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  القدس منطقة يف سباحة بركة قامةإ
 

  مللمعلّ 
  

 

    املهمة وصف   .1
 باقامة يرغبون البلدة هذه سكان. بعناية منظمة جديدة بلدة القدس جبال منطقة يف اقيمت  

 ببالط بالربكة احمليطة األرض تبليط قرروا التكاليف يف التوفري اجل من. فيها سباحة بركة
    .هماسكن منطقة يف ةاملوجود روالصخ من وعنصم
 من: بالربكة احمليطة االرض لتبليط املناسب الصخر اختيار يف املساعدة تقدمي الطالب على جيب  

 يتجولون الذين احلفاة االشخاص عليه يسري بالط الختيار مبعايري التفكري عليهم ،أوىل جهة
 وفحص ةاملنطق يف متوفرة صخور ةأي فساراالست عليهم اخرى، جهة ومن ربكة،ال حول
اية يف. اصفا خور بني من خيتاروا ان عليهم االمرخر القدس منطقة يف املوجودة الصالص 
  .الربكة حميط لتبليط مالءمة األكثر

  
  
    املهمة يف ستخترب اليت املهارات  . 2

 ت وترمجتها معلوماادجيإ 
 م معلومات يف جدولتنظي 
 تعليل 
 سب تعليماتحبإجراء جتربة  
 استنتاجات 
  التصميمعملية 
 متييز يف رسم: تعريف 
 إخبار عن نتائج جتربة 
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  ا املهمة ترتبط املنهاج يف مواضيع .3
  :األرضية والكون الكرة –موضوع مركزي 

 )4.7( االرضية الكرة قشرة يف مواد 
  )4.7.1( اصفا سبحب الصخور تصنيف ،الصخور معرفة 
  منتجات إلنتاج صخورالمن  مصدرها اليت الطبيعية املوارد استغالل -     

  
    :االنسان صنع من عامل – موضوع مركزي

  )2.4 (تكنولوجية سريورة يف مراحل 
 )2.4.1( الستعماالا يف البناء املواد صفاتفحص مالءمة  

  
  :طاقةالوواد امل -موضوع مركزي 

 )1.5( ا تصنيفها واستعماالاصفامعرفة مواد،  
  
    نوع البنود يف املهمة  . 4

   مفتوحةيةمكالاسئلة  
  فتاحمب االستعانةب) باملهمة مرفقة( صخور خارطة قراءة 
 ملهمةبا رفقم بسيط صخور دليل حسب خورص تعريف 

  
    اجليل  . 5

  ابعالر -  الثالثّ وفصف  
  
      املطلوب العمل طبيعة  . 6

  ومجاعي فردي عمل  
  
    املهمة مدة  . 7

  دقيقة 60  
  
    أساسي نشاط  . 8

  خارطة قراءة صخور، تعريف جدول، تعبئة اسئلة، على االجابة  
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    مساعدة مواد  . 9

   :الطالب طاوالت على املوجودة الصخور لتعريف مواد  
      4 ،3 ،2 ،1 باالرقام اليها يشار ودولوميت، صوان ،يةجري ،كريتون :صخور  -  
  مسمار ،%6 ملحي حامض مكربة، عدسة  -       

   ومرباة ممحاة رصاص، قلم  -  
    لونةم رصاص اقالم  -  
 العيون او االيدي لغسل املكان من مقربة على ماء حنفية تتوفر ان املهم من : مالحظة  

  .الضرورة عند    
  

    ةتوقّعم ائية نتيجة . 10
  اسئلة عن اجابات  

  
    تمريرال طريقة . 11

 الصخور فلتعري املطلوبة املواد اعداد املعلم على يتوجب ،الطالب على املهمة توزيع قبل  
: حسب الترتيب التايل الصخورجيب اإلهتمام بترقيم كلّ واحدة من . الطاوالت على هاووضع
   .4 – صوان، 3 – دولوميت، 2 – كريتون، 1 –جري 

 اىل الطالب انتباه ولفت املكان، من مقربة على ماء حنفية وجود من التأكد أيضاعلى املعلّم   
 امضاحل ملس بعد العيون ملس عدم: مثال (اداملو باستعمال يتعلق ما كل يف ماناأل تعليمات

  ).لحيامل
    
جيلس .  طالب4 يف كلّ واحدة منها، ، يتوزع الصف إىل جمموعاتالصخورمن أجل تعريف       

خورعليها ضعت أعضاء كلّ جمموعة جبانب طاولة وعريفالصكلّ واحد .  وأدوات مساعدة للت
  . األربعةالصخورمن بني  حدةوامن أعضاء اموعة يعرف بنفسه صخرة 

  
 طالب كلّ يعرف) 4 السؤال يف (ذلك بعد.  1-3 االسئلة عن بصورة مستقلّة الطالب جييب  

 هذه منو ة،الصخر على احلامض قطرات بعض بتنقيط املعلم يقوم (حصل عليها اليت ةالصخر
يتوجب  .)الصخور دليل يف الواردة التعليمات حسب العمل الطالب يتابع فصاعدا، املرحلة

  .ة الّيت يعرفها يف املكان املخصص لذلكالصخر أن كلّ طالب كتب رقم  منعلى املعلّم التأكُد
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 جمموعة بينهم فيما يتقامسون الذين ،اموعة اعضاء أربعة كلّ ينتهي ان بعد – 5 سؤال  
 اموعة اعضاء يباق على طالب كل يقرأ ايديهم، بني املوجودة الصخور تعريف من ،الصخور
  .اجلدول يف املالئم املكان يف التفاصيل ونيكتبومن مثّ  ا،صفاو عرفها اليت ةالصخر اسم

  
  .املهمة ااء حىت مستقلة بصورة العمل الطالب يواصل اجلدول، تعبئة من االنتهاء بعد  

  
  :اتمالحظ  

 دليل(  املهمة يف اردالو الصخور دليل بواسطة العمل جييدون الطالب ان من التأكد جيب .1
  ).ثنائي

كذلك من املهم أن يكون . جيب تنظيف الصخور من األوساخ قبل بداية العمل .2
ا حىت اليفور باحلامض امللحيا وليس كلسيإذا مل يكن هناك دولوميت . الدولوميت خالص

خالص، جيب االنتباه إىل أن الفوران يف صخرة الدولوميت أضعف منه يف صخرة اجلري، 
 .ولذلك فهو أكثر مالءمة من اجلري لتبليط حميط الربكة

طالب  كلّ –إذا كان هنالك عدد كاف من الصخور، ميكن حتويل املهمة إىل مهمة فردية  .3
يف هذه احلالة، على املعلّم أن ينتبه إىل أن يكون مع كلّ طالب . يعرف بنفسه أربع صخور

رقة واحدة، وعليه أن يشرح للصف أنه وليس و) 4سؤال (أربع أوراق من دليل الصخور 
 الّيت  األربع على كلّ طالب أن يعبئ بنفسه تفاصيل الصخور،5يف اجلدول يف سؤال 

   .عرفها
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  أسئلة مقابل  مهارات  جدول

  

  مهارات  أسئلة

   وترمجتها يف خريطة معلوماتادجيإ  3 – 1

   جتربة حبسب تعليماتإجراء  4

   بياينّيف رسممتييز : تعريف  4

  إخبار عن نتائج جتربة  5

  تنظيم معلومات يف جدول  6، 5

   املُنتجصفاتمتييز : التصميمعملية   6

  اتإستنتاج  6

  تعليل  8، 6

  اختيار احللّ األفضل: التصميمعملية   8، 7



باحة يف منطقة القدساقامة بركة س  - 64 -   

القدس منطقة يف سباحة بركة اقامة  

 

    
      

  إجابات 
  
  
 بركة باقامة يرغبون البلدة هذه سكان. بعناية منظمة جديدة بلدة القدس جبال منطقة يف قيمتأُ

 من مصنوع ببالط بالربكة احمليطة األرض تبليط قرروا التكاليف يف التوفري اجل من. فيها سباحة
 مسافات من صخور احضار إىل كانسال يضطر لن وبذلك. القدس منطقة يف املوجودة الصخور
 ما يقرروا ان يف السكان مساعدة هويف هذه املهمة  منك لوباملط. النقل يفرمصا وسيوفرون ،بعيدة
  .بالربكة احمليطة األرض تبليط يف يستعمل بالط العداد مالءمة األكثر الصخر هو
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  الصخور خارطة: أ قسم
  
  .1-3 االسئلة لىع بجأو التالية اخلارطة لتأم
  .باخلارطة املرفق باملفتاح ناستع
   .البالد يف الصخور نتشارال فقط يةجزئ معطيات اخلارطة تعرض

  
  
  
  
  

  البحر 
 املتوسط

 ارية

 حيفا

 تل أبيب

 القدس

 بئر السبع

 البحر امليت

 إيالت

 هضبة
 اجلوالن

 حبرية طربية

    :مفتاح
  دولوميت
   غرانيت
  كركار
  صوان
  بازلت
   كريتون

 جري 
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  .2 الصفحة يف الصخور خارطة حسب 1-3 االسئلة لىع بجأ
  
     :القدس جبال منطقة يف املوجودة الصخور أنواع هي ما اكتب  .1

  يةجير ،كيرتون صوان، دولوميت،  

        
    
 يف اخرى منطقة يف موجود لكنه القدس، منطقة يف موجود غري صخر لنوع اامس اكتب  . أ  .2

    :  البالد  
    يتنغرا كركار، بازلت،: التالية الصخور احد    

     
     ؟الصخر من نوعال هذا يوجد البالد من منطقة أي يف  .ب  
     في منطقة او ،)كركار (ابيب تلمنطقة /   ةنهاري  في منطقةاو ،)بازلت (الجوالن هضبة    

  )غرانيت( ايالت             
  

مكان ق في بند ب إلى عليه أن يتطر صخر واحد،  نوعلب في بند أ أكثر مناّ كتب الطإذا: مالحظة  
  . الّتي كتبها من أجل أن يحصل على عالمة كاملةجميع الصخور

  
  
  كركار أو جير      : يف البالدمنطقتني خمتلفتني  يفموجود صخر نوع كتب اسمأ  .  أ   .3

    
   من الصخر؟أي املناطق ينوجد هذا النوع يف  .ب  
  . أبيب– في منطقة نهاريا وفي منطقة تل – كركار    
   . في منطقة القدس وفي منطقة إيالت–جير     
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  الصخور تعريف: ب قسم
  
    .صفاا حسب الصخور انواع خمتلف على التعرف من الصخور دليل نككّمي

  .ومسمار مكربة ةعدس ،4 أو 3 ،2 ،1 برقم اليه يشار نوع واحد من الصخور امامك
 اجل من الصخور دليل يف الواردة التعليمات  على الصخرة، تتبعملحي حامض بعد أن يقطّر املعلّم

   .الصخر م هذااس اكتشاف
  
       اجلريية الصخور دليل  .4

  :الصخر فحص عملية يف هاتبعت الذي املسار إىل االمحر باللون رأش  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يفالصخريفورهل
 احلامض؟

 ؟ بالظفرالصخريخدشهل 

 ونعم ،يفور ال
 بالظفر دشيخ
   خزف= 

الصخريخدشهل
  مبسمار؟

بالظفر، يخدش ال ،يفورال
 ناصو = مبسمار يخدشوال

بالظفر،يخدشال،يفورال
 ولونه مبسمار يخدش نعم
  دولوميت =  فاتح

من الصخرهل يتكون 
 حبيبات؟

 

 ويتكونيفور
 حبيبات من
 كركار =

 
 

 يخدشهل 
   بالظفر؟الصخر

 ال ،يفور نعم
  ،بالظفر يخدش

 من يتكون الو
  جري = حبيبات

  ،يفور نعم
 يخدش نعم

 الو ،بالظفر
 حبيبات من يتكون

  كريتون= 

 ال  نعم

 نعم ال

 نعم ال

 نعم  ال

 نعم ال

1 
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     كريتونال صخور دليل  .4
  :الصخر فحص عملية يف هاتبعت الذي املسار إىل االمحر باللون أشر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يفالصخريفورهل
 احلامض؟

 ؟ بالظفرالصخر يخدشهل 

 ونعم ،يفورال
 بالظفر يخدش

   خزف= 

الصخريخدشهل
  مبسمار؟

 بالظفر، يخدش ال،يفورال
  ناصو = مبسمار يخدش وال

بالظفر،يخدشال،يفورال
 ولونه مبسمار يخدش نعم
  دولوميت =  فاتح

منالصخرهل يتكون 
 حبيبات؟

 

ويتكونيفور
 حبيبات من
 كركار =

 
 

 يخدشهل 
   بالظفر؟الصخر

 ال ،يفورنعم
  ،بالظفر يخدش

 من يتكون الو
  جري  =حبيبات

  ،يفور نعم
 يخدش نعم

 الو ،بالظفر
 حبيبات نم يتكون

  كريتون= 

 ال نعم

 نعم ال

 نعم ال

 نعم ال

 نعم ال

2 
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   يتومالدول صخور دليل  .4
  

  :الصخر فحص عملية يف هاتبعت الذي املسار إىل االمحر باللون أشر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يفالصخريفورهل
 احلامض؟

 ؟ بالظفرالصخريخدشهل 

 ونعم ،يفورال
 بالظفر يخدش

   خزف= 

الصخريخدشهل
  مبسمار؟

 بالظفر، يخدش ال،يفورال
  ناصو = مبسمار يخدشوال

بالظفر،يخدشال،يفورال
 لونهو مبسمار يخدش نعم
  دولوميت =  فاتح

منالصخرهل يتكون 
 حبيبات؟

 

 ويتكونيفور
 حبيبات من
 كركار =

 
 

 يخدشهل 
   بالظفر؟الصخر

 ال ،يفور نعم
  ،بالظفر يخدش

 من يتكون الو
  جري  =حبيبات

  ،يفور نعم
 يخدش نعم

 الو ،بالظفر
 حبيبات من يتكون

  كريتون= 

نعم  ال

 نعم ال

 نعم ال

 نعم ال

 نعم ال

3 
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   الصوان صخور دليل  .4
  

  :الصخر فحص عملية يف هاتبعت الذي املسار إىل االمحر باللون رأش  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يفالصخريفورهل
 احلامض؟

 ؟ بالظفرالصخر يخدشهل 

 ونعم ،يفورال
 بالظفر يخدش

   خزف= 

الصخريخدشهل
  مبسمار؟

 بالظفر، يخدش ال،يفورال
  ناصو = مبسماريخدشوال

بالظفر،يخدشال،يفورال
 ولونه مبسمار يخدش نعم
  دولوميت =  فاتح

منالصخرهل يتكون 
 حبيبات؟

 

ويتكونيفور
 حبيبات من
 كركار =

 
 

 يخدشهل 
   بالظفر؟الصخر

 ال ،يفورنعم
بالظفر خدشي،  
 من يتكون الو

  جري  =حبيبات

  ،يفور نعم
 يخدش نعم

 الو ،بالظفر
 حبيبات من يتكون

  كريتون= 

نعم  ال

 نعم ال

 نعم ال

 نعم ال

 نعم ال

4 
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  .ولالصخور يف جدنتائج فحص خلّص 
  
 متيزه اليت الصفاتو عرفته ذيال الصخر  نوعاسم كمامأ ولاجلد من املالئم السطر يف اكتب  .5

  ).الصخور دليل حسب(
 وصفاته، فهعر ذيال الصخر اسم  اآلخرينجمموعته اعضاء ثالثة امام طالب كل يقرأ ذلك بعد  
  .جدوله يف التفاصيل هذه بتعبئة عضو كل قومي

    
 الصخررقم   الصخراسم   هصفات

 ال ،حبيبات من يتكون ال الحامض، في يفور
  1  جير  بالظفر يخدش

 ،حبيبات من يتكون ال الحامض، في يفور
  2  كيرتون  بالظفر يخدش

 ال ،بالمسمار يخدش الحامض، في يفور ال
  3  دولوميت  فاتح لونه بالظفر، يخدش

 ال بمسمار، يخدش ال الحامض، في يفور ال
  4  انصو  بالظفر يخدش
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  بالطصخور لتصنيع : قسم ج
  
 عدادإل استخدامه جيدر الصخور من نوع أي تقرر ان عليك ،الصخور صفات تفحص أن بعد
   .بالربكة احمليطة األرض لتبليط طالبال

  
 نعدس الذي الصخر يف تتوفرا ان جيب هامتني صفتني إىل اجلدول من االمين العمود يف رأش  .6

  .منه البالط
   .الصفات من واحدة لكل يالتعل اجلدول من االوسط العمود يف اكتب  
 هاكتبت اليت الصفة فيه تتوفر هافحصت اليت الصخور من ايأ اجلدول من االيسر العمود يف اكتب  
  .االمين العمود يف

    .اجلدول من االول السطر يف الوارد باملثال ناستع  
  الصفة هذه ذات الصخور

 حمبذة يف صفات  تعليل هامن بني الصخور اليت فحصت
خرالص    

 صخور لوا فاتح مثل اجلريية،
  كريتونال ،)الفاتح (دولوميتال

 يدوسون حفاة اشخاص
 اثناء البالط على

  .الربكة من خروجهم

 من اكثر يسخن ال أن
  مثال  الشمس يف الالزم

  .الماء في تذوب ال جميعها
 يذوبان ال والصوان ميتوالدول
  الجيرية الصخور. الحامض في
. الحامض في يفوران كيرتونالو

 هما والصوان ميتوفالدول ولذلك
  .مالءمة األكثر

 حالة في يذوب ال كي
 مياه من رذاذ وصول
  .إليه البركة
 على ويتيح أيضا المطر
 قد التي الحامضية المياه
 البالط ذوبان إلى تؤدي
  .الزمن مرور مع

  الماء، في يذوب ال أن
    المياه الحامضيةوال في 

 وال صالبة االكثر هو الصوان
 عندما جدا حاد لكنه (يتفتت
 الصخور بعده تأتي). رسينك

 تُخدش الّتي ميتووالدول الجيرية
 االكثر هو الكيرتون. بمسمار
 االقل الصخر فهو ولذلك ليونة

  .االنواع جميع نبي من مالءمة

 البالط يستطيعكي 
 دوس أمام الصمود

  االشخاص
    صلبا يبقى يتفتت، ال ان

 ميتودولوال كيرتونالجيرية، ال
 األشخاص يتزحلق ال كي
  البركة من خروجهم عند

  
    خشن الملمس
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  مالءمة االكثر الصخر جيادإ: د القسم
  
  الربكة؟ حميط لتبليط مالءمة االكثر هو هافحصت اليت االربع الصخور أنواع من أي

 من ج مالقس يف هعبأت الذي اجلدول على  يف موضوع الصخور،تكرفعلى مع اجابتك يف اعتمد
  . الّيت فحصتهاالصخور تعريف وعلى املهمة

  
    هو مالءمة االكثر الصخر  .7

  يتومالدول  

  
  
   ؟مالءمة االكثر هو الصخور من نوعال هذا ملاذا  .8

  :سببني باكت       
  

   .للشمس تعرضه حال في كثيرا يسخن ال / فاتح لونه -
  .ةحامضيال مياهال في وال الماء، في يذوب ال  -  
  .عليه الدوس عند يصمد فإنه ولذا ،)بمسمار خدشناه اذا اال (بسهولة يتفتت ال  -  
  ومن جهه أخرى .عليه المشي عند يتزحلقوا لن فالناس ولذا للغاية، املس ليس  -  

  .مريحا يكون حافيا تكون عندما عليه فالدوس لذاو ،خاص بشكل خشناً ليس             
   يجب أن تكون صحيحة بالنسبة لنوع الصخر المسجل في 8ال  األسباب الواردة في سؤ:مالحظة  

  .7 سؤال                 
    

    



باحة يف منطقة القدساقامة بركة س  - 74 -   

  القدس منطقة يف سباحة بركة اقامة
  

  مرشد تقييم
  

سؤال  عالمة
 رقم

 وزن مهارات
5 4 3 2 1 0 

عثور على معلومات   *1
 يف خارطة وترمجتها

X1 صحيحةر وصخواع  أربعة أنةباكت 

ة  ثالثةباكت
أنواع صخور 

  صحيحة

 نوعي ةباكت
صخور 
 صحيحني

 

 ةباكت
نوع 

صحيح 
واحد من 
 الصخور

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

كلّ شيء، أو 
نسخ كلّ 
  اخلارطة

  

  *أ2
عثور على معلومات 
 يف خارطة وترمجتها

X1 إجابة صحيحة     

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

كلّ شيء، أو 
نسخ كلّ 
  اخلارطة

  

 **ب2
 معلومات عثور على

 يف خارطة وترمجتها
X1 

ذكر منطقة صحيحة، تالئم الصخر 
  يف بند أ الطالبالذي كتبه

    

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

  كلّ شيء
  
 

  أ3

عثور على معلومات 
  يف خارطة وترمجتها

  
  
 

X1 إجابة صحيحة      

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

  كلّ شيء
 

  ب3
  
  
  

  
عثور على معلومات 

  ترمجتهايف خارطة و

  
  
  

  

X1 إجابة صحيحة     

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

  كلّ شيء
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سؤال  عالمة

 رقم
 وزن مهارات

5 4 3 2 1 0 

4 

متييز يف : تعريف
 إجراء،  البياينالرسم

جتربة حبسب 
 تعليمات

X2 
للصخر إشارة إىل مسار صحيح 

   الطالبالذي عرفه
 

 إشارة إىل جزء
من املسار 

بصورة 
أكثر (صحيحة 

من مرحلة 
 )واحدة

 

 إشارة
بصورة 

صحيحة 
فقط 
مرحلة لل

 األوىل
 من املسار

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

كلّ شيء، أو 
 عدة أشار إىل
  مسارات

5  
تنظيم معلومات يف 

بار عن جدول، إخ
  نتائج جتربة

X1 

 اسم وصفات  بشكلٍ صحيحكتابة
الصخرة الّيت عرفها الطالب حسب 

  .الدليل
تفاصيل الصخور الّيت : مالحظة(
خرب عنها باقي أعضاء اموعة أ

جيب التطرق فقط . ليست للتقييم
  )    .للصخرة الّيت عرفها الطالب

 

كتابة صحيحة 
فقط جلزء من 

الصفات 
  حسب الدليل

   
مل جيب، أو 

إجابة خاطئة يف 
  كلّ شيء

6  

تنظيم معلومات يف 
جدول، عملية 

متييز : التصميم
صفات املنتج، 
  اتتعليل، استنتاج

X3 

نوعني من و كتابة صفتني صحيحتني 
 وتعليل ، هلا هذه الصفاتخورالص

  صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كتابة صفة 
واحدة فقط  
ونوع صخر 

تعليل و مالئم 
 أو أنه ،صحيح

ال توجد 
مالءمة كاملة 
بني الصخور 

والصفات، أو 
أن جزء من 
التعليل غري 
  صحيح

 

بداية 
إلجابة 
 صحيحة

مثالً، (
كتابة 

الصفات 
  )فقط

  
  
  
  
  

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

  يءكلّ ش

7  
: عملية التصميم

  إجابة صحيحة X1 اختيار احلل األفضل
كتابة 

" صوان"
 كإجابة

     
مل جيب، أو 

إجابة خاطئة يف 
  كلّ شيء

8  
تعليل، عملية 

اختيار : التصميم
  احلل األفضل

X1 كتابة سببني صحيحني   
كتابة سبب 
     واحد صحيح

مل جيب، أو 
إجابة خاطئة يف 

  كلّ شيء
  

  . لعالمة السؤال هو صفرحلد األدىنا.  إضافةً إىل الصخور الصحيحةيكتبعلى كلّ صخر غري صحيح  إنقاص نقطة    *
  .أ ولكن فقط جزء من املناطق صحيح، جيب انقاص نقطة على كل خطأ2 أكثر من صخر واحد يف البند  الطالبإذا كتب**  
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  صفحة فارغة
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