األحجار املنفذة
طالب املرحلة االبتدائية

خطة الدرس  -الصفحة األوىل
املوضوع
املصائد النفطية

املواد
•خمسة صخور يتم جمعها من ِقبل كل مجموعة

املصدر

•عينات إضافية من الصخور (مثل الحجر الجريي والحجر

كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،الصفحتان 25-24

الرميل والطفل والجرانيت)
•قطارة للعني أو ماصة لكل مجموعة
•أقالم تحديد

الهدف

•ماء

سيتعلم الطالب أن هناك بعض الصخور املسامية ،التي تسمح للنفط بالتجمع يف الصخر.

تحضريات الدرس
 .١اجمع املواد الواردة يف القامئة
 .2قم بعمل نسخ من مجموعة املواد التدريبية املعملية ،نسخة لكل مجموعة
 .٣قم بعمل نسخ من أسئلة نهاية الدرس ،نسخة لكل طالب
 .4اقرأ قسم “معلومات املعلم” جيدًا
 .5قبل بدء الدرس ،اصطحب الطالب للخارج ليبحث كل طالب عن ثالثة صخور .تأكد من وضع حد معني لحجم الصخور
بحيث ال تكون صغرية أو كبرية للغاية.

املفردات
املصائد النفطية  -وهي عبارة عن أماكن يتجمع فيها النفط تحت األرض بعد ترسبه من الصخور املحيطة.
النفاذية  -هي قدرة السوائل والغازات عىل اخرتاق املساحات املسامية يف الصخور
مسامي  -به مساحات مسامية
املسامية  -هي قدرة الصخور عىل االحتفاظ بالسائل و/أو الغاز يف مسامها ،مثلام يتجمع املاء يف اإلسفنجة.
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•مناشف ورقية

األحجار املنفذة
خطة الدرس  -الصفحة الثانية

طالب املرحلة االبتدائية

املشاركة
رمبا تكون قد سمعت تعبري “صلب كالصخر” من قبل .فهل تعتقد أن الصخور صلبة أم أنها تتمتع باملسامية (املساحات املسامية)؟
العرض التوضيحي الخاص باملعلم :استخدم كو ًبا بالستيك ًيا صغ ًريا ونظي ًفا ومليئًا بالكرات الرخامية أو الصخور .اطرح السؤال التايل :إذا أضفت ماء إىل هذا الوعاء ،فام مقدار املاء الذي تتوقعون
أنه سيستوعبه؟ قم بقياس  ١00مل من املاء يف أسطوانة مدرجة .ابدأ بوضع  20مل من املاء يف الكوب .بعد مالحظة الكوب ،اطلب من الطالب تحديد مقدار املاء الذي ينبغي عليك إضافته.
استمر يف هذا اإلجراء حتى ميتلئ الكوب باملاء (قد تحتاج إىل صينية ليقع فيها املاء املنسكب) .إىل أي مدى يوضح ذلك املقصود باملسامية؟ أين يتجمع املاء؟
هل تعتقد أن الصخور ميكنها تخزين أشياء أخرى غري املاء؟ يف الظروف املناسبة ،فإن املسام املوجودة داخل الصخور قد تحبس ً
أيضا النفط والغاز الطبيعي .كلام كانت الصخور أكرث مسامية،
زاد مقدار النفط والغاز الطبيعي الذي ميكنها االحتفاظ به.

االستكشاف
اليوم األول
 .١قم بتقسيم الطالب إىل مجموعات بحيث تتألف كل مجموعة من أربعة طالب .وحدد لكل طالب مهمة من القامئة التالية.
املسجل :الطالب الذي يسجل املعلومات املستقاة من التجربة
مقدم التقارير :الطالب الذي يعرض عىل الفصل النتائج التي توصلت إليها مجموعته
جامع املواد :الطالب الذي يقوم بجمع وإحضار املواد الالزمة للتجربة
ميرس املهام :الطالب الذي يرشف عىل التجربة ويتأكد من التزام املجموعة باملهمة املوكلة إليها.
 .2أعط نسخة واحدة من مجموعة املواد التدريبية املعملية “األحجار املنفذة” لكل مجموعة .واطلب من الطالب قراءة التعليامت املعملية مرة واحدة.
 .٣يقول املعلم“ :سوف نتعلم اليوم أن بعض الصخور تعترب مسامية .أي أن بها مسام تسمح بتجمع النفط داخل الصخور”.
 .4اترك الطالب يبدأوا التجربة .راقب الطالب للتأكد من مشاركة الجميع.
 .5مبجرد انتهاء الطالب من التجربة ،اطلب منهم عرض املخططات والرسوم البيانية التي تعرب عام سيحدث إذا سقطت عرش قطرات فوق كل صخرة.
 .٦بعد العروض التقدميية ،ناقش مع الطالب مرة أخرى مفهوم املسامية وقدرة الصخور عىل حبس السائل و/أو الغاز.
 .٧اطلب من الطالب استكامل استبيان “األحجار املنفذة” يف نهاية الدرس بشكل فردي.
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األحجار املنفذة
طالب املرحلة االبتدائية

خطة الدرس  -الصفحة الثالثة
الرشح
معلومات املعلم

تتميز بعض الصخور الرسوبية بأنها مسامية ،مثل اإلسفنجة .يتم شد جزيئات الرمال متناهية الصغر إىل بعضها البعض بواسطة “األسمنت” الصخري .ويتكون هذا النوع الطبيعي من “األسمنت”
بفعل الضغط والزمن والرواسب.
يتكون النفط والغاز الطبيعي من املواد النباتية والحيوانية املتحللة .مبرور الزمن ،تتحول العديد من طبقات الرمال والرواسب بفعل الضغط إىل صخور رسوبية .وتوجد مساحات صغرية ،أو مسام،
بني الجزيئات متكن الصخور من االحتفاظ بأي سائل .فيتم حبس النفط والغاز الطبيعي داخل املسام .قد تتصل العديد من املسام ببعضها البعض مكون ًة مم ًرا مسام ًيا .توصف الصخور التي تحتوي
عىل مسام وممرات مسامية بأنها صخور مسامية ومنفذة .النفاذية هي قدرة الصخور عىل السامح للسوائل والغازات بالتدفق خالل املساحات املسامية املوجودة يف الصخور .قد يكون الصخر
مسام ًيا ،ولكن إذا مل تكن املساحات املسامية موصلة ببعضها البعض ،فلن يتسنى للسوائل اخرتاق الصخور.
من خالل عمليات الحفر والضخ ،يتم استخراج النفط والغاز الطبيعي من داخل الصخور املسامية .ويعد ذلك مناف ًيا لالعتقاد بأن النفط يتكون يف الربك الضحلة أو األحواض املجمعة تحت األرض.
اقرأ للطالب من كتاب ““ ”Oil and Natural Gasالنفط والغاز الطبيعي” ،صفحة 24

عند قيام رشكات النفط بالتنقيب عن النفط ،فإنها تبحث عن مصائد النفط .وهي عبارة عن أماكن يتجمع فيها النفط تحت األرض بعد ترسبه من الصخور املحيطة .يبدأ حدوث هذا
الترسب البطيء ،املعروف باسم الهجرة ،فور تكون النفط السائل ألول مرة يف صخر "املصدر" .ويعترب الطفل الصفحي ،الغني مبادة عضوية صلبة تعرف باسم الكريوجني ،أشهر أنواع صخر
املصدر .يتكون النفط عند تحول الكريوجني بفعل الحرارة والضغط عىل أعامق كبرية يف باطن األرض .وبدفن صخور املصدر يف أعامق أكرب مبرور الزمن ،يتم عرص النفط والغاز مثلام يتم
عرص املاء من اإلسفنجة ويهاجران عرب الصخور املنفذة .وهي عبارة عن صخور بها شقوق صغرية ميكن أن تترسب السوائل من خاللها .يف أوقات كثرية يختلط النفط باملاء ،ومبا أن النفط
يطفو فوق املاء ،فإنه مييل إىل النزوح ألعىل .وعىل الرغم من ذلك ،فإنه ،يف بعض األحيان ،قد يوجد يف صخر غري منفذ ال ميكنه اخرتاقه .عندئ ٍذ يتم حبسه ويرتاكم ببطء مكو ًنا مستودعًا.
التقييم
 .١ينبغي عىل الطالب استكامل ورقة عمل استبيان نهاية الدرس.

التوضيح التفصييل
 .١قم بإنشاء جدول بياين عىل شكل حرف  Tباألطعمة التي تتناولها والتي تعترب مسامية وغري مسامية.
مثال:
مسامية

غري مسامية

الكعك

الجيالتني ا ُملن ّكه

خبز الذرة

الحلوى الصلبة

كعك األرز

شيكوالتة Hershey
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مقتطفات من معلومات املعلم مهداة من مجلس Oklahoma Energy Resources Board

األحجار املنفذة
طالب املرحلة االبتدائية

خطة الدرس  -الصفحة الرابعة

 .2قم بتصميم قصاصات ملقطع عريض ألحد حقول النفط لعرضها عىل لوحة اإلعالنات أو عرضها كملصق .يتم تقديم اقرتاحات بشأن الطبقات ،لكن رمبا يكون لدى طالب الفصل
حلول إضافية.
مثال:

اقرتاحات التكوين
تربة زراعية جاهزة = تربة
رمال = حجر رميل
نشارة قلم رصاص (بلون الفحم) = طفل
رمال = حجر رميل مسامي
نفط = تفالة قهوة
نشارة قلم رصاص = طفل
طفل= حجر جريي
نكهة آيس كريم = جرانيت

منوذج اإلجابة عىل استبيان نهاية الدرس
 .١عند قيام رشكات النفط بالتنقيب عن النفط ،فإنها تبحث عن مصائد النفط .وهي عبارة عن أماكن يتجمع فيها النفط تحت األرض بعد ترسبه من الصخور املحيطة.
 .2كلام كانت الصخور أكرث مسامية ،زاد مقدار النفط والغاز الطبيعي الذي ميكنها االحتفاظ به.
أ.

صح

 .٣املسامية :هي قدرة الصخور عىل االحتفاظ بالسائل و/أو الغاز يف مسامها ،مثلام يتجمع املاء يف _________.
ب.

اإلسفنجة
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مقتطفات من معلومات املعلم مهداة من مجلس Oklahoma Energy Resources Board

األحجار املنفذة
طالب املرحلة االبتدائية

مجموعة املواد التدريبية املعملية

مجموعة املواد التدريبية املعملية
الخاصة بتجربة األحجار املنفذة

مقدم التقارير_______________________________________
املسجل___________________________________________
جامع املواد________________________________________
ميرس املهام________________________________________
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األحجار املنفذة
طالب املرحلة االبتدائية

ورقة العمل املعملية – الصفحة األوىل

تجربة األحجار املنفذة
املواد
 qخمسة صخور يتم جمعها من ِقبل كل مجموعة
 qعينات إضافية من الصخور (مثل الحجر الجريي والحجر الرميل والطفل والجرانيت)
 qقطارة للعني أو ماصة
 qأقالم تحديد
 qماء
 qمناشف ورقية
تعليامت
 .١ضع الصخور التي تم جمعها من الخارج يف منتصف املنضدة .قوموا كمجموعة بتحديد أفضل خمسة صخور .ضع الصخور املتبقية التي لن ُتستخدم يف وعاء وضعها يف محطة العمل الخاصة باملواد.
 .2ينبغي عىل جامع املواد جمع الصخور التالية من محطة العمل الخاصة باملواد :الحجر الرميل والحجر الجريي والطفل والجرانيت .قم ً
أيضا بجمع مناشف ورقية وكوب من املاء وماصة وقلم تحديد .ينبغي
أن يكون لدى املجموعة اآلن إجاميل تسعة صخور وجميع املواد الالزمة لبدء التجربة.
 .٣باستخدام قلم التحديد ،ضع ً
رقام ( )5-١عىل الصخور التي تم جمعها من الخارج .وذلك حتى ميكننا متييز الصخور عىل مدار التجربة.
 .4اكتب توقعات املجموعة ملا يعتقدون أنه سيحدث عند سقوط خمس قطرات من املاء فوق كل صخرة.
التوقعات
عينات الصخور
صخرة رقم ١
صخرة رقم 2
صخرة رقم ٣
صخرة رقم 4
صخرة رقم 5
حجر رميل
حجر جريي
طفل
جرانيت

هل ستمتص الصخرة املاء؟

هل ستطرد الصخرة املاء؟

 .5قم بإجراء التجربة .ضع الصخور فوق املناشف الورقية؛ ثم أسقط بحذر خمس قطرات من املاء فوق كل صخرة .سجل ما سيحدث للامء.
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النشاط مهدى من مجلس Oklahoma Energy Resources Board

األحجار املنفذة
طالب املرحلة االبتدائية

ورقة العمل املعملية – الصفحة الثانية

النتائج
عينات الصخور
صخرة رقم ١
صخرة رقم 2
صخرة رقم ٣
صخرة رقم 4
صخرة رقم 5
حجر رميل
حجر جريي
طفل
جرانيت

هل امتصت الصخرة املاء؟

هل طردت الصخرة املاء؟

 .٦قم بتحديد وفرز الصخور التي “ترشبت” أو امتصت املاء.
 .٧ماذا حدث للامء الذي مل ُميتص داخل الصخور؟ يف اعتقادك ،ملاذا امتصت بعض الصخور املاء بينام طردته بعض الصخور األخرى؟
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 .٨يف اعتقادك ،أين ذهب املاء إذا كان قد “اختفى”؟
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 .٩باستخدام البيانات املجمعة ،ضع افرت ً
اضا ملا سيحدث إذا تم استخدام عرش قطرات من املاء .قم بإنشاء جدول بياين خاص بك واخترب صحة افرتاضك.
 .١0قم بإنشاء جدول ورسم بياين بعدد قطرات املاء التي امتصتها كل صخرة .كن مستعدًا ملشاركة نتائجك مع الفصل.
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النشاط مهدى من مجلس Oklahoma Energy Resources Board

األحجار املنفذة
استبيان نهاية الدرس

طالب املرحلة االبتدائية

االسم____________________________________:
األسئلة
 .١عند قيام رشكات النفط بالتنقيب عن النفط ،فإنها تبحث عن ____________________ .وهي عبارة عن أماكن يتجمع فيها النفط تحت األرض بعد ترسبه من الصخور املحيطة.
 .2كلام كانت الصخور أكرث مسامية ،زاد مقدار النفط والغاز الطبيعي الذي ميكنها االحتفاظ به.
أ.

صح

ب.

خطأ

 .٣املسامية :هي قدرة الصخور عىل االحتفاظ بالسائل و/أو الغاز يف مسامها ،مثلام يتجمع املاء يف _________.
أ.

الكوب

ب.

اإلسفنجة

ج.

البحرية
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