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الوحدة المتمازجة الرابعة
الكهربائي
الدّرس ال�أ ّول :التّ ّيار
ّ
الدّرس الثّاني :طرق التّوصيل في الدّارات الكهربائ ّية
الدّرس الثّالث :الكهرباء ال�آمنة في المنزل
الدّرس ال ّرابع :التّمغنط
الدّرس الخامس :بنية ال�أرض
الدّرس السادس :العوامل المؤثّرة في سطح ال�أرض
الدّرس السابع :ال�أحافير
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الســادس ال�أساســي بعــد دراســة هذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعل
يتوقّـ ُـع مــن طلبــة ّ
الصــف ّ
مــع �أنشــتطها �أن يكونـوا قادريــن علــى تصميــم دارات كهربائيــة هادفــة و�آمنــة وتفســير بعــض
التغيـرات التــي تحصــل علــى ســطح ال�أرض وذلــك مــن خلال:
1.1بناء دارات كهربائ ّية تتصل فيها المصابيح على التّوالي ودارات كهربائ ّية تتّصل
فيها المصابيح على التّوازي.
2.2المقارنة بين التّوصيل على التّوالي والتّوصيل على التّوازي بالرسم.
3.3استنتاج طرق تمغنط بعض المواد عملياً.
السلامة العا ّمة عند التّعامل مع الكهرباء في حياتهم اليوم ّية.
4.4تطبيق قواعد ّ
5.5التّعرف �إلى بنية ال�أرض و�أجزائها الرئيسة عملياً.
6.6تحديد �أثر العوامل الدّاخلية والعوامل الخارج ّية على سطح ال�أرض عملياً.
بالصفائح التّكتون ّية ،والظّواهر الجيولوج ّية المصاحبة من
7.7توضيح المقصود ّ
عمليّات تجوية ،وتعرية ،وترسيب ،وحدوث ال ّزلازل والبراكين عملياً.
8.8توضيح مراحل تك ّون ال�أحافير بالصور والرسومات.
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َّ
الد ُ
رس
َ
ّ
األول

ّ
التيار الكهربائي

نشاط ( :)١انتقال ّ
الشحنات الكهربائ ّية

الكهربائــي غيــر المشــحون ()2
الكهربائــي المشــحون ( )1بالكشّ ــاف
� .١أ ِصــ ُل الكشّ ــاف
ّ
ّ
بوســاطة ســلك النّحــاس المعــزول مكشــوف الطّرفيــن كمــا فــي الشّ ــكل ال�آتــي:

الكشّ اف الكهربائي ()١

الكشّ اف الكهربائي ()٢

�أس ـ ّج ُل ملاحظاتــي__________________________________________________ :
_______________________________________________________________.
الكهربائي ()2؟ وما نوع شحنة هذا الكشّ اف؟
 .٢لماذا انفرجت ورقتا الكشّ اف
ّ
_______________________________________________________________.
 .٣تُس ّمى حركة الشّ حنات الكهربائ ّية عبر المواد الموصلة الكهرباء المتح ّركة ،لماذا؟
_______________________________________________________________.
َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
ست
أ
ِ

 تولُّد الشّ حنات الكهربائ ّية على ال�أجسام بعد دلكهـــاوبقاؤها فترة مؤقّتة من ال ّزمن ساكنة في مكانها تس ّمى
كهرباء _______________ ،و �إذا تــحــ ّركــت هذه
الــشّ ــحــنـــات عــبــر الــمــواد الــمــوصــلــــة تـــســ ّمى
كهرباء _____________________________.
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ٌ
معلومة

مفيدة

ينتقــل جــزء من الشّ ــحنات الكهربائ ّية
عبــر ســلك النّحــاس باتّجــا ٍه واحــ ٍد
مــن الكشّ ــاف ال�أ ّول �إلــى الكشّ ــاف
ـي.
الثّانــي فيتكـ ّون تــ ّيار كهربائـ ّ

َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
ّ
الثاني طرق التوصيل في الدارات الكهربائية
نشاط ( :)١الدّارة الكهربائ ّية البسيطة
* �أ ِ
حض ُر َو ُم َعلّمي ال�أدوات ال�آتية:

بطّاريّة

�أسلاك توصيل

ٌ
معلومة

مفيدة

التيــار الكهربائــي :حركــة الشــحنات
الكهربائيــة باتجــاه واحــد داخــل الم ـواد
الموصلــة لنقــل الطاقــة الكهربائيــة.

كهربائي وقاعدته
مصباح
ّ

كهربائي
مفتاح
ّ

 1.1أ�رك ُّب وزملائي في المجموعة دارة كهربائ ّية
الكهربائي.
بسيطة ،ونُلاحظ �إضاءة المصباح
ّ
� 2.2أرس ـ ُم ال ـدّارة الكهربائ ّيــة بال ّرمــوز فــي الشّ ــكل
المجــاور.
 .٣ما �أه ّمـ ّية ك ٍّل مما ي�أتي في الدّارة الكهربائ ّية:
الكهربائي.________________________________________________ :
 المفتاحّ
 البطّاريّة._______________________________________________________ :� -أسلاك التّوصيل.__________________________________________________ :
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الكهربائي
نشاط ( :)٢اتّجاه التّيار
ّ
* �أقر�أ النّص ال�آتي ،ث ّم �أجيب:
السالبة لتتح ّرك خلال الدّارة الكهربائ ّية المغلقة من القطب
تقوم البطّاريّة بدفع الشّ حنات الكهربائ ّية ّ
السالب عبر
السالب للبطّاريّة عبر ال�أسلاك والمصباح الكهربائي �إلى قطبها الموجب ثم �إلى القطب ّ
ّ
ال�لكتروني ،كما في الدّارة
البطّاريّة ،وذلك يمثّ ُل الاتّجاه ال ِف ْع ِل ّي للتّيار
الكهربائي ويس ّمى بالتّيار إ
ّ
الكهربائ ّية ال�آتية:
اتّجاه التّيار ال�إ لكتروني

السالبة� ،أي من
لكن العلماء اصطلحوا على �أن يكون اتّجاه التّيار عكس اتّجاه حركة الشّ حنات ّ
ّ
السالب �إلى
السالب ،ومن القطب ّ
القطب الموجب للبطّاريّة عبر ال�أسلاك والمصابيح �إلى قطبها ّ
القطب الموجب داخل البطّاريّة ،وهذا ما �أ ْط ِل َق عليه اسم التّيار الاصطلاحي كما في الدّارة
الكهربائ ّية ال�آتية:
اتّجاه التّيار الاصطلاحي
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السابقتين ،و�أكم ُل المخطّطين ال�آتيين:
� .١أتت ّب ُع حركة الت ّيار الكهربائي في الدّارتين الكهربائيتين ّ
السالب
القطب ّ
للبطّاريّة

القطب الموجب
للبطّاريّة

السلك
ّ

اتّجاه التّيار
ال�لكتروني
إ

السالب
القطب ّ
للبطّاريّة

القطب الموجب
للبطّاريّة

السلك
ّ

اتّجاه التّيار
الاصطلاحي

كتب بِ ُلغتي تعريفاً لك ّل من:
� .٢أ ُ

 التّيار ال�إلكتروني__________________________________________________ :
ّ
_______________________________________________________________
الاصطلاحي_________________________________________________ :
 التّيارّ
_______________________________________________________________
مهمة تعليمية:

�أحـ ّد ُد اتّجــاه ك ٍّل مــن التّيــار الاصطلاحـ ّـي
والتّيــار ال�إ لكترونــي علــى الـدّارة الكهربائ ّيــة
المجــاورة بِ َلو َنيــن مختلفيــن.
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نشاط ( :)٣توصيل المصابيح الكهربائ ّية
* �أ ِ
حض ُر َو ُم َعلّمي ال�أدوات ال�آتية:

بطّاريّة
عدد ٢

�أسلاك توصيل

كهربائي مع
مصباح
ّ
قاعدته عدد ٤

كهربائي
مفتاح
ّ
عدد ٢

•�أرك ُّب ومجموعتي الدّارتين الكهربائ ّيـتين ال�آتيتين:

الدّارة الكهربائ ّية ()١

الدّارة الكهربائيّة ()٢

غلق كلاً من الدّارتين بالمفتاح الكهربائي ،و�أ ُ
لاحظ �إضاءة المصابيح.
•�أ ُ
� 1.1أقار ُن بين شدّة �إضاءة المصابيح في الدّارة الكهربائ ّية ( )1والدّارة الكهربائ ّية (.)2
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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السهم
� .٢أ َتت َّب ُع مسار التّيار الكهربائي ،و�أكم ُل برسم ال�أسهم في ك ّل من الدّارتين حيث يخرج ّ
السالب للبطّاريّة
من القطب الموجب للبطّاريّة ويمر في المصابيح جميعها ،ث ّم يعود �إلى القطب ّ
كما في الشّ كلين ال�آتيين:

الدّارة الكهربائيّة ()1

الدّارة الكهربائيّة ()2

الكهربائي؟ __________________________.
السابقتين تف ّرع التّيار
في �أ ّي من الدّارتين ّ
ّ
� .3أس ّمي طريقة توصيل المصابيح في الدّارة ( )1التّوصيل على التّوالي ،لماذا؟
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
� .4أس ّمي طريقة توصيل المصابيح في الدّارة ( )٢التّوصيل على التّوازي ،لماذا؟
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
ضيف مصباحاً ثالثاً �إلى الدّارة الكهربائ ّية ( )1حيث يكون موصولاً مع المصباحين على
� .5أ ُ
ضيف مصباحاً ثالثاً �إلى الدّارة الكهربائيّة ( )2حيث يكون موصولاً مع المصباحين على
التّوالي ،و�أ ُ
التّوازي ،ماذا �ألاحظ على شدّة �إضاءة المصابيح في ك ٍّل من الدّارتين؟ _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
� .6أ ُّ
فك �أحد المصابيح الثّلاثة من ك ّل دارة ،و�أ َس ّج ُل ملاحظاتي:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

 توصيل المصابيح الكهربائ ّية الواحد تلو ال�آخر علىالكهربائي
الخط نفسه حيث يسري فيها جميعها التّيار
ّ
نفسه دون تف ّرع يس ّمى التّوصيل على
__________________________________.
 توصيل المصابيح الكهربائ ّية في حالة تف ّرع التّيارالخارج من البطّاريّة �إلى تف ّرعات عديدة ،حيث تعود
التّيارات المتف ّرعة للتّج ُّمع قبل عودتها �إلى البطّاريّة
يس ّمى بالتّوصيل على
__________________________________.
َ َ َ
أخت ِب ُر نفسي

�.١أقار ُن بين توصيل المصابيح الكهربائ ّية على التّوالي وتوصيلها على التّوازي من حيث:

طري
ق
ة
ا
ل
ّ
ت
و
ص
وج
يل
ه المقارنة

على التّوازي

على التّوالي

الكهربائي
تف ُّرع التّيار
ّ
شدّة ال�إ ضاءة
�أثر َتلف �أحد المصابيح

فس ُر.
" .٢يت ّم توصيل المصابيح وال�أجهزة الكهربائ ّية في المنازل على التّوازي"� .أ ّ
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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َّ
الد ُ
رس
الثالث الكهرباء اآلمنة في المنزل
الكهربائي
نشاط ( :)١التّماس
ّ
•�أقر�أ النّص ال�آتي ،ثم �أجيب:
�أخمدت طواقم الدِّفاع المدني في مدينة الخليل حريقاً اندلع في منزل نتيج ًة لحدوث تماس
كهربائي بسبب تلامس ال�أجزاء المكشوفة من ال�أسلاك الكهربائ ّية في المطبخ مما �أ ّدى �إلى
حدوث شرارة كهربائ ّية �أشعلت حريقاً في المنزل.
1.1ما سبب حدوث الحريق في المنزل؟ ___________________________________
2.2مــا المقصــود بالتّمــاس
الكهربائــي؟ _____________________________________
ّ
_____________________________________________________________
3.3كيــف يمكننــا منــع حــدوث تمــاس كهربائـ ّـي؟ _______________________________
_____________________________________________________________
ُ
أستنتج ّأن:

َ َ
أنت ِـبـه

 عند حدوث تلامس بين ال�أجزاء المكشوفة من سلكين فييجب عدم لمس ال�أسلاك
الكهربائي لا يضيء ل�أ ّن معظم
دارة كهربائ ّية ف إ� ّن المصباح
ّ
الكهربائ ّية المكشوفة باليد.
الكهربائي ينتقل من القطب الموجب للبطّاريّة �إلى القطب
التّيار
ّ
الكهربائي ،وينتج
السالب للبطّاريّة دون �أن يم ّر خلال المصباح
ّ
ّ
عنه شرارة كهربائيّة قد تسبب الحرائق .وهذا يس ّمى

_________________________________________.
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َّ
الد ُ
رس
الرابع

ّ
التمغنط

نشاط ( :)١طرق التّمغنط
�أولاً :التمغنط بالدلك.
الموضحة في الشّ كل المجاور.
صنع من المسمار مغناطيساً بالطّريقة ّ
� .1أ ُ
� .2أق ّر ُب المغناطيس النّاتج (المسمار ال ُممغنط) من المشابك
المعدنيّة� .أس ّج ُل ملاحظاتي_____________________ :
_________________________________________
� .٣أس ّمي هذه الطّريقة التّمغنط بـ __________________
ٌ
معلومة مفيدة

�إكساب المواد مثل الحديد والفولاذ خصائص مغناطيس ّية ُيس ّمى التَّ َمغنط.

ثانيا :التمغنط بالت�أثير.
� .١أق ِّر ُب المغناطيس من المسمار (غير الممغنط) دون �أن يلامسه،
وفي الوقت نفسه �أق ِّر ُب المسمار من المشابك المعدن ّية ،ماذا �أ ُ
لاحظ؟
________________________________________
 .٢عن ــد تقري ــب مغناطي ــس م ــن مس ــمار حدي ــد دون �أن يلامس ــه فــ إ� ّن المس ــمار يتحــ ّول �إل ــى
_______________ ،وتسـ ـ ّمى ه ــذه الطّريق ــة التّمغنـــط بـــ _____________.
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ثالثا :التمغنط بالتيار الكهربائي.
� .١أ ْس َتب ِدلُ البطّاريّة وال�أسلاك المعزولة بالمغناطيس ،و�أستخد ُمهما
لتحويل مسمار الحديد �إلى مغناطيس� ،أق ّرب المغناطيس النّاتج من
المشابك المعدن ّية �أس ِّج ُل ملاحظاتي.
__________________________________________.
 .٢ماذا نس ّمي المغناطيس النّاتج؟ لماذا؟
_______________________________________________________________
نستنتج مما سبق �أنّه يمكن الحصول على مغناطيس صناعي ب إ�حدى الطّرق ال�آتية:
ُ
__________________________ .٢ _______________________________ .١
____________________________________________________________ .٣
مهمة تعليمية:

كتب طريقة التّمغنط في ال�أشكال ال�آتية:
�أ ُ

�أ___________________ .

ب___________________ .

ج___________________ .
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َّ
الد ُ
رس
الخامس بنية األرض
نشاط ( :)١طبقات ال�أرض
جيب:
* �أدرس الشّ كل ال�آتي ،و�أ ُ
النّواة (اللّب)
القشرة ال�أرضيّة
(قاريّة ومحيطيّة)
حركة الماغما

الستار (الوشاح)
ّ

� .١أكتب طبقات ال�أرض.

____________________ و ____________________ و ____________________
 .٢ما الطبقة التي تحدث فيها حركة الماغما؟ وما �أهمية هذه الحركة؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
الصفائح
التكتونية

ٌ
معلومة

مفيدة

الصفائح التّكتون ّية قطع صخريّة كبيرة صلبة تتك ّون من القشرة ال�أرض ّية وجزء من الوشاح،
ّ
السهول ،والجبال ،وتكون �إما قاريّة �أو محيط ّية.
وتغطّيها اليابسة ،والماء ،و ّ
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ
السادس العوامل المؤثرة في سطح األرض
ً
أوال :العوامل ّ
الد ّ
اخلية

نشاط ( :)١ال ّزلازل

جيب:
درس الشّ كل ال�آتي الذي يمثّ ُل الحركات المختلفة ّ
للصفائح التّكتون ّية ،و�أ ُ
•�أ ُ

حركة تقارب ّية

حركة تباعديّة

حركة انزلاق ّية (افق ّية)

صف طبيعة الحركة ،في الجدول ال�آتي:
كتب �أنواع حركات ّ
الصفائح التّكتونيّة ،و�أ ُ
� .١أ ُ
نوع الحركة

وصف الحركة

ينتج عن حركة الصفائح التكتونية اهتزاز مفاجيء لسطح ال�أرض
يسبب الزلازل .
الصــخور المـنصهـرة
حــركــة ّ
أ
الزلازل  :اهتزاز مفاجيء لسطح ال�رض ناتج عن حركة واهتزاز (الماغما) في طبقة الوشاح
الصفائح التكتونية .
هي المس ّبب ال ّرئيس لتحريك
ٌ
معلومة

مفيدة

الصفائح التّكتون ّية مما يس ّبب
ّ
ال ّزلازل.
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* أ�ثر ال ّزلازل:
درس الجدول ال�آتي الذي يمثّ ُل مقياس ريختر لقياس قـ ّوة ال ّزلازل:
* �أ ُ
الت أ�ثيرات
الدّرجة
 3-1يشعر به س ّكان ال�أبراج والعمارات العالية دون غيرهم من النّاس.
 5-4يشعر به غالبية النّاس ،ويسبب اهتزازات قويّة لل�أبواب والشّ بابيك وتشقق ال�أبنية
القديمة.
 7-6تتحرك قطع ال�أثاث ،وتحدث انهيارات لل�أبنية القديمة.
9-8

تحدث انهيارات كبيرة في ال�أبنية ،و َتك ّون شقوق و�أخاديد وصدوع في ال�أرض،
ارتفاع ال�أمواج وحدوث الفيضانات.

�أكبر من  9يحدث دمار شامل يصيب سطح ال�أرض بما عليها.
ٌ
معلومة

مفيدة

عددي ُيستخدم لقياس قـ ّوة ال ّزلازل ،اخترعه العالم ريختر.
مقياس ريختر:هو مقياس
ّ
ٌ
معلومة

مفيدة

حساس لرصد ال ّزلازل يس ّج ُل
السيزموغراف :جهاز ّ
ّ
الاهتزازات ال�أرض ّية جميعها التي تسببها ال�أمواج
ال ّزلزال ّية.تم اختراع هذا الجهاز عام  1935من قبل
العالم ال�أمريكي (.)Richter
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قلم

ثِقل

اسطوانة د ّوارة

قاعدة

حامل

البراكين

* �أتع ــرف �إل ــى �أجـ ـزاء
الب ــركان م ــن خ ــلال
الرســم المجــاور و�أجيــب:
ٌ
معلومة

مفيدة

تخــرج الماغمــا (المعــادن المنصهــرة)
مــن باطــن ال�أرض �إلى ســطح القشــرة
للضغــط
ال�أرض ّيــة بفعــل تع ّرضهــا ّ
الشّ ــديد ،وتســمى بعــد خروجهــا
"ال ّلابــا" ،وتكــون قــد فقــدت نســبة
كبيــرة مــن الغــازات في هــذه الحالة.

�أبخرة وغازات
مقذوفات بركانية
صلبة
ف ّوهة البركان
مواد سائلة منصهرة
(ماغما)
قناة البركان

خزان الماغما

كتب �أجزاء البركان ال ّرئيسة:
� .١أ ُ
______________________________ ______________________________ ،
______________________________.
� .٢أصنّ ُف المواد التي تخرج من ف ّوهة البركان حسب حالتها.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
� .٣أم ّي ُز بين الماغما واللابا.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
كتب بِ ُلغتي تعريفاً للبركان:
� .٤أ ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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البركاني:
أ�نواع النّشاط
ّ

ٌ
معلومة

مفيدة

الصهارة تندفع منها حتّى وقتنا هذا� ،أو التي نشطت حديثاً.
•البراكين النّشطة :براكين لا تزال ّ
الساكنة :براكين توقّفت عن الثّوران ،وقد تعود للثّوران من وقت ل�آخر.
• البراكين ّ
الصهارة منها وغير قابلة للثّوران من جديد ،كالبراكين
•البراكين الهامدة :براكين توقّف اندفاع ّ
الواقعة قرب قرية جلبون قضاء جنين.

نشاط ( :)٢ال ّط ّيات والصّ دوع:

أ� .ال ّطيات

جيب:
* �أت�أم ُل ّ
الصور ال�آتية ،و�أ ُ

الصورة ()١
ّ

الصورة ()٢
ّ

الصورة ال�أولى؟ �أج ّر ُب بنفسي.
 .١ما الذي يحدث عند ّ
الضغط جانبياً على قطع القماش في ّ
________________________________________________________________
صف
� .2إذا كانت طبقات قطع القماش تع ّبر عن طبقات ّ
الصخور اللّينة على سطح ال�أرض� ،أ ُ
الصخور �إذا تعرضت لضغط جانبي.
ما يحدث لهذه ّ
_______________________________________________________________
الضغط الجانبي "بال َّط َّية"
الصخور اللّينة نتيجة ّ
� .٣أس ّمي الالتواء �أو التّق ّوس الذي حدث لطبقات ّ
الصورة (.)2
كما هو موضح في ّ

ستنتج أ�نّ:
أ�
ّ

الطّيات :تراكيب تنش�أ عندما يحدث ____________________ لسطح طبقة صخريّة ل ّينة
نتيجة ت�أثير _______________________________________________________
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ب .الصّ دوع

درس ال�أشكال المجاورة التي تع ّبر عن مراحل تك ّون
• �أ ُ
جيب:
ّ
الصدوع ،و�أ ُ
� .1أصف التّغيّرات التي حدثت على سطح ال�أرض.
________________________________________
________________________________________
 .2ما الذي سبّب هذه التّغيرات؟
________________________________________
________________________________________
فس ُر.
الصفائح التّكتون ّية دور في تش ّكل ّ
 .3لحركة ّ
الصدوع� .أ ّ
________________________________________
________________________________________
________________________________________
الصدوع مستعيناً بال�أشكال �أعلاه:
الصور ال�آتية لبعض ّ
فس ُر ّ
� .4أ ّ

الصخور
طبقات سليمة من ّ
ش ّد

ش ّد

الصخور
انكسار بسبب قوى الشّ د على ّ
الصدوع
ُيسبّب ّ
ضغط

ضغط

الصخور
انكسار بسبب قوى الضّ غط على ّ
الصدوع
ُيس ّبب ّ

________________________________________________________________

ستنتج أ�نّ:
أ�
ّ

الصدوع :تراكيب تنش�أ نتيجة حدوث____________________ في الطّبقات الصخريّة الهشّ ة
ّ
على جانبي ّ
خط الانكسار عند تع ّرضها ____________________ لفترة طويلة.
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ّ
ّ
ّ
األرضية:
الخارجية التي تؤثر على القشرة
ثانيًا :العوامل

نشاط ( :)١التجو ّية:
جيب
تي و�أ ُ
* �أت�أ ّم ُل المخطّط ال�آ ُ

تغ ّيرات درجات الحرارة

التّجوية
على سطح ال�أرض
تجمد الماء خلال الصخور

جذور النّباتات

ال�أمطار الحمضية

كتب العوامل ال ّرئيسة التي �أ ّدت �إلى حدوث هذه التّغيرات.
� .١أ ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ُ .٢يطلق العلماء على التّغيرات في صخور القشرة ال�أرض ّية نتيجة العوامل الجوية "التّجوية".
كتب بِ ُلغتي تعريفاً للتّجوية.
� .٣أ ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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إضـاءة

ُي َعد ال�إ نسان من العوامل الخارج ّية التي تؤثّر على
ال�أرض والمباني ،ويظهر ذلك في التّش ّققات
التي حدثت في جدران المسجد ال�أقصى نتيجة
الحفريّـــات وال�أنفــــاق التـــي �أحــدثها الاحتلال
ال�إ سرائيلي تحت المسجد ال�أقصى .

نشاط ( :)٢التّعرية والتّرسيب:
جيب:
* �أت�أ ّم ُل ّ
تي و�أ ُ
الصور ال�آ ُ

تدفّق مياه ال�أمطار

كثبان رمل ّية

 .١ماذا تحمل ال ّرياح والمياه �أثناء انتقالها من مكان ل�آخر؟
________________________________________________________________
كتب بِ ُلغتي تعريفاً للتّعرية.
ُ .2يط ِلق العلماء على العمل ّية ّ
السابقة اسم "التّعرية"� ،أ ُ
التّعرية ___________________________________________________________:
________________________________________________________________
 .3ماذا يحدث للمواد التي انتقلت بفعل المياه وال ّرياح؟
________________________________________________________________
كتب بِ ُلغتي تعريفاً لمفهوم "التّرسيب"_________________________________ .
� .٤أ ُ
________________________________________________________________
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َّ
الد ُ
رس
ّ
السابع

األحافير

نشاط ( :)١ال�أحافير
جيب:
تي و�أ ُ
* �أدرس النّص ال�آ ُ
ال�أحافير هي �آثار �أو بقايا كائنات ح ّية (نباتات �أو حيوانات) عاشت على ال�أرض في الماضي
السنين ،مثل:
و ُح ِف َظت حفظاً طبيع ّياً منذ ملايين ّ

�أحفورة َسمك

�أحفورة ورق النّخيل

الجيولوجي لل�أرض وتط ّور الحياة على سطح ال�أرض
يتم بوساطة ال�أحافير الاستدلال على العمر
ّ
السائد في تلك ال�أزمان.
منذ �أقدم ال�أزمنة حتى وقتنا الحاضر ،والتّغيرات البيئيّة و َتوقُّع المناخ ّ
ف�أحافير �أشجار النّخيل مثلاً َتد ُّل على مناخ حار.
وضح المقصود بال�أحافير.
� .1أ ِّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
� .2أ
ستخلص من النّص �أه ّمـ ّية ال�أحافير.
ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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نشاط ( :)٢مراحل تك ّون ال�أحافير
جيب:
* �أت�أم ُل ّ
الصور ال�آتية التي تمثّ ُل مراحل َت َك ُّون ال�أحافير ،و�أ ُ
المرحلة ال�أولى

الحي.
موت الكائن ّ

المرحلة الثّانية

المرحلة الثّالثة

السريع تح ّول ال ّرواسب �إلي صخور
الدّفن والطّمر ّ
الحي �إلى
بال ّرواسب وتحلل ال�أجزاء رسوب ّية والكائن ّ
السنين.
الطرية للكائن الحي� .أحفورة بعد ملايين ّ

المرحلة ال ّرابعة

للصخور
ّ
الحت والتّعرية ّ
تظهر ال�أحفورة.

� .1أرت ُِّب مراحل تك ّون ال�أحافير بكتابة ال�أرقام �أسفل ك ّل مرحلة:
المراحل

تك ّون ال�أحفورة في
الصّ خور ال ّرسوبية.

الحت والتّعرية للصّ خور
السريع وتحلّل ال�أجزاء
ّ
الدّفن ّ
تُظهر ال�أحفورة.
الحي.
ال ّطريّة للكائن
ّ

موت الكائن
الحي.

الترتيب

� .2أ
ستخلص الشّ روط اللازمة لتك ّون ال�أحافير.
ُ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
فس ُر.
 .3تتك ّون ال�أحافير ال ّرسوبية للكائنات الح ّية التي تمتلك �أجزاء صلبة� ،أ ّ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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نشاط ( :)٣أ�نواع ال�أحافير
* قد صنّف العلماء ال�أحافير حسب طريقة حفظها ،وفق الجدول ال�آتي:

نوع ال�أحفورة

صورة ال�أحفورة
فيل الماموث

أ�حفورة البقايا
ال�أصل ّية للكائن
الحي
ّ

نوع ال�أحفورة
أ�حفورة البقايا
المستبدلة

الهيكل ال�أصلي

نوع ال�أحفورة
أ�حفورة القالب
وال�أنموذج

أ�حفورة آ�ثار الكائن
الحي
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صورة ال�أحفورة
ساق شجرة متحجرة

سمكة متحجرة

صورة ال�أحفورة
القالب وال�أنموذج

آ�ثار اقدام

َ
َ ُ
ســئــلــة الــوحـــدة المتمازجة الرابعة
أ ِ
ال�جابة الصّ حيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية:
السؤال ال�أ ّول :أ�ختا ُر رمز إ
ّ

 .1ماذا ينتج عن انتقال الشّ حنات الكهربائ ّية من نقطة �إلى �أخرى خلال سلك موصل؟
�أ .جسم متعادل ب .كهرباء سكون ّية جـ .تـ ّيـار كهربائي د .مغناطيس دائم
 .2ماذا ينتج عند حدوث خلل في �أحد المصابيح الموصولة على التّوالي في دارة كهربائية؟
ب .تنطفئ ك ّل المصابيح
			
�أ .تبقى المصابيح ال�أخرى مضيئة
د .تصبح الدّارة مغلقة
			
جـ .تزداد شدة �إضاءة المصابيح ال�أخرى
� .3إذا علمت �أ ّن المصابيح الكهربائ ّية يتم توصيلها في المنزل على التّوازي ،ماذا يحدث عند نزع
�أحد هذه المصابيح؟
ب .تنطفئ ك ّل المصابيح
			
�أ .تبقى المصابيح ال�أخرى مضيئة
د .تصبح الدّارة مفتوحة
			
جـ .تق ّل شدة �إضاءة المصابيح

� .4أ ّي المصابيح تضيء عند �إغلاق المفتاح (ح )2فقط في الدّا ّرة الكهربائ ّية ال�آتي؟
ب )4 ،3 ،1( .فقط
		
�أ )4 ،3( .فقط
د )3 ،2 ،1 ( .فقط
		
جـ )2 ،1( .فقط
١
 .5في الشّ كل المجاور� ،أ ُّي العبارات ال�آتية تع ّد صحيحة؟
�أ .المصباحان ( )2 ،1موصولان على التّوالي
ب .المصباحان ( )3 ،2موصولان على التّوازي
جـ .المصابيح ( )3 ،2 ،1موصولة على التّوالي
د .المصباح ( )1موصول مع المصابيح ( 2و  )3على التّوازي

٢

ح

١

٣

ح

٢

٤
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� .6أ ّي طبقات ال�أرض ال�آتية تحتوي على النّسبة ال�أعلى من الماغما؟
		
جـ .القشرة المحيط ّية
		
ب .الوشاح
		
�أ .النّواة
 .7ماذا تس ّمى القطعة الصخرية الكبيرة التي تشكل القشرة ال�أرض ّية؟
		
جـ .الطّيات
		
الصدوع
الصفائح التّكتون ّية
بّ .
�أّ .
 .8ما الماغما؟
		
ب .صخر صلب جـ  .مواد منصهرة
�أ .ماء		

د .القشرة القا ّريّة
السطوح الجيريّة
دّ .
بركاني
د .رماد
ّ

الصخور من مكان �إلى �آخر على سطح ال�أرض؟
 .9ماذا تس ّمى عمل ّية نقل فتات ّ
د .تعرية
		
جـ .ترسيب
		
ب .تصدّع
		
�أ .تجوية
 .10ماذا تس ّمى البراكين التي توقفت عن الثّوران ،ولكنّها تنشط في بعض ال�أحيان؟
د .المتجدّدة
		
جـ .النّشطة
		
الساكنة
		
�أ .الهامدة
بّ .
العلمي المناسب أ�مام كل دلالة في الجدول ال�آتي:
كتب المفهوم
ّ
السؤال الثّاني :أ� ُ
ّ
العلمي
المفهوم
ّ

الدّلالة

الصهارة والغازات وال ّرماد �إلى سطح ال�أرض.
فتحة في القشرة ال�أرض ّية تخرج منها ّ
جهاز يستخدم لقياس قـ ّوة ال ّزلزال.
اهتزاز مفاجئ يصيب مكاناً ما في القشرة ال�أرض ّية.
الصخريّة الليّنة من القشرة ال�أرضيّة عند تع ّرضها �إلى قوى ضغط جانبيّة.
التواء في الطّبقات ّ

تولّ ُد الشّ حنات الكهربائيّة على ال�أجسام وبقاؤها فترة مؤقتة من الزمن.
حركــة الشّ ــحنات الكهربائ ّيــة فــي اتّجــاه مح ـدّد عبــر المــا ّدة الموصلــة لنقــل
الطّاقــة الكهربائ ّيــة.
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السؤال الثّالث� :أعلّل ما ي أ�تي:
ّ

الصدوع عادة مع حدوث ال ّزلازل.
 .١يترافق تش ّكل ّ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .٢لوجود ال�أحافير �أه ّم ّية كبيرة في حياتنا.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
السؤال ال ّرابع� :أح ّد ُد نوع التّوصيل (توالي أ�و توازي) في الدّارات الكهربائ ّية ال�آتية:
ّ

�أ_______________________ .

ب_______________________ .

جـ_____________________ .

د_______________________ .
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السؤال الخامس :ماذا يحدث في الحالات ال�آتية مع ذكر السبب:
ّ

 .1توصيل ال�أجهزة الكهربائ ّية في المنزل على التّوالي.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .2تشغيل عدد كبير من ال�أجهزة الكهربائ ّية على المقبس نفسه في � ٍآن واحد.
______________________________________________________________
 .3ال�أسلاك الكهربائ ّية في المنزل مكشوفة.
______________________________________________________________
ف ال�أحافير ال�آتية حسب نوعها:
السادس� :أصنّ ُ
السؤال ّ
ّ
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اختبار ذاتي

ال�جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
السؤال ال�أول :أ�ضع دائرة حول رمز إ
" -١حركــة الشــحنات الكهربائيــة باتجــاه واحــد داخــل المـواد الموصلــة لنقــل الطاقــة الكهربائيــة" ،مــاذا نطلــق
علــى هــذه العبــارة؟
�أ -كهرباء ساكنة

جـ -الدارة الكهربائية

ب -تيار كهربائي

د -المغناطيس

� -٢أي الدارات الكهربائية الاتية يضئ فيها المصباح؟

 -٣ماذا يحدث في الدارة الكهربائية المجاورة عند تلف المصباح رقم ( ) 1؟
�أ -تنطفئ جميع المصابيح

ب -تبقى جميع المصابيح مضيئة

جـ -ينطفئ المصباح ( ۱و) ٢

د -ينطفئ المصباح ( )١فقط.

 -٤تم دلك ثلاثة مسامير بمغناطيس �أي المسامير ال�آتية يصبح مغناطيساً؟
�أ -الحديد

ب -النحاس

د� ( -أ  +جـ ) معا

جـ -الفولاذ

 -٥ماذا نسمي تلامس ال�أجزاء المكشوفة من ال�أسلاك الكهربائية �أثناء مرور التيار الكهربائي؟
�أ -التماس الكهربائي

ب -الدارة الكهربائية

جـ -التمغنط

د -التيار الكهربائي

 -٦مــاذا نســمي القطــع الصخريــة الكبيــرة الصلبــة التــي تتكــون مــن القشــرة ال�أرضيــة وجــزء مــن الوشــاح،
وتغطيهــا اليابســة والمــاء والســهول والجبــال؟
�أ -القشرة ال�أرضية

ب -الستار

جـ -النواة

د -الصفائح التكتونية
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 -٧مــاذا نســمي الجهــاز الحســاس الــذي يقــوم برصــد الــزلازل يســجل الاهتـزازات ال�أرضيــة جميعهــا والتــي
تســببها ال�أمـواج الزلزاليــة؟
�أ -مقياس ريختر

ب -السيزموغراف

جـ -باروميتر

د -دوارة الرياح

 -٨ماذا تسمى عملية التواء الصخور اللينة ،بسبب تعرضها لقوى ضغط جانبية؟
�أ -الطيات

ب -الصدوع

جـ -التجوية

د -البركان

السؤال الثاني :أ�كتب المفهوم العلمي الذي تدل عليه العبارات ال�آتية:
 ).................................( -١مصدر الطاقة في الدارة الكهربائية .
 ).................................( -٢اكساب بعض المواد خصائص مغناطيسية.
 ).................................( -٣فتحــة فــي القشــرة ال�أرضيــة تخــرج منهــا الصهــارة والغــازات
والرمــاد �إلــى ســطح ال�أرض.
 ).................................( -٤حــدوث انكســار فــي الطبقــات الصخريــة الهشــة علــى
جانبــي خــط الانكســار عنــد تعرضهــا للضغــط �أوشــد جانبــي.
 ).................................( -٥بقايــا و�آثــار كائنــات حيــة نباتيــة �أو حيوانيــة عاشــت فــي
الماضــي وحفظــت حفظــا طبيعيــا منــذ الزمــن القديــم.
السؤال الثالث :وضح طريقة التمعنط في ال�أشكال الاتية:
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الســؤال الرابــع :أ�رســم دارة كهربائيــة بالرمــوز فيهــا ثلاثــة مصابيــح وثلاثــة مفاتيــح وبطارية و أ�ســلاك
موصلــة مـ َّرة علــى التوالــي ومـ َّرة أ�خــرى علــى التوازي.
التوالي
التوازي

السؤال الخامس :أ�قارن حسب المطلوب:
وجه المقارنة

المفتاح الكهربائي

�أسلاك التوصيل

الوظيفة
وجه المقارنة

التيار الاصطلاحي

التيار الالكتروني

اتجاه حركة الشحنات في الاسلاك
الكهربائية
وجه المقارنة

حركة الصفائح التكتونية التباعدية

حركة الصفائح التكتونية الانزلاقية

وصف الحركة
وجه المقارنة

البراكين النشطة

البراكين الهامدة

التعريف
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السؤال السادس� :أكتب ر�أيي في السلوك الواضح في الصور ال�آتية ،و�أذكر السلوك السليم اللازم اتباعه:

السلوك...................... :

السلوك......................... :

السلوك السليم...................... :

السلوك السليم......................... :

السؤال السابع :أ�علل ما ي أ�تي:
 -١يتم توصيل المصابيح وال�أجهزة الكهربائية في المنازل على التوازي.
...................................................................................
 -٢لا يتم �إصلاح الجهاز الكهربائي وهو لايزال في المقبس.
...................................................................................
 -٣يترافق تشكل الصدوع عادة مع حدوث الزلالزل.
...................................................................................
السؤال الثامن� :أحدد نوع ال�أحفورة في الصور ال�آتية:
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نشاط إثرائي
أثر الزالزل

السبورة دون التعليق عليها.
 تق ّبل ال�إ جابات من الطّلبة والعمل على تثبيتها على جانب ّ توجيه الطّلبة للعمل بشكل ثنائيات والتّ�أمل في الجدول الذي يمثل مقياس ريختر لقياس قوة الزلزال ،ومناقشةالت�أثيرات فيما بينهم ،كما يقوم المعلّم بتوجيههم لقراءة صندوق المعرفة (معلومة مفيدة) حول مقياس ريختر.
 تنفيذ لعبة تربوية بين الطّلبة على النحو ال�آتي:•توزيع الطّلبة في مجموعتين ( المجموعة ال�أولى يحمل فيها ك ّل طالب �إحدى تقديرات درجات مقياس
ريختر للزلازل ،وفي المجموعة الثّانية يحمل ك ّل طالب صورة ل�آثار مختلفة للزلازل ،حيث يوفر المعلّم
صوراً عديدة لهذه ال�آثار بعدد طلبة المجموعة وبدرجات مختلفة.
الصف وعليهم تشكيل ثنائيات بين تقدير الدرجة على
•يطلب من الطّلبة في المجموعتين الحركة الحرة في ّ
الصورة.
المقياس و ّ
•يطلب المعلّم من ك ّل اثنين من الطّلبة التّعبير عن الثنائية المش ّكلة من قبلهما ،وتفسيرها ،والطلب من الطّلبة
ال�آخرين �إبداء الر�أي والحكم.
•العودة ل�إ جابات الطّلبة عن سؤال العصف الذهني ومقارنتها مع ما تم التوصل �إليه خلال تنفيذ النشاط.
•توجيه الطّلبة لتنفيذ النشاط الوارد في الكتاب.
 طرح السؤال الوارد في الكتاب حول كيفية رصد الزلازل باستخدام �أسلوب العصف الذهني وتق ّبل �إجاباتالطّلبة المختلفة ،ومناقشتهم بها ،ومن ثم توجيههم لضرورة وجود �أجهزة تسهم في رصد قوة الزلازل.
 للمعلم اختيار �إحدى �أدوات التّقويم الحقيقي لتقييم �أداء الطّلبة خلال تنفيذ النشاط.تكليف الطّلبة ب�إعداد خريطة مفاهيمة تع ّبر عن العوامل الداخلية التي تؤثّر على سطح ال�أرض.
نشاط ( :)٢أثر الزالزل
				
منوذج ()1
 :3ممتاز

 :2متوسط

الرقم

المعيار

.1
.2
.3
.4
.5

توزيع المهمات بين �أعضاء المجموعة.
جودة التصميم من حيث التركيب السليم.
استخدام خامات مناسبة من البيئة.
�إعطاء النموذج لنتائج عند تجربته.
الدقة العلمية في التّعبير عن الاستنتاجات بعد تجربة النموذج.

 :1بحاجة للتحسين
المجموعة
ال�أولى

المجموعة
الثّانية

المجموعة
الثّالثة

المجموعة
الرابعة
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