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 استنتاج اأهميّة الكهرباء والمغناطيس عملياً.	 
 التعرَّف اإلى مصادر الكهرباء من خلال الصور.	 
 تصميم دارًة كهربائيًّة بسيطة.	 
تصنيف بعض المواد اإلى مواد جيدة التوصيل للكهرباء، ومواد رديئة التوصيل للكهرباء.	 
َتتبع القواعَد الّصحيَّة لتجنِّب خطِر الكهرباء.	 
التعرَّف اإلى المغناطيس، واأشكاله عملياً.	 
اكتشاف تطبيقات الكهرباء والمغناطيس في الحياة عملياً. 	 
اكتشاف خواَص المغناطيس واستخداماته عملياً.	 
استنتاج مفهوم التصنيف واأهّميته.	 
تصنيف الحيوانات اإلى حيوانات فقاريّة، وحيوانات لا فقاريّة.	 
التعرّف اإلى الاأوعية الناقلة في النّبات عملياً.	 
تصنيف النّباتات اإلى نباتات وعائيّة، ونباتات لا وعائيّة.	 
تصنيف النّباتات اإلى نباتات زهريّة، ونباتات لا زهريّة.	 

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى 
توضيــح اأهميــة الكهربــاء والمغناطيســية، وتطبيقاتهمــا فــي الحيــاة، واستكشــاف خــواص المغناطيــس 
بالتجــارب العمليــة وتصنيــف الحيوانــات اإلــى فقاريــة ولافقاريــة وتصنيــف النباتــات اإلــى وعائيــة ولاوعائيــة 

مــن خــلال تحقيــق الاآتــي:
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الّدرس ال�أّول: مصادُر الكهرباء

   اأستنتُج اأّن مصادَر الكهرباِء:

 .١

 .٢

 .٣

مصادُر الكهرباء نشاط)١(: 

اأتاأّمُل الّصوَر الاآتيَة، واأكتُب مصادَر الكهرباِء فيها:	 



نشاط)١(:  اأتنّباأ واأختبر 

الجزء ال�أّول:كيف اأصُل بطارّيتي بطريقة صحيحة؟

هيّا نتنبّاأ ونختبُر اإضاءَة المصباح في الحالات الاآتية:

اأختبر وزميلي اإضاءة المصباح )ُيضيء / لا ُيضيء( 	 
واأكتب النّتيجة:

اأتنبّاأ: اإضاءة المصباح )ُيضيء / لا ُيضيء( 
3 ١٢٤

١٢3٤
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الّدرس الثّاني: الّدارُة الكهربائّيُة البسيطُة 
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الجزء الثّاني:كيف اأصُل مصباحي بطريقة صحيحة؟

هيّا نتّنباأ ونختبُر اإضاءَة المصباِح في الحالات الاآتية:	 

الــذي  الّشــكَل  اأرســُم 

فيــه. المصبــاُح  ُيضــيءُ 

ماذا نُسّمي الّشكَل الذي اأضاَء فيه المصباُح؟	 

اأتنبّاأ: اإضاءة المصباح )ُيضيء / لا ُيضيء (	 

٤ ١٢3

١٢3٤

اأختبر وزميلي اإضاءة المصباح )ُيضيء / لا ُيضيء( 	 
واأكتب النّتيجة:
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الّدارُة الكهربائّية نشاط)٢(: 

ــي  ــا ف ــة كم ــة ونكــوّن دارًة كهربائيّ ــي المجموع ــي ف ــاون وزملائ اأتع

الّشــكل الاآتــي:

اأكتُب عناصَر الّدارة الكهربائيّة:   

ويمكن رسم الّدارة الكهربائيّة بالرّموز كما في الّشكل الاآتي:	 
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          اأكمل الجدول الاآتي:

اسم العنصرالرمزعناصر الّدارة الّكهربائية

مساٌر مغلق نشاط)3(: 

هيّا نُرّكب الّشكلين الاآتيين ونحّدُد الفرق بينهما:

الّشكل الثّانيالّشكل الاأّول

ــار  ــة المغلقــِة بســبب ســريان التّي ــّدارِة الكهربائّي ــاُح فــي ال ُيضــيُء المصب

ــّي فيهــا. الكهربائ

١. نُطِلُق على الّشكل الاأّول دارًة كهربائيّة 
لاأنَّ المصباَح

٢. نُطِلُق على الّشكل الثّاني دارًة كهربائيًّة
لاأنَّ المصباَح



ثم اأصل بين الاأدوات والمصباح المناسب عند توصيل الّدارة الكهربائية.

اأجرُّب واأل�حظ 	 

ــَة باإحــدى الاأدوات  ــة المعدنيّ اأســتبدُل العمل

ــة واأجــرّب هــل ُيضــيء المصبــاح. الاآتي

)ممحــاة، طباشــير، مشــبك، قطعة خشــب، 

ورقــي،  ظــرف  مســمار،  زجاجــي،  كاأس 

ملعقــة، مناديــل قمــاش(.

المواُد الموصلُة والمواُد العازلُة  نشاط)٤(: 
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٢. مــاذا نُســّمي المــواد التــي لا تســمُح بمــروِر التيـّـار الكهربائــّي، وتــؤّدي اإلــى عــدم 

اإضــاءة المصبــاح فــي الــّدارِة الكهربائيّــة؟

ــى  ــاء اإل ــا للكهرب ــث توصيله ــن حي ــف م ــواد تُصنَّ ــتنتُج اأّن الم  اأس

ــن: نوعي

 .١.  ٢

ــّي، . ١ ــار الكهربائ ــرور التيّ ــي تســمُح بم ــواد الت ــّمي الم ــاذا نُس م

ــة؟ ــّدارة الكهربائيّ ــي ال ــاح ف ــى اإضــاءة المصب ــؤّدي اإل وت

خطر الكهرباء نشاط)5(: 

اأتاأمل الّصور الاآتية واأعبّر عنها:	 

اأقترح طرقاً اأخرى اأتجنّب بها خطر الكهرباء.	 



١١

المهمة التعليمية:
ــواد  ــة البســيطة وم ــدارة الكهربائي ــًا بســيطًا مســتعينًا باســتخدام  ال اأصمــم جهــازًا كهربائي

ــة. وخامــات مــن البيئ

اأداة التقويم: قائمة شطب

 استخدام
 خامات
البيئة

 يوظف
 الدارة

 الكهربائية
 البسيطة
ويركبها

 يشرح
 مكونات
 الجهاز و
مبداأ عمله

الابداع 
في تصميم 

الجهاز 
من حيث 
الشكل  
والاخراج

 الالتزام
 بالوقت
 المحدد
للتسليم

المجموع

لانعملانعملانعملانعملانعم

يير
معا

ال
ب

طال
م ال

اس
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الّدرس الثّالث: المغناطيس وخصائصه

 اأتاأّملُّ الُمخطَّط الّسابَق، واأكتُب اأنواَع المغانط: 	 

 .١
 .٢

اأنواُع المغانط نشاط)١(: 

مغانط صناعيّةمغانط طبيعيّة

اأنواُع المغانط

اأشكاُل المغانِط نشاط)٢(: 

اأحضر اأشكالاً مختلفة من المغانط واأتفّحصها.	 
من اأشكال المغانط الصناعية:

اأصف اأشكال المغانِط. ١

ناعية، واأرسمه في المستطيل اأدناه واأكتب اسمه.. ٢ اأختاُر اأحد اأشكال المغانط الصِّ



١3

مواد يجذبها المغناطيس نشاط)3(: 

يجذب المغناطيس 
الدبابيس، هل 
يجذب مواد 

اأخرى ؟

يجب اأن نحضر 
مواد اأخرى 

ونجرب

هيّا نتنبّاأ ونختبر جذب المغناطيس للمواد الاآتية. 	 

اأتنبّاأ: جذب المغناطيس ) يجذب / لا يجذب ( 

اأختبر وزميلي جذب المغناطيس واأكتب النتيجة ) يجذب / لا يجذب (  	 

3 ١٢٤

١٢3٤

 :   اأستنتُج اأنَّ

المغناطيس: . ١

المواَد التي يجذبها المغناطيس تُسّمى بالـمــــواد  . ٢

المواّد التي لا يجذبها المغناطيس تُسّمى بالمواد  . ٣



١٤

اأعلّــُق المغناطيــس بالخيــط مــن المنتصــف . ١

المــواد  عــن  بعيــداً  يكــون  اأن  مراعيــاً 

الاأخــرى.  والمغانــط  المغناطيســية، 

ماذا األاحُظ؟  . ٢

ــًة، واأنتظــُر . ٣ ــَس حركــًة خفيف اأحــرّك المغناطي

ــى يســكَن. حت

األاحُظ واأفراد مجموعتي ماذا يحدث؟ . 4

اأسّمي القطَب الذي يتّجُه نحَو الّشماِل . ٥

اأسّمي القطَب الذي يتّجُه نحَو الجنوِب . 6

اأحّدد مع معلّمي الاتجاهات الاأربعة.	 

اأقطاُب المغناطيس نشاط)٤(: 

اإذا ُعلّق مغناطيس 
تعليقاً حّراً، ماذا 
تتوقع اأن يحدث؟

اأحضر مغناطيساً 
وخيطاً لنجرب 

ذلك.

الشمال

الجنوب

الغربالشرق



١5

قوّة المغناطيس   نشاط)5(: 

اأين توجد قوة 
المغناطيس ؟

هيا نكتشف 
معاً

اأضع المغناطيس فوق ُبرادة الحديد، اأو اأي مواد حديديّة اأخرى.. ١

األاحُظ ماذا يحدث؟ . ٢

اأين تجّمعْت برادُة الحديد؟ لماذا؟ . ٣

اأرسم برادة  الحديد الُمتجّمعة  على المغانط الاآتية.. 4

 اأستنتُج اأّن قوّة المغناطيس:

تترّكز عند   وتقلُّ عنَد 

لو قُطّع المغناطيس عدة قطع، على ماذا نحصل؟

اأفكر
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تنافٌر وتجاذٌب  نشاط)6(: 

اأسجل ملاحظاتي: . ١
اأفّسُر ما حدَث . ٢

: اأقطاَب المغناطيس المتشابهة   اأستنتج اأنَّ

         واأقطاَب المغناطيس المختلفة 

كيف حدث 
هذا؟

هيا 
نجرب 

ذلك

اأتعاوُن وزميلي في اإجراء النشاط الّسابق.	 

اأتاأمل الّصور الاآتية:	 

اأضُع مشبكاً داخل كاأٍس به ماء، واأحاول اإخراجه باستخدام المغناطيس.. ١
اأصُف ماذا يحدث؟ . ٢
اأضُع مشبَك الورِق في ُعلبٍة من الحديد، واأحاول اإخراجه باستخدام المغناطيس.. ٣
اأصُف ماذا يحدُث؟ . 4
اأجرُّب وضَع المشبِك على مواد اأخرى مثل: )ورق، خشب، نحاس(   . ٥

اأستنتُج اأّن: 
قّوَة المغناطيس تخترُق المواد    

ولا تخترُق المواد    

اختراق المواد نشاط)7(: 
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اأصنُع مغناطيسًا بالّدلك نشاط)١(: 

الّدرس الّرابع:
صناعُة المغناطيس وتطبيقاته العملّية

 اأقرُّب المسمار من برادة الحديد اأو من المشابك الحديديّة.. ١

    األاحُظ 
اأدلُك المسماَر بالمغناطيس كما في الّشكل.. ٢
اأقرُّب المسماَر المدلوَك من برادة الحديد اأو من. ٣

   المشابك الحديديّة.

اأسجل ملاحظاتي. 4

اأرسم ملاحظاتي في دفتري.  . ٥

      اأستنتُج اأنّه يمكن الحصول على مغناطيٍس صناعيٍّ بطريقة  

اأحضر الاأدوات الاآتية:

مشابك حديديّةمسمار حديدبرادة حديد مغناطيس
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اأصنُع مغناطيسًا كهربائّيًا نشاط)٢(: 

 هيّا نتتّبُع الخطوات الاآتية لنصنع مغناطيساً كهربائيّاً:	 

اأقرُّب مسماراً من برادة الحديد.. ١

األاحظ ماذا يحدث  

األــفُّ ســلكاً معــزولاً حــول المســمار عــّدة لّفــات، واأصــُل . ٢

اأَسّجل ملاحظاتي:  

اأفتــُح الــّدارة الكهربائيّــة، واأقــرُّب المســماَر مــن بــرادة الحديد، . 4

واأَســّجل ملاحظاتي  

طرفــّي الّســلك بقطبــّي البّطاريـّـِة كمــا فــي الّشــكل المجــاور.

اأقرُّب المسمار من برادة الحديد.. ٣

 اأستنتُج اأنه يمكن الحصول على مغناطيس صناعي بوساطة

المهمة التعليمية: 
ــي  ــس الحلق ــا المغناطي ــن خلاله ــًا م ــيًة راقصــًة موظِّف ــًة مغناطيس ــع دمي اأصن

ــة. ــن البيئ ــات م ــواد وخام وم

اأفّسر:   



١9

الّدرس الخامس: التّصنيُف واأهميته

حيوانات مختلفة نشاط)٢(: 

اختلف محَمٌد، وفرح في تصنيف الحيوانات الاآتية:

تصنيف محّمٍد

تصنيُف َفرَح

هيّــا نتناقــش فــي تصنيــف كل مــن محمــد وفــرح بكتابــة الّصفــة المشــتركة 	 
لــكل مجموعــة فــي المــكان المخصــص لهــا فــي الجــدول.
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نُســّمي سلســلة الفقــرات )الِقَطــع العظميّــة( المرتبطــة ببعضهــا بعضــاً، وتمتــدُّ 

مــن الناحيــة الَظهريـّـة لجســم الكائــن الحــي بالعمــود الفقــاري.

الّدرس الخامس: تصنيف الحيوانات

العمود الفقاري نشاط)١(: 

اأتاأّمُل صوَر الحيوانات الاآتية:

الثّعبانالسمكةالجمل

الحمامة الّسلحفاة الّضفدع

ما الّصفُة المشتركُة بين هذه الحيوانات؟ . ١

اأعطي اأمثلًة على حيوانات اأخرى تحتوي على عمود فقاري. ٢

 

اأين يوجد العمود الفقاري؟ ومّم يتكوّن؟ . ٣

نُسّمي الحيوانات التي يحتوي جسمها على عمود فقاري بـــ . 4



٢١

هل لجميع الحيوانات عمود فقاري ؟

اأتساءل 

الّلافقاريات نشاط)3(: 

ــى حــوض التشــريح ونقطّعهــا  ــدان(، ونضعهــا عل نُحِضــُر حشــرة )اأو مجموعــة دي  .١
بمســاعدة المعلــم.

هل يوجد بداخلها عمود فقاري؟   .٢
نُسّمي الحيوانات التي يخلو جسمها من العمود الفقاري بـــ   .٣

دودة الاأرضنملة

نُعطي اأمثلًة اأخرى على حيوانات لا فقاريّة.  .4



٢٢

الّدرس السادس: النّقُل في النّبات  

ارتفاُع الماِء في ال�أنابيب الرّفيعة نشاط)١(: 

نحضــُر اأنابيــَب رفيعــة ونغمرهــا بشــكل عمــودي فــي دورق مملــوء بالمــاء . ١
ــي: ــي الشــكل الاآت ــا ف ــون كم الّمل

اأســّجُل ملاحظاتــي مــن حيــث ارتفــاع . ٢
المــاء فــي كّل اأنبــوب.

4. ما العلاقُة بين ما حدَث في النّشاط، وما يحدث في النّباتات؟

٣. األــوِّن ارتفــاع المــاء فــي الاأنابيــب فــي الّشــكل 
المجاور.
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١. نحضــر زهــراٍت بــــيـضـــاَء، ونضعها في ماٍء ملوّن.
)ُينَصــُح باإضافــة قليــل مــن الّســّكر للمــاء لتســريع انتقــال 

المــاء فــي النبتـّـة(.

صعوُد الماء في النّبات

ال�أوعيُة الناقلُة في النّبات

نشاط)٢(: 

نشاط)3(: 

٥. اأفّكُر... بالاأجزاء التي نقلت الماء من الجذور اإلى الزّهرة ؟

اأكتُب اأسماَء الاأوعية الناقلة في النّبات.. ١

 

في اأّي جزء من النّبات توجُد هذه الاأوعية ؟. ٢

اأتناقُش وزميلي في وصف الّصور الاآتية:	 

٢. اأنتظُر لليوِم التّالي، واألاحُظ ماذا حدث للزّهرات.

٣. اأصُف ما حدث لكل زهرة بعد وضعها في الماء الملوّن.

4. كيف وصَل الماء الملوُّن اإلى الزّهرة؟

 تشبه ال�أنابيب
في النبات



٢٤

يحتوي النّبات على نوعين من الاأوعية النّاقلة:
اأوعيــة الخشــب: تنقــُل المــاَء والاأمــلاَح المعدنيّــة مــن الجــذور اإلــى . ١

الاأوراق والاأزهــار. اإلــى  و الّســاق 
اأوعية اللّحاء: تنقل الغذاء من الورقة اإلى اأجزاء النّبات جميعها.. ٢

مفتاُح المعرفة

سبب الانتفاِخ في سيقان بعض الاأشجار اأحياناً.

اأفّكر

مك والارتفاع نفسه في النّباتات جميعها؟ ١. هل للاأوعية الناقلة السُّ

٢. اأفّسُر ذلك 

نبتة نرجساأشجار نخيلشجرُة زيتوٍن

اأتناقش وزملائي في وصف الّصورة الاآتية واأجيب:
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الّدرس السابع: تصنيُف النّبات

تصنيف النّباتات نشاط)١(: 

اأتاأّمُل الّشكَل الاآتي:

تُقسم اإلى

لاأنها

مثلمثل

لاأنها

و

الخنشارالبقدونس
الحزازيّات

الفيوناريا

النّباتات الوعائيّة

تحتوي على اأنابيب

النّباتات الّلاوعائيّة

لا تحتوي على اأنابيب

النّباتات

ما الّصفُة التي تم تصنيف النّباتات بناء عليها في الّشكل اأعلاه ؟. ١

اأكتُب بُِلغتي تعريفاً لكل من: . ٢
النّباتات الوعائيّة 

النّباتات اللاوعائيّة 

اأكتُب اأسماَء الاأوعيِة التي تحتوي عليها النّباتات الوعائيُّة.. ٣

اأكتُب وظيفَة هذه الاأوعية.. 4
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تصنيف النّباتات الوعائّية  نشاط)٢(: 

اأتاأّمُل الّشكل الاآتي واأجيب:

اأكتُب اأقسام النّباتات الوعائيّة.. ١

 ،

، ونباتات . ٢ تُقسُم النّباتات البذريّة اإلى نباتات 
نتعاوُن في كتابة اأمثلٍة على نباتات زهريّة، ونباتات لا زهريّة.. ٣

تُقسم اإلى

تُقسم اإلى

مثل مثل مثل

وهي

و

الخنشار الّصنوبر البرتقال

النّباتات الوعائيّة

النّباتات البذرية

نباتات لا زهريّةنباتات زهريّة

النّباتات اللابذريّة

الّسرخسيّات



المهمة التعليمية:
اأختــار كائنــًا حيــًا نباتــًا اأو حيوانــًا واأصمــم لــه بطاقــة تعريفيــة تتضمــن اســم الكائــن الحــي 

وصورتــه و تصنيفــه و خصائصــه العامــة مســتعينًا بمــواد وخامــات البيئــة.

اأداة التقويم: قائمة شطب

 صحة
 المعلومات
 عن الكائن

 الحي
المختار

 الالتزام
 بالوقت
 المحدد
للتسليم

بداع  الاإ
 في

 تصميم
البطاقة

عرض 
المشروع 

اأمام الزملاء 
والتحدث 

عنه

 الالتزام
 بتعليمات
المجموعالمشروع

لانعملانعملانعملانعملانعم

يير
معا

ال
ب

طال
م ال

اس
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اأسئلة الوحدة

الّسؤال ال�أّول: اأوضُح المقصود بكل من:

التّصنيف: ١. 

العمود الفقاري: . ٢

النّباتات الزّهريّة: . ٣

النّباتات الّلابذريّة: . 4

النّباتات الوعائيَّة: . ٥

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الثّاني: اأضُع دائرًة حول رمز الاإ

ما الّصفُة المشتركة  بين الطّيور والخفافيش والفراشات؟. ١
د- الاأجنحة ب- الشّعر جـ- العمود الفقاري اأ- الريّش

اأّي الاآتية يعمُل بالكهرباء ؟ . ٢

قف. د- المحرُّك البخاري. ب- الدّراجُة الهوائيّة. جـ- مروحُة السَّ اأ- القارُب الشراعي.

اأّي الاأجزاء الاآتية ينقل الماء والاأملاح المعدنية في النّبات؟. ٣
د- الزّهرُة  جـ- الخشُب ب- اللّحاُء اأ- الورقُة

ما النّبات الّلازهري في النّباتات الاآتية؟. 4
د- الّصنوبر جـ- الكوسا ب- الخيار اأ- الزّيتون

اأّي النّباتات الاآتية نباتاٌت لا وعائية ؟. ٥
د- الحزازيّات جـ- البلوّط  ب- الخروب اأ- الّسرخسيّات
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الّسؤال الثالث: اأقارن بين كل من الخشب واللّحاء في الجدول الاآتي:

اتجاه النقلالوظيفة

اأوعية الخشب

 اأوعية اللّحاء

مقارنة
وجه ال

ء الناقل
الوعا

( في المكان المناسب: الّسؤال الرابع: اأضع علامة )

ماّدة غير مغناطيسيّةماّدة مغناطيسيّة الماّدة

 الزّجاج

برغي

ورق الاألومنيوم 

سلك نحاس

مفتاٌح حديديٌّ

ملعقُة فولاذ

الّسؤال الخامس: 

األوُّن اأقطاَب المغانط في الّشكل المجاور.
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فة المناسبة للصورة: الّسؤال السادس: اأظلِّل الدوائر التي تحوي الصِّ

لا بذري

بذري

لا وعائي

وعائي

لا زهري

زهري

لا بذري

بذري

لا وعائي

وعائي

لا زهري

زهري

لا بذري

بذري

لا وعائي

وعائي

لا زهري

زهري

لا بذري

بذري

لا وعائي

وعائي

لا زهري

زهري

لا 
بذري

بذري

لا 
وعائي

وعائي

لا 
زهري

زهري

لا 
بذري

بذري

لا 
وعائي

وعائي

لا 
زهري

زهري



3١

الّسؤال الّسابع: اأضع دائرًة حول الّصورة المختلفة مع ذكِر الّسبب:

الّسبُب: 

السبُب: 

الّسؤال الثامن: اأفّسُر:

تساقُط قطرات ماٍء من ساِق العنِب بعد تقليمه. ١. 

 

ُيعدُّ المحاُر حيواناً لا فقارّي.٢. 

 

٣. تُصنع علبُة البوصلِة من ماّدٍة غير مغناطيسيّة.

4. تُصنُع مفاتيُح الكهرباِء من البلاستيك.



3٢

ورقة عمل

تتجلى عظمة الخالق في العديد من المظاهر الكونية التي بدع في خلقها.

اأتاأمل عظمة الله في خلق الكائنات الحية الاآتية ثم اأجب عما يلي:

١- اأكتب اسم الكائن الحي في كل من الصور السابقة.
. ٢- ما الصفة المشتركة بينهما 

٣- باألوانك الجميلة هيا نلون العمود الفقاري لكل منهما. 
ــاري،  نســان والحصــان دون وجــود عمــود فق ــق الاإ ــى خل ــه تعال ــو اأن الل ــل ل 4- اأتخي

ــى كٍل منهمــا: ــك عل ــادك كيــف ســيؤثر ذل باعتق


