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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن يكونـوا قادريــن علــى
توضيــح �أهميــة الكهربــاء والمغناطيســية ،وتطبيقاتهمــا فــي الحيــاة ،واستكشــاف خـواص المغناطيــس
بالتجــارب العمليــة وتصنيــف الحيوانــات �إلــى فقاريــة ولافقاريــة وتصنيــف النباتــات �إلــى وعائيــة ولاوعائيــة
مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

• استنتاج �أهميّة الكهرباء والمغناطيس عملياً.
• التع ّر َف �إلى مصادر الكهرباء من خلال الصور.
• تصميم دار ًة كهربائيّ ًة بسيطة.
•تصنيف بعض المواد �إلى مواد جيدة التوصيل للكهرباء ،ومواد رديئة التوصيل للكهرباء.
الصح َّية لتجنّ ِب خط ِر الكهرباء.
• َتتبع القواع َد ّ
•التع ّر َف �إلى المغناطيس ،و�أشكاله عملياً.
•اكتشاف تطبيقات الكهرباء والمغناطيس في الحياة عملياً.
اص المغناطيس واستخداماته عملياً.
•اكتشاف خو َ
•استنتاج مفهوم التصنيف و�أه ّميته.
•تصنيف الحيوانات �إلى حيوانات فقاريّة ،وحيوانات لا فقاريّة.
•التع ّرف �إلى ال�أوعية الناقلة في النّبات عملياً.
•تصنيف النّباتات �إلى نباتات وعائيّة ،ونباتات لا وعائيّة.
•تصنيف النّباتات �إلى نباتات زهريّة ،ونباتات لا زهريّة.
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الدّرس ال�أ ّول :مصاد ُر الكهرباء
نشاط( :)١مصاد ُر الكهرباء

كتب مصاد َر الكهربا ِء فيها:
•�أت�أ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،و�أ ُ

.1
.2
.٣
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ستنتج أ� ّن مصاد َر الكهربا ِء:
أ�
ُ

الدّرس الثّاني :الدّار ُة الكهربائ ّي ُة البسيط ُة
نشاط(:)١

�أتن ّب�أ و�أختبر

الجزء ال�أ ّول:كيف أ�ص ُل بطار ّيتي بطريقة صحيحة؟
ه ّيا نتن ّب�أ ونختب ُر �إضاء َة المصباح في الحالات ال�آتية:
�أتن ّب�أ� :إضاءة المصباح ( ُيضيء  /لا ُيضيء)

1

2

•�أختبر وزميلي �إضاءة المصباح ( ُيضيء  /لا ُيضيء)
و�أكتب النّتيجة:

1

٢

3

٣

4

٤
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الجزء الثّاني:كيف أ�ص ُل مصباحي بطريقة صحيحة؟
المصباح في الحالات ال�آتية:
•ه ّيا نتّنب�أ ونختب ُر �إضاء َة
ِ
•�أتن ّب�أ� :إضاءة المصباح ( ُيضيء  /لا ُيضيء )

1

2

3

•�أختبر وزميلي �إضاءة المصباح ( ُيضيء  /لا ُيضيء)
و�أكتب النّتيجة:

1

٢

المصباح؟
•ماذا نُس ّمي الشّ ك َل الذي �أضا َء فيه
ُ
�أرســ ُم الشّ ــك َل الــذي
المصبــاح فيــه.
ُيضــي ُء
ُ
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٣

4

٤

نشاط( :)٢الدّار ُة الكهربائ ّية
�أتعــاون وزملائــي فــي المجموعــة ونك ـ ّون دار ًة كهربائ ّيــة كمــا فــي
الشّ ــكل ال�آتــي:

كتب عناص َر الدّارة الكهربائ ّية:
�أ ُ

•ويمكن رسم الدّارة الكهربائ ّية بال ّرموز كما في الشّ كل ال�آتي:
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�أكمل الجدول ال�آتي:
عناصر الدّارة ال ّكهربائية

الرمز

اسم العنصر

نشاط( :)٣مسا ٌر مغلق
هيّا نُركّب الشّ كلين ال�آتيين ونح ّد ُد الفرق بينهما:
الشّ كل ال�أ ّول

الشّ كل الثّاني

 .١نُط ِل ُق على الشّ كل ال�أ ّول دار ًة كهربائيّة
المصباح
ل�أ َّن
َ
 .٢نُط ِل ُق على الشّ كل الثّاني دار ًة كهربائ ّي ًة
المصباح
ل�أ َّن
َ
ـاح فــي ال ـدّار ِة الكهربائ ّيــة المغلق ـ ِة بســبب ســريان الت ّيــار
ُيضــي ُء المصبـ ُ
ـي فيهــا.
الكهربائـ ّ
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نشاط( :)٤الموا ُد الموصل ُة والموا ُد العازل ُة

• أ�ج ّر ُب و أ�لاحظ

�أســتبدلُ العملــة المعدنيّ ـ َة ب إ�حــدى ال�أدوات
ال�آتيــة و�أج ـ ّرب هــل ُيضــيء المصبــاح.
(ممحــاة ،طباشــير ،مشــبك ،قطعة خشــب،
ك�أس زجاجــي ،مســمار ،ظــرف ورقــي،
ملعقــة ،مناديــل قمــاش).
ثم �أصل بين ال�أدوات والمصباح المناسب عند توصيل الدّارة الكهربائية.
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ـمح بمــرور الت ّيــار الكهربائـ ّـي،
1.1مــاذا نُس ـ ّمي الم ـواد التــي تسـ ُ
وتــؤ ّدي �إلــى �إضــاءة المصبــاح فــي الــدّارة الكهربائ ّيــة؟
ـمح بمــرو ِر الت ّيــار الكهربائـ ّـي ،وتــؤ ّدي �إلــى عــدم
 .٢مــاذا نُسـ ّمي المـواد التــي لا تسـ ُ
�إضــاءة المصبــاح فــي الـدّار ِة الكهربائ ّيــة؟

نوعيــن:
.1

ســتنتج أ� ّن المــواد تُصنَّــف مــن حيــث توصيلهــا للكهربــاء إ�لــى
أ�
ُ
.٢

نشاط( :)٥خطر الكهرباء
الصور ال�آتية و�أع ّبر عنها:
•�أت�أمل ّ

•�أقترح طرقاً �أخرى �أتجنّب بها خطر الكهرباء.
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المهمة التعليمية:
أ�صمــم جهــاز ًا كهربائي ـ ًا بســيط ًا مســتعين ًا باســتخدام الــدارة الكهربائيــة البســيطة ومــواد
وخامــات مــن البيئــة.
أ�داة التقويم :قائمة شطب

الم
عايير
اسم
الط
الب

الابداع الالتزام
يشرح
استخدام يوظف
الدارة مكونات في تصميم بالوقت
خامات
البيئة الكهربائية الجهاز و الجهاز المحدد
البسيطة مبد�أ عمله من حيث للتسليم
الشكل
ويركبها
والاخراج

المجموع

نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا
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الدّرس الثّالث :المغناطيس وخصائصه
نشاط( :)١أ�نوا ُع المغانط
�أنوا ُع المغانط
مغانط طبيعيّة

مغانط صناعيّة

كتب �أنوا َع المغانط:
الس َ
• �أت�أ ّم ُّل ال ُمخطّ َط ّ
ابق ،و�أ ُ
.1
.2

نشاط( :)٢أ�شكالُ المغانِط
•�أحضر �أشكالاً مختلفة من المغانط و�أتف ّحصها.
من �أشكال المغانط الصناعية:
�1.1أصف �أشكال المغانِط
الصناعية ،و�أرسمه في المستطيل �أدناه و�أكتب اسمه.
�2.2أختا ُر �أحد �أشكال المغانط ِّ
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نشاط( :)٣مواد يجذبها المغناطيس
يجب �أن نحضر
مواد �أخرى
ونجرب

يجذب المغناطيس
الدبابيس ،هل
يجذب مواد
�أخرى ؟

•هيّا نتنبّ�أ ونختبر جذب المغناطيس للمواد ال�آتية.
�أتن ّب�أ :جذب المغناطيس ( يجذب  /لا يجذب )
3
2
1

4

•�أختبر وزميلي جذب المغناطيس و�أكتب النتيجة ( يجذب  /لا يجذب )

1

٢

٣

٤

ستنتج أ� َّن:
أ�
ُ
1.1المغناطيس:
2.2الموا َد التي يجذبها المغناطيس تُس ّمى بالـمــــواد
3.3الموا ّد التي لا يجذبها المغناطيس تُس ّمى بالمواد
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قطاب المغناطيس
نشاط( :)٤أ� ُ
�إذا ُعلّق مغناطيس
تعليقاً ح ّراً ،ماذا
تتوقع �أن يحدث؟

�أحضر مغناطيساً
وخيطاً لنجرب
ذلك.
الشمال

•�أحدّد مع معلّمي الاتجاهات ال�أربعة.

الشرق

�1.1أعلّـ ُـق المغناطيــس بالخيــط مــن المنتصــف
مراعيــاً �أن يكــون بعيــداً عــن المــواد
المغناطيســية ،والمغانــط ال�أخــرى.
2.2ماذا �أ ُ
لاحظ؟
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ـس حرك ـ ًة خفيف ـ ًة ،و�أنتظ ـ ُر
�3.3أح ـ ّرك المغناطيـ َ
ـكن.
حتــى يسـ َ
�4.4أ ُ
لاحظ و�أفراد مجموعتي ماذا يحدث؟
القطب الذي يت ّج ُه نح َو الشّ ِ
مال
�5.5أس ّمي
َ
ِ
الجنوب
القطب الذي يت ّج ُه نح َو
�6.6أس ّمي
َ

الغرب
الجنوب

نشاط( :)٥ق ّوة المغناطيس
�أين توجد قوة
المغناطيس ؟

هيا نكتشف
معاً

�1.1أضع المغناطيس فوق ُبرادة الحديد� ،أو �أي مواد حديديّة �أخرى.
�2.2أ ُ
لاحظ ماذا يحدث؟
عت براد ُة الحديد؟ لماذا؟
�3.3أين تج ّم ْ
� 4.4أرسم برادة الحديد ال ُمتج ّمعة على المغانط ال�آتية.
ستنتج �أ ّن ق ّوة المغناطيس:
أ�
ُ
تتركّز عند

وتق ُّل عن َد

أ�فكر
لو قُطّع المغناطيس عدة قطع ،على ماذا نحصل؟

15

وتجاذب
نشاط( :)٦تناف ٌر
ٌ
الصور ال�آتية:
•�أت�أمل ّ
كيف حدث
هذا؟

هيا
نجرب
ذلك

السابق.
•�أتعاو ُن وزميلي في �إجراء النشاط ّ

�1.1أسجل ملاحظاتي:
َ
حدث
فس ُر ما
�2.2أ ّ

قطاب المغناطيس المتشابهة
أ�ستنتج أ� َّن� :أ َ
قطاب المغناطيس المختلفة
		
و�أ َ

نشاط(:)٧

اختراق المواد

س به ماء ،و�أحاول �إخراجه باستخدام المغناطيس.
� 1.1أض ُع مشبكاً داخل ك�أ ٍ
صف ماذا يحدث؟
�2.2أ ُ
مشبك ِ
�3.3أض ُع َ
الورق في ُعلب ٍة من الحديد ،و�أحاول �إخراجه باستخدام المغناطيس.
ُ
يحدث؟
صف ماذا
�4.4أ ُ
ِ
المشبك على مواد �أخرى مثل( :ورق ،خشب ،نحاس)
وضع
�5.5أج ّر ُب َ
ستنتج أ�نّ:
أ�
ُ
ق ّو َة المغناطيس تخترقُ المواد
		
ولا تخترقُ المواد
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الدّرس ال ّرابع:
صناع ُة المغناطيس وتطبيقاته العمل ّية
صنع مغناطيس ًا بالدّلك
نشاط( :)1أ� ُ
�أحضر ال�أدوات ال�آتية:

برادة حديد

مسمار حديد

مغناطيس

مشابك حديديّة

� 1.1أق ّر ُب المسمار من برادة الحديد �أو من المشابك الحديديّة.
�أ ُ
لاحظ
�2.2أ ُ
دلك المسما َر بالمغناطيس كما في الشّ كل.
�3.3أق ّر ُب المسما َر المدلوكَ من برادة الحديد �أو من
المشابك الحديديّة.
�4.4أسجل ملاحظاتي
�5.5أرسم ملاحظاتي في دفتري.
صناعي بطريقة
س
أ�
ستنتج أ�نّه يمكن الحصول على مغناطي ٍ
ُ
ٍّ
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صنع مغناطيس ًا كهربائ ّي ًا
نشاط( :)2أ� ُ
• ه ّيا نتتّ ُبع الخطوات ال�آتية لنصنع مغناطيساً كهربائ ّياً:
�1.1أق ّر ُب مسماراً من برادة الحديد.
�ألاحظ ماذا يحدث
ـف ســلكاً معــزولاً حــول المســمار ع ـدّة ل ّفــات ،و�أص ـ ُل
�2.2ألـ ُّ
الســلك بقطبـ ّـي ال ّبطاريّـ ِة كمــا فــي الشّ ــكل المجــاور.
طرفـ ّـي ّ
�3.3أق ّر ُب المسمار من برادة الحديد.

�أ َس ّجل ملاحظاتي:
�4.4أفتـ ُـح الـدّارة الكهربائ ّيــة ،و�أقـ ّر ُب المســما َر مــن بـرادة الحديد،
و�أ َسـ ّجل ملاحظاتي
فسر:
�أ ّ

ستنتج أ�نه يمكن الحصول على مغناطيس صناعي بوساطة
أ�
ُ
المهمة التعليمية:
أ�صنــع دميــ ًة مغناطيســي ًة راقصــ ًة مو ِّظفــ ًا مــن خلالهــا المغناطيــس الحلقــي
ومــواد وخامــات مــن البيئــة.
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ّصنيف و أ�هميته
الدّرس الخامس :الت
ُ
نشاط(:)٢

حيوانات مختلفة

اختلف مح َمدٌ ،وفرح في تصنيف الحيوانات ال�آتية:
الصفــة المشــتركة
•ه ّيــا نتناقــش فــي تصنيــف كل مــن محمــد وفــرح بكتابــة ّ
لــكل مجموعــة فــي المــكان المخصــص لهــا فــي الجــدول.
تصنيف مح ّم ٍد

تصنيف َف َرح
ُ
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الدّرس الخامس :تصنيف الحيوانات
نشاط(:)١

العمود الفقاري

�أت�أ ّم ُل صو َر الحيوانات ال�آتية:

الجمل

السمكة

الثّعبان

الضفدع
ّ

السلحفاة
ّ

الحمامة

الصف ُة المشترك ُة بين هذه الحيوانات؟
1.1ما ّ
�2.2أعطي �أمثل ًة على حيوانات �أخرى تحتوي على عمود فقاري
�3.3أين يوجد العمود الفقاري؟ وم ّم يتك ّون؟
4.4نُس ّمي الحيوانات التي يحتوي جسمها على عمود فقاري بـــ
نُسـ ّمي سلســلة الفقـرات (ال ِق َطــع العظم ّيــة) المرتبطــة ببعضهــا بعضـاً ،وتمتـ ُّد
مــن الناحيــة ال َظهريّــة لجســم الكائــن الحــي بالعمــود الفقــاري.
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نشاط( :)3ال ّلافقاريات
أ�تساءل

هل لجميع الحيوانات عمود فقاري ؟
 .1نُ ِ
حض ـ ُر حشــرة (�أو مجموعــة ديــدان) ،ونضعهــا علــى حــوض التشــريح ونقطّعهــا
بمســاعدة المعلــم.

دودة ال�أرض

نملة
 .٢هل يوجد بداخلها عمود فقاري؟
 .٣نُس ّمي الحيوانات التي يخلو جسمها من العمود الفقاري بـــ
 .٤نُعطي �أمثل ًة �أخرى على حيوانات لا فقاريّة.
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الدّرس السادس :النّق ُل في النّبات
نشاط(:)1

ارتفا ُع الما ِء في ال�أنابيب ال ّرفيعة

نابيــب رفيعــة ونغمرهــا بشــكل عمــودي فــي دورق مملــوء بالمــاء
1.1نحضــ ُر �أ َ
ال ّملــون كمــا فــي الشــكل ال�آتــي:

�2.2أســ ّج ُل ملاحظاتــي مــن حيــث ارتفــاع
المــاء فــي ك ّل �أنبــوب.

� .٣ألـ ِّون ارتفــاع المــاء فــي ال�أنابيــب فــي الشّ ــكل
المجاور.
َ
حدث في النشّ اط ،وما يحدث في النّباتات؟
 .٤ما العلاق ُة بين ما
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نشاط(:)٢

صعو ُد الماء في النّبات

 .1نحضــر زهــر ٍ
ات بــــيـضـــا َء ،ونضعها في ما ٍء مل ّون.
السـ ّكر للمــاء لتســريع انتقــال
( ُي َ
نصـ ُـح ب إ�ضافــة قليــل مــن ّ
المــاء فــي النبتّــة).
� .2أنتظ ُر لليو ِم التّالي ،و�أ ُ
لاحظ ماذا حدث لل ّزهرات.
صف ما حدث لكل زهرة بعد وضعها في الماء المل ّون.
� .3أ ُ
 .4كيف وص َل الماء المل ّو ُن �إلى ال ّزهرة؟
� .5أف ّك ُر ...بال�أجزاء التي نقلت الماء من الجذور �إلى ال ّزهرة ؟

نشاط(:)3

ال�أوعي ُة الناقل ُة في النّبات
الصور ال�آتية:
تناقش وزميلي في وصف ّ
•�أ ُ
تشبه ال�أنابيب
في النبات

كتب �أسما َء ال�أوعية الناقلة في النّبات.
�1.1أ ُ
2.2في �أ ّي جزء من النّبات توج ُد هذه ال�أوعية ؟
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مفتاح المعرفة
ُ

يحتوي النّبات على نوعين من ال�أوعية النّاقلة:
مــلاح المعدن ّيــة مــن الجــذور �إلــى
�1.1أوعيــة الخشــب :تنقــ ُل المــا َء وال�أ َ
الســاق و �إلــى ال�أوراق وال�أزهــار.
ّ
�2.2أوعية اللّحاء :تنقل الغذاء من الورقة �إلى �أجزاء النّبات جميعها.

أ�ف ّكر
الانتفاخ في سيقان بعض ال�أشجار �أحياناً.
سبب
ِ
الصورة ال�آتية و�أجيب:
�أتناقش وزملائي في وصف ّ

شجر ُة ٍ
زيتون

�أشجار نخيل

نبتة نرجس

السمك والارتفاع نفسه في النّباتات جميعها؟
 .١هل لل�أوعية الناقلة ُّ
فس ُر ذلك
� .٢أ ّ
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تصنيف النّبات
الدّرس السابع:
ُ
نشاط( :)1تصنيف النّباتات
�أت�أ ّم ُل الشّ ك َل ال�آتي:
النّباتات

تُقسم �إلى

و

البقدونس

النّباتات الوعائ ّية
ل�أنها

النّباتات ال ّلاوعائ ّية
ل�أنها

تحتوي على �أنابيب
مثل

لا تحتوي على �أنابيب
مثل
الفيوناريا

الخنشار

الحزازيّات

الصف ُة التي تم تصنيف النّباتات بناء عليها في الشّكل �أعلاه ؟
1.1ما ّ
كتب بِ ُلغتي تعريفاً لكل من:
�2.2أ ُ
النّباتات الوعائيّة
النّباتات اللاوعائيّة

كتب �أسما َء ال�أوعي ِة التي تحتوي عليها النّباتات الوعائ ّي ُة.
�3.3أ ُ
كتب وظيف َة هذه ال�أوعية.
�4.4أ ُ
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تصنيف النّباتات الوعائ ّية

نشاط(:)2

�أت�أ ّم ُل الشّ كل ال�آتي و�أجيب:

النّباتات الوعائيّة
تُقسم �إلى
و

النّباتات البذرية
تُقسم �إلى
نباتات زهريّة
مثل

النّباتات اللابذريّة
وهي

نباتات لا زهريّة

السرخس ّيات
ّ

مثل

الصنوبر
ّ

البرتقال
كتب �أقسام النّباتات الوعائ ّية.
�1.1أ ُ
،

 ،ونباتات
2.2تُقس ُم النّباتات البذريّة �إلى نباتات
3.3نتعاو ُن في كتابة �أمثل ٍة على نباتات زهريّة ،ونباتات لا زهريّة.
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مثل

الخنشار

المهمة التعليمية:
أ�ختــار كائنـ ًا حيـ ًا نباتـ ًا أ�و حيوانـ ًا و أ�صمــم لــه بطاقــة تعريفيــة تتضمــن اســم الكائــن الحــي
وصورتــه و تصنيفــه و خصائصــه العامــة مســتعين ًا بمــواد وخامــات البيئــة.
أ�داة التقويم :قائمة شطب

الم
عايير
اسم
الب

الط

صحة
الالتزام
المعلومات
بالوقت
عن الكائن
المحدد
الحي
للتسليم
المختار

عرض
ال�إ بداع
المشروع الالتزام
في
�أمام الزملاء بتعليمات
تصميم والتحدث المشروع المجموع
البطاقة
عنه

نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا
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أ�سئلة الوحدة
وضح المقصود بكل من:
ّ
السؤال ال� أ ّول� :أ ُ
1.التّصنيف:

2.2العمود الفقاري:
3.3النّباتات ال ّزهريّة:
4.4النّباتات ال ّلابذريّة:
5.5النّباتات الوعائ َّية:
الصحيحة فيما ي�أتي:
ضع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة ّ
ّ
السؤال الثّاني� :أ ُ
الصف ُة المشتركة بين الطّيور والخفافيش والفراشات؟
1.1ما ّ
�أ -الريّش

ب -الش ّعر

جـ -العمود الفقاري

د -ال�أجنحة

�2.2أ ّي ال�آتية يعم ُل بالكهرباء ؟
القارب الشراعي.
�أ-
ُ

ب -الد ّراج ُة الهوائ ّية.

السقف.
جـ -مروح ُة َّ

�3.3أ ّي ال�أجزاء ال�آتية ينقل الماء وال�أملاح المعدنية في النّبات؟
�أ -الورق ُة

ب -اللّحا ُء

4.4ما النّبات ال ّلازهري في النّباتات ال�آتية؟
�أ -ال ّزيتون

ب -الخيار

نباتات لا وعائية ؟
�5.5أ ّي النّباتات ال�آتية
ٌ
السرخس ّيات
�أّ -
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ب -الخروب

الخشب
جـ-
ُ
جـ -الكوسا
جـ -البل ّوط

د -المح ّركُ البخاري.
د -الز ّهر ُة
الصنوبر
دّ -
د -الحزازيّات

السؤال الثالث� :أقارن بين كل من الخشب واللّحاء في الجدول ال�آتي:
ّ
وج
ه
ا
ل
الو
م
ع
ا
ء
ا
ل
قارنة
ناقل

الوظيفة

اتجاه النقل

�أوعية الخشب
�أوعية اللّحاء
السؤال الرابع� :أضع علامة ( ) في المكان المناسب:
ّ
الما ّدة
ال ّزجاج

ما ّدة مغناطيس ّية

ما ّدة غير مغناطيس ّية

برغي
ورق ال�ألومنيوم
سلك نحاس
حديدي
مفتاح
ٌ
ٌّ
ملعق ُة فولاذ
السؤال الخامس:
ّ
قطاب المغانط في الشّ كل المجاور.
�أل ّو ُن �أ َ
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الصفة المناسبة للصورة:
ّ
السؤال السادس� :أظلِّل الدوائر التي تحوي ِّ
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لا زهري

لا وعائي

لا بذري

لا زهري

لا وعائي

لا بذري

زهري

وعائي

بذري

زهري

وعائي

بذري

لا
زهري

لا
وعائي

لا
بذري

لا
زهري

لا
وعائي

لا
بذري

زهري

وعائي

بذري

زهري

وعائي

بذري

لا زهري

لا وعائي

لا بذري

لا زهري

لا وعائي

لا بذري

زهري

وعائي

بذري

زهري

وعائي

بذري

السبب:
السابع� :أضع دائر ًة حول ّ
السؤال ّ
ّ
الصورة المختلفة مع ذك ِر ّ

بب:
ّ
الس ُ

السبب:
ُ

فس ُر:
ّ
السؤال الثامن� :أ ّ

تساقط قطرات ما ٍء من ِ
ُ 1.
ساق ِ
العنب بعد تقليمه.

فقاري.
ُ 2.يع ُّد المحا ُر حيواناً لا
ّ
 .٣تُصنع علب ُة البوصل ِة من ما ّد ٍة غير مغناطيس ّية.
مفاتيح الكهربا ِء من البلاستيك.
صنع
ُ
 .٤تُ ُ
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ورقة عمل
تتجلى عظمة الخالق في العديد من المظاهر الكونية التي بدع في خلقها.
�أت�أمل عظمة الله في خلق الكائنات الحية ال�آتية ثم �أجب عما يلي:

� -١أكتب اسم الكائن الحي في كل من الصور السابقة.
.
 -٢ما الصفة المشتركة بينهما
 -٣ب�ألوانك الجميلة هيا نلون العمود الفقاري لكل منهما.
� -٤أتخيــل لــو �أن اللــه تعالــى خلــق ال�إ نســان والحصــان دون وجــود عمــود فقــاري،
باعتقــادك كيــف ســيؤثر ذلــك علــى كلٍ منهمــا:
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