

 كيس بالستيك كبري مبا يكفـي لوضـع - سلطانية صغرية-رشيط الصق  :األدوات

 . ملح طعام-السلطانية فيه 

 :الخطوات

  

 قم بتغطية قاع السلطانية بطبقة رقيقة من امللح. 

  باملاء، وقم بالتقليبامأل السلطانية حتى منتصفها. 

 ضع السلطانية داخل الكيس البالستييك وأغلق فوهته بالرشيط الالصق. 

 ضع الكيس يف أشعة الشمس املبارشة. 

  ساعة افتح الكيس، واملس السائل املتجمع عىل البالستيك بإصبعك، 24بعد 

 .وتذوق السائل

 احتوائـه ال تتذوق أي يشء يف املعمل ما مل تكن متأكدا من عـدم: مالحظة 

 . عىل مواد كيميائية ضارة

 هذه التجربة آمنة فليس بها سوى املاء وملح الطعام. 

 .السائل املوجود يف الكيس طعمه مثل املاء  :النتائج
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مير الضوء القادم من الشمس يف البالستيك الشفاف، فيسخن سطح املـاء  ملاذا؟

 .  ملياه ويتبقى امللحاملالح يف السلطانية كام يفعل يف سطح املحيط، فتتبخر ا

يتكثف املاء املتبخر يف الكيس عىل جانب البالستيك لتكوين قطـرات مـن املـاء 

النقي، ومياه املحيط التي تتبخـر يف النهايـة تتسـاقط عـىل هيئـة أمطـار عـىل 

األرض، ويذوب امللح املوجود يف الرتبة يف املـاء أثنـاء جريانـه يف األرض، وتجـد 

 املحيط عن طريق الروافد، والجداول، واألنهار ومن ثم املياه طريق العودة إىل

 .تضيف املزيد من امللح إىل ماء البحر املالح
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 الطافيات -98

 .بيان كيف يحافظ الثلج املتمدد عىل حياة األحياء املائية  :الغرض

  مكعب من الثلج-) لرت2( كوارت 2سلطانية ماء سعتها  :األدوات

 :الخطوات

 من الثلج يف سلطانية املاءًضع مكعبا . 

 الحظ موضع الثلج يف املاء. 

 .يطفو الثلج عىل سطح املاء  :النتائج

تبدأ املياه يف االنكامش عند التربيد مثل كل املواد، لكـن إذا اسـتمرت يف   ملاذا؟

االنكامش ستغوص مكعبات الثلج الضخمة، وتتكدس يف قاع املسطحات املائية، 

 املائيـة، لـذا فـإن املـاء ال يسـتمر يف االنكـامش، وعـىل فتتسبب يف قتل األحياء

) درجة مئويـة 4( فهرنهيت 39.2عكس املواد األخرى، يبدأ يف التمدد عند درجة 

مام يجعلها أخف من املاء السائل، فتطفو كتل الجليد الكبرية عىل سـطح املـاء 

 . حتى أنها تعمل مبثابة عوازل ملياه التي تحتها

زة للـامء رائعـة جـدا، فالحيـاة بالوجـه الـذي نعرفـه عـىل هذه الخاصية املميـ

الكوكب كانت لتـزول إذا كـان سـلوك املـاء غـري ذلـك؛ كانـت البحـار لتتجمـد 

 .متسببة يف قتل األحياء املائية، والبحر املتجمد كان سيقلل درجة حرارة الهواء
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 التربيد الفائق -99

 . القطبنيتحديد سبب عدم تجمد املحيط عند  :الغرض

ملعقة قياس عبارة عن ملعقـة طعـام - ملح طعام-كوبا رشب ورقيان  :األدوات

  مجمد- قلم تحديد -)  مل15(

 :الخطوات

 امأل كال الكوبني حتى منتصفهام باملاء. 

  من امللح يف أحد كويب املاء)  مل15(قم بإذابة ملعقة طعام. 

    اكتب حرفsعىل الكوب الذي به ملح . 

 ني يف املجمدضع كال الكوب. 

  ساعة24الحظ الكوب بعد . 

 .املاء املالح مل يتجمد  :النتائج

، لكن املاء املذاب فيـه )صفر مئوية( فهرنهيت 32يتجمد املاء عند درجة  ملاذا؟

ّملح يتجمد عند درجة حرارة أقل، وكلام زادت كمية امللح املذاب قلت درجـة 

ح املذاب مينع جزيئات املـاء مـن الحرارة الالزمة لتجميد املحلول، حيث إن املل

 . االرتباط معا لتكوين بلورات الثلج

ميكن ملياه املحيط املالحة أن تتجمد عندما تنخفض درجة الحـرارة مبـا يكفـي، 

وهي بالفعل تفعل ذلك، وعند تكون كتل من الثلج عند القطبني يتبقـى امللـح 

جد مياه سائلة عند يف املاء مام يجعلها أكرث ملوحة، وأصعب تجمدا ومن ثم تو

 .درجات حرارة أقل من الصفر
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 !االنسكاب  -100

 .تحديد كيف يؤثر شكل الشاطئ عىل ارتفاع  املد والجذر  :الغرض

 صينية بيتـزا - صينية خبز دائرية الشكل -صينية خبز مربعة الشكل  :األدوات

  مصدر مياه خارجي-

 :الخطوات

 هذا النشاط يجرى خارج املنزل: ملحوظة. 

 امأل كل وعاء إىل أن يفيض باملاء. 

 ًاخرت صينية واحدة يف كل مرة ورس لألمام ممسكا بها أمامك. 

تنسكب املياه من الصينية املربعة أرسع مـن انسـكابها مـن الصـينية   :النتائج

 .الدائرية أو صينية البيتزا

اعـه ْاملد والجزر هو ارتفاع وانخفاض مياه املحيطات، واملحيط كله من ق ملاذا؟

إىل سطحه يتأثر بذلك، واالختالف بني االرتفـاع واالنخفـاض ال يالحـظ إال عـىل 

 . طول الشواطئ

األوعية متثل شواطئ ذات أشكال مختلفة، فصينية البيتزا لهـا جانـب مـنخفض 

ًقليل االنحدار، أما الصينية املربعـة فلهـا شـكل أقـل انتظامـا مقارنـة باألوعيـة 

 .الدائرية

لشواطئ املنخفضة قليلة االنحـدار يتحـرك للـداخل والخـارج املد والجزر عىل ا

ّمع تغريات بسيطة، أما املد والجزر العاليان علوا كبريا فتحدث عـىل الشـواطئ 

 . التي لها أشكال أقل انتظاما
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أثناء املد والجـزر )  مرت30( قدم 42يرتفع خليج فندي يف نوفا سكوتيا ليصل إىل 

 .العاليني
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 املد والجزر -101

 .ُتحديد تأثري القوة املركزية عىل املد والجزر  :لغرضا

 . قلم رصاص- كوب قياس -حبل- كوب رشب من الورق-مسطرة  :األدوات

 :الخطوات

  

  استخدم سن القلم الرصاص لعمل فتحتني متقابلتني تحت الحلقة العلويـة

 .للكوب الورقي

  يف هذين الثقبني) سم 60( بوصة 24اربط نهايتي حبل طوله 

 الكوب حتى منتصفه باملاءامأل . 

 امسك الحبل وقم بلف الكوب يف دائرة أفقية فوق رأسك عدة مرات. 

 قد ترغب يف إجراء هذه التجربة خارج املنزل: مالحظة. 

 .ينقلب الكوب عىل جنبه إال أن املاء يبقى يف الكوب وهو يدور  :النتائج

 عىل جانب األرض ْقوى جذب القمر تتسبب يف جعل مياه املحيط تنبعج ملاذا؟

 . املواجه للقمر

هـنـاك انبعاـجـة أـخـرى لـلـامء عـنـد جاـنـب األرض البعـيـد ـعـن القـمـر، وـهـذه 

ًاالنبعاجة الثانية تنتج جزئيا من دوران األرض، فالدوران ينـتج عنـه قـوة طـرد 

مركزية تتسبب يف جعل الجسم الذي يدور مائال إىل االبتعاد عـن املركـز الـذي 

 .يدور حوله
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ء الذي يف الكـوب نحـو الخـارج بسـبب قـوة الطـرد املركزيـة، لكـن يتحرك املا

 . الكوب الورقي مينعها من الطريان

ينتج عن دوران األرض حول الشمس قـوة طـرد مركزيـة، ودوران األرض حـول 

محورها يسهم يف هذه القوة، ونتيجة هذا الدوران هو بروز مياه املحيط عـىل 

ُملاء السطحي مينع من الدوران يف الفضـاء األرض، وهو ما يسمى باملد العايل، فا

 .بسبب قوة جذب األرض
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 قاموس املصطلحات

 

 .تعرية السطح عن طريق فعل تجليخ مثل تحريك الرمل:الكشط

 .أداة تستخدم لقياس رسعة الرياح:  مقياس شدة الرياح

 .طبقة الهواء املوجودة فوق سطح األرض: الغالف الجوي

 .أداة تستخدم لقياس ضغط الهواء: ومرتبار

املوجـودة بـالقرب مـن ) كربونات الكالسـيوم(رواسب الحجر الجريي :  كاليش

 .سطح األرض أو عليه

 .نقطة عىل الجسم يتزن عندها: مركز الثقل

 .قوة تحرك الجسم الدوار بعيدا عن مركز الدوران :قوة الطرد املركزية

 .غرية يف السامءكتلة من قطرات املطر الص:  سحابة

 .قوى من اتجاهات متقابلة : الضغط

 .تحول الغاز إىل سائل وهي عملية تتطلب فقدان طاقة: التكثيف

 .يقرتب من بعضه البعض: ينكمش
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 .االنحراف يف حركة األجسام نتيجة دوران األرض: تأثري كوريوليس

 .تدفق مياه متحركة أو هواء متحرك:تيار

 .هواءرطوبة متكثفة بفعل ال: ندى

 .درجة الحرارة التي يتكثف عندها بخار املاء املوجود يف الهواء: نقطة الندى

الصخور التي (أعمدة رأسية من الصهارة داخلة يف عمق الصخر : الجيب النافذ

 ).تكون قرشة األرض

 .التحرر املغناطييس الحادث بفعل دوران األرض:نظرية الدينامو

 .التآكل: التعرية

 .ائل إىل غاز، وهي عملية تتطلب اكتساب طاقةتحول الس: التبخر

 .يتباعد عن بعضه البعض: يتمدد

 ْثني طبقات الصخور: الطية

 .أي طباعة أو أثر لكائنات حية من العصور الجيولوجية املاضية: الحفريات

بلـورات ثلـج ريشـية تتكـون عنـدما يتسـامى بخـار املـاء؛ أي يتحـول : الصقيع

 .مبارشة من غاز إىل صلب

 شق يف األرض عىل شكل قمع: ماء حارنبع 

 .كتلة كبرية من الثلج تتحرك برسعة: األنهار الجليدية

 .آلة تستخدم لقياس كثافة السوائل: هيدرومرت

 .استخدام تيارات مياه قوية الستخراج املعادن: التعدين الهيدرولييك
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 املياه املوجودة عىل سطح األرض: هيدروسفري 

 جهاز يستخدم لقياس الرطوبة: )رتالهيدروم(مقياس الرطوبة 

 ).الصخور املنصهرة(صخور تكونت من الصهارة : الصخر الناري

 .الحركة املتساوية للقرشة األرضية ألعىل وأسفل: توازن القرشة األرضية

 طاقة الحركة: الطاقة الحركية

 .صهارة متصلبة عىل شكل قبة تكونت بني طبقات الصخور: الكوليث

 .صخور سائلة وصلت لسطح األرض: الحمم الربكانية

 .وميض من الكهرباء عن طريق الغالف الجوي :الربق

 .معدن يتكون من كربونات الكالسيوم:الحجر الجريي

 .الجزء الصلب من األرض:  اليابسة

 .صخور سائلة تحت سطح األرض: الصهارة

 .مجال قوة حول املغناطيس ناتج عن حركة اإللكرتونات :املجال املغناطييس

 .الطبقة الوسطى من األرض موجودة تحت القرشة األرضية العلوية :لوشاحا

 الكيميائية صخور تغريت بفعل الحرارة، أوالضغط، أو التفاعالت :الصخور املتحولة

 .أو كل ذلك

 سلسـلة جبـال يف قـاع املحـيط منهـا تتصـاعد الصـهارة :أعراف املحـيط األطـليس

 .وتتسبب يف متدد قاع البحر
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 .آلة تستخدم لتحديد اتجاه الرياح يف الهواء العلوي : السحابمقياس رسعة 

 .صخور بها محتوى معدين كاف يجعل استخراجها مربحا :خام

 .جسيامت معدنية تكون طبقة فوق الصخور :خام غريني

 .تغري بطيء أو ميل يف اتجاه محور األرض :السبق

ة درجتي حرارة أداة تستخدم لقياس الرطوبة عن طريق مقارن :مقياس الرطوبة

 .بصيلة ترمومرت رطبة وأخرى جافة

موجات زلزالية رسيعـة تتحـرك، مثـل موجـات الصـوت، كموجـات  :Pموجات 

 .ضغط، وهذه املوجات ميكنها االنتقال يف املواد السائلة والصلبة

 .موجات تصدرها شحنات كهربية وتنتقل برسعة الضوء :موجات راديوية

 .اتجة من ذوبان الثلج تحت ضغط تجمد املياه الن :تكتيل الجليد

 .يتحرك حول نقطة مركزية كدوران األرض حول الشمس :يدور

 .دوران الجسم حول محوره مثل دوران العجلة :يدور حول نفسه

 .تراكم الرمل اللني يف شكل كومة بفعل الرياح :كثبان رملية

 .صخور مكونة من طبقات من الرواسب التي التصقت معا :صخور رسوبية

 .تسجيل مكتوب من جهاز قياس الزالزل :طط قياس الزالزلمخ

صحيفة رقيقة من الصهارة املتصلبة موجودة بني طبقات الصخور  :جيب بركاين

 .الرسوبية
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  .الطاقة القادمة من الشمس: طاقة شمسية

 .اضطراب كهريب يف الهواء :الكهرباء الساكنة

 أو يتحـول الصـلب إىل يحدث عندما يتحول الغاز مبـارشة إىل صـلب :التسامي

الصـقيع، والجليـد : غاز، دون املرور بالحالة السـائلة ومـن أمثلـة ذلـك

 .الجاف، وكرات العث

موجات زلزالية تحرك جسـيامت األرض ألعـىل وأسـفل أثنـاء تحـرك  :Sموجات 

 .املوجة ال ميكنها االنتقال خالل املواد الصلبة. موجة الطاقة لألمام

 .قوة متديد أو جذب  :الشد

 .أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة :ترمومرت

واء أثنـاء مـرور الـربق يف لـلــهضوضاء عالية يسببها االنضغاط الرسيـع  :الرعد

 .الغالف الجوي

 .ارتفاع وانخفاض مياه املحيط  نتيجة قوى جاذبية  :املد والجزر

 .السطح العلوي للرتبة وهو غني باملغذيات واملعادن :الرتبة الزراعية

موجات تحرك املواد ألعىل وأسفل أثناء تحرك طاقة املوجـة :ت مستعرضةموجا

 .لألمام

 .وديان عميقة جدا يف املحيط : أخدود

 جبل يخرج من فتحاته بخار، ورماد وصخور منصهرة : بركان

 .حركة الهواء :رياح
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