


هناك خمس موارد طبيعية رئيسية على

االرض وهي المعادن واألحافير والوقود 

.االحفوري والهواء والماء

ويمكن المحافظة على الموارد غير 

م المتجددة بترشيد االستهالك فيها وعد

اهدارها ، أما المصادر المتجددة فيجب 

تها أيضا ترشيد استهالكها كما يجب حماي

من التلوث





.ألن جميع الصخور تتكون من معادن مختلفة





األجزاء الملونة من الصخور مكونة من مواد مختلفة وكل 

.جزء له خصائص مختلفة عن باقي األجزاء األخرى

.أنها تتكون من معادن مختلفة وكل معدن له خصائصه المميزة له

 يمكن أن أبحث من خالل المراجع أو اإلنترنت عن صخور

.وخصائصها الفيزيائية

اد أقارن الخصائص الفيزيائية مثل اللون للصخر بعينات من مو

معروفة حتى أستطيع معرفة مكونات الصخرة





.الفلسبار أعلى قساوة من السليكا



أالحظ أوال لون المعدن.

بما أن الكثير من المعادن لها نفس اللون فيجب مالحظة خواص اخرى.

أحدد حكاكة المعدن.

أقارن بين اللون والحكاكة والبريق.

استخدم جدول خصائص المعادن للتعرف على المعدن.

ألن يمكن أن تشترك المعادن في 

دنان خاصية أو أكثر ولكن ال يتشابه مع

.في خصائصهما كلها





.الخفاف أقل وزنًا من الجرانيت

ر ال تطفو الصخرتان بل يطفو الصخ

.رةاألقل وزناً الحتوائه على مسام كثي

خر يطفو صخر الخفاف، بينما ال يطفو ص

.الجرانيت

.احتواء الصخر على مسام



تتكون الصخور الرسوبية من رواسب 

تراصت وتماسكت ومضى عليها ماليين 

.السنين قبل أن تكون صخًرا

ال يمكننا مشاهدة تكون الصخور ال؛

ن الرسوبية ألنه يتكون على مدى ماليي

.السنوات





عندما يكون الصخر صلب ويستطيع مقاومة عوامل 

ل التجوية والتعرية فيستخدم  في بناء المنشآت مث

.الجرانيت

ناء تستخدم كثير من أنواع الصخور في أغراض الب

:مثل

عرية يستخدم بسبب مقاومته لعوامل الت:الجرانيت

.والتجوية يستخدم في بناء المنشآت كالمدارس

و يستخدم في صناعة األسمنت أ:الحجر الجيري

.مواد البناء األخرى

ة بسبب قوته وجماله يستخدم في صناع:الرخام

.البالط واألعمدة الحجرية ومواقد النار



.الصخور المتحولة

تبرد الصخور المنصهرة سواء في باطن

األرض أو على سطحها ببطيء

خر تتكون حبيبات معادن كبيرة تعطي الص

.نسيجا خشناً 

.أتوقع أن أجد األحافير في الصخور الرسوبية



ألن الصخور تختلف أنواعها باختالف طرائق 

.تكوينها واختالف المعادن المكونة لها

.عينة11= 3÷ 33= عدد العينات من كل نوع 





.الشكل الكروي يختفي والضغط عليها جعلها مسطحة وتتغير أبعاد الطول والعرض

.بعد الضغط عليها تتسطح فيزداد العرض ويقل الطول

غط المرتفع يتشابه النموذج ألن الصخور المتحولة تتكون بنفس الطريقة فالحرارة والض

.تحت سطح األرض ينتج صخور متحولة لها خصائص مختلفة عن الصخر األصلي

.يؤدى عصر الحبيبات من الجانب إلى تغير األبعاد مرة أخرى فيزداد طول الحبيبات ويقل عرضها



.نعم الماء دائم الحركة ويتجمع في البرك والمستنقعات الجليديات واألرض والمناطق القطبية



ت ينساب الماء في كوب الحصى بسرعة أكبر لوجود فراغا

.هوائية أكثر من التربة

.الصخور يتخللها الماء بسرعة أكبر

يتخلل ماء المطر من خالل الفراغات الهوائية في التربة 

.والحصى وكلما كثرت الفراغات كان التخلل أسرع

.تدعم التربة نمو النبات لكونها تحتفظ بالماء أكثر من الحصى



.التربة تحتفظ بالماء أكثر من الحصى:فرضيتي هي

في النشاط السابق ولكن مع وضع الكوب فوق 2و1أكرر الخطوات 

.وعاء مدرج

ة أحسب كمية الماء التي تسربت في الوعاء المدرج ومنها أحسب كمي

.الماء التي احتفظت بها التربة

.أكرر الخطوات السابقة ولكن باستخدام الحصى بدال من التربة

حتفظت أقارن بين كمية الماء التي احتفظت بها التربة وكمية الماء التي ا

.بها الصخور

.التربة تحتفظ بالماء أكثر من الحصى:أستنتج أن





في باطن األرض والبحيرات والخزانات المائية 

.واألنهار والجليديات

.عن طريق تحليته بالتقطير

بة تنفذ المياه من خالل طبقة التر

والصخور التي تسمح بتسرب 

الماء إلى خزان المياه الجوفية 

والذي يليه طبقة من الصخور 

.الصلبة التي ال تنفذ الماء



حتوي يعني االختالف في الكتلة أن التفاح ي

.على ماء عند تبخره يقل وزن التفاح

.أستخدم ثمار أخرى مثل الفراولة والبرتقال

.تحتوي النباتات على نسبة من وزنها ماء



ن يتم ضخ المياه من اآلبار ومعالجتها للتخلص م

إلى البكتريا أو المواد الضارة وبعد ذلك يتم ضخها

.المواطنين عبر األنابيب

ألنها تحتوي على بكتريا وكيماويات 

مما يسبب األمراض التي قد تؤدي، ضارة

.إلى الـوفاة





اعد يستعان بالري لتزويد المحاصيل بالماء مما يس

كون النبات على النمو في فترات الجفاف أو عندما ت

مصادر المياه بعيدة عن المزروعات مثل الجداول 

.واألنهار

تلفة يستفيد الناس من السدود والعيون بطرق مخ

مي حجز المياه الزائدة أثناء الفيضان مما يح: منها

البالد واألراضي الزراعية من خطر الغرق وكذلك

–توفير المياه واستخدمها في أوقات الجفاف 
تبر وتع-استخدام هذه السدود في توليد الكهرباء 

ن السدود وسيلة جيده لتجميع مياه األمطار بدل م

إهدارها



الري

.عدم اإلسراف في استخدام الماء

الزراعة والصناعة وإغالق الصنبور بعد أعطال 

.الصنابير والمغاسل

.المحافظة على الماء

تساعد حرارة الشمس على تبخير مياه 

المحيطات تاركة وراءها األمالح يتكاثف 

.بخار الماء ويحدث الهطول



ذب يوجد الماء المالح في البحار والمحيطات ويحصل الناس على الماء الع

د من مصادر عديدة منها مياه األنهار والبحيرات والمياه الجوفية والسدو

ويستعمل الناس الماء ألغراض عديدة منها أغراض . والعيون واآلبار

ي شخصية مثل الشرب واالستحمام والوضوء وغيره كما يستعمل في ر

وقد . األراضى ويستعمل أيضاً في الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية

ف يستعمل الناس الماء بغرض الترفيه مثل رياضه السباحة والتجدي

.والصيد

365× لترات 3= كمية الماء المتسرب 

.لتر1095= لتر 1= 





.الصخور المتحولة

.موارد األرض

الري

المياه الجوفية

.المعدن

.الصخور النارية



خور يتكون الصخر المتحول بفعل تعرض الص

اطن النارية للضغط والحرارة الشديدين في ب

.األرض

يعالج الماء أوال قبل استخدامه في محطات 

الماء أوالً التنقية ليصبح الماء نقيا ونظيفا فيمر

على مرشح ليزيل منه األوساخ واألجسام 

جسام الكبيرة ثم يضاف إليه الكيماويات لقتل األ

.الضارة

عند استخدام األسمدة الكيماوية تختلط مياه الري

كمية بهذه األسمدة ويستهلك النبات بعضها ويتبقى

رب من المياه الملوثة باألسمدة الكيماوية والتي تتس

.ةمن خالل الصخور والتربة لتكوين المياه الجوفي

ألن عندما تتعرض الصخورعبارة صحيحة؛

للحرارة والضغط في باطن األرض تنتج 

.صخور متحولة لها خصائص جديدة

ألنه قد توجد معادن عبارة خاطئة؛ 

.مختلفة لها نفس اللون

ألن هذه المياه يمكن تنقيتها عبارة خاطئة؛ 

.ةوإعادة تدويرها واستخدامها في أغراض مختلف



ألن هذه المياه قد يكون تسرب عبارة خاطئة؛

إليها بعض األمالح من التربة أو تسرب إليها 

بعض المواد الضارة ولذلك تحلل هذه المياه 

.باستمرار

.موارد األرض هي الماء والصخور والمعادن

يمكن الحفاظ على الماء والموارد غير المتجددة منها مثل 

:الصخور والمعادن بالطرق التالية

.إعادة االستخدام–إعادة التدوير –ترشيد االستهالك 





.تربة وصخور لها فراغات تسمح بتسرب الماء ألسفل

ألنها صخور صلبة ال تنفذ الماء كما أن تخزن

المياه الجوفية في الطبقة ج في الفراغات 

.والشقوق بين الصخور تحت سطح األرض

مياه قد يتم البحث عن مصادر بديلة مثل تجميع

األمطار حتى وأن قلت أو تحلية مياه البحر 

تخدام وترشيد استهالك المياه الجوفية عند االس

ي الشخصي لها وعند الري نستخدم طريقة الر

.اءبالتنقيط ألنها توفر كميات كبيرة من الم


















































