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ُيتوقـّـع مــن طلبــة الّصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعل 

مــع اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن علــى تفســير بعــض الظّواهــر المتعلّقــة بالكهربــاء الّســكونيّة 

وتوظيــف ثــروات فلســطين، فــي حياتهــم اليوميـّـة مــن خــلال تحقيــق ال�آتي:

 استخدام الكّشاف الكهربائّي للكشف عن الّشحنات الكهربائيّة.. 1

 تفسير كيفية حدوث الَبرْق والرّعد.. 2

توظيف الصور في تصنيف الثّروات الطّبيعيّة في فلسطين اإلى ثروات حيّة وثروات . 3

غير حيّة.

اكتشاف خصائص المعادن والّصخور عملياً.. 4

المقارنة بين اأنواع الّصخور عملياً.. 5

التّعرف اإلى النّفط ومشتقاته.. 6

ادّلرس األّول: الكشاف الكهربايئ
ادّلرس اثلّاين: ظواهر مرتبطة بالكهرباء السكونية

ادّلرس اثلّالث: ثروات بالدي
ادّلرس الرابع: املياه يف فلسطني

ادلرس اخلامس: انلفط والغاز الطبييع
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الوحدة المتمازجة )٤(:
المحتويات



٤

نشاط )١(: كّشافي الكهربائّي

* اأحِضُر ومعلّمي كّشافاً كهربائيّاً واأتفّحصه.
1. اأكتُب ال�أجزاء التي يتكوّن منها الكّشاف الكهربائّي

 الموّضح في الّشكل المجاور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
2. اأَقرُِّب جسماً متعادل�ً كهربائيّاً من قرص الكّشاف

ُل ملاحظاتي: المتعادل كهربائيّاً، اأسجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ُل ملاحظاتي: 3. اأَقرُِّب جسماً مشحوناً كهربائيّاً من قرص الكّشاف المتعادل كهربائيّاً، اأسجِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رس األول اف الكهربائّيالدَّ
ّ

الكش

قُرص فلزّي

عازل
ساق فلزّي

ورقتان فلزّيتان

من استخدامات الكّشاف الكهربائّي: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

           مفيدة
ٌ
معلومة

الفـِــلّز: مــاّدة موصلــة للكهربــاء مثــل 
والنّحــاس... وال�ألومنيــوم،  الحديــد، 



٥

نشاط )٢(: الّشحن باللّمس والحّث )التّاأثير(

* اأحضُر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�آتية:

كّشاف كهربائي

قطعة حريرقطعة صوف

مسطرة

قضيب زجاج

* اأولاً: الّشحن باللّمس:
1. اأدلُك القضيب البلاستيكّي بقطعة الّصوف.                           
ما نوع الّشحنة الُمتَكوّنة على القضيب البلاستيكّي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2. األمــُس قــرص الكّشــاف الكهربائــّي المتعــادل بالقضيــب البلاســتيكّي 
المشــحون، مــاذا األ�ِحــظ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. ما نوع الّشحنة الُمتكوّنة على ورقتي الكّشاف الكهربائّي؟ لماذا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. اأبِعُد قضيب البلاستيك عن قرص الكّشاف الكهربائي، ماذا األ�حُظ على الورقتْين الفلزّيتين؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- اإذا ل�مس جسم مشحون بشحنة سالبة قرص الكّشاف الكهربائّي المتعادل، فاإنّـه يكسـبـه 

شـحـنـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ول� تزول شحنة الكّشاف بزوال تلامسه مع الجسم الّشاحن.
 - اإذا ل�مس جسم مشحون بشحنة موجبة قرص الكّشاف الكهربائّي المتعادل، فاإنّه يكسبه شحنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ول� تزول شحنة الكّشاف بزوال تلامسه مع الجسم الّشاحن.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

ثانيًا: الّشحن بالحث )التّاأثير(:
1. اأدلُُك قضيب البلاستيك بقطعة الّصوف، ثّم اأَقرُِّبه من قرص الكّشاف 

ُر ملاحظاتي.  الكهربائّي المتعادل دون اأن يلمسه، اأفسِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. ماذا نُسّمي هذه الطّريقة في الّشحن؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولماذا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. األمُس قرص الكّشاف الكهربائّي باإصبعي واأل�ِحُظ ما يحدث. 

٧. ما شحنة الكّشاف ال�آن؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولماذا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨.  اأكّرُر الخطوات الّسابقة باستخدام قضيٍب زجاجيٍّ مدلوٍك بقطعة من 

الحرير، اأَوّضح ذلك بالرّسم:
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- اإذا تّم تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرص كّشاف كهربائّي متعادل فاإّن قرص الكّشاف 

يكتسب شحنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وتكتسب ورقتا الكّشاف الكهربائي  شحنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 
وتزول شحنة الكّشاف بزوال المؤثِّر )الجسم الّشاحن(.

- اإذا تــم تقريــب جســم مشــحون بشــحنة موجبــة مــن قــرص كّشــاف كهربائــّي متعــادل، فــاإّن قــرص 

الكّشــاف يكتســب شــحنةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وتكتســب ورقتا الكّشــاف الكهربائّي شــحنةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتزول شحنة الكّشاف بزوال المؤثِّر )الجسم الّشاحن(.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

2. اأكّرُر الخطوة الّسابقة باستخدام قضيب زجاجّي مدلوك بقطعة من الحرير. ماذا األ�ِحظ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ماذا نُسّمي هذه الطّريقة في الّشحن؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولماذا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. اأبِعُد القضيب الزّجاجّي المشحون عن قرص الكّشاف الكهربائي تماماً. ماذا األ�ِحظ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. اأكتُب بُِلغتي تعريفاً للّشحن بالتّاأثير:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أستنتُج من األنشطة الّسابقة أّن:  طرق شحن ال�أجسام: 
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نشاط )١(: الَبْرق والرّْعد

رس الثاني ظواهر مرتبطة بالكهرباء الّسكونّيةالدَّ

تُِطّل على  التي  نافذة غرفتها  بغزارة، فنظرت من  المطر  * استيقظت صفاء على صوت هطول 
المسجد ال�أقصى في مدينة القدس عاصمة دولتنا فلسطين، وشاهدت ضوءاً ل�معاً على شكل 
، فتساءلت: ما مصدر هذا الّضوء وهذا الّصوت؟   شرارة في وسط الّسماء، ثم تبعه صوٌت ُمدوٍّ

- هيّا نساعُد صفاء في تفسير هذه الظّاهرة؟

* اأتاأّمُل ال�أشكال ال�آتية، واأجيب:

تيّارات الهواء الّصاعدة

شرارة ناتجة 
عن انتقال 
الّشحنات 

الّسالبة

١٢3
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1. ما شحنة قطرات الماء في الّسحابة )1( ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. ماذا حدث لشحنة قطرات الماء في الّسحابة )2(
 بفعل حركة تيّارات الهواء الّصاعدة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3. ماذا ينتج عند اقتراب سحابتين كما في الّشكل )3(؟

 لمــاذا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. ماذا نُسّمي الّشرارة النّاتجة عن اقتراب الّسحابتين من بعضهما؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. ماذا نُسّمي الّصوت النّاتج؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. اأكتُب بُِلغتي تعريفاً لكلٍّ من:

* الَبرْق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الرّعد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           مفيدة
ٌ
معلومة

الّصاعدة  الهوائيّة  التّيارات  تعمل   
المتعادلة  الماء  قطرات  تحويل  على 
كهربائيّاً في الغيوم اإلى قطرات تحمل 
شحنة سالبة تكون في اأسفل الّسحابة، 
تكون  موجبة  شحنة  تحمل  وقطرات 

في اأعلى الّسحابة.
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رس الثالث ثـــــروات بـــــــالديالدَّ

مراعي ماشية - جنينمزارع نخيل - اأريحا

نهر ال�أردن - ال�أغوار ثروة سمكيّة - يافا

محجر - نابلس

حقل غاز طبيعي - غزّة

نشاط )١(: الثّروات الّطبيعّية

1. اأكتب الثّروات التي تُعبّر عنها الّصور.

___________________ و ____________________ و _____________________

و ___________________ و ____________________ و _____________________
2. تسمى الثّروات الّسابقة بالثّروات الطّبيعيّة. لماذا؟

._______________________________________________________________
3. اأصنّف الثّروات الطّبيعيّة الّسابقة اإلى: 

اأ. ثروات حيّة :____________________________________________________.

ب. ثروات غير حيّة:________________________________________________.

* اأتاأّمل الّصور ال�آتية، واأجيب:



١١

 مفيدة
ٌ
معلومة

ــة ومــا ينتــج عنهــا مــن مشــتّقات مختلفــة  ــة الحّية:الكائنــات الحيّ الثّــروات الّطبيعّي
ــار. ــوم والخشــب وال�أزه ــب واللّح ــل: الحلي مث

ــة  ــر حيّ ــة غي ــواد طبيعيّ ــي تؤخــذ مــن م ــة: المــواد الت ــر الحّي ــة غي ــروات الّطبيعّي الثّ
)جمــادات( مثــل: المعــادن والّصخــور والميــاه وال�أمــلاح والّشــمس والهــواء.

4. ُيَصنّف كّل من البيض والعسل كثروات طبيعيّة حيّة، اأفّسر.

._______________________________________________________________
نسان، اأَوّضح. 5. الثّروات الطّبيعيّة مهّمة للاإ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

اأعطي اأمثلة لثروات طبـيعيّة اأخرى في فلسطين واأصنّفها في الجدول ال�آتي:
خَتِبُر َنفسي

َ
أ

ثروات طبيعيّة غير حيّةثروات طبيعيّة حيّة

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

مهمة تعليمية: 
كيف نحافظ على ثروات بلادي؟



١٢

صناعات بلاستيكيّة - غزّةصناعة ال�أدوية - رام الله

صناعة الزّجاج والزّخارف - القدس

صناعة المنظّفات - جنين 

صناعة النّسيج - الخليل

نشاط )٢(: الثّروات الّصناعّية

1. اأكتب اأنواع الّصناعات الفلسطينيّة التي تُعبّر عنها الّصور.

___________________ و ____________________ و _____________________

و ______________________________ و _______________________________
2. تسمى الثّروات الّسابقة بالثّروات الّصناعيّة. لماذا؟

.____________________________________________
3. اأكتب ثروات صناعيّة فلسطينيّة اأخرى. 

.____________________________________________
4. اأكتب بُِلغتي تعريفاً للثّروات الّصناعيّة:

.____________________________________________

* اأتاأّمل الّصور ال�آتية، واأجيب:
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نشاط )3(: هدّية الاأرض

* اأقراأ النّص العلمي ال�آتي واأجيب:
ــت*  ــل الّذهــب والبيري ــادن مث ــن المع ــوز النّفيســة م ــن الكن ــر م ــا الكثي ــي باطنه ــي ال�أرض ف تُخف
والكالســيت والكبريــت وملــح الطّعــام )الهاليــت( وخامــات الحديــد، والتــي تشــترك جميعهــا فــي 
كونهــا مــواّد صلبــة، ليــس للكائنــات الحيّــة اأي دخــل فــي تكوينهــا )غيــر عضويّــة(، وتتواجــد فــي 
الطّبيعــة بشــكل حــر، ولهــا تركيــب كيميائــّي محــّدد، وترتيــب منتظــم للــّذرات )شــكل بلّــوري(، 

ولهــذه المعــادن اســتخدامات متعــّددة فــي مختلــف نواحــي الحيــاة.

1. اأين توجد المعادن؟ _______________________________________________.
2. اأحضر ومعلّمي "صندوق الّصخور والمعادن"، اأتفّحصها واأستنتج صفات المعادن مستعيناً بالنّص. 

._______________________________________________________________

3. يعتبر الّذهب معدناً. اأعلل ___________________________________________. 

4. ل� ُيصنّف ال�أكسجين ضمن المعادن. لماذا؟______________________________. 

5. ُيعد خام الحديد معدناً بينما عنصر الحديد ليس معدناً. اأفّسر.

________________________________________________________________
6. المعادن مهمة في حياتنا، لماذا؟ 

._______________________________________________________________
٧. اأكتب اأمثلة اأخرى على المعادن:

._______________________________________________________________
٨. اأكتب بُِلغتي تعريفاً للمعدن:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
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نشاط )٤(: اأنواُع الَمعادن

* اأدرس المخطط ال�آتي الذي ُيمثّل تصنيف المعادن حسب تركيبها الكيميائي، واأجيب: 

تتَكوّن مــــــن

اأو

المعادن

مثل

مثل

ُعنُصر واحد

الكبريت

اأكثر من عنصر

خام الحديد )هيماتيت(

1. اأكتب عبارتين علميّتين تُمثّلان تصنيف المعادن حسب تركيبها الكيميائي:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
2. اأكتب مثالين على معادن تتكوّن من عنصر واحد، ومعادن تتكوّن من اأكثر من عنصر:

._______________________________________________________________

الّصخر: ماّدة طبيعيّة صلبة تتكوّن اأساساً من معدن واحد اأو خليط من عّدة معادن، ويعتبر الصّخر 
هو الوحدة البنائيّة الرّئيسة لمكوّنات القشرة ال�أرضيّة.
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1. اأتفّحص الّصخور بالعدسة المكبّرة، هل تتشابه في األوانها؟ لماذا؟ 
._______________________________________________________________

2. اأضع بضع قطرات من الماء على قطع الّصخور الّسابقة، واأنتظر قليلاً، اأي منها تمتص الماء؟ 
اأسّجل ملاحظاتي. 

._______________________________________________________________

صخر بناءصخر جرانيت
)حجر جيري(

حمض صخر رخام
الهيدروكلوريك 

)الُمَخّفف(

عدسة ُمَكبّرَة

* اأحضر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�آتية:

نشاط )٥(: خصائُص الّصخور

3. اأضيف بمساعدة معلّمي بضع قطرات من حمض
 الهيدروكلوريك المــخــّفــف اإلــى كــّل مــن الّصــخور

الّسابقة، واأسّجل ملاحظاتي: 
____________________________________

ن: - تتميز الّصخور بعدد من الخصائص منها: 
َ
ستنتُج أ

َ
أ

____________________ .3___________________ .2_________________ .1

نَتـِبـه
َ
أ

حمــض  اســتخدام  عنــد  اأحــَذُر 
ــف، ولا  ــدروكلوريك المخّفــ الهــيـــ
اإلّا بمســاعدة معلّمــي. اأســتخدمه 

1. ما اأنواع الّصخور الرّئيسة: _____________، _____________، _____________.
2. لماذا سميت الّصخور النّاريّة بهذا ال�سم؟

._______________________________________________________________

3. اأعط اأمثلة على صخور رسوبيّة ___________________، __________________.
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رس الرابع المياه في فلسطينالدَّ

نشاط )١(: المياه الّسطحية

* اأَتاأّمل الرّسم البياني ال�آتي، واأجيب:

1. مّم يتكون سطح ال�أرض؟ __________ و __________. واأيهما نسبته اأكبر؟ ______.

2. اأسّمي اأماكن تجّمع المياه على سطح ال�أرض. ____________________________.
3. هل جميع المياه على سطح ال�أرض عذبة؟ لماذا؟

._______________________________________________________________
4. اأكتب مصادر المياه العذبة على سطح ال�أرض.

._______________________________________________________________
5. اأكُتُب ثلاَثَة مصادر للمياه العذبة في فلسطين:

___________________ و ____________________ و ____________________.

6. اأكتب بُِلغتي تعريفاً للمياه الّسطحية: ___________________________________

٧. اأين تذهب مياه الهطول بعد سقوطها على سطح ال�أرض؟ __________________________

يابسة

توزيع المياه على سطح ال�أرض

مياه مالحةمياه عذبة

            مفيدة
ٌ
معلومة

التــي  الميــاه  العذبــة:  الميــاه 
تتكــوّن بشــكل طبيعي على ســطح 
المســتنقعات  فــي  ال�أرض، كمــا 
والبحيــرات  وال�أنهــار  والِبــرَك 
والجــداول، اأو التــي تتكــوّن تحــت 
ال�أرض كمــا فــي الميــاه الجوفيــة، 
منخفضــة  تراكيــز  بوجــود  وتتميّــز 
ــة وغيرهــا مــن  ــلاح الّذائب مــن ال�أم

المــواد الّصلبــة المذابــة.
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* اأدرس الّشكل ال�آتي واأجيب:

1. اأين تتجمع مياه ال�أمطار التي تنفذ عبر التّربة والّشقوق الموجودة في القشرة ال�أرضيّة؟

._______________________________________________________________
2. اأصف طبقات ال�أرض التي تتجمع المياه فيها على شكل خّزانات مياه جوفيّة.

._______________________________________________________________
3. اأكتب بُِلغتي تعريفاً للمياه الجوفيّة:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

طبقة ُمَنّفَذة

مياُه الاأمطار

طبقة غير ُمَنّفَذة

خّزان جوفي

مهمة تعليمية:
المياه الجوفيّة صالحة للّشرب. لماذا؟
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رس الخامس بيعّيالدَّ
ّ
فط والغاز الط

ّ
الن

نشاط )١(: النّفط في بلادي

* رافــق حمــزة والدتــه اإِلــى محطــة الوقــود لمــلء خــّزان الوقــود بالبنزيــن، فشــاهد العديــد مــن 
اأنــواع الوقــود، ســاأل حمــزة: عــن مصــدر هــذا الوقــود. فاأجابتــه اإنـّـه النّفــط وُيطلــق عليــه الّذهــب 

ــا ؟ ــط؟ وهــل يوجــد فــي بلادن ال�أســود. تســاءل حمــزة مــا النّف

بنزين
كيروسين ديزل

مشاهدة فلم فيديو يوضح خصائص النفط.
ن: خصائص النّفط:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

_______________________________________

_______________________________________

 _______________________________________
5. اأكتــب بُِلغتــي تعريفــاً للنفط:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
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نشاط )٢(: َتَكوّن النّفط

* اأَتاأّمل ال�أشكال ال�آتية التي تمثّل مراحل تكوّن النّفط والغاز الطّبيعي ثم اأجيب:

النّفُط والغازكائنات حيّة بحريّة ميّتة

١٢

بقايــا  ترّســبت  الّســنين  ملاييــن  قبــل 
الكائنــات الحيـّـة البحريــة الميّتــة فــي قيعــان 
ســريعاً  وانطمــرت  والمحيطــات  البحــار 

والطّيــن. بالرّمــل 

ترتفــع  الرّســوبيات  تراكــم  اســتمرار  مــع 
ــى  ــؤدي اإل ــا ي ــط مم درجــة الحــرارة والّضغ
ــا  ــة وتحوّله ــات الحيّ ــل اأجســام الكائن تحلّ

ــي. ــاز الطّبيع ــط والغ ــى النّف اإل
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1. ما اأصل النّفط والغاز الطّبيعي؟ _______________________________________.
2. ما العوامل التي تساهم في تكوين النّفط والغاز الطّبيعي؟ 

._______________________________________________________________

._______________________________________________________________

صخور منّفذة

3٤

يتســرّب النّفــط اإلــى ال�أعلــى خلال 
الّصخــور المســاميّة المنّفــذة حتــى 
يصــل اإلــى صخــور غيــر منّفــذة 
تعمــل كطبقــة  حافظــة  تمنــع 
اســتمرار تســرّبه  اإلــى اأعلــى فُيحجز  

اأســفلها. 

ُيحتجــز النّفــط والغــاز الطّبيعــي فــي 
طبقــة صخــور مســاميّة بين طبقتين 
مــن الّصخــور غيــر المنّفــذة تُدعــى 
ويســتخرج  النّفــط.  مصيــدة 
النّفــط بفعل ضغط الغــاز اأو بضّخه 

للاأعلى.  

مصيدة نفط

ماء

َذة صخور غير ُمَنفِّ

َذة صخور غير ُمَنفِّ

غاز طبيعي
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1. ما المقصود بالموارد الطّبيعيّة؟ 
نسان لمصلحته      اأ. كل شيء متوفّر في الطّبيعة ويستخدمه ال�إ

نسان      ب. مواد من ُصنع ال�إ
     جـ. المواد الطّبيعيّة الّصلبة المتوفّرة في الطّبيعة

     د. المواد التي تسّد حاجتنا

2. ما الرّسم الّدائرّي الذي يشير اإلى نسبة توزيع اليابسة والماء على ال�أرض؟

 

جابة الّصحيحة لكل فقرة من الفقرات الاآتية: الّسؤال الاأّول: اأضع دائرة حول رمز الاإِ

 الــوحـــدة المتمازجة الرابعة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

ماء

دجـباأ

ماءماءماء

يابسةيابسةيابسةيابسة

الّسؤال الثاني:

ما اأصل النّفط؟ وكيف تكوّن؟

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

3. ماذا يمثُّل الّضوء )الّشرارة( النّاتج عن انتقال الّشحنات بين سحابتين مشحونتين؟ 
اأ. الَبرْق               ب. الرّْعد              جـ. الّصاعقة           د. المطر  

4. ما الطّريقة التي يكتسب فيها الجسم شحنة مشابهة لشحنة الجسم المؤثر؟ 
اأ. الّدلك          ب. اللّمس            جـ. الحمل             د. التّاأثير  
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الّسؤال الرابع:

اأمامــي مجموعــة مــن المــواّد، اأصنّفهــا حســب الجــدول ال�آتــي: )بلاســتيك، تــراب، صخــور 

الفوســفات، زجــاج، رمــال البحــر، اأحذيــة، معــادن، نفــط خــام، اأثــاث(.

ثروات ُمَصنَّعةثروات طبيعيّة

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

الّسؤال الثالث:
قــام طلبــة الّصــف الخامــس برحلــة كشــفيّة اإلــى الجبــال لجمــع عيّنــات مــن الّصخــور، فلاحــظ 

ُعمــر وجــود صخــور ســوداء ل�معــة، فقــال لمعلّمــه: "هــذه الّصخــور تتكــون مــن معــدن الّذهــب 

ل�أنهــا ل�معــة".

1. اأناقش اّدعاء عمر.

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
2. ما الفرق بين المعدن والّصخر؟ 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
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الّسؤال الخامس: اأرسُم الّشحنات الُمتَكوّنة على قرص الكّشاف الكهربائّي وعلى ورقتيه 

في كلٍّ من الّشكلين الاآتـيـيـن واأفّسر سبب انفراج ورقتي الكّشاف في كّل منهما:

الّشكل )2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّشكل )1(

ُر المشاهدات الاآتية: الّسؤال السادس: اأفسِّ

     التّفسيرالملاحظةالمشاهدة
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ممتازالمعايير 

)٥ علامات(

جيد جدًا 

)٤ علامات(

جيد

)3 علامات( 

مقبول

)علامتان(

يرسم الشحنات  قبل الرسم 

الدلك، واأثناء الدلك، وبعد 

الدلك واضحة.

يرسم الشحنات قبل 

الدلك، واأثناء الدلك 

واضحة، اأما بعد الدلك 

فغير واضحة. 

يرسم الشحنات قبل 

الدلك واضحة، اأما بعد 

الدلك واأثناء الدلك فغير 

واضحة. 

يرسم الشحنات غير واضحة 

قبل الدلك، واأثناء الدلك، 

وبعد الدلك.

التنظيم في 

المجموعات.  

يوجد تنظيم واضح بين 

اأدوار المجموعة. 

يوجد تنظيم بين ثلاثة من 

الطّلبة  في لعب ال�أدوار. 

يوجد تنظيم بين اثنين من 

الطّلبة في لعب ال�أدوار.

يوجد تنظيم بين اأفراد 

المجموعة بصعوبة. 

الاتصال 

والتواصل. 

يستطيع ال�تصال مع 

زملائه، واإيصال ال�أفكار. 

يستطيع ال�تصال مع زملائه 

ولكن ل� يستطيع اإيصال 

ال�أفكار.

يحاول المشاركة مع 

زميله ولكن طريقة عرضه 

غير واضحة.

يستطيع ال�تصال مع زملائه 

بشكل ضعيف.

سلم تقدير لفظي              استراتيجية )فكر،زاوج،شارك(      

اختبار ذاتي

جابة الصحيحة في كل مما ياأتي: السؤال الاأول: اأضع دائرة حول رمز ال�إ
1.فيما يستخدم الكشاف الكهربائي؟

اأ. لمعرفة اإذا كان الجسم مشحون اأم ل�           ب. لمعرفة نوع الشحنة
جـ. المواد موصلة اأم ل�                           د. جميع ما سبق صحيح

3. اأي ال�آتية تعتبر من الثروات الطبيعية؟
   اأ. الثروة السميكة         ب.صناعة ال�دوية          جـ. المنظفات        د.صناعة الزجاج

4. اأي المعادن ال�آتية تتكون من اأكثر من عنصر:
   اأ.الكبريت                   ب. النحاس               جـ. الفضة          د. خام الحديد

5.ماذا يعد النفط ؟
   اأ. عنصر                    ب. مركب                  جـ.مخلوط        د. َذرّة

للمعلم:
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السؤال الثاني : اأكمل الفراغات التالية: 
اأ - تتميز الصخور بـِ 1_____________2______________3________________ 

ب- اأنواع الصخور الرئيسة:
_________________1
_________________2
_________________3

السؤال الثالث :
اأ- اأفسر كيفية حدوث البرق والرعد.

ب-. اأكتب ال�أجزاء على الشكل المجاور
      الذي يمثل الكشاف الكهربائي: 

السؤال الرابع: اأكمل الجدول ال�آتي:

الشحن بالتاثير الشحن باللمس وجه المقارنة

كيفية الحدوث

نوع شحنة الجسم المشحون

انتقال الشحنات

بقاء الشحنات بعد زوال الجسم 
الشاحن


