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الصفائح التكتونية 
 

 الغرض:
الغرض منها هو صنع نموذج للصفائح التكتونية للطالب المكفوفية أو الذين يعانون من ضعف في اإلبصار 

 
 المعلومات األساسية:

اكتشاف أن القشرة األرضية تتكون من صفائح تؤدي إلى دراسة الصفائح التكتونية. يعرف العلماء أن سطح األرض 
يحتوي على عدد من القطع الصلبة لكن القطع المتحركة ُتدعى صفائح. في هذا النشاط يمكن للطالب تجربة كيفية 

مة الصفائح للسطح المستدير لألرض، على غرار قشر البرتقالة. ءمال
 

اإلعداد: 
اختيار البرتقال المستدير الذي من السهل تقشيره. جميع قواعد السالمة الخاصة بالمختبر بحاجة إلى أن يتم اتباعها بما 
في ذلك ارتداء واقي العين ومئزر المختبر. قد يرغب الطالب في ارتداء القفازات لمنع التأذي من حمض الكبريتيك. 

بالنسبة للطالب ذوي المهارات اليدوية المحدودة، يمكن لشخص آخر القيام بعملية التقشير. 
  

المواد: 
كرة أرضية  •
برتقال  •
صواٍن  •
أعواد أسنان  •
طين صلصال  •

 
اإلجراءات: 

ارتداء نظارات السالمة، والمآزر والقفازات البالستيكية.  .1
تجربة الكرة األرضية ثم البرتقال.  .2
العمل فوق صينية الحتواء أي قطع بحيث إذا سقطت القطع أو العصير، ثم قم بتقشير البرتقال دون استخدام  .3

 قطع ستكون مثالية! 5 أو 4السكين. محاوًال تقطيع البرتقال إلى قطع كبيرة كلما أمكن، تقطيعها إلى 
وضع البرتقال المقشر في صينية نظيفة.  .4
ترتيب القطع في الصينية النظيفة.  مقارنة شكل البرتقال بالقطع الفردية. كل قطعة تمثل لوحة بنجيا. لدى  .5

 منها أساسية. 12األرض كل من الصفائح الكبيرة والصغيرة، توجد حوالي 
قم بوضع القشر مرة أخرى على البرتقالة لتأمين "الصفائح" بأعواد األسنان إن تطلب األمر.  مالحظة أن  .6

الحدود بين كل من القطع. ُتسمى هذه الشقوق خطوط الصدع حيث قد تحتك بعضها ببعض أو تتحرك بعيًدا 
عن بعضها البعض. 

تغطية البرتقالة بطبقة رقيقة من العجين أو الصلصال لتمثل طبقات التربة أو الماء التي تغطي الصفائح على  .7
األرض الحقيقية. مقارنة نموذج الكرة األرضية. 

  
االختالفات:  

أنشطة المتابعة اإلضافية المستخدمة في أي وحدة في بانجيا: قطع الخريطة توضح حركة الصفائح 
 

 إعداد المعلم:
العثور على أي نسخة من أي خريطة من األرض بها الصفائح الرئيسية المشار إليها.  وضع الغراء على الخريطة 

. ىليتم لصق أي ورقة من الورق المقو
تسمية الصفائح في حروف طباعة كبيرة/طريقة بريل. 

 على طول خطوط الصدع.   يمكن للطالب تجميع وإعادة تركيب الصفائح واستخدام ىقص الخريطة والورق المقو
 ابتعاد الصفائح عن بعضها البعض أو احتكاكها ببعضها البعض. ةالنموذج لتوضيح طريق
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الموارد: 
. 2014، علوم األرض، cK-12، بالو ألتو كاليفورنيا. موقع مجتمع cK-12مؤسسة 

 
  

مقاييس علوم الجيل التالي: 
ESS2.B 

الصفائح التكتونية وتفاعالت النظام على نطاق واسع 
 8-6درجات 

الصفائح التكتونية هي نظرية التوحد التي تشرح حركات الصخور على سطح األرض والتاريخ الجيولوجي. ُتستخدم 
لعرض األدلة المتعلقة بحركة الصفائح. 
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