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  الــــوـــقــــذهـــــت
 

      إن سر النجاح فً أي عمل ٌكمن فً مدى تفهم واستٌعاب القائم بهذا العمل للهدف الذي 

.  نسعى إلٌه ، وبتحقٌق هذا الهدف ٌتطلب من المحضر جهدا وإخالصا وفهما حقٌقٌا لعمله 

 

الساعد األٌمن لمدرس العلوم ، والجندي المجهول وراء نجاح كل  محضر العلوم  وٌعتبر

ولكً ٌؤدي محضر العلوم عملة بنجاح ٌجب أن ٌكون على إلمام  تجربة تجري فً المختبرات ،

كامل بالمنهج الذي ٌدرس واألدوات المخبرٌة واألجهزة والمحافظة علٌها وصٌانتها والتجارب 

التً ٌتم إجراؤها وباألسس العلمٌة لها وأن ٌستمر فً تثقٌف نفسه متخذا من عمله منطلقا نحو 

 .االرتقاء المبدع 

إن هذه المادة إنما تقدم الجانب النظري لٌدلك بالدرجة األولى على أسلوب التجرٌب 

والتطبٌق العملً الذي ٌتطلب منتهى الحرص وضبط النفس ودقة المالحظة ، ومن هذا المنطلق 

وضعنا بٌن أٌدٌكم المهارات الفنٌة الالزمة للعمل فً مختبرات الجٌولوجٌا لكً ٌتسنى 

. لمحضري ومحضرات العلوم االستفادة 

 

   ّإياكن لوا فيَ الخير للجويع هللافقٌا ّ

 اللجٌت الفٌيت الوشتركت لوشرفي الوختبراث
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هفِْم األهي ّالسالهت في الوختبراث ّأُذافَ :أّال 
 

  اتسع مفهوم األمن والسالمة للعمل فً مختبرات العلوم لٌشمل االهتمام ثالث ركائز تشترك فً 

: منظومة العمل داخل المختبرات وهً 

 . ( عامل التنظٌف – طالب – محضر علوم –معلم  )األفراد العاملٌن فً المختبرات - 1

. األجهزة واألدوات والمواد المتداولة فً المختبرات - 2

. اإلنشاءات والتجهٌزات الثابتة بالمختبرات - 3

ولكً تكتمل الحلقات ونصل إلى ما نصبو إلٌه فً هذا المجال ٌجب االهتمام بأمن وسالمة 

:- العناصر الثالث معا 

: توفٌر األمن والسالمة لألفراد العاملٌن فً المختبرات - 1 

من األسباب الرئٌسٌة لمعظم الحوادث التً تحدث فً المختبرات إلى الخطأ البشري ، وعلى 

الرغم من الجهود المبذولة من أجل زٌادة الوعً بأهمٌة إتباع برامج السالمة أثناء العمل وبعدم 

وجود اهتمام والحرص من قبل الفرد نفسه ، سوف تتحول هذه التجهٌزات والمعدات إلى 

. أصناف راكدة محفوظة فً الخزانات 

: توفٌر األمن والسالمة لألجهزة واألدوات - 2

   ٌجب المحافظة على األجهزة واألدوات فً حالة صالحة للعمل بكفاءة بصفة مستمرة ، 

فاالستخدام السٌئ ٌؤدي إلى تلف هذه األجهزة واألدوات وقد ٌسبب أضرار للشخص الذي 

ٌستعملها ، كما أن للصٌانة دورا أساسٌا فً االحتفاظ باألجهزة صالحة للعمل لفترات طوٌلة ، 

وأٌضا ٌجب قراءة النشرات الخاصة بطرٌقة استخدام هذه األجهزة مع الحرص على إجراء 

. الصٌانة المطلوبة لها 

: توفٌر األمن والسالمة لإلنشاءات والتجهٌزات الثابتة - 3 

. الخ ...... نعنً بذلك اإلنشاءات والتجهٌزات الثابتة من تمدٌدات ماء وكهرباء وغاز وطاوالت 

مما الشك فٌه أن التصمٌم الذي ٌوفر شروط األمن والسالمة ٌسهم بشكل فعال فً توفٌر بٌئة 

آمنة للعمل داخل المختبرات وٌجب متابعة الصٌانة الدورٌة الفعالة للتجهٌزات الثابتة فً تهٌئة 

. الظروف المناسبة للعمل اآلمن 
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 الجيْلْجيااألهي ّالسالهت في هختبراث  : ثاًيا
 

       بالرغم من أن مادة الجٌولوجٌا تبدو أكثر العلوم أمانا إال أن األمر ال ٌخلو من الحاجة إلى 

مراعاة بعض احتٌاجات األمن والسالمة ، فهناك بعض المعادن تحتوي على عناصر مشعة مثل 

معدن المونازٌت الذي ٌحتوي على عنصر الثورٌوم المشع وبعض المعادن ٌكون ساما بل شدٌد 

السمٌة مثل الجالٌنا و المالكٌت و األزورٌت ، وهناك الحواف الحادة للصخور التً قد تسبب 

. جروحا إذا تم تداولها بإهمال 

والمطارق الجٌولوجٌة التً تستخدم فً تكسٌر الكتل الصخرٌة والتً قد ٌسبب اإلهمال فً 

. استخدامها إصابات مختلفة 

ومن هذا المنطلق فإننا نورد هنا بعض اإلرشادات التً ٌجب إتباعها فً الدراسة العلمٌة لمادة 

. الجٌولوجٌا

ٌجب أن تحفظ المعادن المشعة فً العلب الرصاصٌة المعدة لهذا الغرض مع عدم مسك - 1

. العٌنات بالٌد ، اغسل ٌدٌك جٌدا بعد االنتهاء من العمل فً العٌنات

. ٌجب عدم التذوق أو مسح عٌنٌك أثناء التعامل مع العٌنات وتفحصها ، فبعضها سام - 2

. ٌجب الحرص عند فحص العٌنات ذات الحواف الحادة - 3

ٌجب الحرص عند استخدام المطارق الجٌولوجٌة وٌحسن عدم استخدامها إال فً الرحالت   - 4

. الجٌولوجٌة 

ٌجب أن ٌكون لكل عٌنة علبة بالستٌكٌة تحتوي على جمٌع البٌانات الخاصة بالعٌنة ، كما - 5

. ٌجب أن ٌكون على العٌنة نفسها رقم خاص ولٌكن رقم الصنف بالمخزن 

ٌجب عدم إخراج العٌنات من علبها إال فً أضٌق الحدود ولضرورة الفحص على أن تعاد - 6

. العٌنة إلى مكانها بعد االنتهاء من الفحص مباشرة 

 :مالحظات هامة 
ٌجب الحرص على عدم اختالط العٌنات الجٌولوجٌة إذا أنه ٌصعب فصلها عن بعض  (1

 .خاصة إذا تشابهت فً المظهر الخارجً 

بعض العٌنات تكون محمولة على قطعة من الصخر ، فٌجب التنبٌه إلى المقصود فحصة  (2

 .ودراسته هو العٌنة الصغٌرة المحمولة ولٌست الصخرة الحاملة 

مطفأة حرٌق  )ومن األمن والسالمة التً ٌجب توفرها فً المختبرات وغرف التحضٌر  (3

 جرس إنذار أو كاشف دخان – صندوق إسعافات أولٌة – بطانٌة حرٌق – سطل رمل –

  .(خطة اإلخالء و التخطٌط األرضً -  إرشادات األمن والسالمة –
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 الجيْلْجيا في هختبر عاهت للوحضرالاإلرشاداث  : ثالثا
 

 

تقدٌر احتٌاجات المختبر من األجهزة واألدوات والمواد والعمل على توفٌرها وذلك بعد - 1

. استالم العهدة الخاصة بك فً مجال الجٌولوجٌا من أمٌن المخزن مع بداٌة العام الدراسً 

حفظ وتخزٌن وتنظٌم األجهزة واألدوات والمواد بأسلوب ٌتضمن سالمتها وصٌانتها من - 2

. التلف أو الفقدان

 التوجٌهات  CDوضع قوائم على كل خزانة تبٌن محتوٌاتها حسب النموذج الموجود فً - 3

. لمحضر العلوم 

إعداد سجالت تحضٌر الدروس العلمٌة ٌدون بها معلم الجٌولوجٌا ما ٌلزم من أدوات ومواد - 4

. وأجهزة لكل درس 

: وضع لوحة إعالنات بغرفة التحضٌر ٌوضع علٌها قوائم تشمل - 5

 .األجهزة واألدوات والمواد المتوفرة  - أ

 .جدول حصص المجال الدراسً  - ب

 .توزٌع المقرر على الفصول الدراسٌة واألسابٌع لكل فصل  - ت

. برنامج الرحالت المدرسٌة المقررة لكل مجال دراسً  - ث

إعداد وتجهٌز المواد واألجهزة واألدوات الالزمة للدرس والعروض العلمٌة بناء على طلب - 6

. معلم الجٌولوجٌا مع التركٌز على التجارب الخاصة باالختبار العملً 

جمع األجهزة واألدوات والمواد بعد الدرس العملً مباشرة وإعادتها إلى  األماكن - 7

. المخصصة لها بعد التأكد من نظافتها وسالمتها 

القٌام بشراء ما ٌحتاجه المختبر من مواد وأدوات من السوق المحلٌة بعد االتفاق مع معلم - 8

. المادة ورئٌس القسم 

. عمل محضر باألدوات واألجهزة التً تتلف أو تكسر أثناء الدرس بالنموذج المعد لذلك - 9

التأكد من غلق التٌار الكهربً وغلق صمام الغاز الرئٌسً والمٌاه بعد انتهاء الدوام - 10

. المدرسً 

 



 

  

 7صفحت 

 

  

  

 تٌظين ّترتيب األدّاث ّالوْاد الخاصت بوادة الجيْلْجيا :رابعا
 

توجد عدة طرق لترتٌب مواد الجٌولوجٌا ، فقد ترتب حسب     

التركٌب الكٌمٌائً أو األهمٌة الصناعٌة أو المنشأ أو التشابه فً 

. الخواص الطبٌعٌة 

 

   MINERALS عادنــــمـــ ال :أوال
 

: تصنٌف المعادن حسب خواصها الكٌمٌائٌة / أ 

: ٌفضل ترتٌبها تبعا للتركٌب الكٌمٌائً على النحو التالً 

 

اســــــم الــــصـــنــــــف الــمــعــــادن الرقم 

1 
المعادن العنصرٌة 

Native Elements 
بزموث -  نحاس – كبرٌت –جرافٌت - بالتٌن -  كربون –  فضة –ذهب 

2 
معادن كبرٌتات 

Sulfate 
أنجلٌزٌت  - (ساتان) جبس لٌفً – جبس كتل – بارٌت –أنهٌدرٌت 

3 
معادن كبرٌتٌدات 

Sulfide 
برهوتٌت -  مركزٌت – كالكوبٌرٌت – سٌنابار – جالٌنا بلورات –بٌرٌت 

4 
معادن كربونات 

Carbonate 
سٌدٌراٌت - مالكٌت – كالسٌت – دولومٌت – أراجونٌت –أزوراٌت 

5 
معادن فوسفات 

Phosphate 
 مونازٌت  –أباتٌت 

6 
معادن هالٌدات 

Halide 
 (فلورسبار  ) فلورٌت –هالٌت 

7 

معادن األكاسٌد 

والهٌدروكسٌدات 
Oxide and 

HydroXide 

 – هٌماتٌت – أوبال – (كوارتز بنفسجً  ) أمٌثست – (عقٌق  )أجٌت 

 – كالسٌدونً – عٌن القط – جاسبار – بوكسٌت – لٌمونٌت –ماجنتٌت 

 – كوارتز مدخن – (سترٌن  ) كوارتز أصفر – كوراندم بلورات –كوبرٌت 

.  كوارتز وردي – كوارتز حدٌدي – كوارتز حلٌبً –كوارتز شفاف 

8 
معادن السلٌكات  

Silicate Minerals    

/ عبارة عن مجموعة كبٌرة من المعادن 

 ( األلبٌت – البالجٌٌو كلٌز –األرثوكلٌز ) معادن الفلسبار مثل 

  ( البٌوتٌت –الموسكوفٌت  )معادن المٌكا مثل 

. وٌعتبر معدن الكوارتز أٌضا ضمن المجموعة 

 

:- مالحظات 

  .((وهو رقمها فً مخازن التربٌة  ))ٌكتب على كل عٌنة رقم الصنف  (1

 .توضع كل عٌنة فً علبة من البالستٌك علٌها بطاقة ٌسجل علٌها رقم العٌنة واسمها  (2



 

  

 8صفحت 

 

  

 

 

: طرق تصنٌف المعادن حسب خواصها الفٌزٌائٌة / ب 

  الخواص الضوئٌة 

 Colourاللون : أوال 

 معادن ألوانها ثابت  

 

 

 

 

 ( Cinnabarسٌنا بار  )           

 

 

 

 

  معادن ألوانها متغٌرة  

  .(الكوارتز  ) معادن تحوي شوائب أو مواد ملونة  (1

/ الكوبلت / الحدٌد ) معادن تختلف ألوانها إذا دخلت أٌونات العناصر التالً فً تركٌبها  (2

  .(الغاندٌوم /التٌتانٌوم/المنجنٌز/الكروم/النحاس/النٌكل

أصفر أو بنً أو أحمر  ) حدٌدٌك – (أخضر  )حدٌدوز  )تكافؤ العناصر المكونة للمعدن  (3

. ) 

عدٌم اللون ، رابطة  )الماس  )نوع الرابطة الكٌمٌائٌة التً تربط األٌونات أو الذرات  (4

أسود ، رابطتان تساهمٌتان فً نفس الصحٌفة ورابطة فان  ) الجرافٌت – (تساهمٌة 

  .(درفال بٌن الصفائح 

  Play of Colourتالعب األلوان : ثانٌا 

 .االلماس  (1

 .الالبرودوراٌت  (2

  .(الألألة  )االوبال  (3

 

 انهىٌ انًعذٌ انشقى

 أخضش يالكيج 1

 أعىد ياجُخيج 2

 أصفش كبشيج 3

 أصسق أصوسيج 4

 أحًش قاَي عيُاباس 5

 أصفش َحاعي بيشيج 6
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  Luminescenceالتضوء : ثالثا 

: تحول األشعة فوق البنفسجٌة والسٌنٌة إلى لون 

( .  كالسٌت ) األحمر  (2( .     فلورٌت ) األزرق  (1

( . وٌالمٌت)األخضر  (4( . ماكٌوالٌت ) األصفر  (3 

 Streakالمخدش أو المحك : رابعا 

. معادن مخدشها مشابه للونها األصلً - 1

: معادن مخدشها ٌختلف عن لونها األصلً مثال - 2

المخدش اللون المعدن الرقم 

أسود أصفر نحاسً بٌرٌت  1

أسود سوداء ماجنتٌت  2

أحمر سوداء هٌماتٌت  3

بنً مائل إلى األصفر سوداء لٌمولٌت  4

 

 Lusterالبريق : خاهسا 

 :تصنٌف المعادن إلى 

برٌق ال فلزي برٌق فلزي 

 (كالسٌت - كوارتز )برٌق زجاجً الذهب 

 ( كالسٌدونً – سفالٌرٌت –أوبال  )برٌق صمغً الفضة 

  (التلك  )برٌق لؤلؤي البٌرٌت 

 ( االسبستوس –جبس ساتان  )برٌق حرٌري الجالٌنا 

 (األلماس  )برٌق ماسً  

 

  الخواص التماسكٌة  

: ٌمكن تصنٌف المعادن كاآلتً 

 Hardnessصالدة المعدن : أوال 

 والمرتبة ترتٌبا نسبٌا تبعا لزٌادة  ((موهس  ))المعادن العشرة الشائعة التً ٌتكون منها مقٌاس 

 : الصالدة  موضحة فً الجدول هً 

 



 

  
صفحت 

10 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 Calcite(quartz) ) كالساٌت )

 

 

 

 

 

 

   .( صجاج َافزة – َصم عكيٍ –األظافش  )وٌمكن اختٌار المعادن عملٌا باستخدام - 

 Cleavageالتشقق أواالنفصام : ثانٌا 

: تصنف المعادن إلى 

 . (المٌكا  )معادن تتشقق فً اتجاه واحد - 1

: معادن تتشقق فً عدة اتجاهات - 2

( . البٌروكسٌن ) اتجاهٌن متعامدٌن  (أ 

( . االمفٌبول ) اتجاهٌن غٌر متعامدٌن  (ب

                                                     ( .هالٌت ) ثالثة اتجاهات متعامدة  (ح 

                                                ( .كالساٌت ) ثالثة اتجاهات غٌر متعامدة  (د 

 Fractureالمكسر : ثالثا 

 :تصنف المعادن إلى 

 . (السطح الناتج أملس تماما  )معادن ذات مكسر مستو - 1

. معادن ذات مكسر غٌر مستو - 2

  .( أوبسٌدٌان –كوارتز  )معادن مكسرها محاري - 3

 

 انًعذٌ انخذسج

 Talc                                        حهك 1

 Gypsumجبظ                                 2

 Calciteكانغيج                                 3

                      Fluoriteفهىسايج         4

                   Apatiteأباحيج                  5

             Orthoclaseاسثىكهيض             6

                Quartzكىاسحض                  7

     Topaz         حىباص                       8

 Corundumكىساَذوو                        9

              Diamondياط                   10
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                                                                      :وٌمكن تصنٌف المعادن إلى 

: معادن خامات الفلزٌة - 1

 – اللٌمونٌت – هٌماتٌت –ماجنتٌت ) معادن خامات الحدٌد  (أ 

 . ( الباٌرٌت –السٌدرٌت 

 . (المالكٌت – الكالكوبٌرٌت – الكالكوسٌت –الكوبرٌت ) معادن خامات النحاس  (ب

( . الجالٌنا ) معادن خامات الرصاص  (ج

( . البوكسٌت ) معادن خامات االلمونٌوم  (د

 ( .السٌنابار ) معادن خامات الزئبق  (ذ

: بعض المعادن الالفلزٌة - 2

 ( الفلورٌت – الهالٌت – الكالسٌت – االتهٌدرٌت – الجبس – الجرافٌت –الكبرٌت  )

 

: بعض المعادن البانٌة للصخور - 3

 – ( بٌولٌت –موسكوفٌت  ) المٌكا – ( بالجٌوكلٌز –ارثوكلٌز  ) الفلسبار –بأنواعها  )كوارتز 

.  االولٌفٌن – االوجٌت –الهورنباند 

 

 

 

   ROCKSـــصـــخـــور  ال:ثانٌا 
 

:-  ترتب الصخور طبقا لنشأتها ، وٌمكن تقسٌمها إلى ثالث مجموعات 

الصخور المتحولة / الصخور الرسوبٌة / الصخور النارٌة 

: الصخور النارٌة : أوال 

 ٌمكن تصنٌف عٌنات الصخور النارٌة بطرٌقتٌن  

 

تصنٌف الصخور النارٌة حسب تركٌبها الكٌمٌائً والمعدنً ، وهً تعتمد فً هذا أساس  ( 1 ) 

:  وتنقسم إلى أربعة أقسام هً . نسبة السٌلكا الداخلة فً تكوٌن المجما المكونة للصخر 

 

  .( البٌومس – أوبسٌدٌان –الجرانٌت  )صخور نارٌة حمضٌة مثل  -1
  .( أندٌزٌت – سبانٌت – داٌورٌت –تراكٌب  )صخور نارٌة متوسطة مثل  -2
  .( جابرو –بازلت  )صخور نارٌة قاعدٌة مثل  -3
  .(برٌدوتٌت  )صخور نالٌة فوق قاعدٌة مثل  -4
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:- تصنٌف وترتٌب الصخور النارٌة حسب أماكن تصلبها فً الطبٌعة إلى ثالثة أنواع هً  ( 2) 

 .صخور نارٌة سطحٌة  -1

 .صخور نارٌة تحت سطحٌة  -2

 .صخور نارٌة جوفٌة  -3

 
: وٌمكن تصنٌف الصخور وتسجٌل العٌنات المتوفرة حسب الجدول التالً 

 

: الصخور الرسوبٌة : ثانٌا 

:- تنقسم إلى ثالثة أقسام حسب النشأة 

. صخور رسوبٌة مٌكانٌكٌة  -  1

. صخور رسوبٌة عضوٌة -  2

. صخور رسوبٌة كٌمٌائٌة -  3

 

 

 

 

 اللون اسم الصخر م
نسبة 
 السلٌكا

تصنٌفه 
 الكٌمٌائً

النسٌج 
الصخري 
 الممٌز 

 مالحظات مكان تصلبه

 الجرانٌت 1

نة
عٌ

 ال
ب

س
ح

 

عالٌة 
من 

85 %
إلى  

65% 

 حمضً

 جوفً خشن 

ٌسجل مثال 
التركٌب 
المعدنً 
والوزن 

النوعً مع 
معلم 

 الجٌولوجٌا

 جوفً خشن  جرانٌت بٌوتٌت 2

 سطحً زجاجً أوبسٌدٌان 3

 تحت سطحً بوفٌري جرانٌت بورفٌري 4

 سطحً مجهري/ دقٌق دٌولٌت 5

 سطحً إسفنجً (الحجر الخفاف  )البٌومسً  6

 تراكٌت 7
نة

عٌ
 ال

ب
س
ح

 
متوسط 

65 %
إلى 

52% 

 متوسط

 تحت سطحً بورفٌري

 جوفً خشن  داٌوراٌت 8

 تحت سطحً بورفٌري سٌانٌت 9

 تحت سطحً دقٌق أندٌزٌت 10

 بازلت 11

ب 
س
ح

نة
عٌ

ال
 

قلٌل 
52 %

 -
45% 

 قاعدي

  تحت سطحً دقٌق

  سطحً فقاعً بازلت فقاعً 12

  جوفً خشن  جابرو 13

  برٌدوتٌت 14
أقل من 

45% 
فوق 
 قاعدي

  جوفً خشن
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وكل نوع من هذه الصخور له صفات ممٌزة ٌمكن تسجٌلها على كل عٌنة من العٌنات حسب 

:- الجدول التالً 

: الصخور الرسوبٌة المٌكانٌكٌة   ( 1 ) 

 

 النفاذٌة المسامٌة حجم الحبٌبات وأشكالها اللون اسم الصخر م
مالحظات 

 أخرى

 برٌشٌا 1

نة
عٌ

 ال
ب

س
ح

 

 عالٌة عالٌة كبٌرة حادة الحواف

تسجل بمعرفة 
مدرسً 

الجٌولوجٌا مثل 
المادة الالحمة 

، التركٌب 
المعدنً ، 

 طرٌقة التماسك

 عالٌة عالٌة كبٌرة مستدٌرة الحواف كونجلومٌرات 2

 عالٌة متوسطة صغٌرة حجر رملى حدٌدي 3

 عالٌة متوسطة صغٌرة حجر رملً جٌري 4

 عالٌة عالٌة متوسطة أركوز 5

 ضعٌفة عالٌة دقٌقة حجر رملً طٌنً 6

 ضعٌفة  دقٌقة طٌن صفحً 7

 

: الصخور الرسوبٌة العضوٌة  ( 2) 
 

 صفات أخرى المواد األساسٌة المكونة له اللون اسم الصخر م

  بقاٌا نباتات أسود فحم أنثر أسٌت 1

  بقاٌا عظام الفقارٌات بٌج فوسفات 2

  بقاٌا تبرزات الطٌور رمادي جوانو 3

 Ca co3 بقاٌا أصداف الكائنات البحرٌة رمادي حجر جٌري عضوي 4

 Co ca3بقاٌا أصداف الكائنات البحرٌة  أبٌض حجر جٌري طباشٌري 5

 

: الصخور الرسوبٌة الكٌمٌائٌة  ( 3) 
 

 اللون اسم الصخر م
تركٌبه الكٌمٌائً 

 المعدنً
 مالحظات أخرى نسٌجه الصخري

 الحجر الجٌري الكٌمٌائً 1

نة
عٌ

 ال
ب

س
ح

 

Ca Co3 حبٌبات دقٌقة 

تسجل أي صفات 
أخرى بمعرفة 

مدرسً 
 الجٌولوجٌا  

 بطروخً Ca Co3 الحجر الجٌري الحبٌبً 2

 حبٌبات دقٌقة Ca Co3 Mg الحجر الجٌري اندولومٌتً 3

 حبٌبات دقٌقة Ca Co3 Mg الدولومٌت 4

 حبٌبات دقٌقة   Ca SO4 األنهٌدرٌت 5

 بلورات Ca SO4  2 H2O جبس بلوري 6

 لٌفً Ca SO4  2 H2O جبس لٌفً 7

 بلورات NaCl (ملح الطعام  )هالٌت  8
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: الصخور المتحولة : ثالثا 

: - تصنٌف الصخور المتحولة حسب النسٌج الصخري الممٌز لكل منها كالتالً 

. صخور متحولة ذات نسٌج صخري حبٌبً - 1

. صخور متحولة ذات نسٌج صخري صفائحً - 2

:- وأهم مالحظات التصنٌف مبٌنة بالجدول التالً 

 

 مالحظات أخرى الصخر األصلً عوامل التحول النسٌج الصخري اللون اسم الصخر م

 رخام 1

نة
عٌ

 ال
ب

س
ح

 

 حجر جٌري الحرارة حبٌبً

تسجل أي صفات 
أخرى بمعرفة 

مدرسً 
 الجٌولوجٌا  

 حجر رملً الحرارةحبٌبً  كوارتزٌت 2

 حجر طٌنً الحرارة والضغط صفائحً إردواز 3

 صخور نارٌة الحرارة والضغطشٌستً  تلك شٌست 4

 صخور نارٌة الحرارة والضغطشٌستً  مٌكاشٌست 5

 صخور نارٌة الحرارة والضغط شٌستً كلوراٌت شٌست 6

 صخور نارٌة الحرارة والضغط نٌسً نٌس 7

 

 

    FOSSILS  حـــــافــــــٌــــر  األ:ثالثا 

 
 

ترتب األحافٌر طبقا للعصور الجٌولوجٌة التً سادت فٌها بحٌث ٌختص العصر الواحد 

:- بمجموعة واحدة ، وتحمل كل أحفورة البٌانات التالٌة 

  اسم الجنس و النوع. 

  الرتبة أو الطائفة. 

  الشعبة.  

  ًالعصر الجٌولوج. 

  طرٌقة التأحفر أو التكوٌن. 

 .تحفظ كل عٌنة داخل علبة بالستٌك وٌوضع أسفل منها كمٌة من القطن : مالحظة 
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 الوعذى – فحص الصخْر –االحافير  ) هِاراث الجيْلْجيا  :خاهسا

 (الخ .......األشكال البلْريت 

 
 : (المعادن  )مهارات الجٌولوجٌا فً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 .ٌصنف المعادن كٌمٌائٌا إلى عنصرٌة ومركبة  -1

 .ٌرتب المعادن المركبة حسب تركٌبا الكٌمٌائً  -2

 .ٌمثل لكل معدن نموذجا ذرٌا  -3

 .ٌرتب وٌعرض المعادن حسب صالدتها تبعا لمقٌاس موهس  -4

 .ٌرتب وٌعرض المعادن ذات الخواص الفٌزٌائٌة المتشابهة  -5

 .ٌتعرف على المعادن التً تحوي عناصر سامة وٌحفظها بطرٌقة آمنة  -6

 .ٌتعرف على المعادن ذات الخواص الكهربٌة وٌحفظها جٌدا  -7

 .ٌحفظ المعادن الهشة بطرٌقة جٌدة لكً ال تتفتت  -8

 .ٌحفظ المعادن القابلة للذوبان بعٌدا عن الماء  -9

 .ٌحفظ المعادن التً تتفاعل مع الرطوبة فً مكان جاف - 10             

 : (فحص الصخور )مهارات الجٌولوجٌا فً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 . ٌصنف الصخور إلى نارٌة ورسوبٌة ومتحولة  -1

 .ٌرتب الصخور النارٌة حسب نسٌجها و تركٌبها الكٌمٌائً  -2

 .ٌصنف الصخور الرسوبٌة إلى مٌكانٌكٌة كٌمٌائٌة و عضوٌة  -3

 .ٌرتب الصخور الرسوبٌة المٌكانٌكٌة حسب حجم الحبٌبات  -4

 .ٌرتب الصخور المتحولة إلى صفائحً وغٌر صفائحً  -5

 .ٌستخدم عدسة مكبرة لوصف عٌنة من الصخر  -6

ٌستخدم المٌكروسكوب المستقطب فً دراسة قطاعات رقٌقة من الصخور النارٌة  -7

 .والرسوبٌة والمتحولة 
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 : (األشكال البلورٌة  )مهارات الجٌولوجٌا فً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 .ٌرتب األنظمة البلورٌة حسب أطوال المحاور والزواٌا المحورٌة  -1

 .ٌحدد األنظمة البلورٌة تبعا لتصنٌف برافٌه  -2

 .ٌرتب النماذج البلورٌة حسب مادة الصنع  -3

 .ٌضع النماذج البلورٌة بالطرٌقة الصحٌحة لٌتمكن الناظر إلٌها من التعرف علٌها  -4

 .ٌتمكن من إعداد نماذج أنظمة بلورٌة باالستعانة بخصائص كل نظام  -5

 
 : (األحافٌر  )مهارات الجٌولوجٌا فً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 .ٌعد بعض النماذج لألحافٌر لطرق التأحفر المختلفة -1

 .ٌجمع عٌنات ألحافٌر من البٌئة وٌصنف حسب طرٌقة تأحفرها  -2

 .ٌجمع الشواهد ثم ٌحللها فً المختبر للوصول إلى نتائج معٌنة  -3

 ٌتمكن من كٌفٌة تكون المظاهر الجٌولوجٌة من خالل دراسة األحافٌر والمقارنة بٌنها  -4

ٌنمً مهارة التنبؤ بالتغٌرات واألحداث التً ٌمكن أن تحدث على سطح األرض فً  -5

 .المستقبل 

 .ٌعمل جداول وتسجٌل المالحظات علٌها  -6

 . ٌتدرب على الرسم التخطٌطً لألحافٌر المتوفرة لدٌة  -7

 : (األجهزة  )مهارات الجٌولوجٌا فً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 .ٌتعرف على األجهزة وٌرتبها  -1

 .ٌتعرف على تركٌب كل جهاز من األجهزة  -2

 .ٌقرأ كتٌب التعلٌمات لكل جهاز لٌتعرف على طرٌقة الصٌانة البسٌطة  -3
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 : (الخرائط الجٌولوجٌة  )مهارات الجٌولوجٌا فً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 . ٌتمكن من تحوٌل مقٌاس الرسم النسبً إلى مقٌاس رسم خطً والعكس  -1

 .ٌستخدم خطوط الكنتور لتمثٌل بعض المظاهر التضارٌسٌة  -2

 .ٌستطٌع قراءة األشكال التضارٌسٌة من الخرٌطة الكنتورٌة  -3

 .ٌمٌز بٌن األماكن المرتفعة واألماكن المنخفضة على خرٌطة الكنتورٌة  -4

ٌمٌز بٌن المناطق شدٌدة االنحدار والمناطق ذات االنحدارات الخفٌفه على خرٌطة  -5

 .الكنتورٌة 

 .ٌستطٌع رسم قطاعا بروفٌلٌا بٌن نقطتٌن فً خرٌطة كنتورٌة  -6

 .ٌعرف كٌفٌة حساب زواٌا االنحدار بٌن نقطتٌن على خرٌطة كنتورٌة  -7

 .ٌستطٌع أن ٌوقع الطبقات األفقٌة على الخرٌطة الكنتورٌة  -8

 .ٌعمل دلٌال للتتابع الصخري فً الخرٌطة الجٌولوجٌة  -9

ٌنمكن من عمل تقرٌر ٌصف فٌه المعالم التضارٌسٌة لمنطقة ما على الخرٌطة - 10

. الكنتورٌة 
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  صياًت بعض أجِزة الجيْلْجيا :سادسا

 

 : جهاز الباروجراف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   لقٌاس الضغط الجوي 
 

 

 

 

 

مخطط الجهاز 

 

 

 

 

:طرٌقة عمل الجهاز   
 

  افتح القفل و ارفع الغطاء

 

  ارفع خزان التسجٌل و أدخل البطارٌة

 

 قم بتدوٌر العتلة إلبعاد ذراع التسجٌل : ضع المخطط البٌانً بالطرٌقة التالٌة  -

وقم بلف ورق التخطٌط البٌانً حول خزان التسجٌل من -  اسحب الدبوس خارجا 

 .قم بلف الخزان لضبطه على التوقٌت الدقٌق - كال الطرفٌن لٌكون تحت الدبوس 

  ذراع التسجٌل مزودة بقلم لٌفً ولتبدٌله قم فقط بنزعه .

 تتم معاٌرة جهاز الباروجراف بالنسبة لضغط الهواء عن طرٌق : تعدٌل االرتفاع

ٌنصح بأخذ الوضعٌة السلٌمة باالعتماد )عجلة المعاٌرة المتواجدة خلف الحواجز 

فً حالة إدارة المسمار إلى الٌمٌن : (على جهاز قٌاس الضغط أو التنبؤات الجوٌة

 .ستتحرك اإلبرة إلى األعلى و العكس صحٌح 
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  ٌنصح بوجود عمود التثبٌط

كمكمل للجهاز فً حال 

استخدام الجهاز على متن 

. سفٌنة بحرٌة 

 

 

 

 

  ـمـٌـاه الـجـوفـٌةاز الـهـج
 

 :                              وصف الجهاز 

  هو نموذج من البالستٌك المقوى والشفاف ٌبٌن تتابع الطبقات الصخرٌة الرسوبٌة الحاملة 

للمٌاه الجوفٌة واتجاه حركتها داخل الطبقة الخازنة لها وتغٌر منسوب الماء الجوفً طبقا 

. لتضارٌس سطح األرض 

 

مخطط الجهاز 
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:  مكونات الجهاز

 

 خزان مٌاه جوفٌة    -1

 زجاجتٌن إعادة شحن ماء بالستٌك   -2

 قمع بالستٌك واحدة مع أنابٌب  -3

 حزمة واحدة من ملونات الطعام المركزة  -4

 ثالثة زجاجات تخزٌن بالستٌك للصبغة  -5

 قلم ماركر/ واحد قلم رصاص شمع -6

 مجموعة رملٌة واحدة -7

   خلٌط طبقة طٌن حاصرة

  

  رمل الخزان المائً المحصور 

  رمل الخزان المائً الحر 

   حصى خشن

:  أهمٌة الجهاز
 

. ٌوضح كٌفٌة حركة المٌاه الجوفٌة فً الطبٌعة واستخراجها من اآلبار 
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  ـــقـــبــة الــفــلــكــٌـــةاز الــــهــــج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مرفقات الجهاز 
 

 .محرك كهربائً  

 .مجموعة من الكرات مختلفة الحجم تمثل مكونات المجموعة الشمسٌة  

: أهمٌة الجهاز 

 

 .ٌوضح ترتٌب وحركة كواكب المجموعة الشمسٌة والقمر حول الشمس وحول محورها 

: وصف الجهاز 

 

كرة من البالستٌك المقوى نصفها السفلً معتم والعلوي شفاف مرسوم علٌة المجموعات النجمٌة 

. واتجاه مستوى دوران كل كوكب حول الشمس 

 
: صٌانة الجهاز 

 

 .ٌتم تنظٌف الجهاز وملحقاته باستخدام فرشاة جافة دون استخدام أي نوع من السوائل 
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 أٌقونة المسامٌة والنفاذٌة جهاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مرفقات الجهاز 
 

 .مٌزان  كهربائً  

 .كأس زجاجً أو مخبار مدرج  

: أهمٌة الجهاز 

 

 .حساب المسامٌة ونفاذٌة عٌنات من الصخور الرسوبٌة  

: وصف الجهاز 

 

أنبوبة زجاجٌة طوٌلة مدرجة ذات قطر كبٌر ٌسمح بإدخال عٌنة الصخور المراد حساب  

 .مسامٌتها أو نفاذٌتها 

 .كأس زجاجً أو مخبار مدرج  

. مٌزان كهربائً  

 
 



 

  
صفحت 

23 

 

  

 

 عِذة هجال الجيْلْجيا     :سابعا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقمىالصنفىاألجكزةىواألدواتى:ىأوالى م

 14716ألواحىمخدشى 1

 12877حوضىبالدتوكىللمختبرى 2

 13827ىى(بودىى)ىممى75رددظىللقراءةىمحدبظىالوجكونىقى 3

 14598رلبظىبالدتوكىللمطادنى 4

 72758رلبظىخذبىلحفظىذرائحىجوولوجوظى 5

 14724مطرقظىللحفرىالجوولوجيى 6

 62753موكرودكوبىموكروبرجكتورىمدتقطبى 7

 72750ىمقواسىموهس 8

 13895ىجكازىباروجراف 9

 02779ىجكازىتضوءىالمطادن 10

 02737ى جكازىالمواهىالجوفوه 11

 02770جكازىأوقونظىللمداموظىوالنفاذوظى 12

 02702ىجونووىموتر 13

 02779ىصوانيىحفظىلطوناتىالصخورىوالمطادنىواألحافور 14

 رقمىالصنفالنماذجى:ىثانواىم 

 نماذجىالصدوعى 1

 نماذجىالطواتى 2

 14455نماذجىالنظمىالبلوروظىمنىالخذبى 3

 ىنماذجىبلوراتىمبونىبكاىالمحاورىالبلوروظ 4

 نماذجىمنفردةىللمظاهرىالتضارودوظىمجى 5

 72732نموذجىالذبكظىالبلوروظىللجرافوتى 6

 نموذجىالذبكظىالبلوروظىلكلورودىالصودوومىى 7

 72731ىنموذجىالذبكظىالبلوروظىللماس 8

 12547نموذجىالكرةىاألرضوظىدوادوظى 9

 12552نموذجىالمجموعىالذمدوظى 10

 12552نموذجىقىفيىاألرضى 11

 نموذجىقىفيىبركانى 12

 نموذجىمجدمىالخروطظىجوولوجوظىى 13
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رقمىالصنفىالمجدماتى:ىثالثاى م

 02732ىمجدمىككوفىجوفوظ 1

 02733ىمجدمىتراكوبىقوطانىالبحارىوالمحوطات 2

 02729مجدمىذفافىللنجومى 3

 02812مجدمىبركانى 4

 02774مجدمىمجرةىالطروقىالحلوبيى 5

 12307ىمجدمىقبظىالنجوم 6

 رقمىالصنفالمصوراتى:ىرابطاىم 

 02775ىمصورىالنظامىالذمدي 1

 02772ىمصورىصخورىردوبوظ 2

 02777ىمصورىصخورىناروظ 3

 02773مجمورظىدرادظىالخصائصىالفوزوائوظى 4

 دورةىاألرضىفيىالطبوطظىى 5

 02782ىالجوولوجواىالتاروخوظ 6

 رقمىالصنفالذرائحىالمجكروظىللصخورىى:ىىخامدام 

 14830ذروحظىاركوزى 1

 15393ذروحظىبروذواىناروظى 2

 13247ذروحظىحجرىجوريى 3

 14840ذروحظىحجرىرمليى 4

 15391ذروحظىكونجلوموراتى 5

 14608اولوفونىذفافى 6

 14614بووتوتى 6

 14619تلكى 7

 14620توبازى 8

 14624جارنتى 9

 14657ذوركونى 10

 14574لبرادوراوتى 11

 14683فودكوفوتى 12

 14704هورنبلندى 13
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م 
ى(أوالىالصخورىىى)الموادى:ىدادداى
الصخورىالمتحولظىى -1

 رقمىالصنف

 14611اردوازى 1

 14736رخامى 2

 14738ذودتىكلوراوتى 3

 14476ذوذتىماوكاى 4

 14421كوارتزوتى 5

 14428بوسىجرانوتى 6

 14427بوسىهورنبلندى 7

 رقمىالصنفالصخورىالناروظى -2م 

 14593اندوزاوتى 1

 14609اوبدودوانى 2

 14564ى(تراكوالوتىى)بازلتىزجاجيى 3

 14445بازلتىادفنجيى 4

 14617برودىوتاوتى 5

 14631ى(بوومسىى)حجرىخفافى 6

 14545تراكوتى 7

 14622جابروى 8

 14629جرانوتى 9

 14653رووالوتى 10

 14651دولوراوتى 11

 14506 دوناوت 12

 14640دووراوتى 13

 14661دواناوتى 14

 14671فلداوتى 15

 14522كوارتزىبورفوريى 16
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 رقمىالصنفالصخورىالردوبوظى -3م 

 14507اركوزى 1

 14618بروذواى 2

 14594حجرىجوريىبطروخيى 3

 14510حجرىجوريىدولوديى 4

 14734حجرىجوريىرضويى 5

 14595ىحجرىفودفات 6

 14585حجرىمرجانيى 7

 حجرىكلديى 8

 14509حجرىجوريىكوموائيى 9

 14583حجرىرمليىحدوديى 10

 14584حجرىرمليىجوريى 11

 14735حجرىطونيى 12

 72782جوانوى 13

 14662صخرىملحيى 14

 14680كومجلوموراتى 15

 14502ىانكودروت 16

 طباذورى 17

 14705ىألجونت 18

 رقمىالصنف المطادنىالفودفاتوظ-ىى1(ثانواىالمطادنىى)م 

 14599اباتوتى 1

 14512مونازوتى 2

 رقمىالصنف المطادنىالكبروتوظ-ى2م 

 14502انكودراوتى 1

 14503ى(داتانىى)جبسىلوفيى 2

 14623جبسىقطعى 3

 رقمىالصنفالمطادنىالكبروتودوظى-ى3م 

 14729باوراوتى 1

 14625جالوناى 2

 14659دونابارى 3

 14413كالكوداوتى 4

 رقمىالصنفالمطادنىالكربوناتوظى -4م 

 14727ازوراوتى 1
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 14652 دولوماوت 2

 14673كالداوتى 3

 14424ماالىكاوتى 4

 رقمىالصنفالمطادنىالكالودوظى -5م 

 14670فلوراوتى 1

 14430هاالوتى 2

 ى 

 رقمىالصنفالمطادنىاألكدودوظى -6م 

 14604آجاتى 1

 14603امذودتىكوارتزىبنفدجيى 2

 14616بوكداوتى 3

 14677كالدودونيى 4

 14418كوارتزىأصفرى 5

 72755كوارتزىحلبيى 6

 72751ى(ذفافىى)كوارتزىبلوراتى 7

 14419كوارتزىمدخنى 8

 14420كوارتزىورديى 9

 14675كوراندمى 10

 14685ماجنتاوتى 11

 14703هوماتاوتى 12

 رقمىالصنفالمطادنىالطنصروظى -7م 

 14626جرافوتى 1

 14422كبروتى 2

 رقمىالصنفمطادنىالدولوكاتوظى -8م 

 14602البوتى 1

 14607آجوتى 2

 14601أورتوكلوزى 3

 14604 أوجاوت 4
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 تن بـــــحـــــوــــذٍ تــــعـــــالـــــى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقمىالصنفىالطصورى:ىدابطاىم 

 14443 ىمجمورظىحفرواتىلبوانىطرقىالحفر 1

 14463 مجمورظىالطصرىالككربي 2

 14464 مجمورظىالطصرىاألوردوفوني 3

 14465 مجمورظىالطصرىالدولوري 4

 14466 مجمورظىالطصرىاإلوفوني 5

 14469 ىمجمورظىالطصرىالجورادي 6

 14470 مجمورظىالطصرىالطباذوري 7

 14472 مجمورظىالطصرىالموودوني 8

 14474 مجمورظىالطصرىالبلدتودوني 9

 14474 مجمورظىالطصرىالبلوودوني 10

 14471 مجمورظىالطصرىاألوودوني 11

 63643 مجمورظىالطصرىاتووادي 12

 83544 مجمورظىالطصرىالبورمي 13

 14686 ماىهيىاألحفورةى 14
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الــــــــوــــــــراجـــــــــــع 

  .(المؤلف جمٌل شاهٌن)كتاب المختبر المدرسً ودوره فً تدرٌس العلوم  

                           (للصف الحادي عشر  )كتاب الطالب الجٌولوجٌا  

  .(م 1995 - 1994)الطبعة األولى 

 (    للصف الثالث الثانوي العلمً)دلٌل المعلم فً علم األرض الجٌولوجٌا  

 .(م 1998- 1997 )الطبعة الثانٌة 

 ( 54رقم  )كتاب الطالب الجٌولوجٌا للمرحلة الثانوٌة تشعٌب الزامً مقرر  

  .(م 1986 – 1985 )الطبعة الثانٌة 

 CD ً(م2011-2010) التوجٌهات العامة لمحضري العلوم للعام الدراس 

 .اللجنة الفنٌة المشتركة لمشرفً المختبرات 

  .(الجزء األول  )األمن والسالمة فً مختبرات العلوم / دلٌل محضر العلوم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


