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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة
�أبناءنا التالميذ الأعزاء وبناتنا التلميذات العزيزات....
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
بني �أيديكم كتاب العلوم الطبيعية لل�صف اخلام�س من مرحلة التعليم
الأ�سا�سي ،وهو �ضمن �سل�سلة كتب العلوم التي تتوزع على �أربعة جماالت علمية
هي :جمال الأحياء ،جمال الكيمياء ،جمال الفيزياء وجمال الأر�ض والف�ضاء  ،والتي
تغطي جوانب مهمة من املعرفة العلمية للتلميذ والتلميذة يف هذه ال�سن العمرية.
وت�أتي حمتويات هذا الكتاب يف �سبع وحدات درا�سية �شملت مو�ضوعات
�أ�سا�سية عن تنوع الكائنات احلية وتغذيتها ثم املواد املختلفة واملاء و القوى
واحلركة و الكهرباء و�أخرياً ال�صخور والرتبة.
فن�أمل �أن يكون هذا الكتاب خري معني لكم يف طريق العلم واملعرفة ..
وباهلل التوفيق..
امل�ؤلفون..

ب

العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س

الوحدة الأوىل

تنوع الكائنات احلية
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الوحدة الأوىل
تنوع الكائنات احلية
•ما الكائنات احلية ،وما �أنواع الكائنات احلية التي تعرفها؟
ُيق�صد بالكائنات احلية النا�س والنباتات واحليوانات والكائنات الدقيقة التي
ال ترى بالعني املجردة  ،مثل البكرتيا والفطريات والطحالب.

تدريب (:)1

ت�أمل ال�شكل التايل جيداً:

ال�شكل (� )1أنواع خمتلفة من الكائنات احلية
•هل يحتوي ال�شكل على نباتات فقط ؟
•هل يحتوي ال�شكل على حيوانات فقط ؟
•هل تت�شابه النباتات واحليوانات التي توجد يف ال�شكل ؟
•عالما يدل ال�شكل ؟
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تتنوع احلياة على الأر�ض وفق ًا لتنوع الكائنات من نباتات وحيوانات
وكائنات دقيقة ،حيث يقدر العلماء عدد هذه الكائنات بحوايل  2.5مليون
نوع.
ينتج التنوع يف الكائنات احلية لالختالف يف ال�شكل واحلجم و واحلركة
والتكاثر و االختالف يف البيئات التي توجد فيها ويف طريقة ح�صولها على
الغذاء واملعي�شة.

ن�شاط (:)1

قم بزيارة �إىل مزرعة �أو حديقة ،واجمع منها عينات خمتلفة من النباتات
واحل�رشات مثل( :النمل والفرا�ش واجلراد) والديدان .فيم تت�شابه النباتات
واحل�رشات والديدان التي جمعتها وفيما تختلف؟

تقومي ذاتي
ما العوامل التي ت�ؤدي �إىل تنوع الكائنات احلية ؟

فكر وت�أمل:

ما �أهمية التنوع يف الكائنات احلية ؟

تقومي:

�أ /اكمل ما ي�أتي بو�ضع الكلمة املنا�سبة:

تختلف الكائنات احلية يف .................................
يقدر عدد الكائنات احلية بحوايل .............................

ب� /ضع عالمة (√) �أو (×) �أمام ما ينا�سبها:

( )
1.1تت�شابه كل الكائنات احلية			.
2.2يعزى تنوع الكائنات احلية الختالف �أ�شكالها) ( .

ج� /أجب عن الآتي:
• مم ينتج تنوع الكائنات احلية ؟
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•ت�أمل ال�شكل التايل:

التنوع يف النباتات

•هل يوجد اختالف بني هذه املجموعة من النباتات ؟
•تتباين النباتات يف ال�شكل واحلجم ،وتق�سم من حيث احلجم �إىل �أ�شجار
و�شجريات و�أع�شاب وح�شائ�ش.
يكون �أزهاراً وهذه
•تختلف النباتات يف الأجزاء التي تتكون منها فبع�ضها ّ
ت�سمى النباتات الزهرية( نباتات بذرية) مثل �أ�شجار الفواكه والطماطم
تكون �أزهاراً وت�سمى النباتات الالزهرية
والذرة والقمح  ،و�أخرى ال ّ
( نباتات ال بذرية) مثل ال�رساخ�س واحلزازيات وهي نباتات التوجد يف
ال�سودان.
النباتات البذرية تنق�سم �إىل ذوات الفلقة مثل الذرة و القمح وذوات
الفلقتني مثل الفول امل�رصي و الفول ال�سوداين والفا�صوليا.

تقومي ذاتي:

اذكر �أق�سام النباتات ح�سب تكوينها للأزهار.

•تق�سم النباتات كذلك �إىل نباتات ت�ؤكل (م�صدر غذاء للإن�سان واحليوان)،
ونباتات ال ت�ؤكل.
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فبع�ض النباتات ت�ؤكل بذورها مثل الأرز ،العد�س والفول ال�سوداين،
وبع�ضها ت�ؤكل ثمارها مثل الطماطم ،الربتقال والتفاح .وبع�ضها ت�ؤكل �أوراقها
مثل اجلرجري وامللوخية ،و�أخرى ت�ؤكل جذورها مثل اجلزر والفجل .ونباتات
ت�ؤكل �سوقها مثل البطاط�س وق�صب ال�سكر.

�شكل ( ) 1

فكر:

•للنباتات فوائد وا�ستخدامات �أخرى غري �أنها ت�ستخدم ك�أغذية
و�ضح.
للإن�سان واحليوان ّ

تق�سم النباتات �أي�ض ًا من حيث اخل�رضة �إىل نباتات دائمة اخل�رضة (وهي
النباتات التي حتتفظ ب�أوراقها) و�أخرى غري دائمة اخل�رضة تت�ساقط �أوراقها (وهي
النباتات التي ال حتتفظ ب�أوراقها).

�شكل () 2
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ناق�ش:
تت�ساقط �أوراق بع�ض النباتات يف مو�سم ال�شتاء.
تقومي:
�أ� /ضع عالمة (√) وعالمة (×) �أمام ما ينا�سبها فيما يلي:
( )
		
1.1توجد الأزهار يف جميع النباتات.
( )
		
2.2تختلف النباتات يف �أحجامها.
( )
3.3الطماطم والربتقال من الثمار.
ب� /أجب عن الأ�سئلة التالية:
1.1ملاذا ت�سمى بع�ض النباتات بالنباتات الزهرية ؟
2.2اذكر �أمثلة لنباتات ت�ؤكل بذورها ،ثمارها ،جذورها� ،أوراقها غري التي
وردت يف الدر�س.
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انظر ال�شكل التايل:

التنوع يف احليوانات

•هل تت�شابه هذه احليوانات يف ال�شكل واحلجم ؟
•ما املجموعة التي ينتمي �إليها كل حيوان يف ال�شكل �أعاله ؟
•كيف تتحرك ؟
•ما نوع الغذاء الذي يتناوله كل منها ؟
•ما الغطاء الذي يوجد حول ج�سم كل منها؟
•كيف تتكاثر؟
تتباين احليوانات يف �شكلها وحجمها
وتختلف كذلك يف تركيب ج�سمها ،وتنق�سم
تبع ًا لذلك �إىل جمموعتني :حيوانات فقارية
وحيوانات ال فقارية.
احليوانات الفقارية متتلك عمودي ًا فقاري ًا
وت�ضم �أنواع خمتلفة مثل :الأ�سماك ،الربمائيات،
الزواحف ،الطيور والثديات.
حيوانات ال فقارية تخلو �أج�سامها من
العمود الفقاري ومنها الديدان واحل�رشات.
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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تختلف احليوانات يف نوع الغطاء اخلارجي الذي يوجد حول ج�سمها،
فبع�ضها ذات غطاء من ال�صوف مثل ال�ض�أن �أو من ال�شعر مثل املاعز ،وبع�ضها
يتكون الغطاء من الري�ش كالطيور مثل الدجاج واحلمام� ،أو من اجللد فقط
كالذي يوجد يف ال�ضفادع .يغطي ج�سم بع�ض احليوانات ق�شور مثل الأ�سماك
بينما تغطي احلرا�شيف ج�سم حيوانات �أخرى مثل التما�سيح.
يحمي الغطاء اخلارجي احليوانات من احلر يف ال�صيف ومن الربد يف ال�شتاء.

تقومي ذاتي:

عدد �أنواع الغطاء اخلارجي الذي يوجد حول �أج�سام الكائنات احلية.
ّ

تتحرك احليوانات بطرق خمتلفة ،فبع�ضها يزحف على بطنه مثل الزواحف
(الثعابني) و�أخرى مت�شي على رجلني مثل الدجاج ،و�أخرى مت�شي على �أربع
مثل الأبقار وال�ض�أن ،وبع�ضها يطري مثل الطيور ،وبع�ضها ي�سبح مثل الأ�سماك ،
َ هَُّ َ َ لُ َّ َ
و بع�ضها تقفز مثل الأرانب و ال�ضفادع ،يقول اهلل تعاىل{ :و
الل خل َق ك دابَّ ٍة
َ
ْ
لَىَ ْ نْ
لَىَ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ
َّ َ ْ ُ َّ َ ْ
ي َو ِمن ُهم َّمن
ِمن ماء ف ِمن َهم من يم يِش ع بط ِن ِه و ِمنهم من يم يِش ع ِرجل ِ
لَىَ ْ َ خَ ْ ُ ُ هَُّ َ َ َ ُ َّ هَّ َ لَىَ لُ ِّ
َْ
ش ٍء قَ ِد ٌ
ك يَ ْ
ير } النور الآية:
يم يِش ع أرب ٍع يلق الل ما يشاء ِإن الل ع
.45
تتحرك احليوانات بحث ًا عن الغذاء واملاء وامل�أوى وهروب ًا من الأعداء.

ملعلوماتك:

•بع�ض الطيور ال تطري مثل النعام وبع�ض الثديات تطري مثل اخلفا�ش.

•تختلف احليوانات يف نوع الغذاء الذي تتناوله فبع�ضها يعتمد يف غذائه
على اللحوم وت�سمى �آكالت اللحوم مثل الأ�سود والنمور ،وبع�ضها يعتمد
يف غذائه على النباتات وت�سمى �آكالت الأع�شاب مثل الأبقار والأغنام،
وبع�ضها يعتمد يف غذائه على اللحوم والنباتات مع ًا وت�سمى باخللطية مثل
الدجاج.
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•تتكاثراحليوانات بطرق خمتلفة؛ فبع�ضها تلد وتر�ضع �صغارها (ولودة)
مثل الثديات و�أخرى تبي�ض (بيا�ضة) مثل الزواحف و الربمائيات والطيور
والأ�سماك.
تقومي:

�أ /اكمل ما ي�أتي بو�ضع الكلمة املنا�سبة:

1.1تنق�سم احليوانات �إىل  ................و...............
2.2يحمي الغطاء اخلارجي احليوانات من  ..............يف ال�صيف.
3.3مت�شي الأبقار على � ............أرجل.
4.4الثديات حيوانات..........وتر�ضع �صغارها .

ب� /ضع عالمة (√) �أو (×) �أمام ما ينا�سبها:
1.1تتباين احليوانات يف �أحجامها.
2.2يغطي ج�سم الطيور بال�صوف.
3.3تتحرك احليوانات بحث ًا عن الغذاء.

(
(
(

)
)
)

ج� /أجب عن الآتي:

1.1اذكر �أنواع احلركة يف احليوانات.
2.2اذكر �أنواع التغذية يف احليوانات.

العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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ت�أمل ال�شكل التايل:

تنوع بيئات الكائنات احلية

تعرف على البيئات التي تعي�ش فيها الكائنات احلية يف ال�شكل ال�سابق.
ّ
عزيزي التلميذ �سبق و�أن تعرفت على بيئات الكائنات احلية يف ال�صف الرابع،
وميكن تلخي�ص هذه البيئات يف املخطط التايل:
بيئات الكائنات احلية
		
ياب�سة
				
�صحراء
�سهول ووديان
(مناطق ع�شبية)
غابات

10

مياه

عذبة
�أنهار

هواء

ماحلة
بحريات حميطات

بحار
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ملعلوماتك:
•بع�ض البحريات ماحلة .
•متتليء الوديان باملياه يف مو�سم الأمطار.

تقومي ذاتي:
•ما �أق�سام بيئة الياب�سة؟
تتنوع النباتات واحليوانات تبع ًا لتنوع بيئاتها التي تعي�ش فيها.
تنوع النباتات يف البيئات املختلفة:
ال�صبار ،معظم النباتات فيها
•تنمو يف البيئة ال�صحراوية بع�ض النباتات مثل َّ
توجد على �شكل �شجريات.
•توجد يف مناطق ال�سهول والوديان الكثري من الأع�شاب لذلك يطلق عليها
املناطق الع�شبية.
•معظم النباتات التي توجد يف الغابة تكون كبرية احلجم وطويلة ال�سيقان
وتكون �أغلبها من الأ�شجار.
•تعي�ش النباتات �أي�ض ًا يف البيئات املائية العذبة حيث تعي�ش �أع�شاب يف
نهر النيل يطلق عليها �أع�شاب النيل ،وكذلك توجد يف املياه املاحلة بع�ض
النباتات مثل نباتات املاجنروف يف البحر الأحمر.

�أع�شاب النيل
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س

نباتات املاجنروف
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ناق�ش:

•يجب املحافظة على البيئة وحمايتها من التدهور.

تنوع احليوانات يف البيئات املختلفة:
•تعي�ش يف البيئة ال�صحراوية بع�ض الثديات مثل الأبل وبع�ض الزواحف.
•تعي�ش حيوانات مثل الأرانب وحمار الوح�ش يف ال�سهول والوديان.
•احليوانات التي تعي�ش يف مناطق الغابات ميثلها الأ�سود والنمور والقرود.
•تعي�ش الأ�سماك وبع�ض الثديات يف البيئات املائية مثل احلوت والدلفني

احلوت

الدولفني

•هناك حيوانات تق�ضي جزء من دورة حياتها يف املاء ثم تنتقل �إىل الياب�سة
فتعرف بالربمائيات ومن �أمثلتها ال�ضفادع.
•تعي�ش الطيور يف الياب�سة  ،الهواء واملاء.

ملعلوماتك:
يعي�ش الكائن احلي يف بيئته يف م�أوى �أو م�سكن فهو من احلاجات الأ�سا�سية
للكائنات احلية حيث يوفر لها احلماية من املفرت�سات والوقاية من الأمطار
والرياح والأتربة والغبار واحلر والربد.
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فكر:
•تعتمد حركة احليوان وطريقة ح�صوله على الغذاء على املكان الذي
و�ضح ذلك.
يعي�ش فيه (ماء ،ياب�سة ،كليهما) ّ
تقومي:

�أ� /ضع عالمة (√) وعالمة (×) �أمام ما ينا�سبها فيما يلي:

1.1ت�سمى احليوانات التي تعي�ش يف املاء والياب�سة مع ًا بالربمائيات) ( .
( )
2.2توجد يف ال�صحراء نباتات ذات حجم كبري (�أ�شجار).
( )
				
3.3تخلو البيئات املائية من النباتات.
( )
		
4.4تتنف�س الكائنات املائية الأوك�سجني املذاب يف املاء.

ب /اكمل ما ي�أتي بو�ضع الكلمة املنا�سبة:

1.1تنق�سم البيئة املائية �إىل بيئة مائية  ................و.................
2.2الثديات التي تعي�ش يف املاء مثل  .................و.................
3.3النباتات التي توجد يف بيئة البحر الأحمر تعرف بـ ..................

العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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تقومي عام

�أ� /أكمل ما ي�أتي بو�ضع الكلمة املنا�سبة:

1.1ت�سمى البكرتيا والفطريات والطحالب كائنات ......................
2.2يحمي الع�ش الطائر من  .....................ويقيه من الأمطار.
3.3الغطاء اخلارجي يف ال�ضفادع من ......................
4.4النباتات التي حتتوي على �أزهار تعرف بالنباتات ..............
5.5يعي�ش طائر البط يف الياب�سة و..................

ب� /ضع عالمة (√) �أو (×) �أمام ما ينا�سبها:

		
1.1يغطي ج�سم الإبل نوع من ال�صوف ي�سمى الوبر.
					
2.2كل احليوانات ع�شبية التغذية.
3.3تتحرك احليوانات بحث ًا عن الغذاء �أو هروب ًا من الأعداء.
				
4.4تخلو ال�صحراء من الكائنات احلية.
						
5.5اخلفا�ش من الطيور.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ج� /أجب عن الآتي:

عدد بيئات الياب�سة ؟
ِّ 1.1
2.2ما �أهمية امل�سكن بالن�سبة للكائن احلي ؟
3.3اذكر نوع الغذاء لكل من:
ج /الدجاج
		
ب /القطط
�أ /الأبقار
4.4اذكر املجموعات التي تنق�سم �إليها احليوانات ح�سب تر كيب ج�سمها.
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د� /ضع من القائمة (ب) �أمام ما ينا�سبها يف القائمة (�أ) داخل الأقوا�س يف العمود(ج):

العمود (ج)

القائمة (�أ)

القائمة (ب)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

البيئة ال�صحراوية
غطاء املاعز
املاجنو والبطيخ
بيئة املياه املاحلة
الفا�صوليا والفول امل�رصي

احلرا�شيف
بذور
الري�ش
الأبل
نبات املاجنروف

(
(
(
(

)
)
)
)

غطاء الزواحف
بيئة الغابات
غطاء الطيور
غطاء الأ�سماك

ال�شعر
ثمار
الأ�شجار
اجللد
الق�شور
�أع�شاب النيل

العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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الوحدة الثانية

الغـــــذاء
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الغذاء م�صدر الطاقة

ن�شاط (:)1

• ماغذاء هذه الكائنات؟

�شكل(� )1أنواع متعددة من التغذية
تنق�سم الكائنات احلية من حيث التغذية �إىل ق�سمني:
1.1كائنات منتجة للغذاء وهي النباتات اخل�رضاء والطحالب وبع�ض �أنواع
البكرتيا ،و ت�صنع هذه الكائنات غذاءها بنف�سها.
 2.2كائنات م�ستهلكة للغذاء وهي احليوانات والفطريات وبع�ض �أنواع
البكرتيا ،و تعتمد هذه الكائنات ،ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،يف غذائها
على الكائنات املنتجة للغذاء.
توجد الطاقة يف ال�سكريات والن�شويات( الكربوهيدراتات) ،والتي متثل
مواد الطاقة الرئي�سة لكل الكائنات احلية املنتجة وغري املنتجة للغذاء؛ والتي
ت�سمى الكائنات امل�ستهلكة.
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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تقوم الكائنات امل�ستهلكة بتحليل املواد الغذائية؛ وحتولها �إىل مواد ب�سيطة
مثل غاز ثاين �أُوك�سيد الكربون والعنا�رص املعدنية ،وتعرف هذه العملية بعملية
التنف�س  .ينتج التنف�س جزءاً كبرياً من الطاقة املوجودة يف الغذاء .هذا يدل على
�أن الكائنات امل�ستهلكة متد الكائنات املنتجة للغذاء بالعنا�رص املعدنية الالزمة
لعملية البناء ال�ضوئي.

فكر وناق�ش:

• ن�أكل �أنواع ًا خمتلفة من الأطعمة  ،ما ال�رضر لو �أكلنا نوع ًا واحداً من
الطعام؟

الغذاء املتوازن:
هو الغذاء الذي يحتوي على كل املواد الغذائية من الكربوهيدراتات والدهون
والربوتينات والفايتمينات والأمالح املعدنية.

ن�شاط(:)2

• ما فائدة الكربوهيدراتات والربوتينات للكائنات احلية؟
•ما فائدة الدهون والزيوت؟
•ما الفايتمينات؟
متد الكربوهيدراتات والدهون اجل�سم بالطاقة.
ت�ستخدم الربوتينات للنمو وبناء اجل�سم ،وم�صدرها �إما احليوان مثل اللحوم
والبي�ض واللنب �أو النبات مثل الفا�صوليا والفول والعد�س وغريها.
الـخ�رض والفواكه ،وهي تقي اجل�سم من الأمرا�ض.
توجد الفايتمينات يف ُ
الـخ�رض والفواكه والبذور ،وتدخل يف تركيب
توجد الأمالح املعدنية يف ُ
الدم والعظام.

18
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�سال�سل الغذاء :

ن�شاط(:)4

• عالم يتغذى كل من الكائنات الآتية :القط ،الف�أر ،الدجاج والإن�سان؟
ال�سل�سلة الغذائية هي عبارة عن حلقات متتالية من الكائنات املنتجة و
الكائنات امل�ستهلكة ،ومتثل الكائنات املنتجة احللقة الأهم يف ال�سل�سلة الغذائية.
يعتمد كل كائن يف ال�سل�سلة يف غذائه على الكائن الذي ي�سبقه.
تنق�سم الكائنات امل�ستهلكة �إىل الأق�سام التالية:
احليوانات الع�شبية (العا�شبات)؛ وهي التي تعتمد كلي ًا يف غذائها على النباتات
ومن �أمثلتها الأبقار والأغنام وغريها� :شكل (� 2أ،ب)) .

-ب-

�-أ -

�شكل رقم () 2
�آكالت اللحوم (املفرت�سات) ،وهي التي تعتمد يف غذائها على احليوانات
الع�شبية ومن �أمثلتها القطط والأ�سود والنمور وال�ضباع وغريها� :شكل ()3

�أ -العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س

ب-�شكل ()3

-ج-
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ج.كائنات خلطية ،وهي التي تعتمد يف غذائها على النبات واحليوان مع ًا مثل
الإن�سان والدجاج وغريها� .شكل (�( 4أ،ب)) .

(ب)

(�أ)

�شكل ()4
ادر�س ال�صور التالية يف ال�شكلني ( )5و( )6ماذا تالحظ؟

�شكل ()5

�شكل رقم()6
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يف ال�شكلني ال�سابقني اجتاه ال�سهم يو�ضح �أن الكائن احلي يتغذى على الكائن
احلي الذي ي�سبقه  ،وهي بذلك متثل �سل�سلة غذائية.وتختلف ال�سل�سلة الغذائية
�إن�سان
بقرة
فبع�ضها يتكون من ثالث م�ستويات هي :نبات
وبع�ضها طويل ن�سبي ًا ويتكون من �أربع �أو خم�س م�ستويات  ،ويندر وجود
�سال�سل غذائية بها �أكرث من �ست حلقات.

ن�شاط(:)5

• ماذا يحدث لو اختفت �إحدى م�ستويات ال�سل�سلة الغذائية؟
تتميز ال�سال�سل الغذائية بالب�ساطة ،وقد ي�ؤدي فقدان م�ستوى من ال�سل�سلة
�إىل زوالها من البيئة ،كما يف حالة زوال النبات الأخ�رض من ال�سل�سلة� ،أو قد
ي�ؤدي �إىل تق�صريها كما يف حالة زوال الكائنات الأخرى يف ال�سل�سلة .
العالقات الغذائية بني الكائنات احلية:

ن�شاط(:)6

•ما العالقة بني الف�أر والقط؟ والبقرة والنباتات؟

العالقة الغذائية هي عالقة بني كائنني مبنية �أ�سا�س ًا على كيفية احل�صول
على الغذاء.
توجد عدة عالقات غذائية بني الكائنات احلية وهي:
 /1التطفل
هو عالقة غذائية بني كائنني �أحدهما م�ستفيد وي�سمى ُ
الطفيل والآخر
مت�رضر وي�سمى العائل.
الطفيليات نوعان:
طفيليات خارجية :وهي توجد على �سطح العائل ومن �أمثلتها القُراد الذي يتطفل
على الأبقار والإبل والكالب والقطط وغريها ،وكذلك طفيل الق َُّمل الذي
يتطفل على الإن�سان.
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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طفيليات داخلية :وهي تعي�ش داخل ج�سم الكائن احلي ،مث ً
ال الديدان
ال�رشيطية يف اجلهاز اله�ضمي وديدان البلهار�سيا التي توجد يف اجلهاز الدوري،
وطفيل املالريا الذي يوجد يف خاليا الدم احلمراء والكبد.
يت�رضر العائل حيث ي�شاركه ُ
الطفيل يف غذائه وي�سبب له الأمرا�ض وال�ضعف
واملوت �أحيان ًا وتوجد متطفالت على النبات �أي�ض ًا.
/2الرتمم:

ن�شاط (:)7

•هل توجد كائنات دقيقة ترتمم على الف�ضالت والكائنات امليتة؟

الرتمم هو اعتماد الكائنات احلية الدقيقة يف غذائها على حتليل
ف�ضالت وبقايا الكائنات امليتة.
تقوم البكرتيا والفطريات بتحليل بقايا الكائنات امليتة؛ وتعرف هذه
الكائنات الدقيقة باملحلالت ،وينتج عن ال َّتح ُّلل توفري املغذيات املعدنية
التي ي�ستفيد منها ال َّنبات ب�صورة مبا�رشة ثم بقية الكائنات احلية يف غذائها.

ن�شاط(:)8

•ماذا نق�صد بتوازن البيئة؟

للرتمم فوائد كثرية منها منع تراكم بقايا الكائنات امليتة ،وينتج عن ذلك
�إ�صحاح البيئة ،كما �إنه يقوم ب�إرجاع مافقد من املغذيات املعدنية اىل الرتبة؛
وهو ما ي�ساعد يف توازن البيئة.

ن�شاط:

• اكتب مو�ضوع ًا عن توازن البيئة.
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 /3التكافل:

ن�شاط (: )9
ما التكافل؟

�شكل رقم(� )7صورة لطائر ي�أكل بقايا طعام من فم التم�ساح.
التكافل هو عالقة غذائية بني كائنني يتبادل كل منهما املنفعة مع الكائن الآخر.

يقوم الطحلب ب�صنع الغذاء للفطر عن طريق عملية البناء ال�ضوئي ؛
بينما يقوم الفطر بتوفري املاء والأمالح من الرتبة للطحلب؛ وهكذا يتبادل
الكائنان املنفعة.
يعترب التكافل عالقة غذائية ،موجبة لأنَّ كال الكائنني ي�ستفيد من الآخر.

العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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طحلب
�أخ�رض

فطر
�شكل (� )9صورة تكافل بني فطر وطحلب �أخ�رض .

ن�شاط (:)10

• هل تتكافل بع�ض الكائنات الدقيقة مع النبات �أو الإن�سان؟

تتكافل بع�ض �أنواع البكرتيا مع الإن�سان ،مثل بكرتيا القولون التي
تعي�ش يف الأمعاء وكذلك تتكافل البكرتيا مع جذور النباتات البقولية ،مثل
الفا�صوليا والفول ال�سوداين؛ وتزيد من خ�صوبة الرتبة.
/4التعاي�ش

ن�شاط (:)11

• ما املق�صود بالتعاي�ش؟
• ملاذا تت�سلق بع�ض النباتات على الأ�شجار؟

�شكل()10
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التعاي�ش هو عالقة غذائية ي�ستفيد منها �أحد الكائنني ،وال يت�رضر
وال ي�ستفيد الكائن الآخر.

فمث ً
ال توفر الأ�شجار دعامة لبع�ض النباتات املت�سلقة التي �سوف
حت�صل على الأوك�سجني وال�ضوء؛ وذلك من دون �أن ت�رض بالأ�شجار
التي توفر لها الدعامة.

/5املناف�سة

ن�شاط (:)12

• ما الأ�شياء التي تتناف�س عليها الكائنات احلية؟

�شكل()11

ن�شاط (:)13

• ماذا يحدث �إذا كان عدد النمور �أو الأ�سود كبرياً وعدد الغزالن قلي ً
ال؟
تتناف�س الكائنات احلية على الغذاء واملاء وامل�سكن والهواء وال�ضوء.

قد حتدث املناف�سة بني �أفراد النوع الواحد �أو الأنواع املختلفة ،وت�شتد
املناف�سة عندما تكون �أعداد النوع كبرية واملورد املتناف�س عليه �شحيح ًا.
ت�ؤدي املناف�سة ال�شديدة �إىل انقرا�ض �أحد الكائنني املتناف�سني ،فمث ً
ال
قد تتعر�ض النمور �إىل االنقرا�ض �إذا تناف�ست مع الأ�سود على عدد قليل من
الغزالن� ،أو قد ت�ضطر النمور �إىل النزوح �إىل مكان �آخر.
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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/6االفرتا�س

ن�شاط (: )14

ت�أمل ال�صور الآتية و�أجب عن الأ�سئلة التي تليها:

�شكل()12
•ما العالقة الغذائية بني القط والف�أر؟ �أيهما �آكل و�أيهما م�أكول؟.

االفرتا�س عالقة غذائية بني كائنني �أحداهما �آكل؛ وي�سمى املفرت�س
والآخر م�أكول وي�سمى الفري�سة.
قد ي�ؤدي االفرتا�س �إىل :
1.1توازن يف �أعداد الفري�سة وذلك يف حالة تكاثر �أفراد الفري�سة ب�صورة كبرية
قد ت�صبح خطراً على البيئة كما يف حالة تكاثر الفئران مث ً
ال .يف هذه احلالة
يقوم االفرتا�س بتقليل �أعداد الفري�سة لكي تتنا�سب مع عدد املفرت�سات.
2.2انقرا�ض الفري�سة مث ً
ال القطط والفئران ،وذلك يف حالة وجود �أعداد كبرية
من املفرت�سات (قطط) مقابل �أعداد قليلة من الفرائ�س (فئران) .ي�ؤدي
انقرا�ض الفرائ�س �إىل الإ�رضار بالبيئة لأن املفرت�سات �ستتجه �إىل م�صدر �آخر
مثل الدجاج مما ي�سبب �رضراً اقت�صادي ًا لل�سكان.

فكر:

�إختالف الكائنات احلية يف طرق تغذيتها من الأ�سباب التى ت�ؤدي
�إىل توازن البيئة.
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تقومي عام:
1.1على ماذا تبنى العالقات الغذائية؟
2.2اذكر ثالثة من الكائنات املنتجة للغذاء.
3.3اكتب م�صدرين للفيتامينات.
4.4اكتب م�صدرين للربوتني النباتي.
5.5اكتب م�صدرين للربوتني احليواين.
6.6ملاذا يعترب الإن�سان كائن ًا خلطي ًا؟
7.7ملاذا ي�ؤدي فقد النبات �إىل زوال ال�سل�سلة الغذائية ب�أكملها.
8.8اكتب مثالني لطفيليني خارجيني.
9.9اكتب مثالني لطفيليني داخليني.
1010على ماذا تبنى العالقات الغذائية؟
1111كيف ت�ؤدي املناف�سة ال�شديدة �إىل انقرا�ض �أحد الكائنني؟
1212كيف ي�ساعد الرتمم يف �إ�صحاح البيئة؟
1313و�ضح العالقة الغذائية يف كل من احلاالت الآتية:
احلالة
الرقم
 1ثعبان ي�أكل جرادة.
 2طائر ي�أكل بقايا طعام من فم مت�ساح.
 3قط وكلب يتنازعان قطعة حلم.
� 4صقر ي�أكل جثة حيوان.
 5قُرادة ملت�صقة على ج�سم بقرة.
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الوحدة الثالثة

املــــواد
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خوا�ص املواد
ت�أمل ال�شكل التايل واجب عن الأ�سئلة التى تليه:

�شكل ()1

1.1ما املادة؟
تعرف على املواد املوجودة يف ال�شكل.
َّ 2.2
3.3اذكر بع�ض خوا�ص املواد.
4.4اذكر �أ�سماء الفلزات املوجودة يف ال�شكل �أعاله.
5.5اذكر �أ�سماء الالفلزات يف ال�شكل �أعاله.

يوجد حولنا العديد من املواد مثل :اخل�شب و الرمل و احلديد و النحا�س
و احلجر واملاء� .شكل( )1والتي تختلف يف كثري من خوا�صها.
اخلا�صية هي �صفة لل�شيء ميكن مالحظتها بحا�سة واحدة �أو �أكرث �أو
بجهاز م�ساعد مثل املجهر( تكبري الأج�سام) والتريموميرت (قيا�س درجة
احلرارة).
تنق�سم هذه اخلوا�ص �إيل خوا�ص فيزيائية مثل ال�شكل واحلجم واللون
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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وخوا�ص كيميائية (�سوف تدر�سها الحق ًا).
لقد در�ست يف ال�صف الرابع �أن املادة هي كل �شيء له كتلة وي�شغل
حيزاً و�أن �أب�سط �صورة توجد عليها املادة هي العن�رص ،و�أن العنا�رص ح�سب
خوا�صها الفيزيائية تنق�سم �إىل فلزات وال فلزات.
�أي�ضا توجد املواد يف �شكل مركبات (مثل املاء وال�سكر والزيت وغريها)
وخماليط (مثل الهواء و الع�صري ب�أنواعه وغريها ).

تدريب(:)1

•اذكر �أ�سماء املواد املوجودة داخل �صفك.

تقومي:
( �أ ) اكمل الآتي:

1.1تنق�سم العنا�رص ح�سب خوا�صها الفيزيائية �إىل ..................
و....................
2.2تعترب � ................أب�سط �صورة توجد عليها املادة.
3.3توجد املادة يف �شكل عنا�رص  ...................و....................

(ب) �ضع عالمة (√) �أو (×) �أمام ما ينا�سبها:

		
1.1تختلف املواد املختلفة يف خوا�صها.
2.2اخلا�صية هي �صفة لل�شيء ميكن مالحظتها.

(
(

)
)

(ج) �أجب عن الآتي:

1.1اذكر اثنني من املركبات.
2.2اذكر اثنني من املخاليط.
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تغريات املواد

ن�شاط (:)1

•�ضع ما ًء يف �إناء و�ضع الإناء على موقد حتى يغلي املاء ماذا تالحظ؟
تعر�ضها للطق�س
من خالل م�شاهدتك اليومية ،ماذا يحدث للم�سامري عند ُّ
الرطب (املاء) لفرتة طويلة؟
ّ

�شكل()2
تختلف خوا�ص املواد من مادة لأخرى ،ولكل مادة �صفات وخوا�ص تتميز
بها.
من خالل م�شاهداتنا اليومية نالحظ �أن هنالك تغريات تطر�أ على املادة
مثل �أن يتحول املاء عندما يغلي من احلالة ال�سائلة �إىل احلالة الغازية (بخار املاء)
وعندما ُيو�ضع يف الثالجة يتحول من احلالة ال�سائلة �إىل ال�صلبة .و�أي�ضا نالحظ
�أن املواد امل�صنوعة من احلديد مثل امل�سامري والأبواب ت�صد�أ.
تنق�سم التغريات التي تطر�أ على املادة �إىل ق�سمني:
 .2تغريات كيميائية.
		
 .1تغريات فيزيائية
تقومي(:)1
1.1اذكر �أنواع التغريات التي تطر�أ على املادة.
2.2اذكر تغرياً يطر�أ على املواد من خالل م�شاهدتك اليومية.
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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التغريات الفيزيائية

ن�شاط(:)2

�1.1ضع قطعة من ملح الطعام �أو العطرون يف هاون.
2.2م�ستخدم ًا يد الهاون �أ�سحن ملح الطعام �أو العطرون.
3.3تذوق طعم ملح الطعام �أو العطرون امل�سحون.
4.4هل تغري لون ملح الطعام �أو العطرون؟
5.5هل تغري طعم ملح الطعام �أو العطرون؟
6.6هل تغري �شكل ملح الطعام �أو العطرون؟

ن�شاط(:)3

�1.1أح�رض �سلك ًا من النحا�س �أو الأملونيوم.
�2.2أطرق ال�سلك بيد الهاون.
3.3هل تغري لون ال�سلك؟
4.4هل تغري �شكل ال�سلك؟

ملح طعام

عطرون

�سلك نحا�س

نالحظ يف الأن�شطة �أعاله �أن طعم ولون ملح
الطعام مل يتغريا ،ولكن تغري �شكل ملح الطعام (�صار
م�سحوق ًا)و�أن لون �سلك النحا�س مل يتغري ولكن تغري
�شكله.

هاون

ونالحظ �أي�ض ًا �أن ملح الطعام مل يتحول �إىل مادة �أخرى وكذلك
�سلك النحا�س وهذا التغري يف �شكل املادة ،ي�سمى بالتغري الفيزيائي.
التغري الفيزيائي :هو تغري يف �شكل املادة ولي�س يف تركيبها.
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تقومي)2(:
عرف التغري الفيزيائي.
ِّ 1.1
2.2اذكر �أمثلة لبع�ض التغريات الفيزيائية.
التغريات الكيميائية:

ن�شاط:)4(:

�ضع ورقة بي�ضاء على نار ودعها حتى حترتق.

ورقة
3.3ماذا حدث للورقة؟
4.4هل تغري لون الورقة؟

موقد نار

5.5هل تغري �شكل الورقة؟ هل حتولت الورقة �إىل مادة جديدة؟

ن�شاط (:)5

�1.1ضع كمية من ال�سكر يف �إناء ثم �ضعه على
موقد.
2.2هل تغري لون ال�سكر؟
3.3هل تغري طعم ال�سكر؟
4.4هل تغري �شكل ال�سكر؟
5.5هل حتول ال�سكر �إىل مادة جديدة؟
حتولت �إىل
نالحظ يف الأن�شطة �أعاله �أن الورقة َّ
رماد (مادة جديدة)
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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ال�سكر الأبي�ض �إىل مادة جديدة داكنة.
َّ
وحتول ُّ
هذه التغريات التي حدثت يف الأن�شطة �أعاله ت�سمى التغريات الكيميائية وتعرف
�أي�ض ًا بالتفاعالت الكيميائية.
التغري الكيميائي :هو تغري يف تركيب املادة وينتج عنه مادة جديدة �أو مواد جديدة
ذات خوا�ص خمتلفة وي�سمى التغري الكيميائي بالتفاعل الكيميائي مثل حرق
ال�سكر مع الهواء ( الأوك�سجني).
ال�سكر الذي يتفاعل فيه ُّ
ُّ

ن�شاط )2(:

لو كنت جنار وطلب منك مع ِّلمك �أن ت�صنع كر�سي من لوح خ�شبي ،و�إِ َّنك
قمت ب�صنع الكر�سي اخل�شبي.
1.1ما نوع التغري الذي حدث ملادة اخل�شب( لوح اخل�شب)؟
2.2هل حتول اخل�شب �إىل مادة جديدة؟
�3.3صف التغري الذي حدث؟
ثم طلب منك ُمع ِّلمك �أي�ض ًا حرق ما تبقى من لوح اخل�شب وقمت بحرقه.
1.1ما نوع التغري الذي حدث لباقي لوح اخل�شب بعد حرقه؟
2.2هل حتول اخل�شب �إىل مادة جديدة؟
�3.3صف التغري الذي حدث؟
4.4قارن بني التغريين.

فكر وت�أمل:

�إذا غمرت م�سماراً من احلديد يف ٍ
ماء لعدة �أيام ،ماذا يحدث؟
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تقومي:

(�أ) �أكمل الآتي:

1.1التغري  .................هو تغري يف �شكل املادة.
2.2ي�ؤدي التغري الفيزيائي �إىل تغري  ..............املادة.

(ب) اجب عن الآتي:
1.1عرف التغري الكيميائي.
2.2هل ي�ؤدي التغري الكيميائي �إىل تكون مادة جديدة؟
تقومي عام
 1.1تنق�سم خوا�ص املواد �إىل ...........و..........
2.2تنق�سم العنا�رص �إىل ..........و..........وفق ًا الختالفها يف خوا�صها
الفيزيائية.
3.3اذكر �أنواع التغريات التي تطر�أ على املادة.
4.4قارن بني التغري الفيزيائي والتغري الكيميائي.
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الوحدة الرابعة

املــــاء
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وجود املاء

ن�شاط (:)1

اح�رض كوب ًا زجاجي ًا به ماء.
1.1ما لون املاء؟
2.2ما طعم املاء؟
3.3ما رائحة املاء؟
�ألق قطعة معدنية داخل كوب املاء هل تراها؟
1.1ما �أهمية املاء للكائنات احلية؟
�2.2أين يوجد املاء؟
والرائحة.
•املاء مادة �سائلة �شفافة عدمية ال َّلون والطعم َّ
•املاء �أهم املواد الأ�سا�سية للحياة على كوكب الأر�ض وحتتاجها الكائنات
َ َ َ ْ َ َ ْ َ لُ َّ
ك يَ ْ
ش ٍء يَ ّ
احلية يف حياتها اليومية .قال تعاىل  }:وجعلنا مِن الماءِ
ح{
ٍ
َّ
�سورة الأنبياء الآية ()30
•املاء �أكرث املواد وفرة يف كوكب الأر�ض ويوجد على �سطحه ويف باطنه.
ويغطي �أكرث من  %70من �سطح كوكب الأر�ض.
يكون املاء املحيطات والبحار والبحريات والأنهار ويوجد يف باطن الأر�ض
• ّ
ويف الهواء اجلوي (بخار� ،ضباب� ،سحاب)� .شكل ()1
•املاء من املوارد الدائمة.

�شكل ()1
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فكر وت�أمل:
•كيف تكون احلياة �إذا انعدم املاء من �سطح الأر�ض؟
تقومي:

(�أ) �أكمل ما ي�أتي:

توجد املاء يف حالة  ...............عند درجة حرارة الغرفة.
يغطي املاء �أكرث من  ..............من �سطح الأر�ض.
يعترب املاء من املوارد ........................

(ب) �ضع عالمة (√) �أو (×) �أمام ما ينا�سبها:

1.1املاء عدمي اللون والطعم والرائحة 		.
2.2يوجد املاء يف الهواء اجلوي يف �شكل �سحب فقط.
		
3.3حتتاج الكائنات احلية للماء يف حياتها اليومية.

(
(
(

)
)
)

(ج) �أجب عن الآتي:
�4.4أين يوجد املاء على �سطح الأر�ض ؟
5.5ما ن�سبة املاء �إىل الياب�سة على �سطح كوكب الأر�ض.
6.6هل يوجد ماء وحياة على �سطح كوكب �آخر غري الأر�ض ؟
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م�صادر املاء

ن�شاط:

ت�أمل ال�صور التالية :

�1.1أين يوجد املاء؟
اجلوي ،وملاذا؟
2.2هل يوجد ماء بالغالف ِّ
3.3هل يوجد ماء يف باطن الأر�ض؟
4.4ما م�صدر املاء يف قريتك �أو مدينتك؟
للماء ثالثة م�صادر رئي�سية هي:
 /1الغالف اجلوِّ ي:
ال�سحب ال ّتي تنزل منها
اجلوي على بخار املاء ،الذي ِّ
يحتوي الغالف ِّ
يكون ُّ
الأمطار.
الرئي�س ا ّلذي يغذي امل�صادر الأخرى.
يعترب ماء الأمطار هو امل�صدر ّ
 /2املياه ال�سطحية:
وت�شمل ماء املحيطات والبحار والبحريات والأنهار والربك واخلريان والثلج
على قمم اجلبال.
/3املياه اجلوفية:
وهي املياه ال ِّتي توجد يف باطن الأر�ض.
ينق�سم املاء من حيث �صالحيته لل�رشب �إيل:
•ماء عذب وي�ستخدم لل�رشب ويوجد يف الأنهار والبحريات وبع�ض املياه
اجلوفية.
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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•ماء مالح ال ي�صلح لل�رشب ويوجد يف املحيطات والبحار �سمى املالح
الحتوائه على كمية كبرية من امللح(ملح الطعام).
ق�ضية للنقا�ش:
• ما م�صدر ماء ال�رشب يف مدينتك �أو قريتك؟
تقومي:

(�أ) �أكمل ما ي�أتي:

يكون ال�سحب.
1.1يحتوي الغالف اجلوي على  ..............الذي ِّ
2.2توجد املياه  ...............يف باطن الأر�ض.

3.3يعترب ماء  .....................امل�صدر الرئي�س للماء.

4.4ينق�سم املاء من حيث �صالحيته لل�رشب �إىل ماء  ............وماء
.............

(ب) �ضع عالمة (√) �أو (×) �أمام ما ينا�سبها:

				
1.1ي�ستخدم املاء املالح يف ال�رشب.

(

)

3.3ي�سمى املاء ماحل ًا �إذا احتوى كمية كبرية من امللح.

(

)

		
2.2يوجد املاء العذب يف الأنهار والبحريات.
(ج) اجب عن الآتي:

(

)

1.1عدد م�صادر املياه ؟

2.2ما الفرق بني املاء العذب واملالح ؟

3.3ملاذا يعترب ماء الأمطار امل�صدر الرئي�س للماء ؟
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�أهمية املاء وا�ستخدامه

ن�شاط (:)2

�أنظر �إىل ال�شكل �أعاله ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ماذا يحدث �إذا مل ن�رشب املاء لفرتة طويلة ؟
2.2ماذا يحدث للنبات �إذا مل ي�سق باملاء لفرتة طويلة؟
3.3ماذا يحدث حليوان �إذا مل ي�رشب املاء لفرتة طويلة؟
4.4مب نغ�سل �أج�سادنا ومالب�سنا من الأو�ساخ؟
5.5مب نغ�سل الأواين املنزلية من الأو�ساخ؟
•املاء املكون الرئي�س لأج�سام الكائنات احلية.
•يتكون ج�سم الإن�سان من � %70إىل  ٪90ماء.
•املاء هو الو�سط الذي تتم فيه معظم العمليات احليوية داخل �أج�سام الكائنات
احلية مثل اله�ضم.
•املاء يقوم بنقل املواد الغذائية داخل �أج�سام احليوانات والنباتات.
•املاء م�أوى لكثري من الكائنات احلية مثل الأ�سماك.
•ي�أخذ الإن�سان واحليوان املاء عن طريق ال�رشب.
•ي�أخذ النبات حاجته من املاء عن طريق امت�صا�ص جذوره للماء من الرتبة.
•ي�ستخدم ماء املحيطات والبحار والبحريات والأنهار يف نقل امل�سافرين
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والب�ضائع بال�سفن.
•ي�ستخدم املاء يف طهي الطعام و�إعداد ال�شاي وامل�رشوبات.
•ي�ستخدم املاء يف غ�سل الفواكه واخل�رضوات والأواين املنزلية.
•ي�ستخدم الإن�سان املاء يف ري املزارع وتربيد ماكينات ال�سيارات وامل�صانع.
•ي�ستخدم الإن�سان ماء ال�سدود يف توليد الكهرباء.
تقومي:
(�أ) اكمل ما ي�أتي:
1.1يتكون ج�سم الإن�سان من  ...................ماء.
2.2يعترب  ................الو�سط الذي تتم فيه معظم العمليات احليوية داخل
�أج�سام الكائنات احلية.
3.3ي�أخذ الإن�سان واحليوان املاء عن طريق ..................

(ب) �ضع عالمة (√) و (×) �أمام ما ينا�سبها:

(
			
1.1املاء م�أوى لكثري من احليوانات.
2.2ي�أخذ النبات حاجته من املاء عن طريق ال�رشب( .
(
			
3.3ي�ستخدم املاء يف طهي الطعام.

)
)
)

(ج) اجب عن الآتي:

1.1ما �أهمية املاء للكائنات احلية ؟
2.2اذكر ثالث من ا�ستخدامات املاء.
3.3ملاذا نغ�سل الفواكه واخل�رضوات باملاء ؟
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خوا�ص املاء
•اذكر بع�ض �صفات املاء التي تعرفها.
•يف �أي حالة يوجد املاء؟
�إن للماء خوا�ص و�صفات يت�صف بها وتنق�سم هذه اخلوا�ص �إىل:
.1خوا�ص طبيعية (فيزيائية)  .2خوا�ص كيميائية (�سوف تدر�س الحق ًا)
اخلوا�ص الطبيعية للماء(الفيزيائية) :
 .1اللون والطعم والرائحة

ن�شاط( :)2

�1.1أح�رض �أربعة �أكواب زجاجية بها ماء ولنب ،وزيت ،وع�صري.

�شكل()2
2.2ارفع الأكواب واحداً تلو الآخر ثم �أم�سك بيدك الأخرى ورقة مكتوب
عليها حرف كبري خلف الكوب وحاول �أن تقر أ� احلرف.
3.3ما الكوب الذي ا�ستطعت �أن تقر�أ احلرف من خلفه؟
4.4ما لون املاء؟ -ما لون اللنب؟  -ما لون الع�صري؟  -ما لون الزيت؟
5.5متى يكون املاء ملون ًا؟
� 6.6أغم�ض عيني زميلك واطلب منه �أن يتعرف رائحة هذه الأكواب ثم طعم
هذه الأكواب.
7.7هل للماء طعم ورائحة؟
8.8متى يكون للماء طعم ورائحة؟
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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•املاء النقي هو املاء الذي ال يحتوي على مواد �أخرى.
•املواد النقية التي ت�سمح بر�ؤية الأ�شياء من خلفها ومرور ال�ضوء من
خاللها ت�سمى مواد �شفافة.
•يكون للماء لون وطعم ورائحة عندما يوجد به مواد عالقة �أو ذائبة.
•عندما يحتوي املاء على مواد عالقة �أو ذائبة ي�سمى ماء غري نقي
 .2حالة املاء:

�شكل ()3

ن�شاط(:)3

1.1اح�رض ثالثة �أكواب من الأملونيوم بها ماء.
�2.2ضع الكوب الأول يف ثالجة واتركه حتى يتجمد.
�3.3ضع الكوب الثاين على موقد حتى يغلي.
4.4دع الكوب الثالث دون �أن يو�ضع داخل الثالجة �أو على املوقد.
5.5يف �أي حالة يوجد املاء يف الكوب الثالث؟
6.6ماذا حدث للماء يف الكوب الأول بعد و�ضعه يف الثالجة؟
7.7ماذا حدث للماء يف الكوب الثاين بعد و�ضعه يف املوقد ؟ وما حالة بخار
املاء املت�صاعد؟
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�8.8ضع الكوب الثاين بعد حتول املاء فيه �إىل ثلج على موقد ماذا تالحظ؟
9.9مرر بخار املاء املت�صاعد من الكوب الثاين على ثلج ماذا تالحظ؟
•املاء يوجد يف ثالث حاالت �سائلة و�صلبة وغازية ويتحول من حالة �إىل
�أخرى.
•املاء يف احلالة ال�سائلة ي�سمى ماء ،ويف احلالة ال�صلبة ي�سمى ثلج ًا ويف احلالة
الغازية ي�سمى بخار ماء.
ال�صلبة ت�سمي التجميد.
ال�سائلة �إىل احلالة َّ
•عملية ُّ
حتول املاء من احلالة ّ
ال�سائلة �إىل احلالة الغازية ت�سمي التبخر.
•عملية ُّ
حتول املاء من احلالة ّ
ال�سائلة ت�سمي االن�صهار.
حتول املاء من احلالة َّ
•عملية ُّ
ال�صلبة �إىل احلالة ّ
ال�سائلة ت�سمي ال ّتكثيف.
•عملية ُّ
حتول املاء من احلالة الغازية �إىل احلالة ّ
غاز

غليان

�سائل

ان�صهار

�سلب

جتمد
تكثف
ملحوظة:
كل هذه التحوالت يف حالة املاء تتم بتغيري درجة احلرارة( ت�سخني  ،تربيد)
� .3شكل وحجم املاء:

ن�شاط(:)4

1.1اح�رض ك�أ�س ًا  ،قنينة (قارورة) و �صحن..
2.2املإِ ك�أ�س ًا باملاء ثم �صبه يف زجاجة.
ال�سابق باملاء ثم �صبه يف �صحن.
3.3املإِ الك�أ�س َّ
4.4كيف ت�شكل املاء يف الك�أ�س والزجاجة وال�صحن؟
5.5هل تغري حجم املاء يف الك�أ�س والزجاجة وال�صحن؟
•املاء ثابت احلجم ومتغري ال�شكل (ي�أخذ �شكل الإناء
الذي يو�ضع فيه).
ال�سوائل ذات حجم ثابت و�شكل متغري(ح�سب الأناء الذي تو�ضع
•كل َّ
فيه).

العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س

45

 .4الذوبان

ن�شاط(:)5

1.1اح�رض خم�سة كا�سات و�ضع بها كمية مت�ساوية من املاء .
2.2اح�رض ملح ًا و�سكراً ورم ً
ال وزيت وم�سحوق طبا�شري.

ملح

�سكر

رمل

زيت

م�سحوق طبا�شري

�شكل()4
�3.3أملأ ملعقة من امللح و�ضعها يف الك�أ�س الأول ،ثم حرك امللح واملاء بامللعقة.
هل ترى امللح يف املاء(هل اختفى امللح)؟
4.4كرر نف�س التجربة مع ال�سكر  ،الرمل  ،الزيت  ،م�سحوق الطبا�شري هل ترى
كل من ال�سكر  ،الرمل  ،الزيت  ،م�سحوق الطبا�شري؟
5.5ماذا ت�سمي عملية اختفاء امللح وال�سكر يف املاء؟
•عندما تختفي املواد يف املاء ت�سمى هذه العملية بالذوبان وت�سمى املادة
املختفية باملذاب وي�سم املاء املذيب .وعند �إ�ضافة املذاب �إىل املذيب يتكون
املحلول.
•بع�ض املواد تذوب كلي ًا يف املاء مثل ال�سكر وامللح وت�سمى مواد ذائبة،
وبع�ض املواد تذوب جزئي ًا يف املاء وت�سمى مواد �شحيحة الذوبان يف

46

العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س

املاء مثل الزيت والرمل.وبع�ض املواد التذوب يف املاء مثل مثل م�سحوق
الطبا�شريوت�سمي مواد غري ذائبة يف املاء.
•عندما يذوب ملح الطعام يف املاء ي�سمى املحلول حملول ملح الطعام.
•عندما يذوب ال�سكر يف املاء ي�سمى املحلول حملول ال�سكر.
•عند �إ�ضافة مادة غري ذائبة يف املاء مثل الزيت يتكون املخلوط.

تقومي:
(�أ) اكمل ما ي�أتي:

1.1املاء النقي �سائل  ............عدمي اللون والطعم والرائحة.
2.2ت�سمى عملية اختفاء املواد يف املاء بـ...................
3.3عند ا�ضافة املذاب �إىل املذيب يتكون .................
حتول املاء من احلالة ال�صلبة �إىل احلالة ال�سائلة بـ............
4.4ت�سمى عملية ُّ

(ب) �ضع عالمة (√) و (×) �أمام ما ينا�سبها:

(
			
1.1املواد النقية ت�سمح بر�ؤية الأ�شياء من خلفها.
2.2ت�سمى عملية حتول املاء من احلالة الغازية �إىل احلالة ال�سائلة بالتبخر( .
(
					
3.3املاء ثابت احلجم وال�شكل.
(
4.4ت�سمى املواد التي تذوب جزئي ًا يف املاء بال�شحيحة.

(ج) اجب عن الآتي:

1.1متى يكون للماء طعم ولون ورائحة ؟
2.2هل �شكل املاء ثابت ؟
عدد مكونات املحلول ؟
ِّ 3.3
4.4ما ا�سم املحلول الناجت من اذابة ملح الطعام يف املاء ؟
5.5ما الفرق بني املحلول واملخلوط ؟
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)
)
)
)

املاء ال�صالح لل�شرب

ن�شاط (: )7

1.1هل كل املاء �صالح لل�رشب؟
2.2ماذا ي�سمى ماء الأنهار والبحريات ،وهل هو �صالح لل�رشب؟
3.3ماذا ي�سمى ماء املحيطات والبحار ،وهل هو �صالح لل�رشب؟
4.4هل ماء االمطار �صالح لل�رشب؟
5.5هل املياه اجلوفية �صاحلة لل�رشب؟
•ي�سمي املاء ال�صالح لل�رشب باملاء العذب؛ ويوجد يف الأنهار والبحريات
وبع�ض الآبار اجلوفية.
•ماء الأمطار ماء عذب و�صالح لل�رشب.

ن�شاط(:)8

�أنظر �إىل ال�شكل التايل ،ماذا تالحظ؟
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•متي يكون املاء �صاحل ًا لل�رشب؟
•يكون املاء �صاحلا لل�رشب عندما يكون عذب ًا نظيف ًا خالي ًا من الأو�ساخ
واجلراثيم ،وال يحتوي علي �أمالح كثرية ،وعدمي اللون والطعم
والرائحة.

ن�شاط (:)9

•�أملأ كوب ًا زجاجي ًا باملاء ،و�ضع فيه قلي ً
ال من الرتاب.
•حركه ثم الحظ ماذا يحدث.
•هل تعكر املاء؟

•اتركه لفرتة والحظ �أ�سفل الكوب.
•هل هنالك �أ�شياء مع َّلقة يف املاء؟
عندما يحتوي املاء علي تراب �أو طني ي�سمي ما ًء عكراً.

ن�شاط(:)10

�أنظر �إىل ال�شكل التايل،ماذا تالحظ؟
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•هل يعترب املاء العكر ملوث ًا؟
•متي يكون املاء ملوث ًا؟
•متي يكون املاء معر�ضا للتلوث؟
امللوث �صالح لل�رشب؟
•هل املاء َّ
امللوث؟
•هل هنالك �رضر من �رشب املاء َّ
امللوث غري �صالح لل�رشب .
املاء َّ
يت َّلوث املاء بالآتي:
1.1رمي الأو�ساخ يف م�صادر املياه.
2.2ا�ستخدام � ٍ
أوان غري نظيفة لنقل املاء.
3.3رمي ف�ضالت الطعام وجثث احليوانات يف م�صادر املياه.
4.4التربز والتبول بالقرب من م�صادر املياه.
الراكدة.
5.5اال�ستحمام يف م�صادر املياه ّ
الراكدة.
6.6غ�سل املالب�س بالقرب من م�صادر املياه ّ

املاء امل َّلوث ينقل �أمرا�ض ًا كثرية �أهمها:
 -1الدو�سنتاريا وحمي التيفويد والكولريا.
يجب علي الإن�سان:
1.1عدم اال�ستحمام وغ�سل املالب�س بالقرب من م�صادر املياه.
2.2املحافظة علي نظافة م�صادر مياه ال�رشب.
3.3عدم رمي االو�ساخ والقاذورات يف م�صادر مياه ال�رشب.
4.4يجب �أن تكون املراحي�ض على بعد 500مرت عن م�صادر مياه ال�رشب.
5.5عدم التبول والتربز بالقرب من م�صادر مياه ال�رشب.
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تقومي:
(�أ) اكمل ما ي�أتي:

1.1ي�سمى املاء ال�صالح لل�رشب باملاء .......................
2.2املاء  ................غري �صالح لل�رشب.
3.3ي�سمى املاء عندما يحتوي على طني ماءاً ......................

(ب) �ضع عالمة (√) و (×) �أمام ما ينا�سبها:

1.1يوجد املاء العذب يف الأنهار والبحريات وبع�ض الآبار اجلوفية( .
(
			
2.2يكون املاء �صاحل ًا لل�رشب عندما يكون ملوث ًا.
(
					
3.3يتلوث املاء برمي الأو�ساخ فيه.

)
)
)

(ج) اجب عن الآتي:

1.1اذكر بع�ض الأمرا�ض التي ينقلها املاء امللوث.
عرف املاء العكر ؟
ِّ 2.2
3.3ملاذا يجب �أن تكون املراحي�ض بعيداً عن م�صادر مياه ال�رشب ؟
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تنقية مياه ال�شرب يف ال�سودان

ن�شاط (:)11

انظر �إيل ال�شكل �أدناه ثم �أجب عن الآتي:

1.1ما م�صدر مياه ال�رشب يف قريتك �أو مدينتك؟
2.2هل تتلوث مياه النيل والرتع واحلفائر؟
تلوث مياه النيل والترَّ ع واحلفائر؟
3.3اذكر املواد التي ِّ
4.4هل جترف ال�سيول معها �أو�ساخ ًا ملياه النيل والرتع واحلفائر؟
5.5هل ت�ستخدمون الأزيار يف تنقية املاء العكر؟
6.6هل يوجد �صهريج (دونكي) �أو حمطة مياه بقريتك �أو مدينتك؟
•الأنهار والأمطار هما امل�صدران الرئي�سان ملياه ال�رشب يف ال�سودان.
•�أهم الأنهار يف ال�سودان هي :نهر النيل والنيل الأزرق والنيل الأبي�ض.
•م�صدر مياه ال�رشب يف الريف واملناطق البعيدة من الأنهار هي  :الآبار
واحلفائر.
•تتم تنقية مياه الأمطار واالنهار لأجل ا�ستخدامها لل�رشب وغريه.
•ت�ستخدم االزيار يف تنقية مياه ال�رشب يف الريف ،و ت�ستخدم حمطات
املياه يف القري واملدن.

ن�شاط(:)12

قم بزيارة مع زمالئك التالميذ ،وبا�رشاف معلم العلوم ملحطة تنقية مياه
للتعرف علي طريقة تنقية املياه.
ال�رشب يف منطقتك �إن وجدتُّ ،
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تقومي:

(�أ) اكمل الآتي:

1.1ت�ستخدم  ................يف تنقية مياه ال�رشب يف الريف.
2.2تعترب الآبار و ...................م�صدراً ملياه ال�رشب يف املناطق البعيدة
عن الأنهار.
3.3ت�ستخدم  ..............يف تنقية مياه ال�رشب.

(ب) �ضع عالمة (√) �أو (×) �أمام ما ينا�سبها:

1.1يعترب نهرالنيل والنيل الأبي�ض والنيل الأزرق من �أهم الأنهار يف ال�سودان.
( )
2.2الآبار واحلفائر هما امل�صدران الرئي�سان ملياه ال�رشب يف ال�سودان) ( .

(ج) اجب عن الآتي:

عدد م�صادر مياه ال�رشب يف ال�سودان .
ّ 1.1
2.2كيف تتم تنقية مياه ال�رشب يف كل من� :أ /املدن؟

ب /الريف؟

تقومي عام :
1.1ما لون املاء؟
2.2متى يكون املاء ملون ًا وله طعم ورائحة؟
3.3ما حاالت املاء ؟ وكيف يتحول من حالة �إىل �أخرى؟
4.4هل كل املواد تذوب يف املاء؟
5.5اذكر بع�ض املواد التي تذوب يف املاء و التي ال تذوب يف املاء.
6.6ما املحلول؟
7.7ما املخلوط؟
8.8ما الفرق بني املحلول واملخلوط؟
9.9تنق�سم املواد وفق ًا لذوبانها يف املاء اىل:
�أ ......... ./ب ........../ج.................. /
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الوحدة اخلام�سة

القوى واحلركة
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القوى و احلركة
الفكرة الرئي�سة:
حتدث احلركة عندما يغري ج�سم موقعه.
ُ 1.1
2.2القوى حتدث احلركة.

املفردات:

•ال�رسعة.
•القوة.
•االحتكاك.
•اجلاذبية.

تو�ضح
ال�صف الثالث ،هل ميكن لك �أن َّ
من خالل درا�سة القوى واالحتكاك يف َّ
معنى احلركة؟

ن�شاط(:)1
الأدوات:

�أنبوب من الورق املقوى مفتوح من الطرفني و كتب (�أو قطع خ�شبية ذات
�سمك منا�سب) و�ساعة �إيقاف(ميكن �أن ت�ستخدم �ساعة يد) و�رشيط ال�صق وكرة
زجاجية (بلية)

اخلطوات:

�1.1ضع على الطاولة ثالثة كتب� (،أو
ثالث قطع خ�شبية) بع�ضها فوق
بع�ض.
�2.2ضع �أنبوب الورق املقوى ب�شكل مائل
 3.3بحيث يكون عند منت�صـــفه مالم�س ًا
�شكل ()1
 4.4طرف الكتاب العلوي (�أو قطعة اخل�شب العلوية) ،وحافته ال�سفلية مالم�سة

العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س

55

للكتاب الرابع (القطعة اخل�شبية الرابعة) املو�ضوع على �سطح الطاولة ،ثبت
الأنبوب ب�رشيط ال�صق كما هو مبني يف ال�شكل ()1
5.5دحرج الكرة الزجاجية(بلية مث ً
ال) يف الأنبوب ،ويف اللحظة نف�سها �شغل
�ساعة الإيقاف.
6.6عندما ت�سمع ا�صطدام الكرة الزجاجية بالكتاب الرابع (�أو القطعة الرابعة)،
�أوقف ال�ساعة و�سجل الزمن الذي ا�ستغرقته حركة الكرة.
�7.7أعد الن�شاط با�ستخدام كتابني (�أو قطعتني خ�شبيتني) بد ًال من ثالثة  .ثم �أعد
مرة �أخرى با�ستخدام كتاب واحد(�أو قطعة خ�شب واحدة) و�سجل النتائج.
8.8قارن بني النتائج التي ح�صلت عليها يف املحاوالت الثالث ال�سابقة.
9.9يف �أي املحاوالت كانت حركة الكرة �أ�رسع؟
ا�ستك�شاف �أكرث:
1.1هل تتغري النتيجة عندما ت�ستعمل �أنبوب ًا �أطول؟
2.2ما احلركة؟
3.3عندما تدحرجت الكرة الزجاجية داخل �أنبوب الورق املقوى غريت
موقعها من �أعلى �إيل �أ�سفل.
4.4اجل�سم يف حالة احلركة يغري مو�ضعه با�ستمرار.
املوقع:
•كيف نعرف �أن الأ�شياء تتحرك؟
•�إننا ننظر �إىل مواقعها.
املوقع هو مكان وجود اجل�سم
عندما يتغري موقع اجل�سم ف�إ ّنه يكون قد حترك.
وعندما ن�صف موا�ضع الأج�سام ف�إننا نقارنها ب�أ�شياء حولها ت�سمى نقط
املرجع ،ون�ستخدم بع�ض الكلمات ،مثل :فوق ،حتت ،ميني ،ي�سار،لتحديد
املوقع .وميكن حتديد املوقع با�ستخدام امل�سافة� ،أي البعد بني نقطتني �أو موقعني.
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5.5ن�ستخدم امل�سافة لقيا�س البعد بني مدينتني ،ك�أن نقول :تبعد اخلرطوم
حوايل190كلم عن الدومي� ،أو تقع عطربة �شمال اخلرطوم على بعد
313كلم.
القوى:
1.1ما القوة؟
2.2كيف تغري القوة احلركة؟
3.3ما عدد مرات الدفع وال�سحب التي ت�ؤديها �أج�سامنا يومي ًا لتحريك الأ�شياء؟
•عندما نقذف كرة ،ف�إن ع�ضالتنا ت�ؤثر يف دفعها وجعلها تتحرك بعيداً
عنا.
•كل عملية دفع �أو�سحب ت�سمى قوة  .وهي قد تكون كبرية مثل قوة
الرافعة (الون�ش)� ،أو �صغرية مثل قوة اليد.
•القوة ت�سبب حركة الأج�سام ال�ساكنة وكذلك القوة تغري من �رسعة
الأج�سام املتحركة واجتاه حركتها وقد ت�سبب توقفها.
االحتكاك:
جميع الأج�سام ال تتحرك من تلقاء نف�سها
1.1ما الذي يجعل ال�سيارة املتحركة تتوقف؟
2.2ما الذي جعل الكرة الزجاجية( البلية) التي تدحرجت يف الأنبوب (الن�شاط
ال�سابق) تتوقف؟
3.3ملاذا ال حتافظ الأج�سام املتحركة على �رسعة ثابتة با�ستمرار؟
•يحدث كل ذلك ب�سبب وجود قوة �أخرى جتعل الأج�سام تتوقف،
هي االحتكاك.
االحتكاك :قوة تقاوم �أوتعيق حركة الأج�سام ،ب�سبب تالم�س �سطوح الأج�سام
املتحركة .وهو ي�ؤدي �إىل تقليل (�إبطاء ) �رسعة اجل�سم �أو توقفه.
تقومي ذاتي :
•�إذا فر�ضنا عدم وجود احتكاك ،فهل تتوقف الأج�سام عن احلركة؟ ف�رس
ذلك.
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تفكري ناقد:
•�إذا كنت راكب ًا يف �سيارة ،ف�إذا بال�سائق ي�ضغط الفرامل ،ماذا حدث
لك؟
�أثر اجلاذبية
•ما اجلاذبية؟
• ِاقذف حجراً �إىل �أعلى.
• ُاركل الكرة �إىل �أعلى.

• ِاقفز يف الهواء �إىل �أعلى.
1.1ما الذي حدث؟ ماذا ت�ستنتج من
احلاالت ال�سابقة؟
2.2ما القوة التي ت�شدنا نحو الأر�ض؟
•�إنها اجلاذبية ،وهي قوة ت�ؤثر فينا الآن
ويف كل حلظة.
ت�أمل ال�شكل( :)2ما الذي يظهره ال�شكل؟
كيف ت�ؤثر اجلاذبية يف حركة الدومة ال�ساقطة من ال�شجرة؟
�شكل(� )2شجرة دوم
•اجلاذبية :قوة ت�ؤثر يف الأج�سام حتى لو مل تتالم�س ،وتعمل على
�سحبها نحو بع�ض.
• اجلاذبية جتعل الأج�سام ت�سقط نحو الأر�ض.
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اخلال�صة:

• احلركة هي التغري يف موقع اجل�سم.
•ميكن ا�ستخدام ال�رسعة لو�صف حركة اجل�سم
•اجلاذبية قوة ت�سحب الأج�سام نحو بع�ض.

تفكري ناقد:
�سقطت ورقة من �شجرة وحتركت يف الهواء قبل �أن ت�صل �إىل الأر�ض،
ما القوتان امل�ؤثرتان فيها؟
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تقومي عام:
�1.1أكتب تعريف ًا علمي ًا للم�صطلحات التالية:

�أ /القوة ب /الإحتكاك ج /اجلاذبية د /احلركة

 .2كيف ي�ؤثر الإحتكاك يف ج�سم متحرك ؟

 .3املإِ الأماكن ال�شاغرة بالكلمات �أو العبارات املنا�سبة :

�أ /عند فرك يديك مع ًا ت�شعر بحرارة �سببها.........................

ب /عند قذف الكرة �إىل �أعلى تعود الكرة للأر�ض ب�سبب .................

� .5أكتب بني القو�سني كلمة (�صحيحة) للعبارة ال�صحيحة وكلمة (خط�أ )
للعبارة غري ال�صحيحة لكل مما ي�أتي:
�أ /ت�شد قوة اجلاذبية الأج�سام نحو الأر�ض.

(

ج /تزداد حركة الأج�سام �رسعة عندما تثبت القوة

(

ب /يزيد الإحتكاك بني الأج�سام امل�صقولة

� .6ضع عالمة (� )/أمام اف�ضل �إجابة �صحيحة.

ي�شتد الإحتكاك بني الأج�سام :
الالمعة

اخل�شنة
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الناعمة

امل�صقولة
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الوحدة ال�ساد�سة

الكهرباء
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الكهرباء

•الفكرة الرئي�سة:

الكهرباء ال�ساكنة عبارة عن جتمع �شحنات كهربائية على �سطح ج�سم.
التيار الكهربائي هو� :شحنات كهربائية ت�رسي عرب دائرة كهربائية مغلقة.

املفردات:

1.1الكهرباء ال�ساكنة.
2.2التفريغ الكهربائي.
3.3تيار كهربائي.
4.4دائرة كهربائية.

ت�أمل وت�ساءل:

1.1ما الذي يحتاج �إليه امل�صباح لي�ضيء؟
2.2ما الذي حتتاج �إليه هذه املروحة لتعمل وتدور؟
3.3ما الذي يحتاج �إليه احلا�سوب لكي يعمل؟
4.4ما الكهرباء ؟وكيف تعمل؟
عزيزي التلميذ ،لقد �سبق لك �أن تناولت مو�ضوع الكهرباء والأجهزة الكهربية
يف ال�صف الثالث ،ولكن �سوف تكون قادراً على فهم م�صطلح الكهرباء ب�شكل
�أعمق بعد درا�ستك لنوعني �أ�سا�سيني من الكهرباء هما:
• الكهرباء ال�ساكنة،و الكهرباء التيارية(املتحركة).
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الكهرباء ال�ساكنة:

ا�ستك�شف:

•ما �سبب الطقطقة اخلفيفة التي ت�سمعها عندما تقوم بت�رسيح �شعرك عندما
يكون جاف ًا مب�شط؟
•مبا تف�رس الإح�سا�س بل�سعة عند خلع قمي�ص �أو جالبية من النايلون؟

ن�شاط)1( :

جرب والحظ:

تزود بالأدوات التالية:
•ق�ضيب من الأبونيت(مطاط �صلب).
•ق�ضيب من الزجاج.
•قطعة من ال�صوف.
•قطعة من احلرير.
•م�سمار من احلديد
•قطعة من اخل�شب.
•قطع من الورق اخلفيف يف �شكل ق�صا�صات �صغرية جداً.

قطع الورق ال�صوف احلرير ق�ضيب �أبونيت م�سمار ق�ضيب زجاج
�شكل ()1
1.1قرب �إحدى طريف ق�ضيب الأبونيت من ق�صا�صات الورق ال�صغرية.
�2.2أدلك نف�س طرف الق�ضيب بقطعة ال�صوف ثم قربه يف احلني من ق�صا�صات
الورق ال�صغرية.
3.3كرر نف�س التجربة م�ستخدم ًا ق�ضيب الزجاج وقطعة احلرير.
�4.4سجل مالحظاتك.
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كرر نف�س اخلطوات ال�سابقة م�ستخدم ًا م�سمار حديد مدلوك بال�صوف مرة
وباحلرير مرة �أخرى ،وقطعة خ�شب مدلوكة بال�صوف مرة وباحلرير مرة �أخرى.
�سجل مالحظاتك.

وف�س:
ح ِّلل رِّ

بت�أثر احتكاك طرف ق�ضيب الأبونيت (�أو املطاط) بقطعة ال�صوف وطرف
ق�ضيب الزجاج بقطعة احلرير � ،أكت�سب كل من الق�ضيبني خا�صية ( �أو خا�صة)
جذب الأج�سام اخلفيفة من ناحية الطرف املدلوك (الطرف الذي تعر�ض
لالحتكاك) قد تكهرب �(:أي �أ�صبح يحمل كمية من الكهرباء) ،بينما يف حالة
احلديد وقطعة اخل�شب ،مل يكت�سبا خا�صية جذب الأج�سام اخلفيفة � ،أي �أن
م�سمار احلديد وقطعة اخل�شب مل يتكهربا.
(ومبا �أن التكهرب ح�رص على اجلزء املدلوك (الذي تعر�ض لالحتكاك) ،تو�صف
الكهرباء املتمركزة على طرف الق�ضيب املدلوك بالكهرباء ال�ساكنة)
ماذا ت�ستنتج؟
•بت�أثري االحتكاك ت�صري بع�ض املواد( الأج�سام) قادرة على جذب الأج�سام
اخلفيفة� ،إنها ظاهرة التكهرب.
•يحمل كل ج�سم متكهرب كمية من الكهرباء ال�ساكنة.

تقومي ذاتي:
�أعد كتابة البيانات التالية ثم �ضع عالمة( √ ) �أمام كل مقرتح �صحيح منها:
1.1نح�صل على الكهرباء ال�ساكنة بوا�سطة تكهرب الأج�سام) ( .
( )
2.2يتكهرب ج�سم مادي (مثل البال�ستيك) باالحتكاك.
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ال�شحنة الكهربائية:
•ت�أمل وت�ساءل:
ملاذا ال ت�ستعمل نف�س املادة لكهربة كل من ق�ضيبي الزجاج والأبونيت (�أو
البال�ستيك)؟

ن�شاط (:)2

جرب والحظ
تزود باملعدات التالية:
•ق�ضيبان من الأبونيت (�أو البال�ستيك).
•ق�ضيبان من الزجاج.
�شكل ()2
•قطعة من ال�صوف و�أخرى من احلرير.
حامالن يتكون كل منهما من ركاب�(،سلك �أو�شنكل) معلق بخيط رقيق من
احلرير .

�شكل ()2
•�أدلك ق�ضيبي الأبونيت �أو البال�ستيك بقطعة ال�صوف  ،ثم �ضعهما متجاورين
كل منهما على ركاب بحيث يكون طرفاهما املدلوكان متقابالن.
• دون مالحظاتك.
•�أعد نف�س التجربة با�ستخدام ق�ضيبي الزجاج بدلكهما باحلرير ،د ِّون
مالحظاتك.
•�أعد كذلك نف�س التجربة ( اخلطوات ال�سابقة) م�ستخدم ًا ق�ضيبني خمتلفني،
�أحدهما من الأبونيت والآخر من الزجاج  ،ثم د ِّون مالحظاتك.
•ماذا الحظت؟
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س

65

•هل يف احلالة الأويل يحدث تنافر بني ق�ضيبي الأبونيت� ،شكل( )3؟
•هل يف احلالة الثانية يحدث �أي�ض ًا تنافر بني ق�ضيبي الزجاج �شكل()4؟
•هل يف احلالة الثالثة يحدث جتاذب بني طريف ق�ضيبي الأبونيت
والزجاج(�شكل)5؟

�شكل( )3

وف�س:
ح ِّلل رِّ

�شكل( )4

�شكل()5

•يف التجربتني الأويل والثانية ،تنافر طرفا الق�ضيبني املت�شابهني ،املدلوكني
بنف�س القطعة  ،مما يدل على ظهور نف�س نوع الكهرباء عليهما.
•�أما يف حالة التجاذب (يف احلالة الثالثة) بني طريف الق�ضيبني املختلفني
فهو دليل على �أن الكهرباء التي تظهر على الطرف املدلوك لق�ضيب
الزجاج باالحتكاك ،تختلف عن تلك التي تظهر على ق�ضيب الأبونيت �أو
البال�ستيك.
•ماذا ت�ستنتج؟
� -1أن ال�شحنات الكهربائية نوعان:
�شحنات كهربائية موجبة مثل التي تن�ش أ� على الزجاج عند دلكه باحلرير ويرمز
لها بالرمز(. )+
�شحنات كهربائية �سالبة مثل التي تن�ش أ� على البال�ستيك (الأبونيت) عند دلكه
بال�صوف ويرمز لها بالرمز(.)-
 -2ال�شحنات الكهربائية املت�شابهة تتنافر ،وال�شحنات الكهربائية املختلفة
تتجاذب.
•ما ال�شحنة الكهربائية؟
تتولد الكهرباء نتيجة ال�شحنات الكهربائية وال�شحنات الكهربائية �صغرية جداً،
ال ميكن ر�ؤيتها �أو �شمها �أو قيا�س وزنها ،ولكن هذه ال�شحنات من خ�صائ�ص
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املادة �ش�أنها يف ذلك �ش�أن ال�صالبة واملرونة وغريها.

ملعلوماتك:
اجل�سيمات املوجبة واجل�سيمات ال�سالبة:

تتكون املادة من وحدات �صغرية ت�سمى الذرات  ،والذرة حتتوي على
ج�سيمات �صغرية جداً بع�ضها يحمل ال�شحنة املوجبة  ،ويرمز لها بالرمز()+
وبع�ضها يحمل ال�شحنة ال�سالبة ويرمز لها بالرمز(.)-
تقومي ذاتي:
� .1أكتب �أف�ضل عبارة �صحيحة من بني االختيارات املتعددة التالية:
•ينتج عن تكهرب الأج�سام املادية:
�أ /ظهور �شحنة كهربائية �سالبة �أو �شحنة كهربائية موجبة.
ب /ظهور �شحنة من الكهرباء ال�ساكنة.
ج /ظهور �شحنة كهربائية �سالبة و �شحنة كهربائية موجبة.
 .2لدينا ثالث كرات :أ�  ،ب  ،ج م�شحونة كهربائي ًا ،الكرة أ� تتجاذب مع
الكرة ب وتتنافر مع الكرة ج .عندما نقرب الكرتني(ب) و(ج) من بع�ضها:
�أ /يحدث تنافر بينهما .
ب /يحدث جتاذب بينهما.
ج /تنتقل كمية من الكهرباء من �إحداهما �إىل الأخرى.
� .3أكمل اجلدول التايل بو�ضع كلمة جتاذب �أو تنافر:
نوع الق�ضيب
ق�ضيب من الزجاج
متكهرب باالحتكاك

ق�ضيب من الزجاج متكهرب ق�ضيب من الأبونيت متكهرب
باالحتكاك
باالحتكاك
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اخلال�صة:

•ميكن �أن حتدث ظاهرة التكهرب بالإحتكاك.
•تتولد الكهرباء نتيجة ال�شحنات الكهربائية ،ال�شحنات الكهربائية
�صغرية جداً ال ميكن ر�ؤيتها.
•جتمع ال�شحنات الكهربائية على �سطح ج�سم ما ي�سمى الكهرباء ال�ساكنة.
•ال�شحنات الكهربائية نوعان :
�شحنات موجبة (� ، )+شحنات �سالبة (. )-
•ال�شحنات الكهربائية املختلفة تتجاذب وال�شحنات الكهربائية املت�شابهة
تتنافر.

حركة ال�شحنات الكهربائية:
1.1كيف تتحرك ال�شحنات الكهربائية؟
2.2هل �سمعت �صوت فرقعة �أثناء خلع مالب�سك يف يوم حار وجاف؟
3.3وهل رافق ذلك �إطالق �رشارة كهربائية من ثوبك؟
4.4هل �أح�س�ست مرة ب�صدمة كهربائية خفيفة عند مل�س مقب�ض الباب؟

�إن الفرقعات وال�رشارات مل تنتج �إال ب�سبب حدوث تفريغ كهربائي
لل�شحنات الكهربائية التي بج�سمك ،والتي انطلقت �أثناء خلع املالب�س
�أو مل�س مقب�ض الباب.

الربق:
هل �شاهدت الربق؟ كيف حتدث هذه الظاهرة؟

�شكل ()6
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حتدث ب�سبب تفريغ الكهرباء ال�ساكنة يف الظروف اجلوية العا�صفة ،كما
الحظت يف حالة الفرقعات وال�رشارات التي تنتج �أثناء خلع املالب�س� ،أو ال�صدمة
الكهربائية اخلفيفة عند مل�س مقب�ض الباب ،فمن املعلوم �أن ال�سحب حتتوي
على قطرات من املاء ونتيجة الحتكاك بع�ضها ببع�ض  ،فان بع�ض قطرات املاء
تكت�سب �شحنات موجبة  ،وتتحرك �إىل �أعلى ال�سحب بينما تكت�سب قطرات
�أخرى ال�شحنة ال�سالبة ،وتتحرك �إىل �أ�سفل ال�سحب  .وعندما ترتاكم ال�شحنات
بدرجة كبرية جداً تنتقل �إىل الأر�ض على �شكل برق .
•يحدث الربق ب�سبب التفريغ الكهربائي يف يوم ممطر.

الوقاية من خطر ال�صواعق:

قد تواجه �أحيان ًا بع�ض العوا�صف الرعدية ،عندها يجب عليك �أخذ احليطة.

ل�سالمتك:

•�إذا ر�أيت الربق فج�أة و�أنت يف منطقة مك�شوفة فتمدد على الأر�ض.
•�أبتعد عن الأماكن املك�شوفة والآليات املعدنية املك�شوفة كالدراجة
واليات املزارع.
•�إذا كنت يف غابة مك�شوفة فابق حتت ال�شجريات الق�صرية ،وال تقف
بالقرب من �شجرة عالية �أو حتتها.
•ال تقف على قمة تل �أو جبل.
•�أبق خارج امل�سطحات املائية.
•ال ت�ستخدم �أجهزة االت�صال الال�سلكية مثل الهاتف اجلوال (املوبايل)
والراديو.

فكر و ت�أمل :

•بع�ض النا�س ي�شعر بل�سعة كهربائية خفيفة بعد �أن مي�شي على ال�سجاد ثم
يالم�س مقب�ض الباب ،ما تف�سريك لذلك؟
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ا�ستخدامات الكهرباء ال�ساكنة:
للكهرباء ال�ساكنة تطبيقات عديدة يف احلياة اليومية خا�صة يف بع�ض الأجهزة:
.1ماكينة ت�صوير الأوراق( ن�سخ الأحرف على الورق)
 .2املر�سبات الكهرو�ساتيتكية (ماكينة التنظيف بال�شفط) ت�ستخدم لتنظيف
الهواء من ج�سيمات الغبار والدخان وال�ضباب والبكرتيا املوجودة يف الهواء.
تقومي ذاتي :
1.1ما �سبب الل�سعة الكهربائية اخلفيفة التي ت�شعر بها عند خلع مالب�سك؟
2.2كيف تقي نف�سك من خطر ال�صواعق؟
الكهرباء التيارية:
•هل ميكن �أن تنتقل ال�شحنات الكهربائية يف ظروف غري تلك التي عرفتها
يف حاالت التفريغ الكهربائي؟
•يف ال�صف الثالث تعرفت على الدائرة الكهربائية وعنا�رصها  ،كيف ت�رسى
الكهرباء يف الدائرة الكهربائية؟
ال�شحنات الكهربائية ميكنها �أن ت�رسي عرب بع�ض املواد  ،كما جتري املياه
يف الأنهار� ،أو يف خراطيم املياه.
�رسيان ال�شحنات الكهربائية بهذه الطريقة يعرف بالتيار الكهربائي.
الدوائر الكهربائية:
لقد در�ست من قبل �أن التيار الكهربائي ال ي�رسي �إال يف م�سار مغلق ي�سمى
الدائرة الكهربائية ( الدائرة كاملة �أي ال يوجد قطع يف �أي موقع من مواقع
الدائرة).
ماذا يلزمك لتكوين دائرة كهربائية ب�سيطة؟
يلزم ثالث عنا�رص �أ�سا�سية هي:
م�صدر الطاقة الكهربائية ،واملقاومة  ،و�أ�سالك التو�صيل واملفتاح.
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•�أر�سم دائرة كهربائية ت�شمل العنا�رص الثالثة  ،م�صدر  ،مقاومة� ،أ�سالك
تو�صيل.
•ما مهمة م�صدر الطاقة؟
•م�صدر الطاقة يوفر الطاقة الالزمة لتحريك ال�شحنات الكهربائية يف الدائرة.
•هات �أمثلة مل�صادر الطاقة الكهربائية؟
•ماذا نعني باملقاومة الكهربائية؟
املقاومة هي اجلهاز �أو الأداة التي يزودها امل�صدر بالطاقة مثل امل�صباح الكهربائي.
•اذكر �أمثلة ملقاومات كهربائية.
•ما مهمة �أ�سالك التو�صيل (املو�صالت) الكهربائي؟
املو�صالت تنقل ال�شحنات الكهربائية من امل�صدر و�إليه عرب املقاومة.
تقومي ذاتي:
•�أكمل ما ي�أتي:
حتى ي�رسي التيار الكهربائي يجب �أن تكون الدائرة الكهربائية ............
�أي �أن جميع �أجزائها مت�صلة معا ولي�س بها �أي ...............يف �أ�سالك
تو�صيلها.
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ت�أمل ال�صورة جيداً:

الدوائر الكهربية املفتوحة واملغلقة

الدائرة مفتوحة

امل�صباح غري م�ضاء

الدائرة مغلقة

امل�صباح م�ضاء

•ماذا يحدث للدائرة الكهربائية عند �إغالق املفتاح؟ وماذا يحدث لها عند
فتحه؟
(تتبع م�سار الدائرة يف امل�صباح)
املفتاح الكهربائي:
الكثري من الدوائر الكهربائية يو�صل معها مفتاح كهربائي .وعندما يكون
املفتاح يف و�ضع تو�صيل ت�صبح الدائرة الكهربائية مغلقة ،وي�رسي فيها التيار
الكهربائي ،وعندما يكون املفتاح غري مو�صل ينقطع التيار الكهربائي ،وال
ي�رسي يف الدائرة الكهربائية.

اخترب نف�سك:

•ما الفرق بني الكهرباء ال�ساكنة والكهرباء املتحركة( التيارية)؟

تفكري ناقد:
•ما الذي يحدث عند تو�صيل طريف �سلك بطريف حجر بطارية؟
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اخلال�صة:
•الكهرباء ال�ساكنة هي جتمع ال�شحنات الكهربائية على �سطح ج�سم ما.
•التيار الكهربائي �رسيان ال�شحنات الكهربائية يف م�سار مغلق.
•امل�سار املغلق الذي ي�رسي فيه التيار الكهربائي ي�سمى دائرة كهربائية.
تقومي عام :
�أ� /ضع عالمة(√) �أمام �أف�ضل �إجابة �صحيحة:
1.1عند دلك ج�سمني منا�سبني ببع�ضهما ف�إنهما يكت�سبان �شحنات:

متماثلة
خمتلفة
�سالبة
موجبة
2.2عند دلك �ساق الأبونيت بال�صوف ف�أن الأبونيت يكت�سب �شحنة:
موجبة وال�صوف موجبة

�سالبة وال�صوف موجبة

موجبة وال�صوف �سالبة

�سالبة وال�صوف �سالبة

3.3ال�شحنات الكهربائية املرتاكمة على �سطح اجل�سم عند الدلك تعرف بـ:
كهرباء �ساكنة
تيار كهربائي

كهرباء متحركة

تكهرب باللم�س

 .4كل ق�ضيب زجاجي متكهرب باالحتكاك يجذب له:
( )
�أ .كل ق�ضيب زجاجي �آخر متكهرب بنف�س الطريقة.
ب .كل ق�ضيب �أبونيت (بال�ستيك) متكهرب باالحتكاك) ( .
( )
ج .كل ق�ضيب �أبونيت غري متكهرب.
( )
د .كل ق�ضيب بال�ستيك غري متكهرب.
 .5التفريغ الكهربائي بني ال�سحب وج�سم مرتفع عن �سطح الأر�ض ي�سمى:
الربق

ال�صاعقة
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الرعد

ال�شحن
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 .6جزء من الدائرة يتحكم يف مرور التيار الكهربائي:
امل�صبــــــــاح

�أ�سالك التو�صيل

املفتاح الكهربائي

امل�صــدر الكهربائي

جهاز تلفزيون

املروحــــــة

 .7من ا�ستخدمات الكهرباء ال�ساكنة:
امل�صباح الكهربائي

ماكينة الت�صوير

ب� /ضع عالمة (√) �أو (×) �أمام ما ينا�سبها:

(

 1.1تتنافر ال�شحنات الكهربائية املت�شابهة.

(
 2.2تتكون املادة من وحدات �صغرية ت�سمى ال�شحنات.
(
 3.3تنتقل الكهرباء يف دائرة مفتوحة
(
 4.4نلم�س �أجهزة الكهرباء بيد مبللة.
(
 5.5الرعد ظاهرة �صوتية تنتج عن التفريغ الكهربائي.
 6.6تن�ش أ� بع�ض الظواهر الطبيعية كال�صواعق نتيجة التفريغ الكهربائي (

)
)
)
)
)
)

ج /يف اجلدول التاىل �إخرت رقم العبارة من املجموعة (ب) واكتب رقمها �أمام
ما ينا�سبها من عبارات املجموعة (�أ)
املجموعة (ب)
املجموعة (�أ)
الرقم
( ) •ال�شحنات املرتاكمة على اجل�سم نتيجة 1.1تيار كهربائي
الدلك

(
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2.2كهرباء �ساكنة

•حركة ال�شحنات يف الدائرة الكهربائية 3.3الربق
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د /قارن بني كل مما يلي وفق اجلدول التايل:
�ساق الزجاج
وجه املقارنة
ال�شحنات املكت�سبة بعد الدلك
�ساق الأبونيت
وجه املقارنة
ال�شحنات املكت�سبة بعد الدلك
الربق
وجه املقارنة

قطعة �صوف
قطعة حرير
ال�صاعقة

حركة ال�شحنات
هـ /اكتب تعريف علمي ًا لكل من امل�صطلحات التالية:
 1.1ال�شحنة الكهربائية.
2.2التفريغ الكهربائي.
3.3التيار الكهربائي.
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الوحدة ال�سابعة

ال�صُ خور رُ
والتبة
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ال�صُ خور رُ
والتبة
الفكرة الرئي�سة :
•ال�صخور مواد �صلبة توجد على �سطح االر�ض وقاع البحار.
•الرتبة تتكون من تفتت ال�صخور.
املفردات :
•ال�صخور النارية.
•ال�صخور الر�سوبية.
•الرتبة الطينية .
•الرتبة الرملية.

ال�صُ خور
ن�شاط ()1

وتعرف على ال�صور املوجودة فيه .
ت�أمل ال�شكل ادناه ّ

�شكل()1
1.1ما الأ�شياء التي توجد يف ال�شكل �أعاله؟
2.2هل تختلف ال�صخور يف ال�شكل واللون ؟
3.3هل تعتقد �أن هناك اختالف يف ملم�سها ؟
العلوم الطبيعية  -ال�صف اخلام�س
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ال�صخور هي مواد حجرية ِ�صلبة توجد على �سطح االر�ض وهي �أهم
• ُ
مكونات اجلبال  ،كما توجد يف قاع البحار.
• تتكون ال�صخور من معادن.
•تختلف ال�صخور عن بع�ضها البع�ض يف �صفات كاللون وامللم�س
وال�صالبة .قد تكون ناعمة امللم�س كاحل�صى �أو خ�شنة كحجر احلمام.

ن�شاط (:)2

خور با�ستخدام العد�سة اليدوية املُكربة.ثم قم
ال�ص ِ
• ِافح�ص جمموعة من ُ
بت�صنيفها اىل �أنواع ؟

ال�صخور اىل ثالثة �أنواع :
تُق�سم ُ

ال�صخور املُن�صهرة التي
�ُ 1.1صخور نارية  :وهي ُ�صخور ناجتة من تربيد ُ
تخرج من باطن الأر�ض ب�سبب حدوث الرباكني ومنها البازلت
واجلرانيت .

اجلرانيت

البازلت

�ُ 2.2صخور ُر�سوبية  :وهي �صخور تتكون من تر�سيب حبيات ال�صخر
الناجتة من عوامل ّ
ال�صخور بفعل الرياح ومياه الأمطار واملياه
تك�رس ُ
اجلارية وبع�ض العوامل الأخرى ومن امثلتها احلجر اجلريي .

احلجر اجلريي
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�ُ 3.3صخور متحولة  :تنتج عندما يتعر�ض ال�صخر الناري �أو الر�سوبي
للحرارة العالية ومن الأمثلة على ذلك تعر�ض احلجر اجلريي للحرارة
َينتج عنه الرخام  .فالرخام َ�صخر متحول.

الرخام

تقومي ذاتي:

ّ 1.1عرف ال�صخور.
2.2اذكر �أنواع ال�صخور.

فوائد وا�ستخدامات ال�صخور:
1.1توفري املغذيات املعدنية التي يحتاجها النبات ل�صنع غذائه.
2.2ا�ستخراج البرتول والغاز الطبيعي.
3.3ا�ستخراج املعادن النفي�سة مثل الذهب والف�ضة واملا�س وغريها.
4.4ت�ستخدم يف مواد البناء والت�شييد.
5.5ت�ستخدم يف فن النحت.
6.6ت�ستخدم يف م�سابقات ت�سلق اجلبال العالية.

ّ
فكر :

ال�صخور يف كثري من ال�صناعات  .اذكرها .
تدخل ُ
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تقومي :

�أ� /ضع عالمة (

) وعالمة (*) �أمام ما ينا�سبها:

(

ال�صخور النارية .
1.1احلجر اجلريي من ُ

2.2ت�ستخرج املعادن مثل الذهب والف�ضة واملا�س من ال�صخور ( .
ال�صخور املن�صهرة .
3.3تتكون ال�صخور الر�سوبية من تربيد ُ

(

)

)

)

ب� /أكمل العبارات الأتية بو�ضع الكلمة املنا�سبة :

ال�صخور يف مواد  .....و.......
1.1ت�ستخدم ُ

2.2ينتج ال�صخر املتحول عندما يتعر�ض ال�صخر  ......و .....ل.....
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رُ
التبة

ن�شاط ( : )3

•ت�أمل ال�شكل التايل :

ال�شكل()2
�1.1أين نزع النبات ؟
2.2كيف تتكون الرتبة ؟
3.3ما الفرق بني ال�صخر والرتبة؟
4.4ما هي �أنواع الرتبة ؟
•الرتبة هي املكان الذي تتواجد فيه جذور النباتات بغر�ض تثبيت النبات
وامت�صا�ص املاء والأمالح.
•الرتبة تتكون من تفتت ال�صخور نتيجة للعوامل اجلوية مثل الرياح ،
احلرارة واملاء.
•الرتبة مادة �صلبة غري متما�سكة .
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�أنواع الرتبة:
يوجد نوعان رئي�سان من الرتبة هما:
1.1تربة طينية (الطني �أو َّ
الطفْل).
2.2تربة رملية (الرمل).
يوجد نوع ثالت من �أنواع الرتبة وهو الرتبة املزيجة والتي تتكون من مزج
الرتبة الطينية والرتبة الرملية.

ملعلوماتك :
1.1الطني �أو َّ
الطفْل من �أكرث املركبات املوجودة يف ال�صخور النارية.
2.2يوجد يف الرتبة عنا�رص معدنية مثل ال�صوديوم والبوتا�سيوم واحلديد
وغريها وهي متثل املغذيات املعدنية للنبات.
تقومي ذاتي:

•اذكر �أنواع الرتبة .

ن�شاط (: )4

َ 1.1اح�رض كميـة من الرتبة ال�صاحلة للزراعة وتفح�صها بوا�سطة عد�سة
ُمكربة ،وناق�ش مع زمالئك مالحظتك حول طبيعة حبيات الرتبة .
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حبيبات الرتبة:
تنق�سم الرتبة ح�سب حجم حبيباتها �إىل الأنواع التالية:
1.1الرمل اخل�شن وحجم حبيباته كبرية.
2.2الرمل الناعم وحجم حبيباته متو�سط.
3.3الطمي وحجم حبيباته �صغري.
4.4الطني �أو َّ
الطفْل وحجم حبيباته دقيق.

ن�شاط (: )5

ا�ستك�شف :
اح�رض كمية من الرمل وكمية من الطني وماء.
َ 1.1
َ 2.2اح�رض ثالثة �أقماع ( َ�ص ْبابات زيت ).

َ 3.3اخلط جزء من الرمل مع جزء من الطني .
�َ 4.4ض ْع الرمل يف قمع والطني يف قمع �آخر و َ�ض ْع مزيجهما
يف قمع ثالث .
َ 5.5ا ْ�س ُكب كمية مت�ساوية من املاء يف الأقماع الثالثة .ماذا
تالحظ ؟

رمل
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طني

مزيج طني  +رمل
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�إ�ستنتاج :
1.1الرتبة الرملية ذات نفاذية عالية للماء (ال حتتفظ باملاء لفرتة طويلة ).
2.2الرتبة الطينية ذات نفاذية �أقل للماء ( حتتفظ باملاء لأطول فرتة ممكنة ).
•ماذا تالحظ يف الرتبة املزيجة (طني  +رمل)؟

ّ
فكر :

• اذكر ا�ستخدمات الرتبة يف ال�صناعة .

تقومي :

�أ�.أكمل العبارات الأتية بو�ضع الكلمة املنا�سبة :

 .1متتاز الرتبة  .......ب�أنها ذات حيبات كبرية وال حتتفظ باملاء.
 .2الرتبة  ..............ال ت�سمح مبرور املاء خاللها ب�سهولة .

ب� .أجب عن الأ�سئلة التالية :

1.1اذكر �أوجه الإختالف بني �أنواع الرتبة .
2.2ماهي العنا�رص املغذية للنبات والتي توجد يف الرتبة .
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تقومي عام :
عرف الرتبة.
ّ 1.1

2.2اذكر ثالثة �أنواع من ال�صخور.
3.3اذكر ثالثة عوامل ت�ؤدي اىل تفتيت ال�صخور.

4.4اكمل كل عبارة من العبارات الآتية:
�أ /ي�ستخرج خام ............والغاز..................من ال�صخور.
ب /ي�ستخرج املعدنان النفي�سان.........و............من ال�صخور.
ج/توفر الرتبة للنبات املغذيات ........وت�ساعد على تثبيته وامت�صا�ص
 ...........و............
د /يعترب  ....................من �أكرث املركبات املوجودة يف ال�صخور
النارية .
و /تعترب عنا�رص  ............و .................و................
�أهم املغذيات املعدنية للنباتات.
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مت بحمد اهلل
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