استكشاف الع ّينات الجوف ّية
Core Sampling

طالب املرحلة االبتدائية

نشاط استكشايف

السؤال
هل جميع الع ّينات الجوف ّية متشابهة؟

املوا ّد

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

كيس من الرمل غامق اللون
كيس من الرمل فاتح اللون
كيس من الرتاب
كيس من الحىص الصغرية
لكل طالب
قشّ ة بالستيك ّية شفّافة ّ
لكل طالب ( 8أونصات)
كوب بالستييك غري شفّاف ّ
رش
ماء يف زجاجة ّ
مالعق بالستيكيّة
مسطرة

رص طبقات موا ّد األرض يف األكواب ،ميكن ترتيبها بـشكل ٍ آخـر
مالحظة :عند ّ

اإلجراءات
.1

الرش حتّى تصبح الطبقة رطبة وليس مبلّلة.
رش بعض املاء بواسطة زجاجة ّ
ضع بواسطة ملعقة طبقة سامكتها  1سنتم من إحدى موا ّد األرض باالستعانة مبسطرةّ .

.2

ضعة طبقة أخرى من موا ّد األرض سامكتها  1سنتم فوق الطبقة األوىل ،ورشّ ها باملاء حتّى تصبح رطبة

.3

كل منها باملاء .يجب أن تصبح سامكة الطبقات بعضها فوق بعض يف الكوب  4سنتم عمقا ً
رش ّ
رص الطبقات مع ّ
تابع ّ

.4

تبادل األكواب مع أحد زمالئك لئال تأخذ ع ّينة جوف ّية من كوبك.

.5

إستعمل قشّ ة ألخذ العيّنة بغرسها عموديّاً يف الطبقات املرصوصة يف الكوب.

.6

أحكم س ّد أعىل القشّ ة بإصبعك واسحبها من الكوب .الحظ طبقات الع ّينة الجوف ّية يف القشّ ة.

.7

ضع عدّة عيّنات جوفيّة من أكواب مختلفة جنباً إىل جنب .قارن النتائج.
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استكشاف الع ّينات الجوف ّية
األستنتاجات

 .1ما هي الع ّينات الجوف ّية؟ __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
.2

أي تحدّيات عند سحب الع ّينة الجوف ّية؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،ما هو التحدّي؟ كيف يتجلىّ هذا التحدّي يف عملية الحفر الواقعية؟ _____________________________
هل واجهت ّ
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

.3

ع َّم يبحث علامء جيولوجيا النفط عند دراسة الع ّينات الجوف ّي ة؟ _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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