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الرمز البريدي  ،CB28BSالمملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جز ًءا من الجامعة.

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة ،سع ًيا

وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز
العالمية.
© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر ،ويخضع لالستثناء التشريعي
المسموح به قانونًا وألحكام التراخيص ذات الصلة.
ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

الطبعة التجريبية 2018م
ُطبعت في سلطنة ُعمان

تمت مواءمتها من كتاب النشاط  -العلوم للصف السادس  -من سلسلة
هذه نسخة َّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة األساسية للمؤلفين فيونا باكستر وليز ديلي.

تمت مواءمة هذا الكتاب بنا ًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة
جامعة كامبريدج رقم .2017 /45

ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه تو ُّفر أو دقة المواقع اإللكترونية
المستخدمة في هذا الكتاب ،وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق
ومالئم ،أو أنه سيبقى كذلك.

تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم  2017 / 370واللجان المنبثقة عنه
جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة
لوزارة التربية والتعليم
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تقديم

الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين .وبعد ،،،
انطال ًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه
الله ورعاه  -بضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات
المستقبلية ،ومراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه ،حرصت وزارة التربية والتعليم على
تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية،
وتطلعاته المستقبلية ،ولتتواكب مع المستجدات العالمية في اقتصاد المعرفة ،والعلوم الحياتية
المختلفة ،بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة
للسلطنة.
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكونًا أساس ًّيا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة
مستمرة وتطوير شامل في نواحيها المختلفة؛ بد ًءا من المقررات الدراسية ،وطرائق التدريس،
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة ،ولتتوافق مع
فلسفته وأهدافه.
كبيرا يتالءم مع مستجدات التطور
وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتما ًما ً
العلمي والتكنولوجي والمعرفي ،ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛
اتسا ًقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس
هاتين المادتين وفق المعايير الدولية؛ من أجل تنمية مهارات البحث والتقصي واالستنتاج لدى
الطالب ،وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة ،وتطوير قدراتهم التنافسية في المسابقات
العلمية والمعرفية ،وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
إن هذا الكتاب بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محق ًقا ألهداف التعليم
وموائما للبيئة العمانية ،والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشطة وصور
في السلطنة،
ً
ورسومات ،وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب باإلضافة إلى غيره من المصادر
المختلفة.
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح ،ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة
صاحب الجاللة السلطان المعظم ،حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د .مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

12/9/18 6:42 PM
1/26/19 8:13 AM

Book 6AB.indb 7
Book 46.indd 7

8 6:42 PM

Book 46.indd 8

1/26/19 8:13 AM

المقدمة
تم�ت مواءم�ة كتاب النش�اط في م�ادة ال ُعلوم

•تشجيع الطالب على تطبيق معرفتهم في

األساس�ية .وتقدم هذه السلسلة طريق ًة ممتع ًة

تعميق الفهم لديهم.

وفق إطار منهاج العلوم من كامبريدج للمرحلة

وسهل ًة ومرن ًة لتعلم المادة وتوفر الدعم الذي
يحتاجه كل من الطالب والمعلم .وتماش ًيا مع

أه�داف المنهاج نفس�ه ،فهي تش�جع الطالب

على التفاعل مع المحت�وى ،وتطوير مهارات

مواقف جديدة ،األمر الذي يساعد على

•تش�جيع الطالب على ممارس�ة اس�تخدام
اللغة العلمية.

•تطوير مهارات االستقصاء العلمي كالقيام
بالمقارنات والتنبؤ بالنتائج.

االس�تقصاء العلم�ي ،إل�ى جان�ب المعرف�ة تج�دون كذلك إجابات كافة األس�ئلة الواردة

العلمية.

في هذا الكتاب في دليل المعلم لهذا الصف.

الطالب لهذا الصف.

ت�وج�يه�ات مكثف�ة ح��ول الموض�وع�ات

لقد تم تصميم كتاب النشاط ليواكب كتاب باإلضاف�ة إل�ى ذل�ك ،يتضم�ن دلي�ل المعلم
أف�كارا للتدري�س ،ومالحظ�ات
تج�دون ف�ي ه�ذا الكت�اب صفح�ات مف�ردة المختلف�ة،
ً

تتضمن أنشطة تطبيقية لألفكار المطروحة في توجيهية حول كافة األنشطة المقدمة في كتاب

كت�اب الطال�ب ،يس�تكملها الطالب بواس�طة الطال�ب .تج�دون أيض�ا تش�كيلة واس�عة من
الكتاب�ة ،إما منفر ًدا أو ضمن مجموعات ثنائية أوراق المص�ادر وأوراق العم�ل الت�ي توف�ر

أو أكبر .وتتنوع األنشطة فتشمل أنما ًطا عديدة أنشطة وتمارين إضافية ،وهي نفسها الموجودة

تس�اعد عل�ى ضم�ان ج�ذب انتب�اه الط�الب فى دليل المعلم.
وتتالءم واألهداف التعليمية المختلفة.

إن األهداف األساسية لهذا الكتاب هي:

نتمنى لكم االستمتاع بهذه السلسلة.

•دعم المعرفة العلمية المطروحة في كتاب
الطالب

المقدمة
1/26/19
12/9/18 8:13
6:42AM
PM
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مفردات مفيدة
التأثير

الطري�قة التي م�ن خ�اللها يتس�بب األف�راد أو األح�داث أو األفع�ال ف�ي تغيير

شيء ما.

ال يمكننا رؤية القوى ،ولكن يمكننا أن نشعر بتأثيرها.
الدليل

عالمات أو إشارات تؤكد وجود األشياء أو صحتها.
كان ارتعاش رجل الضفدع دلي ً
ال على سريان التيار الكهربائي خاللها.

العامل

شيء يؤثر على األشياء األخرى.
ُيعد الضوء عام ً
ال رئيس ًيا في عملية البناء الضوئي.

يتحقق

يتأكد من صحة األشياء.
يج��ب التحقق من ضبط مؤش�ر الميزان الزنبركي عن�د الصفر قبل وضع الجس�م
المراد وزن�ه.

يحدد

يميز شي ًئا ما في إحدى الصور أو وص ًفا ويت ََمكن من تسميته.
استطاع وليد أن يحدد مكونات الدائرة الكهربائية في المخطط.

مفردات مفيدة
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يختبر

يجرب شي ًئا ما للتأكد من أنه يعمل.
وص�لت م�زون الغالي��ة الكهربائي�ة ب�المقبس الختبـارهـا والت�أك�د م�ن أن�ها
ّ
ت�عمل.

يخطط

يفكر في كيفية فعل شيء ما والتحدث عن ذلك قبل تنفيذه.
وضع خالد خطة تضمنت جمع المكونات المطلوبة لالستقصاء.

يسجل
ّ

يدون أمثلة على هيئة كلمات مفردة دون استخدام جمل كاملة.
ّ
سجل أحمد قائمة باألجهزة الكهربائية الموجودة بمنزله.

يعيد ترتيب

يغ ّير ترتيب األشياء.
قررت سناء إعادة ترتيب مكونات المصباح.

يفصل

يجزئ أو يقسم شي ًئا ما إلى جزءين مختلفين.
عند فصل نهايات األسالك عن بعضها البعض ،ينطفئ المصباح.

يقارن

يفحص شيئين أو أكثر لمعرفة أوجه التشابه واالختالف بينهما.
ق�ارن معاذ بي��ن ق�راءتي المي��زان الزنب�ركي ومي��زان قياس الكت�ل�ة لمالحظ�ة
الفارق.

12
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يقترح

يطرح فكرة لعمل شيء ما.
اقترح سالم طريق ًة لتقليل احتكاك قطعة الخشب بجميع األسطح.

يقرر

يتخذ إجراء وف ًقا للمعلومات المتاحة.
اختبر مازن المواد ليقرر ما إذا كانت موصلة للكهرباء أم عازلة للكهرباء.

يكرر

يعيد قول أو فعل شيء ما.
يلزم الطالب تكرار القياسات للتأكد من دقتها.

يؤ ّثر

تغييرا.
يفعل شي ًئا ُيحدث ً
يؤ ِّثر تغيير عدد الخاليا في كفاءة عمل مكونات الدائرة الكهربائية

مفردات مفيدة
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4

القوى والحركة

تمرين 1-4

ُ
الكتلة والوزن

ستحدِّ د في هذا التمرين:
 1أ.

المستخدَ مة لقياس الكُتلة؟
ما األداة ُ

ب .ما وحدة قياس الكُتلة؟
 2أ.

المستخدَ مة لقياس الوزن؟
ما األداة ُ

ب .ما وحدة قياس الوزن؟
 3قاس طالب الصف السادس الكُتلة والوزن لعدد من األشياء .أكمل جدول النتائج الخاص
ٍ
بهما .تذكَّر أن تكتب الوحدات القياسية الصحيحة ِّ
قياس.
لكل
الشيء
طوبة

الكُتلة
1

رزمة كتب

قطع صغيرة

كيس أسمنت

14

الوزن
25

52
400
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 4أ.

ٍ
ٍ
زنبركي .اقرأ القياسات
ميزان
مختلفة باستخدام
قاس طالب الصف السادس أوزان أجسا ٍم
ٍّ
الزنبركي أدناه وسجلها.
على الميزان
ِّ

ب .اكتب قائم ًة باألجسام حسب ترتيب وزنها .ابدأ بالجسم األقل وزنًا.
ٍ
زنبركي ،فهل سيعطي هذا اإلجراء قراءة دقيقة لوزن الجسم؟
ميزان
جسما مع َّل ًقا في
 5إذا سحبت
ٍّ
ً
سواء كانت اإلجابة نعم أم ال.
اذكر السبب
ٌ

 4القوى والحركة
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تمرين 2-4

كيف تعمل القوى؟

ستستخدم في هذا التمرين ما تعرفه عن مخ َّططات القوى.
أسهما لتحديد اتجاه القوى التي تظهر في ِّ
كل من الرسومات اآلتية.
 1ارسم
ً
أسهما بنفس الطول إذا كانت القوى متساوية.
استخدم
ً

القوة األكبر.
استخدم
أسهما مختلفة الطول إلظهار َّ
ً

(ب)
(أ)

(ج)

(د)
(ه�)

أي الرسومات تكون فيها القوى متساوية المقدار؟
 2أ ُّ .
أي الرسومات تكون فيها القوى مختلفة المقدار؟
بُّ .

16
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تمرين 3-4

القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة

ستتعرف في هذا التمرين على القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة.
وضع خ ًطا أسفل
انظر إلى الرسم َ
الكلمات الصحيحة لتصبح ُّ
كل
معلومة صحيح ًة.
 1القوى الموضحة هي قوى (دفعٍ/سحب).

الفريق ()1

الفريق ()2

 2القوى الموضحة هي قوى (متوازية/متعاكسة).
ٍ
متساوية).
 3القوى (متساوي ٌة/غير
ٍ
متوازنة) مع بعضها.
 4القوى (متوازن ٌة/غير
 5تسحب القوى األكبر باتجاه (اليمين/اليسار).

 6تسحب القوى األصغر باتجاه (اليمين/اليسار).
 7تتجه الحركة نحو (اليمين/اليسار).

8
ارسم مخ َّط ًطا يوضح القوى الموجودة في الصورة أعاله.
ُ

 4القوى والحركة
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تمرين 4-4

تاأثيرات القوى

ستراجع في هذا التمرين ما تع َّلمته حول تأثيرات القوى.
الموضحة في ِّ
َّ
كل من الرسومات اآلتية.
 1اكتب كيف تؤ ِّثر القوى على األجسام
أ.

ب.

ج.

د.

2
أي الرسومات الموضحة أعاله تكون فيها القوى:
ِّ
أ .متوازن ًة

ب .غير متوازنة

18

 4القوى والحركة

12/9/18 6:42 PM

Book 6AB.indb 18

1/26/19 8:13 AM

Book 46.indd 18

18 6:42 PM

تمرين 5-4

القوى والطاقة

سوف تستذكر في هذا التمرين ما تعلمته حول القوى والطاقة.
 1يستخدم محمود دراجته الهوائية لكي يصل إلى مدرسته.
أ.

الدراجة؟
ما َّ
القوة التي يؤثر بها على َّ

الدراجة؟
ب .ما تأثير َّ
القوة على َّ

سواء كانت اإلجابة نعم أم ال.
أي شغل؟ اذكر السبب
ج .هل تم بذل ِّ
ٌ

 2تع َّطلت سيارة سالم.

تتحرك.
وقد حاول دفع السيارة ولكنَّها لم َّ
أ.

القوة التي أثر بها على الس َّيارة؟
ما َّ

أي شغل على الس َّيارة؟ اذكر السبب سواء كانت اإلجابة نعم أم ال.
ب .هل تم بذل ِّ

ج .لماذا شعر سالم بالتعب؟

 4القوى والحركة
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 3أي الصورتين «أ» أو «ب» ِّ
توضح أنَّه تم بذل شغل أكثر؟ اذكر السبب.

(أ)

(ب)

 4أطلق يوسف طائر ًة ورق َّي ًة في السماء.

أ .من أين حصلت الطائرة الورقية على الطاقة الالزمة
للطيران؟

ب .ماذا سيحدث إذا تو َّقف هبوب الرياح فجأة؟
ج .في اعتقادك لماذا تصنع الطائرات الورقية من مواد خفيفة جدً ا؟

20
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تمرين 6-4

االحتكاك

ستفكِّر في هذا التمرين في الحاالت التي يكون فيها االحتكاك مفيدً ا والحاالت التي يكون فيها
االحتكاك غير ٍ
مفيد.
كل ٍ
 1حدِّ د في ِّ
حالة ما إذا كان االحتكاك مفيدً ا أم يم ِّثل مشكل ًة.
الموقف

تستخدم سيارة المكابح وتبطئ سرعتها.

مفيد

مشكلة

تتلف الجوارب.

يصبح سن قلم الرصاص غير مدبب.
تصاب بنتوء بسبب حذائك.

تتوقف الكرة عن الدحرجة بعد ركلها.

تصبح المالبس نظيفة عند فركها بالصابون.

ٍ
 2اكتب «صح» أم «خطأ» أمام ِّ
جملة.
كل

بتحرك األجسام بسهولة عند تالمسها________________ .
أ  .يسمح االحتكاك ُّ
ب .ال يؤدي االحتكاك إلى تحرك األجسام_________________________ .

تحركها__________________ .
ج .يمنع االحتكاك انزالق األجسام بعيدً ا أثناء ُّ
د.

نولد احتكاكًا أكبر إذا قمنا بفرك األشياء م ًعا برفق بدالً من فركها بشدَّ ة_______ .
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 3اقرأ القصة وأجب عن األسئلة.

شعرت ياسمين بالبرد لذلك دلكت يديها م ًعا لتدفئتهما ،ولكن
كثيرا؛ لذا فقد أحضرت عود ٍ
ثقاب لتشعل النار.
لم يساعد هذا ً
ذهبت ياسمين إلى الخارج لتحضر بعض الخشب إلشعال
النار .انزلقت وسقطت على األرض الرطبة المبتلة الزلقة.
راودتها فكرة؛ «كان يجب علي أن أخبر أخي بأن يلقي بعض
الرمال على الطريق الممتد إلى مخزن الحطب» .عندما عادت إلى الداخل دفعت ياسمين بيض ًة عبر
الطاولة بطريق الخطأ فتدحرجت البيضة بعيدً ا وتو َّقفت تما ًما عند حافة الطاولة ،ولكنها لم تسقط.
فكَّرت ياسمين «هذا من حسن حظي».
أ.

كل ٍ
حدِّ د أمثلة على االحتكاك وردت في القصة .اذكر ما إذا كان ُّ
مثال على االحتكاك
مفيدً ا أم يعدُّ مشكل ًة.

يضع أخوها الرمل على الطريق الرطبة المبتلة الزلقة؟
ب .لماذا أرادت ياسمين أن َ

ج .لماذا لم تسقط البيضة من على الطاولة؟

22
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تمرين 7-4

ا�صتق�صاء االحتكاك

في هذا التمرين ستلقي نظر ًة على بعض نتائج استقصاء ما.
بي مائل مغ َّطى بموا َّد
قاست فاطمة وعبير المسافة التي انزلقت بها قطعة خشبية على َل ْو ٍح َخ َش ٍّ
ٍ
توصلتا إليها.
مختلفة .فيما يلي النتائج التي َّ
بي
المواد التي تغطي سطح ال َل ْوح الخَ َش ّ

مقوى
ورق َّ

المسافة التي قطعتها قطعة الخشب ()cm

بالستيك شفاف للتغليف
ورق صنفرة

منديل ورقي

 1أ.

75
120
25
50

ما السطح الذي نتج عنه احتكاكًا أكبر؟

ب .كيف عرفت ذلك؟
ج .لماذا نتج عن هذا السطح احتكاكًا أكبر؟
 2أ.

ما السطح الذي نتج عنه احتكاكًا أقل؟

ب .كيف عرفت ذلك؟
ج .لماذا نتج عن هذا السطح االحتكاك األقل؟
 3اقترح طريق ًة لتقليل احتكاك قطعة الخشب على جميع األسطح.
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تمرين 8-4

مقاومة الهواء

ستفكِّر في هذا التمرين في مقاومة الهواء ومظ َّلة الهبوط.
يعرض الرسم شخصين يقفزان بمظلتي هبوط.
أ

 1أ.

ب

ما مظ َّلة الهبوط التي ستسقط أسرع؟

ب .فسر إجابتك في (أ).

ووضح اتِّجاه عمل ِّ
2
سم القوى التي تؤ ِّثر على مظ َّلة الهبوط ِّ
قو ٍة.
كل َّ
ِّ

 3هل تعتقد أن مظ َّلة الهبوط تسقط أسرع كلما زاد الوزن؟ كيف يمكنك اختبار فكرتك؟

24
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 4عند بدء إطالق الصواريخ في الفضاء ،تحتاج الصواريخ إلى الهروب من جاذبية األرض؛
لذلك تستعين ٍ
قوة الدفع للقيام بذلك.
ُسمى َّ
َّ
بقوة ت َّ

أ.

سم القوى التي تؤ ِّثر على الصاروخ في الرسم.
ِّ

القوة التي تدفع الصاروخ ألعلى؟
ب .ما َّ

القوة التي تسحب الصاروخ باتجاه األرض؟
ج .ما َّ
د.

يتحرك الصاروخ ألعلى ،هل تكون القوى متوازنة أم ال؟ اشرح إجابتك.
عندما َّ

 4القوى والحركة

Book 6AB

12/9/18 6:42 PM
1/26/19 8:13 AM

25
Book 6AB.indb 25
Book 46.indd 25

المراجعة ال ُلغو َّية
ُ
يتح َّقق هذا التمرين من مدى استيعابك للمصطلحات العلم َّية

المستخدَ مة في هذه الوحدة.
ُ

اختر من بين الكلمات الموجودة في منطاد الهواء الكلمات

المطابقة للمعاني الواردة أدناه.

الوزن

مقاومة الهواء

الشغل
التشحيم
مساحة السطح
االحتكا
ك
قوى المتوازنة
ال
جاذبية
ال نيوتن
الكتلة

 1مقدار المادة في جسمٍ ،وتقاس بوحدة كيلوغرام (.)kg
القوة التي تسحب األجسام باتجاه األرض.
 2مقدار َّ
3
القوة التي تسحب األجسام باتجاه األرض.
َّ
المستخدَ مة لقياس القوة.
 4الوحدة ُ

قوتان متساويتان في المقدار تؤ ِّثران على جس ٍم في اتِّجاهين متعاكسين.
َّ 5
قو ٌة إلى تحريك جسمٍ.
 6الطاقة التي يتم نقلها عندما تؤ ِّدي َّ
7
القوة التي تؤ ِّدي إلى إبطاء حركة األشياء.
َّ
8

المتحركـة للسـخونة الشـديدة.
عندمـا تسـتخدم الزيـت لمنـع تعـرض أجـزاء اآللـة
ِّ

 9مقاس الجزء الخارجي لشيء ما.

10
المتحركة.
القوة الناتجة عن دفع الهواء عكس اتِّجاه حركة األجسام
َّ
ِّ

26
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5

الموا ُّد المو�صلة والموا ُّد العازلة
للكهرباء
ما الموا ُّد المو�صلة للكهرباء؟

تمرين 1-5

ستراجع في هذا التمرين ما تع َّلمته حول الموا ُّد الموصلة والموا ُّد العازلة للكهرباء.
1

2

8

3

10

4
5

6
7
9

 1ما الفرق بين المادة الموصلة للكهرباء والمادة العازلة للكهرباء؟

 5الموا ّد الموصلة والموا ّد العازلة للكهرباء
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 2حدِّ د األشياء من (  1إلى  ) 10في الصورة ،واكتب إجاباتك في العمود األول من الجدول.
حدِّ د المادة المصنوع منها األشياء (مثال :المعدن ،الخشب) ،واكتب إجاباتك في العمود الثاني

من الجدول.

ٍ
حدِّ د ما إذا كانت ٌّ
عالمة
كل مادة موصلة للكهرباء أم عازلة للكهرباءَ .س ِّجل إجاباتك بوضع
(✓) في العمود الثالث أو الرابع من الجدول.
الشيء

المادة المصنوع منها

موصلة
للكهرباء

عازلة
للكهرباء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28
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5

الموا ُّد المو�صلة والموا ُّد العازلة
هل الماء يو�صل الكهرباء؟
تمرين 2-5
للكهرباء
في هذا التمرين ،ستراجع وتطبق ما تع َّلمته حول الماء وتوصيل الكهرباء.

الماء النقي؟ما الموا ُّد المو�صلة للكهرباء؟
تمرين 1-5
 1ما

ستراجع في هذا التمرين ما تع َّلمته حول الموا ُّد الموصلة والموا ُّد العازلة للكهرباء.
الصنبور عن الماء النقي؟
 12كيف يختلف ماء
2

8

3

10

4 3لماذا تعد أجسام اإلنسان والحيوان والنبات موصلة للكهرباء؟
5

6
7

4
ارسم لوحة تضعها في مطبخ أحد المطاعم لتحذير العمال من عدم وضع أيديهم المب َّللة مطل ًقا
ُ
9

بجوار المواقد واألجهزة الكهربائية.

 1ما الفرق بين المادة الموصلة للكهرباء والمادة العازلة للكهرباء؟

 5الموا ّد الموصلة والموا ّد العازلة للكهرباء
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تمرين 3-5

هل المعادن المختلفة تو�صل الكهرباء بنف�س الكفاءة؟

في هذا التمرين ،ستط ِّبق ما تعرفه عن مدى قدرة المعادن المختلفة على توصيل الكهرباء.
للتعرف على مدى قدرتها على توصيل الكهرباء .في
انتهى الصلت وأحمد من اختبار بعض المعادن ُّ

توصال إليها.
الجدول أدناه النتائج التي َّ
المعدن

األلومنيوم

شدة الت َّيار الكهربائي ()A
8.2

الفوالذ المقاوم للصدأ

5.1

النحاس األصفر

8.3

الفوالذ

6.1

الفضة

8.0

الذهب

8.5

النحاس

8.2

 1ما المعادن الثالثة التي تعتبر سبائك؟

2

أ .ما المعادن الخمسة المناسبة لصنع األسالك الكهربائ َّية؟
ب .كيف عرفت ذلك؟

 3ما المعدن الذي يتم استخدامه عاد ًة في صنع األسالك الكهربائ َّية؟
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 4لماذا لم يتم استخدام المعادن األخرى التي ذكرتها في السؤال  2في صنع األسالك الكهربائية؟

 5مثل النتائج بيان ًيا باألعمدة باستخدام المحاور الموضحة .حدِّ د عنوانًا للتمثيل البياني.
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شدة التيار
الكهربائي
()A

6
5

المعادن
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تمرين 4-5

اختيار المواد المنا�صبة للأجهزة الكهربائ َّية

ستس�تعين في هذا التمري�ن بما تعرفه عن اختي�ار الموا ِّد
المناسبة لألجهزة الكهربائ َّية.
 1أ.

ٍ
الكهربائي
أجـزاء مـن المصبـاح
اذكـر ثالثة
ّ

مصنوع ًة من موا َّد موصلة للكهرباء .بالنسـبة
ٍ
ِّ
جـزء ،اذكـر لمـاذا يجـب أن يوصـل
لـكل
بالكهرباء لكي يعمل المصباح الكهربائي.

زجاج
فتيلة
سلك
معدني داعم

طرف معدني
قاعدة من السيراميك

ب .ماذا يحدث للفتيلة عندما تسري الكهرباء خاللها؟
 2أ.

لماذا تُصنَع القاعدة من السيراميك؟

موصل للكهرباء أم ٌ
ٌ
عازل للكهرباء؟
ب .هل السيراميك
 3اذكر سببين الستخدام الزجاج في صناعة المصباح الكهربائي.
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كهربائي بآخر جديد
 4فيما يلي أربع خطوات ،من أ إلى د ،يجب عليك اتباعها الستبدال مصباح
ّ
ٍ
بأمان.

ترتيب الخطوات التالية غير صحيحٍ  .أعد ترتيبها بحيث تصبح بالترتيب الصحيح.
أ.

فك مصباح اإلضاءة القديم.

ب .االنتظار حتى يبرد المصباح.
ج .قطع الكهرباء.
د.

لف مصباح اإلضاءة الجديد وتثبيته.

5

ٍ
لصدمة كهربائ َّي ٍة!
تعرض االبن
طلبت األم من ابنها أن يصلح المكواة؛ ألنها ال تعملَّ .

ما الذي نسي االبن أن يفعله كما يتضح من الرسم؟
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تمرين 6-5

تغيير مكونات الدائرة الكهربائية

المكونات في دائرة كهربائ َّية الختيار اإلجابات
ستستعين في هذا التمرين بمعرفتك بتغيير عدد
ِّ
الصحيحة على األسئلة.

َضع دائر ًة حول رمز اإلجابة الصحيحة من البدائل (أ)( ،ب)( ،ج) في األسئلة التال ّية من ( 1إلى .)5
ٍ
دائرة كهربائ َّي ٍة يكون المصباح أو المصابيح أكثر سطو ًعا؟
أي
 1في ِّ
ٍ
ٍ
واحدة.
واحد وخل َّي ٍة
أ .دائرة كهربائ َّية بمصباحٍ
ٍ
واحد وخليتين.
ب .دائرة كهربائ َّية بمصباحٍ
ٍ
ٍ
واحدة.
وخلية
ج .دائرة كهربائ َّية بمصباحين

ٍ
ٍ
واحدة؟
خلية
 2لماذا يكون المصباح أكثر سطو ًعا عندما يتم تشغيله بخليتين بدالً من
أ.

ألن سريان الكهرباء في الدائرة الكهربائ َّية يكون أقل.
َّ

ألن سريان الكهرباء في الدائرة الكهربائ َّية هو نفسه.
بَّ .

ألن سريان الكهرباء في الدائرة الكهربائ َّية يكون أكبر.
ج.
َّ

ٍ
دائرة كهربائ َّي ٍة.
وصل جمال مصباحين وخليتين في
ّ
3
كيف يستطيع أن يجعل إضاءة المصباحين أكثر خفوتًا (دون إيقاف التشغيل)؟
أ.

استخدام جزء من السلك بدالً من إحدى الخاليا .

ب .استخدام الفلين بدالً من إحدى الخاليا.
ج .استخدام ٍ
جزء من السلك بدالً من أحد المصابيح.

ٍ
ٍ
واحد وثالث خاليا .أضاء المصباح لحظ ًة ثم
 4قامت مريم بإنشاء
دائرة كهربائ َّي ٍة مغلقة بمصباحٍ
انطفأ .ما السبب؟

أ.

ٍ
كافية في الدائرة الكهربائ َّية.
عدم سريان كهرباء

ب .سريان الكثير من الكهرباء عبر المصباح.
ج .ال توجد كهرباء بالخاليا.
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ٍ
دائرة كهربائ َّي ٍة تكون المصابيح أكثر سطو ًعا؟
أي
 5في ِّ

(أ)

(ب)

(ج)

في السؤالين  6و  ، 7ارسم دوائر كهربائ َّي ٍة باستخدام رموز الدائرة الكهربائ َّية.

6
كونها جمال في السؤال (.)3
ارسم مخ َّطط الدائرة الكهربائ َّية التي ّ
ُ

7
كونتها مريم في السؤال (.)4
ارسم مخ َّطط الدائرة الكهربائ َّية لدائرة التي ّ
ُ
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تمرين 7-5

مختلفة اإلى الدائرة الكهربائية
نات
اإ�صافة ِّ
ٍ
مكو ٍ

ٍ
ٍ
ستستعين في هذا التمرين بمعرفتك بإضافة مكو ٍ
دائرة كهربائ َّية.
مختلفة إلى
نات
ِّ
ٍ
دائرة كهربائ َّية مع طن ٍ
َّان
 1تريد سلمى وعلياء تركيب
كهربائي بجهد (.)3V
ٍّ
المكونات التي ستحتاج الفتاتان إليها.
اكتب
ِّ

2
ارسم مخ َّطط الدائرة الكهربائ َّية.
ُ

الكهربائي أعلى؟
 3كيف يمكن أن تجعل الفتاتان صوت الطنَّان
ِّ
الكهربائي .ما التغييرات التي
 4ترغب الفتاتان في استخدام جرس جهده ( )6Vبدالً من الطنَّان
ِّ
تحتاجان إليها لتركيب الدائرة الكهربائ َّية؟

5
ارسم مخ َّطط الدائرة الكهربائ َّية التي تم تركيبها في السؤال .4
ُ
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تمرين 9-5

تطوير بطار َّية فولتا

ٍ
بأبحاث من
س�تتعرف م�ن خالل هذا التمرين على العالم البريطاني جون داني�ال ،وهو عالم آخر قام
َّ
أجل تطوير البطار َّيات.

اقرأ الفقرة اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليها.
طور العالم جون
ال يعتبر عمود فولتا مناس ًبا إلنتاج الت َّيار الكهربائي لفترة طويلة .في عام 1820مَّ ،
ٍ
تكونت خليته من وعاء مسامي به قطب من النحاس في األسفل ،وفي
دانيال خلية تستمر لفترة أطولَّ .
األعلى يوجد قطب من الخارصين .استخدم محلولين مختلفين موصلين للكهرباء ،وهما كبريتات
ٍ
مكان
النحاس وكبريتات الخارصين .وهذا يعني أنَّه يمكن استخدام خليته فقط لألشياء الثابتة في
ٍ
واحد .وقد تم استخدام خلية دانيال لتشغيل الهواتف وأجراس األبواب على مدار  100عا ٍم.
 1اذكر األفكار اإلبداعية التي استخدمها دانيال لتطوير عمود فولتا.

 2كيف كانت خلية دانيال تطوير ًا لبطار َّية فولتا؟

 3ما عيوب خلية دانيال؟
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ورقة العمل 1-4
كيف �صرح نيوتن الجاذبية االأر�صية؟

االسم:

التاريخ:

قوة
اق�رأ كيف ق�ادت مالحظ�ات إس�حاق نيوتن إلى فه�م َّ
الجاذبية األرضية وشرحها.
كان إس�حاق نيوتن يجلس أس�فل ش�جرة ت َّفاح حين الحظ
س�قوط ت َّفاحة على األرض .دفعه هذا إلى البدء في التفكير
ٍ
ٍ
مستمر إلى أسفل .جاءته
بش�كل
في سبب سقوط األجسام
قوة جذبت األجسام نحو األرض،
فكرة أنه ال بد من وجود َّ
القوة اسم الجاذبية األرضية.
وقد أطلق على هذه َّ
وق�د أمع�ن نيوتن التفكير ف�ي الجاذبية األرضي�ة والت َّفاحة.
القوة التي أ َّثرت في الت َّفاحة ذات
وتس�اءل ما إذا كانت نفس َّ
ٍ
تأثير على القمر .ثم تس�اءل لو كانت ذات تأثير على القمر،
فلماذا سقطت الت ّفاحة على األرض ولم يسقط القمر؟

بالقوة التي جعلت الت َّفاحة
القوة الالزمة ليظل القمر يدور حول األرض ،ثم قارنها َّ
قام نيوتن بحس�اب َّ
وقوة جاذبية األرض ليست ،قو ِّي ًة
تسقط إلى أسفل .وانتهى به المطاف إلى االستنتاج أن القمر بعيدا جدا َّ
بما يكفي لسحب القمر إلى أسفل .وبدالً من ذلك فإنها تبقي القمر في مسار(مدار) ،حول األرض.
( )1ما الدليل الذي دفع نيوتن إلى التفكير في وجود الجاذبية األرضية؟
( )2أ.

اشرح ما الجاذبية األرضية.

قوة الجاذبية األرضية؟
ب .ما الوحدة التي نستخدمها لقياس َّ
سابحا في الفضاء؟
فسر نيوتن عدم خروج القمر عن مداره
ً
( )3كيف َّ
التحدّ ي
لماذا في رأيك ال يسقط القمر على األرض؟
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ورقة العمل 3-4
تحديد القوى المتوازنة وغير المتوازنة

االسم:

قوتان تؤثران على الفتى.
هناك َّ

التاريخ:

القوة ( أ )؟
( )1ما َّ

القوة (ب)؟
( )2ما َّ

القوتان متوازنتان أم غير متوازنتين؟
( )3هل َّ

(أ)
(ب)

القوة (ب)؟
القوة ( أ ) أكبر من َّ
( )4ماذا قد يحدث إذا كانت َّ
القوة ( أ ) ؟
القوة (ب) أكبر من َّ
( )5ماذا قد يحدث إذا كانت َّ
( )6يجلس أب وإبنه على لعبة الميزان.
أ.

القوة التي تجذب األب إلى األرض؟
ما َّ

ب .هل يتأثر االبن بنفس قوة الجذب التي أثرت على األب؟
ج.

تبلغ كتلة األب ( )80kgوتبلغ كتلة االبن ( .)40kgكم يب�لغ وزن�هما بوحدة النيوتن ()N؟

د.

القوتين المؤثرتين على األب واالبن.
ارسم أسهم قوى إلظهار مقدار َّ

هـ .اشرح سبب عدم عمل لعبة الميزان كما نالحظ في الصورة أعاله.
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ورقة العمل 4-4
تاأثيرات القوى

التاريخ:

االسم:

ستدون مالحظات من نشاط  4-4وترسم مخ َّططات قوى.
في ورقة العمل هذه
ِّ

( )1أكمل الجدول بتدوين مالحظاتك من نشاط .4-4
القوة على الج�صم

تاأثير القوة

هل القوى متوازنة اأم غير متوازنة؟

كرة على طاولة
الدفع أو النفخ
االرتطام بجسم آخر
نقر الكرة باألصبع
ضغط

( )2ارسم مخ َّطط قوى لتوضيح تأثير كل قوة .اكتب عنوانًا لكل مخ َّطط.
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ورقة العمل 6-4
قيا�س االحتكاك

التاريخ:

االسم:

اس�تخدم القدم�اء المصر ّي�ون عج�الت لمس�اعدتهم ف�ي تحري�ك
كت�ل األحجار الضخمة لبن�اء األهرامات .في هذا النش�اط العملي،
مطلوب منك أن تقيس تأثير العجالت على االحتكاك.
ٌ
ِ
قص إلحداث ٍ
ثقب في أحد أوجه ُعلبة األحذية.
( )1استخدم الم ّ
( )2ام�أل علب�ة األحذية باألحج�ار أو الرمل إلى مس�توى دون الثقب
مباشرةً.
( )3ثبت الميزان الزنبركي في الثقب كما في الشكل.
ٍ
طاولة واسحبه إلى األمام.
( )4ضع العلبة على
أ  .هل تتحرك العلبة بسهولة؟
_________________________
ب .ما مقدار القوة بوحدة النيوتن ( )Nالالزمة لتحريك العلبة؟ اقرأ العدد الظاهر أمامك في
ودون قراءاتك في هذا الجدول.
الميزان
الزنبركي ِّ
ّ
ستحتاج إىل:
•• ُعلبة أحذية
••مخسة أقالم تلوين بالستيكية
••مقص
••ميزان زنربكي
••رمال أو أحجار
••صفحة من الورق مقوى

العوامل

مقدار القوة اللزمة لتحريك العلبة()N

علبة على سطح طاولة

المقوى
علبة على الورق
َّ
علبة بعجالت

ومزود بعجالت
المقوى
علبة على الورق
َّ
َّ

ٍ
المقوى واسحبه إلى األمام على سطح الطاولة.
ورقة من الورق
( )5ضع العلبة على
َّ
ِ
ودونها.
القوة التي بذلتها لتحريك العلبة إلى األمام ِّ
أ  .قس مقدار َّ
يتحرك على سطح الطاولة؟ اقترح سب ًبا
ب .هل تتحرك العلبة على الورق
َّ
المقوى أسهل مما َّ
لهذا.
( )6ضع أقالم التلوين البالستيكية تحت العلبة لتشكل بذلك عجالت .قوم بتوزيع أقالم التلوين
بشكل متناسق تحت العلبة .اسحب العلبة نحو األمام على سطح المنضدة.
أ  .هل تتحرك العلبة بشكل أسهل بدون استخدام العجالت؟ اقترح سب ًبا لذلك.
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ورقة العمل 6-4

ب .ما مقدار القوة بوحدة النيوتن ( )Nالتي يجب أن تؤثر بها على العلبة لتتحرك؟ اقرأ العدد
ودون قراءاتك في الجدول.
الظاهر أمامك في الميزان
الزنبركي ِّ
ّ

المقوى واسحب العلبة إلى األمام على سطح الطاولة.
( )7ضع العلبة والعجالت على الورق
َّ
ِ
ودونها.
القوة التي بذلتها لتحريك العلبة إلى األمام ِّ
قس مقدار َّ
تتحرك على سطح الطاولة؟ اقترح سب ًبا لذلك.
هل تتحرك العلبة على الورق
َّ
المقوى أسهل مما َّ
ارسم تمثي ً
ال بيان ًيا باألعمدة لنتائجك.
( )8أُ .
ب .ما النمط الذي تالحظه في النتائج؟

( )9أ .م�ا ال�ذي يمك�ن أن تس�تنتجه فيم�ا
قوة
يتعل�ق كيفية تأثير العج�الت على َّ
االحتكاك؟

ٍ
عجالت على ٍ
لوح من
قوة أكبر أم أقل إذا استخدمت
ب .تنبأ بما إذا كنت ستحتاج إلى بذل َّ
البياني باألعمدة.
الزجاج .ارسم تنبؤك على التمثيل
ّ
ج.

اشرح سبب تنبؤك.
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ورقة العمل 7-4
أ�صطح مختلفة
مقارنة االحتكاك على ا
ٍ

التاريخ:

االسم:

ق�اس ح�ازم وخالد مدى المس�افة التي قطعتها س�يارتهما اللعبة على أس�طح مختلف�ة .وتوصال إلى
النتائج اآلتية.
الم�صافة التي تحركتها ال�صيارة ()cm
ال�صطح

االختبار 1

االختبار 2

االختبار

العشب

11

10

9

19

21

20

12

14

13

15

18

18

قطران (قار) رطِب
رمل

أسمنت

المتو�صط

كرر حازم وخالد قياساتهما؟
( )1لماذا َّ

( )2احسب متوسط المسافة التي قطعتها الس َّيارة على كل سطح واكتبه في الجدول.
ارس�م تمثي� ً
ال بيان ًي�ا باألعم�دة
( )3أ.
ُ
للنتائج.
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ورقة العمل 7-4

ٍ
ٍ
لمسافة أبعد؟ اقترح سب ًبا لهذا.
سطح تحركت الس ّيارة
أي
ب .على ّ

ج  .اقترح سب ًبا لعدم تحرك الس ّيارة لمسافة بعيدة على العشب.

( )4تنبأ بكيفية التأثير على النتائج إذا كان القطران (القار) الرطب جا ًفا .اشرح سبب ذلك.

ق ِّيم عمل زميلك باستخدام الجدول أدناه.
الخا�ص ِّية

نعم اأو ال

مناسب لتكرار القياسات؟
سبب
ٌ
هل تم ذكر ٌ

هل تم حساب متوسط المسافات بشكل صحيح؟

البياني باألعمدة باستخدام قلم رصاص ومسطرة؟
هل تم رسم التمثيل
ّ
هل ُرسمت المحاور بالطريقة الصحيحة؟

هل تمت تسمية المحاور وذكر الوحدات؟
هل يحتوي التمثيل البياني باألعمدة على عنوان مناسب؟
هل ارتفاع األعمدة صحيح؟

ٍ
لمسافة أبعد بشكل صحيح مع ذكر سبب؟
تحركت فيه السيارة
هل تم تحديد السطح الذي َّ

مناسب لحركة الس َّيارة على الحشائش؟
سبب
ٌ
هل ُذكر ٌ

ٍ
تفسير لتنيؤك؟
هل تم التنبؤ بكيفية تأثير القطران الجاف على النتائج مع ذكر

اآلن انظر في عملك أنت .هل تتفق مع تقييم زميلك؟ كيف يمكنك تحسين عملك؟
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ورقة العمل 8-4
ت�صميم مظ َّلة هبوط

التاريخ:

االسم:

في هذا النش�اط ستصمم وتصنع نموذج مظ َّلة هبوط يمكن استخدامه إلنزال المؤن الطبية بسالم في
منطقة نائية ال توجد بها طرق.
( )1ما المواد واألدوات التي ستستخدمها؟

ٍ
ببطء أم بسرعة إلى األرض؟ ولماذا؟
( )2أ .هل ستهبط المظ َّلة التي ستصنعها

ستصمم مظ َّلة الهبوط ليتح َّقق لك ذلك؟
ب .بناء على إجابتك في (أ) .كيف
ِّ

( )3أ .اصنع مظ َّلة الهبوط الخاصة بك واختبرها.
ب .سجل الزمن الذي استغرقته مظلة الهبوط لتصل إلى األرض.
ج .سجل الزمن الذي استغرقته َّ
مظالت الهبوط للمجموعات األخرى لتصل إلى األرض.
المجموعة

زمن هبوط المظلة على االأر�س ()sec

مجموعتنا
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ورقة العمل 8-4

أي َّ
مظالت الهبوط قدَّ مت أداء
( )4قارن بين نتائجك ونتائج المجموعات األخرى في صفكّ .
أفضل؟ كيف توصلت إلى ذلك؟

( )5ما الخصائص التي تو َّفرت في مظ َّلة الهبوط الناجحة؟

ق ِّيم عمل مجموعتك باستخدام الجدول أدناه.
ال�صمة

نعم اأو ال

هل تم اختيار المواد األدوات المناسبة واستخدامها؟
هل تم ذكر أسباب صحيحة لتحديد السرعة التي ينبغي أن تهبط بها المظ َّلة؟
هل يتمتع تصميم مظ ّلة الهبوط بالخصائص التي تجعلها تهبط بالسرعة الصحيحة؟
هل تم تدوين األزمنة التي استغرقتها َّ
مظالت الهبوط للمجموعات المختلفة للهبوط؟
هل تمت المقارنة بين نتائج المجموعات المختلفة؟
نجاحا؟
هل تم ذكر أسباب الختيار مظ ّلة الهبوط األكثر
ً
نجاحا؟
هل تم تحديد ميزات مظ َّلة الهبوط األكثر
ً

العلوم للصف السادس

Book 6AB

12/9/18 6:42 PM
1/26/19 8:14 AM

51
Book 6AB.indb 51
Book 46.indd 51

ورقة العمل الداعمة للن�صاط 1-5
مو�صلة للكهرباء اأم ال
اختبر المواد لمعرفة ما اإذا كانت
ِّ

التاريخ:

االسم:

استخدم الجدول اآلتي لتسجيل تنبؤاتك ونتائجك للنشاط .1-5
المادة

مو�صلة اأم مادة عازلة
التنبوؤ :مادة
ّ

مو�صلة اأم مادة عازلة
النتيجة :مادة
ّ

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8
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ورقة العمل  ( 1-5اأ )
المو�صلة للكهرباء والموا ُّد العازلة للكهرباء
الموا ُّد
ِّ

االسم:

هل سيضيء المصباح في الدوائر الكهربائية اآلتية؟

التاريخ:

اكتب «نعم» أو «ال» بجانب كل رسم.
(أ)

مفتاح معدين

(ب)
بطة بالستيكية

(ج)
فنجان من اخلزف

(د)
فلني

العلوم للصف السادس

Book 6AB

12/9/18 6:42 PM
1/26/19 8:14 AM

53
Book 6AB.indb 53
Book 46.indd 53

ورقة العمل (1-5ب)
ا�صنع اختبار كهربائي

التاريخ:

االسم:

اكتب أس�ماء البالد وعواصمها على بطاق�ة على النحو الموضح
المخ َّط َط .وضعنا بعض الدول الموج�ودة في الوطن العربي
ف�ي ُ
ولكن يمكنك استخدام دول مختلفة إذا أردت ذلك.
مرص

الرياض
بغداد

بريوت

القاهرة

سوريا

مسقط

••بطاقة صلبة (30 × 15)cm
•• 12مشبك ورق معدين
••خلية (1.5)V

••مصباح مثبت عىل حامل
••سلك توصيل بطول ( 3)mتقري ًبا،
وأدوات قطع األس�الك أو مقص،
وسكني حاد.

عُامن

العراق

ستحتاج إىل:

السعودية

دمشق

لبنان

اقطع س�تة أطوال من الس�لك وث ِّبت طر ًفا واحدً ا من كل سلك بمش�ابك الورق على النحو الموضح
في المخطط.
الرياض

مرص

بغداد

عُامن

بريوت

العراق

القاهرة

سوريا

مسقط

السعودية

دمشق

لبنان

المخ َّط َ
�ط األول.
ِّ
ك�ون دائ�رة باس�تخدام الخل ّي�ة ،والمصب�اح ،والس�لك على النح�و الموضح ف�ي ُ
ستستخدم األطراف الحرة من السلك لبدء اللعبة.
حرك األطراف الحرة من الس�لك
لب�دء اللعب�ة ،اطلب إلى زميلك إخبارك بعاصمة إحدى الدول .ثم ِّ
كي تالمس الدولة الموجودة على أحد جوانب البطاقة والعاصمة الموجودة على الجانب اآلخر .إذا
كانت اإلجابة صحيحة فسوف يضيء المصباح.
( )1لماذا لم يضىء المصباح إال عند استخدام اإلجابة الصحيحة؟
( )2لماذا استخدمت مشابك الورق المعدنية ولم تستخدم مشابك الورق البالستيك؟
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ورقة العمل الداعمة للن�صاط 3-5
اختبر المواد لمعرفة مدى جودة المعادن لتو�صيل الكهرباء

التاريخ:

االسم:

استخدم الجدول اآلتي لتسجيل تنبؤاتك ونتائجك للنشاط .3-5
المعدن

المو�صلة من
التنبوؤ :تقييم المادة
ّ
( 1االأ�صعف) اإلى ( 6االأف�صل)

قيا�س االأميتر اأو الملتميتر
بوحدة()A

المو�صلة ا�صتنادًا
تقييم المادة
ّ
اإلى النتائج من االأ�صعف ( )1اإلى
االأف�صل ()6

()1

()2

()3

()4

()5

()6
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ورقة العمل 3-5
المو�صلت الكهربائية والمواد العازلة
تحديد
ِّ

االسم:

التاريخ:

أكمل الجدول اآلتي.
الج�صم اأو المادة

اإذا و�صعت هذا الج�صم اأو هذه المادة في
دائرة كهربائ ّية ،فهل �صي�صيء الم�صباح؟

هل الج�صم اأو المادة ( مو�صل  /عازل )؟

(نعم/ال)

زر من البالستيك
كرة رخامية
ماء مالح
طباشير
زر من النحاس األصفر
مسمار حديد
قلم تلوين شمعي
ماء نقي
صينية خبز من األلومنيوم
مشط من البالستيك
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ورقة العمل 5-5
ار�صم دائرة كهربائ ّية با�صتخدام الرموز

االسم:

التاريخ:

إليك دائرة كهربائ ّية.

ارسم الدائرة الكهربائية باستخدام رموز الدائرة الكهربائية في المساحة أدناه.
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ورقة العمل (6-5اأ)
حدد الم�صكلة الموجودة بالدائرة الكهربائية

االسم:

التاريخ:

لماذا ال تعمل هذه الدوائر الكهربائية؟

الدائرة رقم 1

ال تعمل الدائرة رقم  1ألن

الدائرة رقم 2

الدائرة رقم 3

ال تعمل الدائرة رقم  2ألن
ال تعمل الدائرة رقم  3ألن
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ورقة العمل ( 6-5ب)
تغيير مكونات الدائرة الكهربائية

االسم:

التاريخ:

لديك ثالثة أزواج من الدوائر الكهربائية.ما الدائرة الكهربائية (أ) أم (ب) التي سيكون فيها المصباح
أكثر سطوعا في كل زوج ؟
 ( -1أ )

(ب)

 ( -2أ )

(ب)

 ( -3أ )

(ب)
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ورقة العمل (6-5
(8-5اأ)
الكهربائية
الم�صكلة
على الدائرة الكهربائية
بالدائرةوالرفيعة
الموجودةال�سميكة
أثير الأ�سالك
ا�ستق�ص تا
حدد ِ

التاريخ:

االسم:

عملي.
نشاط
هذا
هذه الدوائر الكهربائية؟
تعمل
لماذا ال
الماص��ة
 -1اقط�ع قط�عتي�ن م��ن
ّ
الب�الس�تي�كي�ة بن�ف�س ط��ول
رشيط الصق
البطاريات .وألصقهما ببعضهما
خلية
ماصة بالستيكية البع�ض بالخالي�ا عل�ى النح�و
الموضح التالي:
()1
ليف معدين

ليف معدين
ليف معدين

ملتصق

()2

()3

ملس

ماصة بالستيكية
•• ّ
••خليتني بجهد )(1.5 V
••مقص
••رشيط الصق
••ليف التنظيف املعدين
••مصباحني بجهد كهربائي )(1.5 V

 -2اسحب بعض الخيوط من قطعة ليف التنظيف المعدني .ولفها
بالطول بين يدي�ك (كما تفعل بالطين) لتصنع بكرة رفيعة من
الدائرة رقم 2
الخيوط لعمل خيط
الدائرة رقم  1األسالك .وكرر هذا األمر مع العديد من
الماصة البالستيكية مع ترك
أكثر ُس�مكًا .مرر األسالك خالل
ّ
األطراف مكشوفة على النحو الموضح في المخطط.

()3
رقم  1ألن
()4تعمل الدائرة
ال
مصباح

ستحتاج إىل:

مصباح

ملس

ال تعمل الدائرة رقم  2ألن

ليف معدين
ليف معدين
سميك
تعمل الدائرة رقم  3ألن رفيع
ال

 -3ألص�ق أح�د أط�راف الس�لك بالط�رف المس�طح (الط�رف
السالب) من الخل ّية على النحو الموضح في المخطط.
ِ
وأحكم
 -4لف الطرف اآلخر من كل ليف معدني حول مصباح
تثبيته باس�تخدام ش�ريط الص�ق .وال تترك الش�ريط الالصق
الدائرة رقم 3
المصباح.
يغطي قاعدة

 -5ض�ع الخليتي�ن بجان�ب
بعضهم�ا البع�ض ،م�ع
اإلمس�اك بالمصابي�ح
م�ن الج�زء الزجاج�ي،
المس قاعدة المصباح «بالنتوءات» الموجودة على
الطرف الموجب من البطارية على النحو الموضح.
األمن والسالمة:

ِ
أمس�ك المصابيح من الجزء
الزجاج�ي فقط .وال تلم�س قاعدة
نظرا
المص�ب�اح أو الليف المعدنيً ،
الرتفاع درجة حرارتها!

ٍ
بشكل أكثر سطو ًعا؟ اقترح سب ًبا لتوضيح ما ترى.
 -6أي المصباحين يضيء
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 -7بمجرد أن تالحظ الفرق ،اسحب المصابيح بعيدً ا عن أطراف البطارية .إذا تركتها لمدة طويلة
فقد تتسبب في احتراق المصباح وإضعاف الخل ّية.
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ورقة العمل ( 8-5ب)
ُ�صمك ال�صلك وال�صلمة

االسم:

التاريخ:

السلك األرفع أقل كلفة من السلك السميك ولذلك يميل الكهربائيون إلى استخدام األسالك األرفع
واألقصر كلما أمكن للحد من التكلفة.
عندما يتدفق الت ّيار الكهربائي خالل الس�لك ،يتحول جزء من الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية .إذا
س�محت للمزيد من الكهرباء بالتدفق خالل س�لك رفيع أو سلك قصير ،فسوف يسخن السلك وقد
يؤدي هذا األمر إلى اندالع الحريق .لذا يحرص الكهربائيون على اتخاذ االختيارات اآلمنة.
عند بناء منزل يس�تخدم الكهربائي أس�الك أرف�ع لدوائر اإلضاءة التي ال تحتاج إل�ى الكثير من الت ّيار
الكهربائ�ي .أما األجهزة المنزلية مث�ل التلفاز ،والمكواة الكهربائية ،والثالجة تحتاج إلى إمداد أقوى
من الكهرباء .ولهذا يس�تخدم الكهربائي في الدوائر الكهربائية أس�الك أكثر ُس�مكًا ذات مقاومة أقل
نظرا للحاجة إلى المزيد من الت ّيار الكهربائي.
ً
ينتج عن تآكل السلك في مكواة البخار بروز الجزء المعدني من خالل الغطاء البالستيكي.
( )1لماذا يجعل الغطاء البالستيكي المكواة آمنة لالستخدام؟
ظاهرا؟
( )2لماذا من الخطير استخدام المكواة عندما يكون الجزء المعدني
ً

( )3هل ستستخدم سلكًا سميكًا أم رفي ًعا عند استبدال السلك؟ اذكر السبب.

العلوم للصف السادس

Book
6AB
(5) works

12/9/18 6:42 PM
1/26/19 8:14 AM

61
Book 6AB.indb 61
Book 46.indd 61

ورقة العمل 9-5
البطاريات

التاريخ:

االسم:
ِ
استخدم الكلمات الموجودة في الصندوق إلكمال الجمل اآلتية.
البطاريات

الكهرباء

المعادن

الطاقة

( )1التفاع�الت الكيميائي�ة ف�ي

تعم�ل عل�ى توفير

( )2الحظ جلفاني

أرجل الضفدع وهذا ما جعله يعتقد أنها

لعمل الدوائر الكهربائية.

تنتج

( )3أثبت�ت تجارب فولتا أن
عبر

62

محلول

ارتعاش

.
موصل.
ّ

المختلفة تنت�ج الكهرباء التي تتدفق

العلوم للصف السادس
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