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تـقـديــم

ــة النشــاأة،  ــة،  المســتند اإلــى واقعي ــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحال صــلاح التربــوي باأن يتصــف ال�إ

ــة الفلســطينية  ــاكاة الخصوصي ــي مح ــي الفلســطيني ف ــام التعليم ــورة للنظ ــة المط ــة الوطني ــى الرؤي ــذي انعكــس عل ــر ال أم ال�

وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال 

عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة 

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي أمانــي، ويرن آمــال، ويلامــس ال� برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث  اقتــدار، وال�إ

عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة 

فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديد 

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية 

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة 

المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات 

ــاً  ــاً وتربوي ــوب معرفي ــق المطل ــة تحق ــن توليف ــراً ع ــاج تعبي ــت؛ ليكــون النت ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي والمنطلق

وفكرياً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد  لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ل؛ لتوّجــه  أوَّ ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ــة،  ــف والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــدو اإزجــاء الشــكر للطواق ــن الجهــد، يغ ــة م ــع اإنجــاز هــذه المرحل وم

ــر،  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي شــراف، والتصميــم، وللجن والتدقيــق، وال�إ

ــة مــن العمــل.      ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون ال�أول / ٢٠١٧ م



مـقـدمـة

ينــدرج اهتمــام وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية بتطويــر مناهــج التعليــم؛ وتحديثهــا فــي اإطــار الخطــة العامــة للــوزارة؛ وســعيها 

ُعــد كافــة، باســتلهام واضــح للتطــّور العلمــي والتكنولوجــي المتســارع، وبمــا  الحثيــث لمواكبــِة التطــورات العالميــة علــى الصُّ

ينســجم وتطلعاتنــا للطالــب الــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا، وباحثــا، ومجربـّـا، ومستكشــفا، ومتاأمــلا.

طــار؛ ياأتــي كتــاب العلــوم والحيــاة للصــف الخامــس ال�أساســي فــي اإطــار مشــروع تطويــر مناهــج العلــوم والحيــاة   فــي هــذا ال�إ

الهــادف اإلــى اإحــداث تطويــر نوعــيٍّ فــي تعليــم العلــوم والحيــاة، وتعلـّـم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور واكتســاب مــا تتطلبــه 

مــن مهــارات، وبمــا يوفـّـر الضمانــات الكفيلــة بــاأن يكــون للطالــب الــدور الرئيــس المحــوريُّ فــي عمليــة التعلــم والتعليــم.

 اأمــا عــن الكتــاب الــذي بيــن اأيدينــا، فقــد توزّعــت مادتــه علــى ثــلاث وحــدات؛ حملــت الوحــدة الّرابعــة عنــوان "اأجهــزة 

نســان والجلــد"، فــي حيــن حملــت الوحــدة الخامســة عنــوان "الكهربــاء الّســكونّية"، اأّمــا الوحــدة الّسادســة فقــد  جســم ال�إ

حملــت عنــوان "الثــروات فــي فلســطين"، وحرصنــا علــى عــرض المحتــوى باأســلوب ســلٍس، وبتنظيــٍم تربــوي فاعــل؛ يعكــس 

توجهــات المنهــج وفلســفتُه، ويتمثــل فــي دورة التعلــم.

 اشــتمل المحتــوى علــى اأنشــطٍة متنوعــِة المســتوى َتتَِّســُم باإمكانيــة تنفيــذ الطلبــة لهــا، مراِعَيــًة فــي الوقــت نفســِه مبــداأ الفــروق 

الفرديــة بينهــم، مــع ال�هتمــام بتضميــن المحتــوى صــورا ورســومات اإيضاحّيــة معّبــرة  تعكــُس طبيعــة الوحــدة اأو الــدَّرس، مــع 

تاأكيــد الكتــاب فــي وحداتــِه ودروســِه المختلفــِة علــى مبــداأ التقويــم التكوينــّي، والتقويــم الواقعــّي.

 وتســتلهم فلســفُة الكتــاب اأهمّيــة اكتســاب الطّالــب منهجيــة علميــة فــي التفكيــر والعمــل، وتنميــة مهاراتــه العقليــة والعمليــة، 

ومنهــا: قــراءة الّصــور، والتعبيــر، والكتابــة والقــراءة العلمّيــة، والّرســم، وعمــُل النمــاذج والتجــارب، والبحــث، عــلاوة علــى 

ــاة الطّالــب مــن جهــة، وبالرياضيــات والفــن والموســيقى والدرامــا والرياضــة والمهــارات  اهتمامهــا بربــط المعرفــة بواقــع حي

الحياتيــة مــن جهــة اأخــرى، لجعــل التكامــل حقيقــة واقعــة، وهدفــا قابــلا للتحقــق.

فريق الـتّاأليف
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٢

الـــوحــدة الّرابعة

 يتحّرُك جسمي؟
َ

كيف

أجهزة جسم اإلنسان والجلد



3

ــة الّصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  ــع مــن طلب ُيتوقّ

نســان، والتّعــّرف اإلى  اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن علــى تفســير اآليــة الحركــة فــي جســم ال�إ

آتــي: اأهمّيــة الِجلــد مــن خــلال تحقيــق ال�

استنتاج وظائف بعض اأجزاء الجهاز الهيكلي عملياً.. ١

التّمييز بين اأنواع المفاصل حسب حركتها عملياً.. ٢

استنتاج تنّوع اأشكال الهياكل العظمّية في اأجسام الفقاريات من خلال الصور.. 3

نســان مــن حيــث التّركيــب واآليــة العمــل  . ٤ التّمييــز بيــن اأنــواع العضــلات فــي جســم ال�إ

مــن خــلال الصــور.

التّعّرف اإلى الجلد من حيث التّركيب والوظيفة من خلال الصور والرسومات.. 5

ــي . 6 ــاز العضل ــي والجه ــاز الهيكل ــن الجه ــة بصحــة كلٍّ م ــق بعــض الطــرق للعناي تطبي

ــد. والجل

األهـــــــداف



٤

ل وَّ
َ
رس األ الجهاز الهيكليالدَّ

نشاط )١(: الّدعامُة والحماية

مّم تتكّون هياكل المباني والجسور؟ ___________________________________.. ١
٢. ما الذي يرتكز على هذه الهياكل؟ ____________________________________.
3. ما اأهمية الهياكل للمباني؟ _________________________________________.

* اأَتاأّمُل الّصورة المجاورة، واأجيب:

نسان؟ ١. ما الذي يدعم جسم ال�إ

._________________________________

٢. ترتبط العظام ببعضها لُتَشكّل هيكلاً  ُيسّمى

.________________________________  

3. يعمل الجهاز الهيكلي على حماية بعض اأعضاء الجسم، 

اأعطي اأمثلة._________________________________

._________________________________________

آتيتين واأجيب:  * اأَتاأّمُل الّصورتين ال�

ناِقش:
ُ
ر وأ

ِّ
ك

َ
ف

ُ
يحتاج جسمي اإلى ِدعاَمة وِحماية. أ

. ما اأهمية الهياكل للمباني؟ 

عظام



٥

ل َعظمــّي وأناقــش 
َ
ــل ِجســمي دون هيــك خيَّ

َ
ت

َ
أ

زمالئــي.

الُجمُجمة

الَقفُص الّصدرّي

العمود الفقارّي
منطقة اتّصال

طرف ُسفلي

طرف علوي

منطقة اتّصال

ح. ٤. عظام جسمي لها اأشكال مختلفة. اأوضِّ
__________________________________________

.__________________________________________
5. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للجهاز الهيكلّي:

__________________________________________
.__________________________________________

نشاط )٢(: اأقساُم الِجهاز الهيَكلّي

* اأحضُر ومعلمي مجّسماً للجهاز الهيكلّي، واأتعّرف اإلى اأجزائه مستعيناً بالّشكل ال�آتي:

ثلاثــة  اإلــى  العظــام  تُصنّــف 
اأنــواع مــن حيــث الّشــكل:
عظــام مســّطحة: مثــل عظام 
الجمجمــة، وعظــام طويلــة 
ــام  ــل عظــم الفخــذ، وعظ مث
اأصابــع  قصيــرة مثــل عظــام 

ــدم. ــع الق ــد واأصاب الي

          مفيدة
ٌ
معلومة
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كل الّسابق اأكِمُل الَجدَوَل ال�آتي: ١. ُمستعيناً بالشَّ

٢١اأستنتج اأن: الجهاز الهيكلي ُيقسم اإلى قسمين، هما:_________________________ 

و ________________________، ويرتبطان معاً بوساطة منطقتي ال�تّصال.

اأجزاُء الهيكل الطّرفياأجزاُء الهيَكل المحورّي

مالئي:
ُ
ناِقش ز

ُ
أ

سبب تسمية الجهاز الهيكلّي المحورّي بهذا ال�سم.

نشاط )3(: الهيكل المحورّي

اأول�: الجمجمة
* اأحضُر ومعلمي نموذجاً للهيكل العظمي،

واأتفّحص الجمجمة مستعيناً بالّشكل المجاور.

١. ما نوع عظام الجمجمة؟  ____________________.

نسان فكّان ُهما: ٢. يوجد للاإ

___________________ و ____________________.
3. هل اأستطيع تحريك الجزء العلوّي من عظام جمجمتي؟ 

لماذا؟ ____________________________________.

عظام مَسطّحة

الفكُّ العلوّي
عظام

الجمجمة

الفكُّ الّسفلّي



٧

ثانيا: العمود الفقاري
* اأتفّحُص مجّسماً للعمود الفقاري، واأجيب:

فقرة
العمودقرص غضروفي

الفقاري

٤. اأحاوُل تحريك الفّك العلوّي، هل اأستطيع تحريكه؟

لماذا؟ ____________________________________.
* ترتبط عظام الفّك العلوّي مع عظام الجمجمة "بمفاصل ثابتة".
5. اأحاوُل مضغ قطعة من الخبز دون تحريك الفك الّسفلّي. 

هل اأستطيع؟ اأسّجل ملاحظاتي.

._________________________________________
6. ترتبط عظام الفّك الّسفلّي مع عظام الجمجمة "بمفاصل 

متحّركة"، ما اأهمّية ذلك؟

._________________________________________

آتي واأسّمي ال�أعضاء التي تحميها جمجمتي. * اأتاأمل الشكل ال�

المفصل: مـــكــــــان اتصــــال 
عظمتيــن اأو اأكثــر وهــو نوعان: 
ثابــت مثــل الــّدرزات المســنّنة 
ــام الجمجمــة،  بيــن عظــــــــــــ
ومتحــّرك مثــل  مفصــل الفــّك 

الّســفلي.

          مفيدة
ٌ
معلومة

تجويف ال�أذن

تجويف العين

تجويف ال�أنف

الّدماغ



٨

١. على ماذا ترتكز الجمجمة؟ __________________________________________.

٢. ماذا تسّمى الكائنات الحّية التي يحتوي جسمها على عمود فقاري؟ ______________.

3. ممَّ يتكون العمود الفقاري؟ __________________________________________.

٤. يفصل بين الفقرات اأقراص تُسّمى _________________ تعطي العمود الفقاري المرونة 
الّلازمة لتسهيل الحركة، وتساعده على تحّمل الّضغط الواقع عليه.

آتية،  5. اأقُف واأحاوُل ثني الجزء العلوّي من جسمي باتّجاهات مختلفة،كما في ال�أشكال ال�

هل اأستطيع ذلك؟ __________________________________________________.

6. ترتبط معظم فقرات العمود الفقاري بمفاصل محدودة الحركة، لماذا سّميت بهذا ال�سم؟

._______________________________________________________________

٧. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للعمود الفقارّي: ____________________________________

._______________________________________________________________

بَحث
َ
أ

َبَكة العنكبوتيَّة، اأبحُث عن سبب فقدان اأغلب  بالرُّجوع اإِلى مكتبة المدرسة اأو الشَّ
المسنين سنتيمترات عديدة من قاماتهم.

بَحث
َ
أ
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ــي الّشــكل  ــع نموذجــاً لفقــرات العمــود الفقــارّي باســتخدام المــواد الموّضحــة ف اأصن
ــة مــواّد اأخــرى مــن البيئــة. آتــي اأو اأيّ ال�

مشروع:

كرتونة بيض

مقصقلمخيط
قطعة صولو ١

٢

٤

3

٥



١٠

بَحث
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية، اأبحُث عن اأهمية عدم ارتباط 
اآخر زوجين من ال�أضلاع بعظمة القّص. 

بَحث
َ
أ

ثالثًا: القفص الّصدرّي:
* اأحّدُد مكان وجود القفص الّصدرّي في جسمي. 

آتية، واأجيب: * اأَتاأّمُل صورة القفص الّصدرّي ال�

١. اأعدُّ اأضلاع القفص الّصدرّي، وتساوي __________ضلعاً، اأي ________________ 
زوجاً من ال�أضلاع.

٢. ترتبط  عشرة اأزواج من ال�أضلاع بعظمة ____________ بينما يبقى زوجان من ال�أضلاع 
بشكل حر.

3. ما ال�أعضاء التي يحميها القفص الّصدرّي؟ ______________ و _______________.
٤. لماذا ُسّمي القفص الّصدري بهذا ال�سم؟

._______________________________________________________________

- اأستنتج اأن القفص الّصدرّي يتكّون من __________________ و _______________.

واأهمّيته هي: ______________________________________________________.

عظمة القّصالّرئـتان

ال�أضلاعالقلب
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نشاط )٤(: الهيكل الّطرفّي

* اأحضُر ومعلمي مجّسماً للهيكل العظمّي، واأتفّحُص اأجزاء الهيكل الطّرفي، واأجيب:

• يتكوّن الهيكل الطرفّي من:
١. طرفين علويـين، ويتكّون كّل طرف من ____________

و __________________ و ___________________.

٢. طرفين سفلّيين، ويتكّون كّل طرف من ____________

و __________________ و ___________________.

3. منطقة اتّصال ال�أطراف العلوية بالعمود الفقاري، وتُسّمى عظام _________________.

٤.  منطقة اتّصال ال�أطراف الّسفلية بالعمود الفقارّي، وتُسّمى عظام ________________.

عظام الكتف)منطقة اتّصال(

عظام الحوض )منطقة اتّصال(

عظمة الَعُضد

عظام الكف

عظمتا الّساعد

عظام القدم

عظمة الفخذ

طرف سفلّي

طرف ُعلوّي

عظمتا الّساق

-يتكــّون الــّذراع مــن عظمــة 
العضــد وعظمتــي الّســاعد.

-تتكــّون الرِّجــل مــن عظمــة 
الّســاق. وعظمتــي  الفخــذ، 

          مفيدة
ٌ
معلومة
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5. اأحــاوُل ثنــي ذراعــي مــن مفصــل الِمرفــق بيــن 
عظَمــة العضــد وعظَمَتــي الّســاعد فــي ال�تجاهــات 

جميعها،هــل اأســتطيع؟

.________________________________
واحد،  باتجاه  يتحّرك  الذي  المفصل  ُيسّمى   .6
مفصلاً محدود الحركة مثل مفصل المرفق، اأذكر 
في  الحركة  محدودة  مفاصل  على  اأخرى  اأمثلة 

جسمي:

________________________________

.________________________________

عظام الكتف

عظمة العضد

مفصل الِمرفق عظمتا الّساعد

٧. اأحاوُل تحريك  ذراعي حركة دورانية من المفصل الذي يربط عظام الكتف بالّذراع. هل 

اأستطيع ذلك؟  ________________________.
٨. ُيسّمى المفصل الذي يتحّرك في ال�تجاهات جميعها مفصلاً واسع الحركة مثل المفصل 

الذي يربط عظام الكتف بالّذراع، اأذكر اأمثلة اأخرى على مفاصل واسعة الحركة في جسمي:
________________________________________________________________

._______________________________________________________________

يحيط بالمفصل سائل يساعد على ليونة المفصل وتسهيل حركته.
          مفيدة

ٌ
معلومة

بَحث
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية، اأبحُث عن:
نسان. - عدد عظام الجهاز الهيكلي في جسم ال�إ

نسان. - اأقصر واأطول عظمة في جسم ال�إ
- سبب فقدان المسنين للمرونة في حركتهم.
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نشاط )٥(: مفاصل جسمي

* اأحرُِّك مفاصل جسمي، واأصنّفها في الجدول ال�آتي بوضع اإشارة )✔( في المكان المناسب:

درزات ُمسنّنة

ِمفَصل الفّك الّسفلّي

مفاصل العمود الفقاري

ِمفَصل المرفق

ِمفَصل الكتف

ِمفَصل الــُّركبة

ِمفَصل الكاحل

ِمفَصل الحوض

ِمفَصل الرُّسغ
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         نوع المفصل 

اسم المفصل 

مفاصل ثابتة
مفاصل متحّركة

مفاصل محدودة 
الحركة 

مفاصل واسعة الحركة

الّدرزات المسنّنة 

مفصل الكتف

مفصل المرفق

مفصل الرسغ

مفصل الحوض 

مفصل الرُّكبة 

مفصل الكاحل



١٥

تي:  ط ال�آ
خط

كمُل الم اأ
ي

س
خَتِبُر َنف

أَ

يَتكّون مــــــن
يَتكّون من

إِلى ُيقَســـــــم ا

ي
جهاز الهيكل

ال

تَتكّون من

جمة
جم

ال

جموعة
م

ّحة
عظام ُمسط

و
و

و

ّي
ّصدر

ص ال
القف

ّصال
مناطق ال�ت

يَتكّون من
تَتكّون من

و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيَكل الطّرفّي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَتكّون من

ت
عّدة فقرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف من
يَتكّون كل طر

ف من
يَتكّون كل طر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعظَمتي الّساعد

عظام اليد
عظام الَقَدم

الطّرفين الّسفلّيين

ف
عظام الكت

و

و
و

و

و
و

و
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آتي واأجيب:  * اأقراأ النّص ال�
تضاَمــَن زكريّــا مــع اإضــراب ال�أســرى فــي ســجون ال�حتــلال الّصهيونــي، فخــرج فــي مســيرة 
تضامنّيــة اأصيــب خلالهــا بالّرصــاص الحــّي، وتعــّرض لكســٍر فــي عظــام الّســاق، تــّم اإســعافه حيــث 

قّدمــت لــه الطّبيبــة العــلاج المناســب ونصحتــه بشــرب الحليــب الغنــّي باأمــلاح الكالســيوم.

نشاط )6(: صّحُة جهازي الهيكلّي

ــوم مــن العناصــر  يعــدُّ الكالسيــــــ
لبنــاء  ال�أســاسّيــــة  الكيمــيائّيــــة 
اإّن  حيــث  وال�أســنان،  العظــام 
تعــّرض اأجســامنا ل�أشــعة الّشــمس 
ــي  ــاح الباكــر يســاعد ف ــي الصب ف
تكويــن فيتاميــن )د( الــذي  يعمل 
اأمــلاح  امتصــاص  زيــادة  علــى 

الكالســيوم فــي الجســم.

          مفيدة
ٌ
معلومة نسان؟ ١. ما اأهمّية اأملاح الكالسيوم لجسم ال�إ

____________________________________

.____________________________________

٢. اأكتب اأسماء اأغذية تحتوي على اأملاح الكالسيوم. 

____________________________________

.____________________________________

3. ما الفيتامين الّضروري لبناء العظام وال�أجسام؟

.____________________________________
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آتيــة، واأكتــُب القواعــد الّســليمة للمحافظــة علــى صّحــة الجهــاز الهيكلــّي اأســفل  * اأَتاأّمــُل الّصــور ال�

كّل صــورة:

ما  المنزل،  في  اأثناء عملها  بطريقة خاطئة  الثقيلة  ال�أشياء  والدتها تحمل  اأن  هبة  ل�حظت   .١

صابة باأمراض الجهاز الهيكلي؟ النصيحة التي يمكن اأن تقدمها هبة لوالدتها كي تتجنب ال�إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٨

٢. اأحِسُب: 
اإذا علمت اأن كتلة الحقيبة المدرسّية يجب اأن تساوي )٠,١( كتلة 

الطّالب، اأحسُب وزميلي الكتلة المناسبة لحقيبتي المدرسّية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية، اأبحُث عن مرض 
نجاز. هشاشة العظام، واأكتب تقريًرا اأحفظه في ملف ال�إ

3. "يشتكي بعض الطّلبة من ثَِقل )وزن( حقائبهم المدرسّية" اأقترح ُطُرقاً لحلِّ هذه الُمشكلة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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آتية: ُن الهياكل العظمّية للحيوانات ال� * األوِّ

نشاط )٧(: اأَلوِّن

اأستنتج اأن: اأشكال الهياكل العظمّية للحيوانات:_______________________________.

مــن  اأدوات  باســتخدام  عظمّيــاً  هيــكلاً  اأصنــُع 
الّصــف. غرفــة  فــي  واأعلّقــه  البيئــة، 

مشروع:



٢٠

اني
ّ
رس الث لّيالدَّ

َ
 الَعض

ُ
الِجهاز

* اأَتاأمَّل الّصوَر المجاِوَرة، واأجيب:

ــاز  ــي )يكســو( الجه ــذي يغطّ ــا ال ١. م

ــي؟ __________________. الهيكل
٢. هــل توجــد عضــلات فــي اأماكــن 
نســان؟ اأكتــب  اأخــرى داخــل جســم ال�إ

ــة. اأمثل

_________________________

_________________________

_________________________
3. اأكتــُب اأنــواع العضــلات التــي تظهــر 
ــكل المجــاور، حســب مــكان  ــي الّش ف

نســان. وجودهــا فــي جســم ال�إ

نشاط )١(: العضلات

العضلات
الهيكلّية الُمَخطَّطة

العضلات الملساء
غــيــر الُمَخطَّطة

العضلات
الـقـلــبــّيــة
)مخطّطة(

________________________________ و ______________________________

و _____________________________.
آتية بهذا ال�سم: ٤. لماذا ُسّميت كّل من العضلات ال�

- العضلات الهيكلّية:_________________________________________________.

- العضلات الملسـاء:_________________________________________________.

- العضلات القـلـبـيـّة:_________________________________________________.



٢١

         نوع العَضَلة 

َوجُه الُمقاَرنَة

العضلات القلبّيةالعضلات الهيكلّيةالعضلات الملساء

مكان وجودها في 
الجسم

تجاويف وقنوات 
الجسم المختلفة مثل 

القناة الهضمّية

مخطّطةمخطّطة/غير مخطّطة 

وظيفتها
تحريك المواد عبر 

ال�أعضاء الّداخلية في 
الجسم

ضخ الّدم

5. اأكِمُل وزميلي الَجدول ال�آتي:

نسان. آتية، واأستنتُج بعضاً من اأهمّية العضلات لجسم ال�إِ 6. اأَتاأّمُل الّصور ال�

 مفيدة
ٌ
معلومة

نسان. العضلات هي اأنسجة تشكل3٠% -٤٠% من كتلة جسم ال�إ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّسر:
َ
ف

ُ
ر وأ

ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

عيني تنام وقلبي ل� ينام.
ّسر:

َ
ف

ُ
ر وأ

ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

* األعُب مع زميلي واأحاول تحريك عضلاتي، واأكمُل الجدول ال�آتي: 

١. اأسّمي العضلات التي اأستطيع التّحكّم بها عضلات اإرادّية الحركة، اأعطي اأمثلة عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. اأسّمي العضلات التي ل� اأستطيع التّحكّم بها عضلات ل� اإرادّية الحركة، اأعطي اأمثلة عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل� اأستطيع التّحّكم بها اأستطيع التّحّكم بها الحركة

اأرفع ذراعي اإلى اأعلى.

اأحّرُك لساني.

أمام. اأدفُع ساقي اإلى ال�

اأمنُع حركة اأمعائي.

اأتحكُّم في ضخ الّدم في القلب.

نشاط )٢(: عضلات اإرادّية، وعضلات ل� اإرادّية

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

على الّرغم من اأن بعض ال�أشخاص يجــدون صعوبة في 
راديّة ويحتاجون ل�أدوات  التّحكّم في بعض عضلاتهم ال�إ

خاّصة تُساعُدهم، اإل� اأّن لهم اإنجازات.
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* اأثني ذراعي كما في الّشكل )١(.
الــذراع،  اأســفل  العضلــة  اأَتحّســُس   .١

)منقبضة/منبســطة(؟   اأِصُفهــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الــذراع  اأعلــى  العضــلات  اأَتحّســُس   .٢
)منقبضة/منبســطة(؟ اأِصُفهــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

* اأمّد ذراعي كما في الّشكل) ٢ (.
الــذراع،  اأســفل  العضلــة  اأَتحّســُس   .١

)منقبضة/منبســطة(؟                                             اأِصُفهــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الــذراع  اأعلــى  العضــلات  اأَتحّســُس   .٢
)منقبضة/منبســطة(؟ اأِصُفهــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اأستنتُج اأّن:

نشاط )3(: عضلاتي تعمل
انقباض

العضلة اأعلى 
الّذراع 

انبساط
العضلة اأعلى 

الّذراع 

انبساط
العضلة
اأسفل
الّذراع

انقباض
العضلة اأسفل الّذراع

الّشكل )١( َثنُي الِذراع

الّشكل )٢( َمدُّ الِذراع
العضلات الهيكلّية تعمل على شكل اأزواج،

أولى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العضلة الثّانية المقابلة لها. فعند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العضلة ال�

 مفيدة
ٌ
معلومة

أوتــار فتعمــل على ســحب العضلات  ترتبــط العضــلات الهيكلّيــة مــع العظــام بوســاطة ال�
ول� تدفعها.



٢٤

* اأقراأ وزملائي النّص ال�آتي، واأجيب:
ــل اأحــد  ــى تبدي ــق اإل ــاراة كــرة القــدم للمنتخــب الفلســطيني، اأشــار المعلّ ــة اأســامة مب ــاء متابع اأثن
ــة عــن التّشــنّج  ــّي. َبَحــث اأســامة فــي الّشــبكة العنكبوتّي ــه بتشــنج عضل الّلاعبيــن  بســبب اإصابت
العضلــّي، فوجــد اأّن تشــنّج العضــلات هــو انقبــاض فــي العضلــة دون اأن يتبعــه انبســاط كمــا فــي 

الحالــة الطّبيعيــة، ممــا يســّبب اآل�مــاً شــديدة. 

١. ما المقصود بتشنّج العضلات؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صابة بالتشنّج؟ ٢. ما اأكثر اأنواع العضلات ُعرضة للاإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حماء قبل ممارسة الّرياضة، لماذا؟  3. يقوم الّلاعبون عادة باأنشطة ال�إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤. براأيك، كيف يجب اأن اأصعد الدرج بالقفز اأم درجة درجة؟

نشاط )٤(: سلاَمُة جهازي العضلّي

بَحث
َ
أ

بالّرجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتّيــة، اأبحــث عــن اأقــوى عضــلات 
نســان، واأكبــر عضلــة فيــه. جســم ال�إ



٢٥

صـّحـُة الـجـهـاز الـعـضـلـّي

م طلبة الّصف الخامس مجلة لمبحث العلوم والحياة بعنوان "صّحة الجهاز العضلّي": * َصمَّ

الـّراحة والنّـوم المبكر 
وال�ستيقاظ المبكر لفترة 
كافيـة يساعدان العضلات 

علـى استعادة نشاطها 
الطّبيعّي.

ــى  ــاج اإل ــس، ويحت ــة نســيج ينمــو ويتغــّذى ويتنّف العضل
غــذاء مناســب، ويعتمــد بنســبة كبيــرة علــى اأغذيــة البنــاء 

واأهّمهــا البروتينــات. 

هل تعلم؟
تــحــتــاج ال�بـتـسامــة اإلــى 
عضلات اأقل من العبوس،
التّمرينات الرياضّية اأرح عــضــلاتــك وابـتســم.

المناسبة تزيــد مــن قــّوة 
العـــضـــلات وتنّميها، اأما 
ممارسة الّرياضة بشــكــل 
عــنــيــف فيؤذي العضلات.

ــه اإلــى الــطّــبــيـب  الــتّــَوجُّ
الُمختّص لُِمعالََجـة اإصابــة 
العضــلات ِعــنــَد الّشــعور 

ألَم. بِال�

بقولّياتاأجبان

اأغذية بروتينّية

األباناأسماك

* اأكتُب ثلاث نصائح اأحافظ من خلالها على ِصّحة ِجهازي الَعَضلّي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٢6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤. اأكُتُب بِلَُغتي تعريفاً للجلد:

الث
ّ
رس الث الـــِجـــلـــدالدَّ

* اأَتاأمَّل الّصوَر المجاِوَرة، واأجيب:
١. ما اسم الجزء الذي يغطّي عضلاتي؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢.  اأتفّحص جلدي بالعدسة المكّبرة، واأصفه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آتية، ثم اأتركه، ماذا األ�حظ؟ 3. اأمسُك جلدي كما في الّصورة ال�

نشاط )١(: ِغطاُء ِجسمي

يتكّون جلـــدي مـــن مجمـــوعة 
من الخلايا مختـــلفـــة التّركيب، 
وتتكامل للقيام بوظيفة محددة، 
كمية  شرب  الضروري  ومن 
للحفاظ  يومياً  الماء  من  كافية 

على حيويته.

          مفيدة
ٌ
معلومة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.



٢٧

* اأحضر ومعلّمي نموذجاً لمقطع عرضّي لطبقات الجلد، ثم اأتفّحُص اأجزاءه ُمستعيناً بالّشكل 
ال�آتي، واأجيب:

١. اأكتُب اأسماء طبقات الجلد من الخارج اإلى الّداخل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢. تحتوي طبقة ال�أدمة على:

 اأ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط )٢(: اأجزاُء الجلد

َمسامة َعَرِقـّيـة

طبقة الَبَشَرة

شعرة

غّدة دهنّية
ُغّدة َعَرِقـّيـة

َعر ُبصيَلة الشَّ

اأوعية دمويّة أَدمة طبقة ال�

3. يختلف لون البشرة من شخص اإلى اآخر، 
لماذا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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آتية: * اأناقُش وزملائي في المجموعة وظائف الجلد الموّضحة في الّصور ال�

١. اإفراز الَعرق والتّخلّص من الماء وال�أملاح الّزائدة.

حساس بالـمؤثّـــرات الخارجّية. ٤. ال�إ 3.حماية الجسم من الغبار وال�أوساخ والجراثيم.

٢. تنظيم درجة حرارة الجسم.

نشاط )3(: وظائف الجلد

 مفيدة
ٌ
معلومة

تُقسم البشرة اإلى طبقتين:
البشرة الّسطحية: تتكون من خلايا غير حّية غير منّفذة للماء.

البشــرة الّداخلّيــة: تتكــّون مــن خلايــا حّيــة متجّددة تعــّوض الخلايا المّيتــة، وتحتوي 
علــى صبغــة الميلانيــن التي تُكِســب الجلــد اللون.

* اأكتُب نّصاً علمّياً حول وظائف الجلد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٢9

آتية اإلى سلوكّيات اإيجابّية اأو سلوكّيات سلبّية مع بيان  * اأصنّف وزملائي الّسلوكّيات ال�
الّسبب: 

١. جلس اأحمد على شاطئ البحر المّيت طوال فترة الظّهيرة )منتصف النّهار( . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. تحرص ُمنى على شرب الماء باستمرار خاّصة في فصل الّصيف. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. لم يقم زميلي بتضميد جرٍح اأصيب به اأثناء اللعب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤. يهتم عامل البناء بارتداء قّفازات واقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. استخدم مريٌض مرهماً لعلاج بعض البثور في جسمه دون استشارة الطّبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اأقترُح سلوكّيات اإيجابّية اأخرى للمحافظة على سلامة جلدي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط )٤(: َسلامة ِجسمي ِمن َسلامة ِجلدي



3٠

١. اأحضر وزملائي ورقة واألوانًا مختلفة.
٢. األّوُن اإبهامي بلوني المفّضل.

3. اأطبُع بصمتي، واأشكُّل مع زملائي في المجموعة لوحة فنّية.
٤. اأضُع لهذه اللّوحة عنواناً مناسباً، واأعلّقها في غرفة الّصف.

نشاط )٥(: لوحتي ببصمتي

ر:
ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

نسان؟ ما اأهمّية البصمات للاإِ
ر:

ّ
ك

َ
ف

ُ
أ
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 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

جابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأضُع دائرة حول رمز ال�إ

آتية يعطي الجسم الّدعامة الّرئيسة؟ ١. اأّي ال�
أقراص الغضروفّية     اأ. الجلد            ب. العظام           جـ. العضلات          د.ال�

آتية ليست من عظام الهيكل المحوري؟ ٢. اأّي ال�
جـ. القدم      د. العمود الفقاري     اأ. الجمجمة    ب. القفص الّصدري 

3. ما الجزء المتحّرك من الجمجمة؟
    اأ. الفّك السفليّ    ب. الفك العلويّ     جـ. عظام الخد      د. عظام تجويف العين

آتية مفصل محدود الحركة؟ ٤. اأّي ال�

           اأ.                    ب.                    جـ.                    د.
5. بماذا تتمّيز عضلات القلب؟

    اأ. مخطّطة اإراديّة    ب.مخطّطة ل� اإراديّة   جـ. ملساء اإراديّة.     د. ملساء ل� اإراديّة
آتية اإراديّة الحركة؟ 6. اأّي العضلات ال�

    اأ.عضلات المعدة                   ب. عضلات ال�أمعاء الّدقيقة
    جـ. عضلات الّرقبة       د. عضلات ال�أمعاء الغليظة

٧. ما الذي يربط العضلات الهيكلّية بالعظام؟
أوتار      د. الغضاريف     اأ.المفاصل   ب. ال�أوعية الّدموية     جـ. ال�

٨. ما اسم الطّبقة التي نراها من الجلد؟ 
    اأ. الغدد العرقّية     ب. ال�أدمة            جـ. الغدد الّدهنّية     د. الَبَشَرة
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الّسؤال الثّاني:اأعلّل ما ياأتي:
١. يمكن ثني الّساق للخلف ول� يمكن ثنيها للاأمام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. يتمّيز العمود الفقاري باللّيونة وسهولة الحركة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسان. 3. المفاصل مهّمة في جسم ال�إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّسؤال الثّالث: ماذا تتوقع اأن يحدث في كّل حالة من الحال�ت ال�آتية؟
نسان. ١. نقص فيتامين )د( في جسم ال�إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسان. ٢.عدم وجود مفاصل في جسم ال�إ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. عدم تغطية الجهاز العضلّي بالجلد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقراص الغضروفّية بين فقرات العمود الفقاري. ٤. تلف ال�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّسؤال الّرابع : اأضع كلمة )نعم( اأمام العبارة الصحيحة وكلمة )ل�( اأمام العبارة الخطاأ.
١. )     ( انقباض العضلات الذي ل� يتبعه انبساط، ُيسّمى تشنّجاً.

نسان اإيقاف حركة الّدم في جسمه. ٢. )     ( يستطيع ال�إ
3. )    ( تعمل عضلات الجسم جميعها معاً في الوقت نفسه.

٤. )    ( تناول البروتينات يساعد في نمو العضلات.
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الّسؤال الخامس: اأصنُّف العضلات ال�آتية حسب اأنواعها في الجدول ال�آتي:
عضلات الّساق، عضلات ال�أمعاء الّدقيقة، عضلات المعدة، عضلة القلب، عضلات الوجه، 

عضلات المريء.

عضلات قلبّيةعضلات ملساءعضلات هيكلّية

الّسؤال الّسادس: اأصنّف العضلات ال�آتية اإلى عضلات اإرادّية الحركة وعضلات ل� اإرادّية الحركة:

١. عضلات جفن العين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢. عضلة اللّسان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. عضلات الرقبة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤. عضلات اأصابع اليد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. عضلات ال�أمعاء: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. عضلة الحجاب الحاجز: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ الّسؤال الّسابع: اأضُع العبارات ال�آتية في الّصندوق المناسب:

اأَقلُّ ُسمًكا.  

تحتوي على ُبصيلات الّشَعر.  

تحتوي على مسامات العرق.  

تحتوي على اأوعية دمويّة.  

تحتوي على طبقة من خلايا مّيتة.  

تحتوي على صبغة الميلانين.  

تحتوي غدًدا عرقّية ودهنّية.  

طبقة
البشرة

طبقة
ال�أدمة

الّسؤال الثامن: اأقّيم ذاتي: 
اأعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.



3٤

الـــوحــدة الــــخـــامـــســة
الكهرباء الّسكونّية

 الَبْرق؟ 
ُ

 يحدث
َ

كيف



3٥

ــة الّصــف الخامــس ال�أساســّي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  ــُع مــن طلب ُيتوقّ

اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن علــى تفســير بعــض الظّواهــر المتعلّقــة بالكهربــاء الّســكونّية 

آتــي: ــة مــن خــلال تحقيــق ال� فــي حياتهــم اليومّي

 التّوّصل اإلى طرق التّكهرب عملياً.. ١

 التّعّرف اإلى نوعي الّشحنة الكهربائّية عملياً وبالرسم.. ٢

 استخدام الكّشاف الكهربائّي للكشف عن الّشحنات الكهربائّية.. 3

 توظيف الرسم في تفسير حدوث الَبْرق والّرعد.. ٤

 توضيح مبداأ عمل مانعة الّصواعق عملياً.. 5

األهـــــــداف
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نشاط )١(: األعُب واأكتشف

ل وَّ
َ
رس األ كهربالدَّ

ّ
الت

آتية: * اأحضُر ومعلمي ال�أدوات ال�

١.اأَقّرُب بالوناً من كرات البوليسترين، ماذا األ�حظ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٢. اأدلُُك وزملائي في المجموعة بالوناً بقطعة من الّصوف.

3.اأَقرُِّب البالون المدلوك بالّصوف من كرات البوليسترين مّرة اأخرى، اأَسّجُل ملاحظاتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

كرات البوليسترينقطعة صوف بالونات منفوخة

تساءل:
َ
أ

لماذا انجذبت كرات البوليسترين اإلى البالون؟



3٧

لك نشاط )٢(: التَّكهُرب ِبالدَّ

آتية: * اأحضُر ومعلمي المواّد وال�أدوات ال�

١. اأَقــرُِّب كـــــــّلاً مــن َطــَرف المســطرة البلاســتيكّية، وقضيــب الزُّجــاج مـــــن قـــصاصـــــات الورق 

ُل ملاحظاتــي: اأو الّســكّر المطحــون، واأســجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــورق اأو  ــُه مــن قصاصــات ال ب ــم اأَقرِّ ــة الّصــوف، ث ــك طــرف المســطرة البلاســتيكّية بقطع ٢. اأدلُ

ــي: ُل ملاحظات ــكّر المطحــون، واأســجِّ الّس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل ملاحظاتي: 3. اأَقّرُب قطعة الّصوف بعد الّدلك من قصاصات الورق اأو الّسكّر المطحون، واأسجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضيب زجاج

قطعة صوف

قطعة حرير

ُسكّر مطحون

مسَطرة بلاستيكّية

قصاصات ورقّية
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نشاط )3(: الّشحنة الكهربائّية واأنواعها:

آتية التي تمثُّل عملّية دلك مسطرة بلاستيكّية بقطعة صوف، واأجيُب: * اأدرُس ال�أشكال ال�

قبل الّدلك

ــة التــي اأراهــا فــي  ــُب نَوعــي الّشــحنات الكهربائّي ١. اأكت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و  ال�أشــكال 

٢. علــى اأّي جــزء مــن المســطرة تولّــدت الّشــحنات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّدلــك؟  بعــد  الكهربائّيــة 

ــكّر  ــورق اأو الّس ــن قصاصــات ال ــه م ُب ــم اأَقرِّ ــر ث ــة الحري ــب الزُّجــاج بقطع ــُك طــرف قضي ٤. اأدلُ

ُل ملاحظاتــي: المطحــون، واأســجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل ملاحظاتي: 5. اأَقرُِّب قطعة الحرير بعد الّدلك من قصاصات الورق اأو الّسكّر المطحون، واأسجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الجزء الّدالك والجزء المدلوك يمتلكان خاصّية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّدقائق الّصغيرة، 

وتُسّمى هذه الخاصّية بالتّكهرب. 

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

           مفيدة
ٌ
معلومة

)غيــر  المتعــادل  للجســم  ُيرمــز   *
المشــحون( بالرّمــز )±( حيث تكون 
فيه عدد الّشحنات الّسالبة )-( مساوية 

ــة )+(. لعــدد الّشــحنات الموجب
* الّشحنات الّسالبة هي التي تنتقل من 

جسم اإلى اآخر.

بعد الّدلكاأثناء الّدلك
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الجسم

وجه المقارنة 

قطعة الّصوفالمسطرة

بعد الّدلكقبل الّدلكبعد الّدلكقبل الّدلك

الّشحنة
ال�أكثر عدداً
نوع الّشحنة

٤.اأصُف ما يحدث في عملّية الّدلك.

5. اأجرِّب:

� مــن الجــزء المدلــوك والجــزء الّدالــك مــن قصاصــات الــورق بعــد دقيقتيــن مــن عملّيــة  - اأقــرُِّب كلا

ُل ملاحظاتي:  الّدلــك، واأســجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل الّشحنات الُمتولّدة على الجزء الّدالك والجزء المدلوك متحّركة اأم ساكنة؟
مالئي:

ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

هل الّشحنات الُمتولّدة على الجزء الّدالك والجزء المدلوك متحّركة اأم ساكنة؟

3. اأقــارُن المســطرة البلاســتيكّية قبــل الّدلــك وبعــد الّدلــك مــن حيــث نــوع الّشــحنة، وعددهــا، 

آتــي: وطبيعــة الجســم  فــي الجــدول ال�

* الّشحنة الكهربائّية نوعان: 

شحنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وشحنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الجسم المتعادل كهربائّياً: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الجسم المشحون: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ



٤٠

لمحة تاريخّية
عــرف اليونــان القدمــاء الكهربــاء الّســكونّية قبــل نحــو ٢6٠٠ عــام، عندمــا ل�حظــوا اأّن قطعــة مــن 
الكهرمــان تجــذب اإليهــا بعــد دلكهــا بالّصــوف بعض ال�أجســام الّصغيــرة، كالغبار، واأوراق الّشــجر 

الّصغيــرة الجافّة.

ــُح بالّرســم كيفّيــة تكــّون شــحنة موجبــة علــى قضيــب الّزجــاج وشــحنة ســالبة علــى قطعــة  * اأوضِّ
الحريــر عنــد دلكهمــا معــاً. 

اأثناء الّدلكقبل الّدلك

بعد الّدلك

* تولّد الّشحنات الكهربائّية على ال�أجسام بعد دلكها وبقاؤها فترة مؤقّتة من الّزمن ساكنة في 

مكانها، وتُسّمى الكهرباء الّسكونّية.



٤١

الِجسم
عدد الّشحنات

الموجبة
عدد الّشحنات

الّسالبة
ُشحَنة الجسم

في الجدول ال�آتي تخطيطاً تخّيلياً للشحنات الموجودة على سطوح اأربع اأجسام 
مختلفة، اأكمل الجدول حسب المطلوب:

خَتِبُر َنفسي
َ
أ



٤٢

خيوطقضيب زجاجقطعة حريرقطعة صوف

١. اأقصُّ شريطاً من الّشفافّية، واأعلُّقه بخيط في الحامل الخشبي.

٢. اأدلُُك الّشريط المعلّق بقطعة الّصوف، ما نوع الّشحنات الُمتولّدة 

على الّشريط؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. اأدلُك المسطرة البلاستيكّية بقطعة الّصوف، ما نوع الّشحنات 

الُمتولّدة على المسطرة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤. اأَقرُِّب الطّرف المدلوك للمسطرة من الّشريط المدلوك، ماذا يحدث؟ 

لماذا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط )٤(: تجاذب، تنافر

آتية:  * اأحِضُر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�

مسطرة بلاستيكّيةمقصحامل خشبيشفافّية بلاستيكّية



٤3

5. اأدلُك القضيب الّزجاجّي بقطعة الحرير، ما نوع الّشحنات الُمتولّدة على القضيب الّزجاجّي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. اأقرُِّب الطرف المدلوك للقضيب الّزجاجّي من الّشريط المدلوك، ماذا يحدث؟ لماذا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّشحنات المتشابهةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والّشحنات المختلفةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

آتية: اأكتُب تعليقاً علمّياً مناسباً على المشاهدات ال�
خَتِبُر َنفسي

َ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناقش:
ُ
ر وأ

ّ
ك

َ
ف

ُ
أ

لديك قضيبان من البلاستيك، كيف يمكنك الكشف اإذا كانا مشحونين اأم ل� ؟ 
ناقش:

ُ
ر وأ

ّ
ك

َ
ف

ُ
أ



٤٤

األعب مع الكهرباء الّسكونّية

آتيــة، وتوظيــف الكهربــاء الّســكونّية لجعــل ال�أجســام  * اأقــوم وزملائــي باســتخدام ال�أدوات والمــواد ال�
تقــف وتمشــي علــى الطّاولــة دون لمســها باليــد:

قطعة صوفمناديل ورقّيةماّصات عصيرِمَقص

١

٢

* اأفّسر مشاهداتي.



٤٥

آتية: * ال�أطباق الّطائرة : اأحضر ومعلّمي ال�أدوات ال�

اأدلُك اأسفل الطّبق الكبير بقطعة الّصوف.

قطعة صوفاأطباق فلّين

١

اأَقرِّب الطَّبق الّصغير من الطّبق الكبير.٢

* اأفّسر مشاهداتي.



٤6

مــن  الكهربائــي  كّشــافي  اأصنــُع 
البيئــة. وخامــات  مــواّد 

مشروع:

نشاط )١(: كّشافي الكهربائّي

* اأحِضُر ومعلّمي كّشافاً كهربائّياً واأتفّحصه.
١. اأكتُب ال�أجزاء التي يتكّون منها الكّشاف الكهربائّي

 الموّضح في الّشكل المجاور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
٢. اأَقرُِّب جسماً متعادل�ً كهربائّياً من قرص الكّشاف

ُل ملاحظاتي: المتعادل كهربائّياً، اأسجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اني
ّ
رس الث اف الكهربائّيالدَّ

ّ
الكش

قُرص فلّزي

عازل
ساق فلّزي

ورقتان فلّزيتان

من استخدامات الكّشاف الكهربائّي: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

           مفيدة
ٌ
معلومة

ــل  ــاء مث ــة للكهرب ــاّدة موصل ــلّز: م الفـِ
ألومنيــوم، والنّحــاس... الحديــد، وال�

ما سبب استخدام الفلّز في كّل من القرص 
والّساق والورقتين في الكّشاف الكهربائّي؟

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

ما سبب استخدام الفلّز في كّل من القرص 
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نشاط )٢(: الّشحن باللّمس والحّث )التّاأثير(

آتية: * اأحضُر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�

كّشاف كهربائي

قطعة حريرقطعة صوف

مسطرة

قضيب زجاج

* اأول�ً: الّشحن باللّمس:
١. اأدلُك القضيب البلاستيكّي بقطعة الّصوف.                           

ما نوع الّشحنة الُمتَكّونة على القضيب البلاستيكّي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
٢. األمــُس قــرص الكّشــاف الكهربائــّي المتعــادل بالقضيــب البلاســتيكّي 

المشــحون، مــاذا األ�ِحــظ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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(:
١. 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 بالّرسم:
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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، وتكتسب ورقتا الكّشــاف الكهربائّي شحنةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتزول شحنة الكّشاف بزوال المؤثِّر )الجسم الّشاحن(.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

٢. 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

٤. اأبِعُد القضيب الّزجاجّي المشحون عن قرص الكّشاف الكهربائي تماماً. ماذا األ�ِحظ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً للّشحن بالتّاأثير:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أستنتُج من األنشطة الّسابقة أّن:  طرق شحن ال�أجسام: 



٥٠

نشاط )١(: الَبْرق والرّْعد

الث
ّ
رس الث ظواهر مرتبطة بالكهرباء الّسكونّيةالدَّ

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

الّصوت؟  
- هّيا نساعُد صفاء في تفسير هذه الظّاهرة؟

آتية، واأجيب: * اأتاأّمُل ال�أشكال ال�

تّيارات الهواء الّصاعدة

شرارة ناتجة 
عن انتقال 
الّشحنات 

الّسالبة

١٢3



٥١

١. ما شحنة قطرات الماء في الّسحابة )١( ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. ماذا حدث لشحنة قطرات الماء في الّسحابة )٢(
 بفعل حركة تّيارات الهواء الّصاعدة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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

 لمــاذا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. ماذا نُسّمي الّصوت النّاتج؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. اأكتُب بِلُغتي تعريفاً لكلٍّ من:

* الَبْرق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الّرعد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           مفيدة
ٌ
معلومة

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

في اأعلى الّسحابة.

بَحث
َ
أ

بالّرجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتّيــة، اأبحــُث لمــاذا نــرى ضــوء الَبــْرق 
قبــل ســماع صــوت الّرْعد.
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نشاط )٢(: الّصاعقة

* اأتاأّمُل الّشكل ال�آتي، واأجيب: 

١. اأصُف ما اأشاهُده في الّصورة.
٢. ما نوع الّشحنات الموجودة على الجزء الّسفلّي من الّسحابة القريبة من سطح ال�أرض؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. ما نوع الّشحنات الموجودة على الجزء العلوّي من الّشجرة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤. براأيك، ما سبب احتراق الّشجرة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّصاعقة

الّصاعقــة: شــرارة قويـّـة تنتــج عــن انتقــال الّشــحنات الكهربائّيــة الّســالبة بيــن الّســحابة
وال�أجسام المشحونة بشحنة موجبة على ال�أرض. 
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مانعة
الّصواعق

ساق فلزيّة ُمدبّبة

قضيب فلّزي
متّصل بال�أرض

سلك فلّزي

نشاط )3(: مانعة الّصواعق

* اأتاأّمُل الّشكل المجاور، واأجيب: 
١. ماذا يمثُّل الّشكل المجاور؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

٢. اأين تثّبت الّساق الفلّزيّة الُمدبّبة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3. اأكتــُب ال�أجــزاء التــي تتكــّون منهــا مانعــة 
الّصواعــق الموّضحــة فــي الّشــكل المجــاور:

تساءل: كيف يمكن تجنّب حدوث الّصواعق؟
َ
أ

١.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
٤. ما اأهمية مانعة الّصواعق؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأصنُع نموذجاً لمانعة صواعق.
مشروع:

نشاط )٤(: اأحاكي الَبْرق

* اأحِضُر ومعلّمي جهاز مولّد )فان دي غراف( الموّضح في الّشكل المجاور:
ُل المولّد حتى يتولّد على قُّبته شحنات كهربائّية. ١. اأشغِّ

ُبها من الُقّبة. ماذا األ�حظ؟ ٢. اأمِسُك الكرة واأقرِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. اأقارُن بين ما شاهدتُه وحدوث الَبْرق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* للمعلم: يمكن استخدام مجموعة الكهرباء السكونية من حقيبة العلوم المتوفرة في المدرسة.



٥٤

جابة الّصحيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إِ

١. ما نوع الّشحنة التي يكتسُبها قضيب البلاستيك المدلوك بالّصوف؟
اأ. سالبة              ب. موجبة             جـ. متعادلة           د. سالبة اأو موجبة  

٢. ماذا يحدُث بين الّشحنات المتماثلة؟ 
اأ. تتجاذب         ب. تتنافر      جـ. ل� تتاأثّر      د. تتجاذب اأحياناً وتتنافر اأحيانًا   

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

أداة التي تنتقُل عبرها الّشحنات الكهربائّية الّسالبة من الّسحابة اإلى ال�أرض، وتحمي  ٤. ما ال�
المنازل من الحرائق؟ 

اأ. الكّشاف الكهربائّي                   ب. المواد العازلة  
جـ. المواد الموصلة                      د. مانعة الّصواعق  

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

6. ما نوع شحنة ال�أجسام في حالتها الطّبيعية؟
اأ. سالبة الّشحنة                          ب. موجبة الّشحنة  

جـ. متعادلة الّشحنة                       د. سالبة اأو موجبة اأحياناً  

الّسؤال الثّاني: اأكتُب المقصود بكلِّ من: 

١ . الكهرباء الّسكونّية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢. التّكهرب بالتّاأثير: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الّسؤال الثّالث: اأرسُم الّشحنات الُمتَكوّنة على قرص الكّشاف الكهربائّي وعلى ورقتيه 

في كلٍّ من الّشكلين ال�آتـيـيـن واأفّسر سبب انفراج ورقتي الكّشاف في كّل منهما:

الّشكل )٢(الّشكل )١(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّسؤال الّرابع: اأَعلُّل ما ياأتي: 

أيّام الجافّة عند نزع الملابس الّصوفّية التي تلامس الجسم مباشرة. ١. نشعر بطقطقة في ال�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. َتَولُّد الّشحنات الكهربائّية على ال�أجسام بعد دلكها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3. تنافُــر َقِضيَبــّي البلاســتيك الَمدلوَكيــن بالّصــوف عنــد تعليقهمــا تعليقــاً حــّراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُر المشاهدات ال�آتية: الّسؤال الخامس: اأفسِّ

     التّفسيرالملاحظةالمشاهدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــُح بالّرســم، مــاذا يحــدُث عنــد ملامســة جســم مشــحون بشــحنة موجبــة   الّســؤال الّســادس: اأوضِّ
لكّشــاف كهربائــّي متعادل.

الّسؤال السابع: اأقّيم ذاتي: 
اأعبر بلغتي عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما ل� يزيد عن ثلاثة اأسطر.



٥٧

الـــوحــدة الـّسـادســـــة
روات في فلسطين

ّ
الث

ره اللُه لُه من ثرواٍت طبيعّية في حياته؟
ّ
- كيف استفاَد اإلنسان ِمّما سخ



٥٨

األهـــــــداف

ــة الّصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  ــع مــن طلب يتوقّ

ــن خــلال  ــم م ــي حياته ــروات فلســطين ف ــف ث ــى توظي ــن عل ــوا قادري اأنشــتطها اأن يكون

ــي: آت ــق ال� تحقي

توظيف الصور في تصنيف الثّروات الطّبيعّية في فلسطين اإلى ثروات حّية . ١

وثروات غير حّية.

اكتشاف خصائص المعادن والّصخور عملياً.. ٢

المقارنة بين اأنواع الّصخور عملياً.. 3

تتّبع دورة الّصخور في الطّبيعة.. ٤

التّعرف اإلى النّفط ومشتقاته عملياً.. 5

استنتاج طريقة استخراج النّفط والغاز الطّبيعي من خلال الصور.. 6

تطبيق بعض الطرق للمحافظة على الثّروات الطّبيعّية .. ٧
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ّول
َ
رس األ ثـــــروات بـــــــالديالدَّ

مراعي ماشية - جنينمزارع نخيل - اأريحا

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

محجر - نابلس

حقل غاز طبيعي - غّزة

نشاط )١(: الثّروات الّطبيعّية

١. اأكتب الثّروات التي تُعّبر عنها الّصور.

___________________ و ____________________ و _____________________

و ___________________ و ____________________ و _____________________
٢. تسمى الثّروات الّسابقة بالثّروات الطّبيعّية. لماذا؟

._______________________________________________________________
3. اأصنّف الثّروات الطّبيعّية الّسابقة اإلى: 

اأ. ثروات حّية :____________________________________________________.

ب. ثروات غير حّية:________________________________________________.

آتية، واأجيب: * اأتاأّمل الّصور ال�
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 مفيدة
ٌ
معلومة

الثّــروات الّطبيعّيــة الحّية:الكائنــات الحّيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن مشــتّقات مختلفــة 
أزهــار. مثــل: الحليــب واللّحــوم والخشــب وال�

ــة  ــر حّي ــة غي ــة: المــواد التــي تؤخــذ مــن مــواد طبيعّي ــر الحّي ــة غي ــروات الّطبيعّي الثّ
ــواء. ــمس واله ــلاح والّش أم ــاه وال� ــادن والّصخــور والمي ــل: المع ــادات( مث )جم

٤. ُيَصنّف كّل من البيض والعسل كثروات طبيعّية حّية، اأفّسر.

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

________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

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

َ
أ

ثروات طبيعّية غير حّيةثروات طبيعّية حّية

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

اأفكر: 
كيف نحافظ على ثروات بلادي؟
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صناعات بلاستيكّية - غّزةصناعة ال�أدوية - رام الله

صناعة الّزجاج والّزخارف - القدس

صناعة المنظّفات - جنين 

صناعة النّسيج - الخليل

نشاط )٢(: الثّروات الّصناعّية

١. اأكتب اأنواع الّصناعات الفلسطينّية التي تُعّبر عنها الّصور.

___________________ و ____________________ و _____________________

و ______________________________ و _______________________________
٢. تسمى الثّروات الّسابقة بالثّروات الّصناعّية. لماذا؟

.____________________________________________
3. اأكتب ثروات صناعّية فلسطينّية اأخرى. 

.____________________________________________
٤. اأكتب بِلُغتي تعريفاً للثّروات الّصناعّية:

.____________________________________________

آتية، واأجيب: * اأتاأّمل الّصور ال�

اأنّها  الخليل  مدينُة  ُصنّفت 
"مدينـة ِحــــَرفّية عــالــمــّية" 
بشهادٍة من مجلس الِحَرف 

العالمي للعام ٢٠١6 م.

ة: إضاَء
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بَحث
َ
أ

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية اأبحث حول الّصناعات 
لكترونّية والبرمجّيات كثروات صناعّية واعدة. ال�إ

زيارة ميدانّية:
نجاز. نقوم ومعلّمنا بزيارة اأحد المصانع في منطقتي، واأعدُّ تقريراً اأحفظه في ملف ال�إ

نشاط )3(: هدّية ال�أرض

آتي واأجيب: * اأقراأ النّص العلمي ال�
تُخفــي ال�أرض فــي باطنهــا الكثيــر مــن الكنــوز النّفيســة مــن المعــادن مثــل الّذهــب والكبريــت وملــح 
الطّعــام وخامــات الحديــد، والتــي تشــترك جميعهــا فــي كونهــا مــواّد صلبــة، ليــس للكائنــات الحّيــة 
اأي دخــل فــي تكوينهــا )غيــر عضويـّـة(، وتتواجــد فــي الطّبيعــة بشــكل حــر، ولهــا تركيــب كيميائــّي 
ــوري(، ولهــذه المعــادن اســتخدامات متعــّددة فــي  ــّذرات )شــكل بلّ محــّدد، وترتيــب منتظــم لل

مختلــف نواحــي الحيــاة.
١. بالّرجوع اإلى ُمعجم اللّغة العربّية اأستخرج معنى كلمة "معدن" واأكتبه:

._______________________________________________________________

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

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

٤. يعتبر الّذهب معدناً. اأعلل ___________________________________________. 

5. ل� ُيصنّف ال�أكسجين ضمن المعادن. لماذا؟______________________________. 
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6. ُيعد خام الحديد معدناً بينما عنصر الحديد ليس معدناً. اأفّسر.

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
٧. المعادن مهمة في حياتنا، لماذا؟ 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
٨. اأكتب اأمثلة اأخرى على المعادن:

._______________________________________________________________
9. اأكتب بِلُغتي تعريفاً للمعدن:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

ــة اأبحــث عــن اأهــم  ــبكة العنكبوتّي ــة المدرســة اأو الّش ــى مكتب بالّرجــوع اإل
المعــادن المتوفـّـرة فــي فلســطين ومجــال اســتخداماتها، واأهمّيــة المحافظــة 

نجــاز. عليهــا. واأِعــَد تقريــراً اأحفظــه فــي ملــّف ال�إ

قُّبـة الّصخـرة الذهبيـة: اأَمـَر الخليفة عبـد الملك بن 
مـروان بصهـر معـدن الّذهـب وصّبه علـى قبة الّصخرة 
بعـد اأن رفـض المهندسـان الفلسـطينّيان )اأبـو المقدام 
رجـاء( مـن مدينـة بيسـان، و )يزيـد بـن سـلام( مـن 
بيـت المقـدس، اأْخـَذ ذلـك الّذهـب المتبّقـي كاأجـٍر 

لهمـا علـى بنـاء المسـجد ال�أقصـى. 

ة: إضاَء
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نشاط )٤(: اأنواُع الَمعادن

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

تتَكّون مــــــن

اأو

المعادن

مثلمثل

ُعنُصر واحد

الكبريت

اأكثر من عنصر

خام الحديد )هيماتيت(

١. اأكتب عبارتين علمّيتين تُمثّلان تصنيف المعادن حسب تركيبها الكيميائي:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
٢. اأكتب مثالين على معادن تتكّون من عنصر واحد، ومعادن تتكّون من اأكثر من عنصر:

._______________________________________________________________

مالئـــي: تحتـــاج المعـــادن اإلـــى معالجـــة بعـــد اســـتخراجها مـــن ال�أرض 
ُ
 ز

ُ
ناِقـــش

ُ
أ

ل�ســـتخدامها فـــي صناعاتنـــا الحياتّيـــة.
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* نخرج ومعلّمنا اإلى حديقة المدرسة، ونجمع اأنواعاً مختلفة من الّصخور )الحجارة( ونضعها في سلّة.
* اأختــار ومجموعتــي عــدداً مــن الّصخــور المختلفــة مــن الّســلّة، مســتعيناً بالعدســة المكّبــرة 

آتــي: اأســّجل صفــات كل منهــا فــي الجــدول ال�

نشاط )٥(: صخور من َحولي

الّصفة
الّصخرة

الملمسالحالةاللون

أولى الّصخرة ال�

الّصخرة الثّانية

الّصخرة الثّالثة

 مفيدة
ٌ
معلومة

* تتواجــد المعــادن فــي الطّبيعــة اإمــا علــى شــكل عناصــر حــّرة مثــل الّذهــب والفّضــة 
والكبريــت اأو علــى شــكل مركّبــات عنــد اتّحــاد عناصــر مثــل النّحــاس والحديــد 

ــًلا( . ــال�أكسجين َمَث ــرى )كــ ــوم مــع عناصــر اأخـ ألومني وال�
ألماس والجرافيت. * يتواجد الكربون حّراً في الطّبيعة على اأكثر من شكل مثل ال�

آتية كما في الجدول: اأصنّف المواد ال�
خَتِبُر َنفسي

َ
أ

الماّدة

سالتّصنيف
ما

أل ل�
ا

ب
ّذه

ال

س
ّحا

الن

وم
مني

ألو �
 ال

خام

ماء
ال

ور
كل

 ال
غاز

ّعام
لط

ح ا
مل

ّضة
الف

ت
بري

لك
ا

معدن

ليس معدنًا
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١. بماذا تتشابه الّصخور التي جمعتها؟

._______________________________________________________________
٢. بماذا تختلف الّصخور التي جمعتها؟ 

._______________________________________________________________
3. من اأي طبقة من طبقات ال�أرض جمعت الّصخور؟ 

._______________________________________________________________

١. اأتفّحص الّصخور بالعدسة المكّبرة، هل تتشابه في األوانها؟ لماذا؟ 

._______________________________________________________________
٢. 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 ُمَكّبَرةعدسة ُمَكّبَرة

الّصخر: ماّدة طبيعّية صلبة تتكّون اأساساً من معدن واحد اأو خليط من عّدة معادن، ويعتبر الصّخر 
هو الوحدة البنائّية الّرئيسة لمكّونات القشرة ال�أرضّية.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

آتية: * اأحضر ومعلّمي المواد وال�أدوات ال�

نشاط )6(: خصائُص الّصخور
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3. اأضيف بمساعدة معلّمي بضع قطرات من حمض
 الهيدروكلوريك المــخــّفــف اإلــى كــّل مــن الّصــخور

الّسابقة، واأسّجل ملاحظاتي: 

____________________________________

.___________________________________

ن: 
َ
ستنتُج أ

َ
أ

- تتميز الّصخور بعدد من الخصائص منها: 

._____________________________________________________________ .١

._____________________________________________________________ .٢

._____________________________________________________________ .3

نَتـِبـه
َ
أ

حمــض  اســتخدام  عنــد  اأحــَذُر 
الهــيـــدروكلوريك المخّفــف، ول� 
اأســتخدمه اإلّ� بمســاعدة معلّمــي.

ِخْربة َقْرقش الّصخرّية:
فلسطين  في  الّساحلي  الّسهل  على  تُِطّل  خربة 
فنّية  لوحة  وهي  سلفيت،  غرب  وتقع  المحتلة، 
نُِحَتْت في الّصخر، ويوجد فيها عدد من الّرسومات 
للّشمس والقمر، وفيها كهوف وبرك َجْمِع واآبار مياه، 
ويسّميها بعض المواطنين والمزارعين "مدينة الّشمس 
تاريخها  سرقة  تواِجُه خطر  الِخربة  اأّن  اإلّ�  والقمر"، 

وطمس ُهويّتها من ِقَبل ال�حتلال الّصهيونّي.

ة: إضاَء
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نها مما يؤدي اإلى اختلاف صفاتها وخصائصها". * "تختلُف الّصخوُر في تركيبها وطريقة َتكوُّ
آتية واأجيب:     اأدرُس الخارطة المفاهيمّية ال�

نشاط )٧(: اأنواع الّصخور

١. ما اأنواع الّصخور الّرئيسة: _____________، _____________، _____________.
٢. لماذا سميت الّصخور النّاريّة بهذا ال�سم؟

._______________________________________________________________

3. اأعط اأمثلة على صخور رسوبّية ___________________، __________________.
٤. اأكتب جملة علمّية حول الّصخور الُمتحّولة.

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

الّصخور

تُقَســـــــم اإِلى

مثـــــــلمثـــــــلمثـــــــل

الّرخامجرانيت وو

و و

الملح الّصخرّيالحجر الجيريالّصخر الرّملّي وو النّايسبازلت

الّصخور النّارّية
تكّونت من تصلُّب الّصخور 
الُمنصهرة في باطن ال�أرض 

اأو على سطحها.

الّصخور الرّسوبّية
تكّونت من ترّسب فُتات 
الّصخور وبقايا حيوانات 

ونباتات واأملاح.

الّصخور المتحوّلة
نشاأت عن تعرُّض 

الّصخور النّاريّة اأو الّرسوبّية 
للّضغط والحرارة.
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١.  اأحضر كاأساً بلاستيكّياً شّفافاً واأملؤه اإلى ثلثه بالــــمـــاء، ثــــّم اأضيـــف 

اإليه بالتّدريج كّمية من الّرمل ال�أصفر، اأسجل ملاحظاتي:

___________________________________________________

.__________________________________________________

٢. اإُضيُف كّمية من التّراب، ثّم كّمية اأخرى من الّرمل ال�أصفر، ثّم كّمية من التّراب.

3. اأحِدث ثقوباً صغيرة في اأسفل الكاأس.

٤. اأضغط على الطّبقة الُعليا في الكاأس للتّخلّص من الماء الّزائد، اأسجل ملاحظاتي:

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

خراج مكّوناته بِلُْطف. 5. اأترك الكاأس جانباً عدة ساعات حتى تجفُّ مكّوناته، ثّم اأقلُبه ل�إ

 اأصف الناتج: _____________________________________________________

._______________________________________________________________

6. ما َوجُه الّشبه بين َتكّون الّصخور الّرسوبّية في الطّبيعة وبين ما حدث في الكاأس؟

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

نشاط )٨(: شاهد على تاريخ ال�أرض

بالّرجــوع اإلــى مكتبــة المدرســة اأو الّشــبكة العنكبوتيــة اأبحــث عــن ســبب 
وجــود صخــور ملحّيــة فــي منطقــة )جبــل اأْصــُدم( فــي فلســطين رغــم عــدم 

نجــاز. تغطيتهــا بالمــاء حالّيــاً، واأعــد تقريــراً اأحتفــظ بــه فــي ملــف ال�إ

رمل اأصفر

تُراب
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آتي واأجيب: * اأدرس الّشكل ال�

١. كيف تعمل الّرياح والمياه على تحويل الّصخور الناريّة والُمتحّولة اإلى صخور رسوبية؟

._______________________________________________________________
٢. ما العوامل التي تساعد على تحّول الّصخور الُمتحّولة اإلى ماغما؟ 

._______________________________________________________________
3. يطلق على التّحّول�ت بين اأنواع الّصخور المختلفة بـ "دورة الّصخور"، لماذا؟ 

._______________________________________________________________
٤. تحتاج دورة الّصخور اإلى مّدة زمنّية طويلة حتى تكتمل، اأفّسر.

._______________________________________________________________

نشاط )9(: دورة الّصخور

صخور ناريّة

صخور متحّولة

    ضغط
وحرارة         

ضغط وحرارة         

حرارة تُِؤّدي اإلى انصهار

َتَفتُّت
      َوَتعرية

تبريــــــد   وَتَصلُّب            وترسيب

الماغما

َتَفتُّت َوَتعرية وترسيب
صخور رسوبّية
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* اأشاِهُد فيلماً حول "استخراج الّصخور من المحاجر الِفَلسطينّية"، اأناِقُش ُزملائي واأجيب:

يجابّية ل�ستخراج الّصخور من ال�أراضي الفلسطينّية على حياتنا. آثار ال�إ ١. اأكُتُب ال�

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

آثار الّسلبّية النّاتجة عن استخراج كّمّيات كبيرة من الّصخور من ال�أراضي  ١. اأكُتُب ال�

الفلسطينّية على حياتنا.

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

نشاط )١٠(: َمحاِجُر بلادي

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

الناريّة الى صخور  الّصخور  * تتحول 
ُمتحّولة دون المرور بالّصخور الّرسوبية.

* تتحول الّصخور الّرسوبية الى صخور 
ناريّة دون المرور بالّصخور الُمتحّولة.

            مفيدة
ٌ
معلومة

الماغمــا  علــى  "ل�بــا"  اســم  يطلــق 
)صهيــر الّصخــر( عندمــا تصــل ســطح 
ال�أرض علــى شــكل حمــم بركانّيــة، 
تَُشــكّل  وتتصلّــب،  تبــرد  اأن  وبعــد 
ــة الّســطحّية )الّصخــور  الّصخــور النّاريّ

البركانّيــة(.
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يابسة

توزيع المياه على سطح ال�أرض

مياه مالحةمياه عذبة

اني
ّ
رس الث المياه في فلسطينالدَّ

نشاط )١(: المياه الّسطحية

* اأَتاأّمل الّرسم البياني ال�آتي، واأجيب:

١. مّم يتكون سطح ال�أرض؟ __________ و __________. واأيهما نسبته اأكبر؟ ______.
٢. اأسّمي اأماكن تجّمع المياه على سطح ال�أرض .

._______________________________________________________________
3. هل جميع المياه على سطح ال�أرض عذبة؟ لماذا؟

________________________________________________________________

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

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

___________________ و ____________________ و ____________________.



٧3

نشاط )٢(: حصاد المياه

آتي واأجيب: * اأقراأ النّص ال�
ُيعانــي المجتمــع الفلســطينّي فــي كّل عــام مــن اأزمــٍة مائّيــة تجعــل العطــش ُعنوانــاً لفصــل الّصيــف، 
وذلــك فــي ظــلِّ َتَحكّــم ال�حتــلال بغالبّيــة المــوارد المائّيــة فــي فلســطين، لَجــاأ المزارعــون 
الفلســطينيون للتّغلــب علــى هــذه المشــكلة اإلــى اإنشــاء مشــاريع حصــاد الميــاه شــتاًء، كمــا فــي 

آتيــة: الّصــور ال�

6. اأكتب بِلُغتي تعريفاً للمياه الّسطحية : 

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

.__________________________________

ــر: كيــف يمكــن ال�ســتفادة مــن ميــاه 
ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

الهطــول وال�حتفــاظ بهــا؟

سّد العوجابركةبئر

            مفيدة
ٌ
معلومة

ــي تتكــّون  ــاه الت ــة: المي ــاه العذب المي
ــى ســطح ال�أرض،  ــي عل بشــكل طبيع
أنهــار والبحيــرات  ــَرك وال� كمــا فــي والِب
تحــت  تتكــّون  التــي  اأو  والجــداول، 
الجوفيــة،  الميــاه  فــي  كمــا  ال�أرض 
ــن  ــز منخفضــة م ــز بوجــود تراكي وتتمّي
أمــلاح الّذائبــة وغيرهــا مــن المــواد  ال�

الّصلبــة المذابــة.
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١. ما المشكلة التي تواجه المزارع الفلسطيني؟

.__________________________________
٢. كيف تغلّب المزارع الفلسطيني على هذه المشكلة؟

___________________________________

.__________________________________
3. نطـلق عـلـى هــذه الــمـشـاريــع "حــصـاد المياه"

ما المقصود بحصاد المياه؟

___________________________________

___________________________________

.__________________________________
٤. اأقترح طرقاً اأخرى لحصاد المياه.

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
5. ما اأهمية حصاد المياه في فلسطين؟

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

            مفيدة
ٌ
معلومة

حصــاد الميــاه: عملّيــة تجميــع ميــاه 
ال�أمطــار والّســيول مــن اأســقف المنــازل 
اأو المســطّحات الّصخريّــة اأو التُّرابّيــة 
بِــَرك  اأو  الجمــع  اآبــار  فــي  وتخزينهــا 
خاّصــة، اأو خلــف الّســدود قبــل اأن 
لتوفيــر  الجوفّيــة،  آبــار  ال� اإلــى  تصــل 
المنــازل،  فــي  المائّيــة  ال�حتياجــات 

والّصناعــة. والّزراعــة 

 مفيــدة: يتــم جمــع المــاء مــن الّضبــاب في بعض 
ٌ
معلومــة

البلــدان وذلــك مــن خــلال تجمع قطــرات الماء الموجــودة في 
الّضباب على شــبكة من النايلون ومن ثم تجميع الماء النّاتج 

فــي اأماكــن خاصة.

٧٤

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الّشبكة العنكبوتّية اأبحث عن اأحد مشاريع 
نجاز. حصاد الماء في فلسطين واأكتب تقريراً اأحفظه في ملف ال�إ
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3. اأُصب كمّية من الماء الّصافي واأسّجل ملاحظاتي:

_____________________________________

_____________________________________
٤. هل نزل الماء من الثّقوب؟ اأفّسر.

.____________________________________________

5. اأين تجّمع الماء بعد نزوله؟ اأفّسر.

.____________________________________________

6. ماذا يحدث لو استبدلنا الماء العكر بالماء الّصافي؟ اأجّرب

واأسّجل ملاحظاتي:

.____________________________________________

            مفيدة
ٌ
معلومة

قـــدرة  التّربـــة:  نفاذيـــة 
التّربـــة اأو الّصخـــور علـــى 
تمريـــر الماء والهـــواء من 

خـــلال مســـاماتها.
الفراغات  المسامية: هي 
في  الموجـــودة  والثّقـــوب 

التّربـــه والّصخور.

مالئي: ماذا يحدث لمياه الهطول اإذا تسّربت اإلى باطن ال�أرض؟
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

نشاط )3(: المياه الجوفّية

* اأقراأ وزملائي النص ال�آتي:
هطول  ال�أساسي  الخامس  الصف  في  الطالب  هاني  "شاهد 
ال�أمطار بكميات كبيرة عند المساء، وعندما استيقظ صباحاً 
ل�حظ اأن كمية ال�أمطار الموجودة على ال�أرض قليلة، فتساءل:

تُرى ماذا حدث لمياه الهطول؟ واأين ذهبت؟"
آتية: * هيا نجرب ونحضر المواد وال�أدوات ال�

قارورة بلاستيكّية، رمل، حصى، تراب، معجون الجبس 
اأو معجون اأطفال، ماء.

١. اأحِدث ثقوباً صغيرة في غطاء القارورة وحوله.
٢. اأقُّص الثُّلث العلوي من القارورة لُيمثّل قُمعاً، واأرتّب

المواد وال�أدوات كما في الّشكل المجاور.

ماء
رمل

رمل

حصى
جبس
رمل

حصى
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آتي واأجيب: * اأدرس الّشكل ال�

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

._______________________________________________________________
٢. اأصف طبقات ال�أرض التي تتجمع المياه فيها على شكل خّزانات مياه جوفّية.

._______________________________________________________________
3. اأكتب بِلُغتي تعريفاً للمياه الجوفّية:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

طبقة ُمَنّفَذة

مياُه ال�أمطار

طبقة غير ُمَنّفَذة

خّزان جوفي

ر
ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

هل المياه الجوفّية صالحة للّشرب دائماً؟ لماذا؟
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١.كم عدد اأحواض المياه الجوفّية في فلسطين؟: ____________________________.

نشاط )٤(: المياه الجوفّية في فلسطين

آتية التي تمثّل اأحواض المياه الجوفّية في فلسطين، واأجيب: * اأَتاأّمل الخريطة ال�

* اأسماء اأحواض المياه للاطلاع.

توزيع اأحواض المياه 
الجوفّية في فلسطين

           مفيدة
ٌ
معلومة

الجوفّيـة:  الميـاه  حـوض 
خـزان طبيعي للمياه الجـــوفّية 
يحتـوي علـى طبقة اأو عــــــّدة 
طبقـــات مائّيـة متّــصــلــــة مع 

بعضهـا البعـض.
البــئــر ال�رتـــوازية: 

بـــئـــر يــنــفــجـــر مــنــه المـاء 
ويــتـــكّون عــنــد تسـّرب مياه 
ال�أمطار اإلــى بـــــــاطن ال�أرض 
وحصــرهـــا بــيـــن طــبــقـتـيـن 

َذتيـن. صخريّتيـن غيـر ُمَنفِّ

حوض الجليل الغربّي

الحوض الّساحلّي

الحوض الّشمالّي الّشرقّي

الحوض
    الغربّي

الحوض الّشرقّي

حوض 
النقب 
ووادي 
عربة
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٢. تطفو فلسطين فوق خزّان مائّي كبير، اإلّ� اأنّ الفلسطينّيين ُيعانون من نقٍص في المياه، لماذا ؟ 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

يواجه قطاع الماء في فلسطين وخاّصة قطاع غّزة العديد من المشاكل اأهمها:
١. الّضخ الجائر للمياه الجوفّية.

٢. تلّوث مصادر الماء بمياه المجاري.
3. تسّرب مياه البحر المالحة اإلى المياه الجوفّية.

اإحدى  عن  اأبحث  العنكبوتّية  الّشبكة  اأو  المدرسة  مكتبة  الى  بالّرجوع 
نجاز. المشاكل الّسابقة، واأكتب تقريراً اأحفظه في ملف ال�إ

نشاط )٥(: اأملاح بلادي

آتية واأجيب: * اأَتاأّمل الّصور ال�

مّلاحات البحر المّيت ُصخور ملحّية
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١. ما مصادر ال�أملاح؟ 

 ،______________________ ،____________________

  .___________________________________________
٢. كيف تكونت الّصخور الملحّية؟ 

____________________________________________

.___________________________________________
3. اأكتب طريقة الفصل التي تستخدم للحصول على ال�أملاح من مياه 

البحر المّيت:

____________________________________________

.___________________________________________

            مفيدة
ٌ
معلومة

ــح  ــى مل ــم الحصــول عل يت
الطّعـــــــــام من مصائِــــــد 
الِملــح فــي باطــن ال�أرض 
المــاء  ضــّخ  خــلال  مــن 
ــة  ذاب ــن ال�أرض ل�إ ــى باط اإل
ومــن  الملحّيــة  الّصخــور 
ــح  ــم ســحب المــاء المال ث
اإلــى ســطح ال�أرض وتبخيــر 
علــى  للحصــول  المــاء 

أمــلاح. ال�

٤. ما اأهمّية ال�أملاح في حياتنا؟ 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

ة: إضاَء
يسيطر ال�حتلال الّصهيونّي على غالبية مصادر الثّروة الملحّية في فلسطين، وعلى 
الّرغم من ذلك يقف مصنع الملح الفلسطيني الوحيد في مدينة اأريحا صامداً اأمام 

هذه التحديّات والعراقيل منذ تاأسيسه عام ١965 وحتى يومنا هذا .
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الث
ّ
رس الث بيعّيالدَّ

ّ
فط والغاز الط

ّ
الن

نشاط )١(: النّفط في بلادي

ــن  ــد م ــن، فشــاهد العدي ــود بالبنزي ــود لمــلء خــّزان الوق ــى محطــة الوق ــه اإِل ــزة والدت ــق حم * راف
اأنــواع الوقــود، ســاأل حمــزة: عــن مصــدر هــذا الوقــود. فاأجابتــه اإنـّـه النّفــط وُيطلــق عليــه الّذهــب 

ال�أســود. تســاءل حمــزة مــا النّفــط؟ وهــل يوجــد فــي بلادنــا ؟

آتي: هّيا نساعد حمزة على التّعّرف اإلى النّفط بتنفيذ النّشاط ال�
آتية: ماء، قارورة بلاستيكّية، كاأس زجاجّية، لوح بلاستيكّي،  * اأحضر ومعلّمي المواّد وال�أدوات ال�
عّيناٍت من مشتّقات النّفط مثل: البنزين )غازولين(، الكيروسين )كاز(، الّديزل، زيت السّيارات، 

الّزفت.
١. اأضع العّينات الّسابقة في القارورة البلاستيكّية.

٢. اأغِلُق القارورة باإِحكاٍم واأخّض القارورة لمزج هذه المواد.
    ما لون المزيج النّاتج؟ اأصف رائحته؟

._______________________________________________________________

بنزين
كيروسين ديزل
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3. اأسكب قليلاً من المزيج على اللّوح البلاستيكي بعد اإمالته. 
كيــف كانت حركة المزيج ؟

_______________________________________

.______________________________________
٤. اأســكب قليــلاً مــن المــاء فــي كاأس زجاجــي ثــم اأضيــف اإليــه 

قليــلاً مــن المزيــج، اأســّجل ملاحظاتي:

._______________________________________________________________
ضافــة الــى مــواد اأخــرى بالنّفط. يســمى المزيــج الّســابق بال�إ

ن: خصائص النّفط:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

________________________________________________________________

 ._______________________________________________________________
5. اأكتــب بِلُغتــي تعريفاً للنفط:

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

مالئي: ُيطلق على النّفط "الّذهب ال�أسود"، واأكتب تقريراً اأحتفظ 
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

نجاز. به في ملف ال�إ
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نشاط )٢(: َتَكوّن النّفط

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

النّفُط والغازكائنات حّية بحريّة مّيتة

١٢

بقايــا  ترّســبت  الّســنين  ملاييــن  قبــل 
الكائنــات الحّيــة البحريــة المّيتــة فــي قيعــان 
ســريعاً  وانطمــرت  والمحيطــات  البحــار 

والطّيــن. بالّرمــل 

ترتفــع  الّرســوبيات  تراكــم  اســتمرار  مــع 
درجــة الحــرارة والّضغــط ممــا يــؤدي اإلــى 
ــة وتحّولهــا  تحلّــل اأجســام الكائنــات الحّي

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

._______________________________________________________________

صخور منّفذة

3٤

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

اأســفلها. 

ُيحتجــز النّفــط والغــاز الطّبيعــي فــي 
طبقــة صخور مســامّية 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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نشاط )3(: تكرير النّفط

آتي الذي يمثل عملّية تكرير النّفط واأجيب: * اأدرس الّشكل ال�

3. اأكتب بِلُغتي تعريفاً لمصيدة النّفط: 

._______________________________________________________________
٤. يتجّمع الغاز الطّبيعي )خليط من الغازات( فوق النّفط، لماذا؟ 

._______________________________________________________________

بالّرجوع اإلى مكتبة المدرسة والّشبكة العنكبوتّية اأكتب تقريًرا اأحتفظ به 
آتيين:  نجاز حول اأحد الموضوعين ال� في ملف ال�إ

١. حقول النّفط في قرية رنتيس في مدينة رام الله.
٢. حقول الغاز الطّبيعي في مدينة غزة.

 مفيدة
ٌ
معلومة

ــي يتكــون فيهــا  ــة الت ــروف الطّبيعي يتكــّون الغــاز الطّبيعــي فــي باطــن ال�أرض بنفــس الظّ
ــر. لمــاذا؟ ــى عمــق ودرجــة حــرارة اأكب ــاج اإل ــط، اإلّ� اأّن الغــاز الطّبيعــي يحت النّف

غاز الطّبخ

بنزين

كيروسين ووقود الطّائرات

ديزل )سول�ر( 

زفت واإسفلت

بترول خام

فرن
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١. اأكتب اأسماء مشتّقات النّفط التي تخرج من برج التّقطير مرتّبة من ال�أسفل اإلى ال�أعلى.

._______________________________________________________________
سفلت ( في اأسفل البرج، لماذا؟ ٢. تُفصل الغازات في اأعلى برج التّكرير، بينما يبقى الزّفت ) ال�إِ

._______________________________________________________________
3. تسّمى هذه العملّية تكرير النّفط، ما المقصود بتكرير النّفط؟ 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

 مفيدة
ٌ
معلومة

تتم عملية فصل مشتّقات النّفط في برج التّكرير اعتماداً على ال�ختلاف في درجات الغليان 
والتّكاثــف، فالمــواد ال�أخــف التــي لهــا درجــة غليــان اأقــل تنفصل فــي اأعلى البرج، بينمــا المواد 

أثقل تبقى في ال�أســفل. ال�

آتي: ٤. اأكمل الجدول ال�

مشتّقات النّفط 
)نواتج تكرير النّفط(

مجال ال�ستخدام

الطّهي، التّدفئة.الغاز المنزلي

اأقوم وزملائي في النّادي العلمي بتصميم مطويّة تتضّمن معلومات حول اأنواع الّصخور، واأماكن 
انتشارها في فلسطين، وقيمتها ال�قتصاديّة، استخداماتها، وعلاقة الّصخور بالماء والنّفط.

مشروع:
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١. ما المقصود بالموارد الطّبيعّية؟ 
نسان لمصلحته      اأ. كل شيء متوفّر في الطّبيعة ويستخدمه ال�إ

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

     د. المواد التي تسّد حاجتنا

٢. ما الّرسم الّدائرّي الذي يشير اإلى نسبة توزيع اليابسة والماء على ال�أرض؟

 
3. من اأين نحصل على المعادن التي تستخدم في صناعة المجوهرات، والطّباشير ؟

     اأ. الهواء.             ب. الخشب.    جـ. الّصخور.           د. المحاصيل الّزراعّية.
 

آتية يصنّف النّفط الخام؟ ٤. اأّي اأنواع المواّد ال�
     اأ. عنصر      ب. مخلوط متجانس       جـ. مركب      د. مخلوط غير متجانس

5. ما الفرق بين النّفط والغاز الطّبيعّي؟
     اأ. النّفط يطفو فوق الغاز الطّبيعّي       

     ب. النّفط يتكّون على عمق اأكبر من الغاز في باطن ال�أرض
     جـ. يتكّون النّفط عند درجة حرارة اأعلى من الغاز   

     د. النّفط يتكّون على عمق اأقّل من الغاز في باطن ال�أرض 

جابة الّصحيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية: الّسؤال ال�أّول: اأضع دائرة حول رمز ال�إِ

 الــوحـــدة
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

ماء

دجـباأ

ماءماءماء

يابسةيابسةيابسةيابسة
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6. اأّي مشتّقات النّفط ُيْفَصل اأول�ً في اأعلى برج التكرير؟
أثقل      جـ. ال�أقل درجة غليان         د. الّزفت      اأ. ال�أعلى درجة غليان       ب.  ال�

٧.ما الطّريقة الُمسَتخَدمة في استخراج ملح الطّعام من البحر المّيت؟ 
    اأ. التّرشيح              ب. قُمع الَفصل       جـ. التّرويق         د. التّبخير والتّرسيب 

الّسؤال الثّاني:

َوفِّق بين المفاهيم في العمود  )اأ( مع ما يناسبها من العبارات في العمود  )ب( بكتابة 
الرّقم المناسب في الفراغ.

العمود )اأ(

١. المعادن

٢. المياه الجوفّية

3. مصيدة النّفط

٤. تكرير النّفط

5. الثّروات الطّبيعّية الحّية

6. النّفط

العمود )ب(

سائل اأسود لزج له رائحة كريهة يستخرج من باطن 
ال�أرض.

الكائنات الحّية وما ينتج عنها من مشتّقات مختلفة 
مثل : الحليب والخشب وال�أزهار.

كل المياه التي تقع تحت سطح ال�أرض وتوجد في 
مسام الّصخور الّرسوبية تكّونت عبر اأزمنة مختلفة، 
أنهار اأو الجليد. مصدرها غالباً من مياه ال�أمطار اأو ال�

تركيب صخري يتجّمع فيه النّفط والغاز الطّبيعي 
تعلوه طبقة صخريّة غير منّفذة.

مواّد صلبة، ليس للكائنات الحّية اأي دور في 
تكوينها )غير عضويّة(، تتشكّل في ظروف طبيعّية، 

ولها تركيب كيميائي محّدد، وترتيب منتظم 
للّذرات )شكل بلّوري( مثل الّذهب والكالسيت. 
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الّسؤال الثّالث:

كيف يتم حصاد المياه في كّل مّما ياأتي:

الّسؤال الّرابع:
ــراب، صخــور  ــي: )بلاســتيك، ت آت ــا حســب الجــدول ال� ــواّد، اأصنّفه ــن الم ــة م ــي مجموع اأمام

ــاث(. ــط خــام، اأث ــادن، نف ــة، مع ــال البحــر، اأحذي الفوســفات، زجــاج، رم

آبار المنزلّية:  اأ. ال�

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
ب. بَِرُك الماء: 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
ج. الّسدود: 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

ثروات ُمَصنَّعةثروات طبيعّية

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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الّسؤال الخامس:
قــام طلبــة الّصــف الخامــس برحلــة كشــفّية اإلــى الجبــال لجمــع عّينــات مــن الّصخــور، فلاحــظ 

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

أنهــا ل�معــة". ل�

١. اأناقش اّدعاء عمر.

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
٢. ما الفرق بين المعدن والّصخر؟ 

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

الّسؤال الّسادس:
ــذي يســّبب  ــا الّ ــواع الّصخــور الّرســوبية، اأوّضــح م ــة اأحــد اأن ــورة ال�تي ــي الّص ــات ف ــل الطّبق تمث

ظهور الطّبقات في هذه الّصخور؟  

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________
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الّسؤال الّسابع:
اأقارن بين الّصخور الناريّة والّصخور الّرسوبّية والّصخور الُمتحّولة في الجدول ال�آتي:

الّسؤال الثّامن:
ــي دورة الّصخــور. واأشــرح كيــف يمكــن اأن تتحــّول هــذه  ــت ف ــة قطعــة مــن الجراني ــع رحل اأتتّب

ــم اإلــى ُمتحــّول. ــاري اإلــى رســوبي ث القطعــة مــن صخــر ن

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

الّسؤال التّاسع:
ما اأصل النّفط؟ وكيف تكّون؟

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

مثالطريقة التّكّوننوع الّصخر

صخور ناريّة

صخور رسوبّية

صخور متحّولة



9١

المياه الّسطحّية

تُقَســـــــم اإِلى

مــــــــن مصادرهمــــــــن مصادره

وو

و

و

و

و

ماء عذب

البحار

الهطول

____________________

____________________

________________________________________

____________________

____________________

الّسؤال العاشر:
اأكمل الُمخطّط ال�آتي:

نادراً اأحياناً دائماً العبارة الرقم

اأستطيع تتبع دورة الصخور بشكل صحيح. .١ 
يمكنني المقارنة بين اأنواع الصخور عملياً. .٢

اأستطيع تطبيق بعض الطرق للمحافظة على 
الثروات الطبيعية. 

.3

 ) آتيــة ثــم اأضــع اإشــارة ) الســؤال الحــادي عشــر: اأقيــم ذاتــي: اأقــراأ كل عبــارة مــن العبــارات ال�
فــي المــكان المناســب: 
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شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون 
من خلالها تحقيق اأهداف ذوات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة 
في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.. ١

ينفذه فرد اأو جماعة.. ٢

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذوات معنى للقائمين بالتنفيذ.. 3

ل� يقتصر على البيئة المدرسية اإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.. ٤

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.. 5

خطوات المشروع:

 اأول�ً: اختيار المشروع:

يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.. ١

اأن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.. ٢

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.. 3

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلب مجال�ً على ال�آخر.. ٤

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.. 5

اأن ُيخطّط له مسبقاً.. 6

المشروع
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 ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة ال�آتي:

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.. ١

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.. ٢

تحديد خطوات سير المشروع.. 3

تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن تشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع . ٤
من خلال المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلي.. 5

 ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، تعد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفره من 
نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً  الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
ومهارات  ومعلومات  الطلبة من خبرات  يكتسبه  ما  بقدر  النتائج  اإلى  الوصول  المهم  ليس  مبدعاً،  خلاقاً 

وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.. ١

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بال�أخطاء.. ٢

ال�بتعاد عن التوتر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.. 3

التدخل الذكي كلما لزم ال�أمر.. ٤
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دور الطلبة: 

   ١. القيام بالعمل باأنفسهم.

٢. تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.

3. تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.

٤. تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

 رابعًا: تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحقق لكل هدف، العوائق . ١
في تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

المحدد . ٢ بالوقت  التقيد  التنفيذ،  اأثناء  الخطة  التي جرت على  التعديلات  وقتها،  الخطة من حيث 
للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات اللازمة، التقيد . 3 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ
بالوقت المحدد.

قبال على تنفيذه بدافعية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور . ٤ تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ
بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

  يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحقق منها.. ١

الخطة وما طراأ عليها من تعديل.. ٢

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.. 3

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.. ٤

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.. 5

ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.. 6
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اأ. لينا جرار اأ. ليلى عبد الله

اأ. نبيل اأبو هلال 

د. حاتم دحلان

اأ. اإيمان صيدم 

اأ. شيماء عوده

اأ. محمود الغزالي

اأ. اأسماء اأبو سرور

اأ. سعاد غانم 

اأ. جيدا زيدان

اأ. فدوى السماك

اأ. منى ترتير

د. مروان اأبو الرب 

اأ. بيان المربوع

اأ. فاتن عويسات 

اأ. محمود المصري

اأ. اإياد النبيه

اأ. سناء اأبو هلال

اأ. راأفت عبد الغني 

اأ. مها يغمور

د. عبد الله عيد

اأ. بدرية اأحمد

اأ. عماد اأبو شرار

اأ. محمد قرارية

اأ. اأماني شحادة 

اأ. سليم زين الّدين 

اأ. خالد اأبو رجيلة

اأ. مها قاسم

اأ. اآمنة القاسم 

اأ. جنان البرغوثي

اأ. فادي اأبو جيش

اأ. مرام ال�أسطل

اأ. اإيمان الجمل 

اأ. سناء رضوان

اأ. سائد اأبو طربوش

اأ. محمد اأبو ندى

اأ. هناء قديحاأ. ناهد مسلم

لجنة المناهج الوزارية:

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب العلوم والحياة للصف الخامس ال�أساسي 

د. صبري صيدم

م. جهاد دريدي

د. شهناز الفار

اأ. ثروت زيد

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح 

اأ. عزام اأبو بكر

د. سمية الّنخالة 

اأ. عبد الحكيم اأبوجاموس

اأ. هشام حمدان اأ. نزيه يونس

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:
د. خالد الّسوسيد. حاتم دحلاند. جواد الشيخ خليل   اأ.د. عماد عودة 

د. عدلي صالح د. صائب العوينيد. سعيد الكرديد. رباب جّرار

ستاذد. محمد سليماناأ.د. عفيف زيدان د. محمود رمضاند. محمود ال�أ

د. وليد الباشاد. معين سرورد. معمر شتيويد. مراد عوض الله

د.عزيز شوابكةد.سحر عودةد.خالد صويلحد.اإيهاب شكري

اأ. اأيمن شروفاأ. اأماني شحادةاأ. اأحمد سياعرةد.فتحية اللولو

اأ. حسن حمامرةاأ. جنان البرغوثياأ. ابراهيم رمضاناأ. اإيمان الريماوي

اأ. رياض ابراهيماأ. رشا عمراأ. خلود حّماداأ. حكم اأبو شملة

اأ. غدير خلفاأ. عماد محجزاأ. عفاف النّجاراأ. صالح شلالفة

سطلاأ. محمد اأبو ندىاأ. فضيلة يوسفاأ. فراس ياسين اأ. مرام ال�أ

اأ. مرسي سمارة

اأ. بيان المربوع

اأ. اأسماء بركات

اأ. مي اشتية

اأ. رولى اأبو شمة

اأ. عايشة شقير

اأ. ياسر مصطفى

اأ. محمود نمر

اأ. جمال مسالمة

اأ.سامية غبن

اأ. زهير الديك

فريق مراجعة العلوم العامة
د. اإيناس ناصر

د. محمود رمضان
د. عروة حوشية

د. رباب جرار
د. مروان غانم
د.حاتم سليم

د. جهاد عبادي
اأ. سامر حجيجي

اأ. عبير عيسى

اأ. محمد الخطيب
اأ. فاطمة اأبو قرع
اأ. اأحمد سياعرة


