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كتاب النشاطالعلوم

العلوم 
٦كتاب النشاط

ن كتاب النشاط: يتضمَّ

تمريًنا واحًدا يرافق كل موضوع في كتاب الطالب.   •

تماريَن يمكن إنجازها في الصف أو كواجب منزلي.   •

مت لدعم الفهم وتعميقه عبر تطبيق المعرفة في مواقف جديدة.  تماريَن ُصمِّ  •

تماريَن تدريب على مهارات االستقصاء العلمي.  •

 إن سلسلة كامبريدج للمرحلة األساسية هي 

ت وفق اإلطار الخاص بمنهاج   سلسلة ممتعة ومرنة؛ ُأعدَّ

م السلسلة زخًما من األفكار التعليمية المرنة، وتسمح للمعلمين   العلوم. تقدِّ
ز السلسلة طريقة التعلم والتعليم  بحرية اختيار األنشطة المناسبة لصفوفهم وطالبهم. كما تحفِّ

 المتمحور حول االستقصاء، وذلك عبر دمج أهداف االستقصاء العلمي في العملية التعليمية 

التعلمية، لدعم مهارات االستقصاء ضمن سياق محتوى المادة العلمية. 

م   يستخدم كتاب النشاط الرسوم والمخططات التوضيحية للمحتوى التي تسهم في التعلُّ

من مواقَف جديدة، كالفهم البصري، وتطوير مهارات االستقصاء العلمي. 

متوفر أيًضا كتاب الطالب ودليل المعلم.

الفصل الدراسي الثاني
الطبعة األوىل 1444هـ - 2022م
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والتعليم، التربية  لوزارة  محفوظة  والن�شر  والطبع  الت�أليف  حقوق  جميع 

اأو ترجمته  اأو مــجزاأً   اإعـ�دة ن�شخ الـكت�ب كــ�ماًل  اأو  اأو الـت�شوير   وال يجوز الـطـبع 
اإال  االأ�شك�ل  من  �شكل  ب�أي  تج�ري  بهدف  المعلوم�ت   ا�شتع�دة  نط�ق  في  تخزينه  اأو 
الم�شدر. الق�شير يجب ذكر  الوزارة، وفي ح�لة االقتب��س  ب�إذن كت�بي م�شبق من 

 تم اإدخ�ل التعديالت والتدقيق اللغوي والر�شم
 في مركز اإنت�ج الكت�ب المدر�شي

ب�لمديرية الع�مة لتطوير المن�هج

مت تطوير الكت�ب مبوجب القرار الوزاري رقم 2021/219م واللج�ن املنبثقة منه

وزارة التربية والتعليم في �سلطنة ُعمان.

يخ�ش��ع هذا الكت��اب لقان��ون حق��وق الطباعة والن�ش��ر. 

ويخ�ش��ع لال�شتثناء الت�شريعي الم�شموح به قانوًنا ولأحكام 

التراخي�ص ذات ال�شلة.

ل يج��وز ن�شخ اأي جزء من هذا الكتاب من دون الح�شول 

على الإذن المكتوب من وزارة التربية والتعليم في �شلطنة 

ُعمان.

ُطبعت في �سلطنة ُعمان

��ت مواءمتها من كت��اب الن�ش��اط - العلوم  ه��ذه ن�شخ��ة تمَّ

لل�شف ال�شاد�ص- من �شل�شلة كامبريدج للعلوم في المرحلة 

الأ�شا�شية للموؤلفين فيونا باك�شتر، ليز ديلي.

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة 

التربية والتعليم ومطبعة جامعة كامبريدج رقم 2017/45



حضـرة صـاحب الجـاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم 

 حفظه اهلل ورعاه 

المغفور لـه 
 السلطان قابوس بن سعيد 

 طّيب الّله ثراه 
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تقديم
�لحمد لل�ه رب �لعالمين، و�ل�ص��الة و�ل�صالم على خير �لمر�ص��لين �صيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين. 

وبعد ،،،

حر�ص��ت وز�رة �لتربية و�لتعليم على تطوير �لمنظومة �لتعليمية في جو�نبها ومجاالتها �لمختلفة كافة؛ لتلبي 

متطلبات �لمجتمع �لحالية، وتطلعاته �لم�ص��تقبلية، ولتتو�كب مع �لم�ص��تجد�ت �لعالمية في �قت�ص��اد �لمعرفة، 

و�لعل��وم �لحياتي��ة �لمختلفة، بم��ا يوؤدي �إلى تمكين �لمخرجات �لتعليمية من �لم�ص��اركة ف��ي مجاالت �لتنمية 

�ل�صاملة لل�صلطنة.

وقد حظيت �لمناهج �لدر��ص��ية باعتبارها مكوًنا �أ�صا�ص��يًّا من مكونات �لمنظومة �لتعليمية بمر�جعة م�صتمرة 

وتطوير �صامل في نو�حيها �لمختلفة؛ بدًء� من �لمقرر�ت �لدر��صية، وطر�ئق �لتدري�س، و�أ�صاليب �لتقويم وغيرها؛ 

وذلك لتتنا�صب مع �لروؤية �لم�صتقبلية للتعليم في �ل�صلطنة، ولتتو�فق مع فل�صفته و�أهد�فه. 

وق��د �أولت �لوز�رة مجال تدري�س �لعل��وم و�لريا�صيات �هتماًما كبيًر� يتالءم م��ع م�صتجد�ت �لتطور �لعلمي 

و�لتكنولوج��ي و�لمعرفي، ومن هذ� �لمنطل��ق �تجهت �إلى �ال�صتفادة من �لخبر�ت �لدولي��ة؛ �ت�صاقا مع �لتطور 

�لمت�ص��ارع في هذ� �لمج��ال من خالل تبني م�صروع �ل�صال�صل �لعالمية في تدري�س هاتين �لمادتين وفق �لمعايير 

�لدولي��ة؛ من �أجل تنمية مهار�ت �لبح��ث و�لتق�صي و�ال�صتنتاج لدى �لطلبة، وتعمي��ق فهمهم للظو�هر �لعلمية 

�لمختلف��ة، وتطوير قدر�ته��م �لتناف�صية في �لم�صابقات �لعلمية و�لمعرفية، وتحقي��ق نتائج �أف�صل في �لدر��صات 

�لدولية.

�إن هذ� �لكتاب بما يحويه من معارف ومهار�ت وقيم و�تجاهات جاء محقًقا الأهد�ف �لتعليم في �ل�صلطنة، 

ومو�ئًما للبيئة �لُعمانية، و�لخ�صو�صية �لثقافية للبلد بما يت�صمنه من �أن�صطة و�صور ور�صومات، وهو �أحد م�صادر 

�لمعرفة �لد�عمة لتعلم �لطالب باالإ�صافة �إلى غيره من �لم�صادر �لمختلفة.

متمني��ة الأبنائنا �لطلب��ة �لنجاح، ولزمالئنا �لمعلمين �لتوفيق فيما يبذلونه م��ن جهود مخل�صة لتحقيق �أهد�ف 

�لر�صال��ة �لتربوية �ل�صامية؛ خدمة لهذ� �لوطن �لعزيز تحت ظل �لقيادة �لحكيمة لموالنا ح�صرة �صاحب �لجاللة 

�ل�صلطان هيثم بن طارق �لمعظم، حفظه �لل�ه ورعاه. 

                 و�لل�ه ولي �لتوفيق ...                

                                                                                                             د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
                             وزيرة التربية والتعليم
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تم�ت مواءم�ة كتاب النش�اط في م�ادة الُعلوم 

وفق إطار منهاج العلوم من كامبريدج للمرحلة 

م هذه السلسلة طريقًة ممتعًة  األساس�ية. وتقدِّ

وسهلًة ومرنًة لتعلم المادة وتوفر الدعم الذي 

يحتاجه ُكلٌّ من الطالب والمعلم. وتماشًيا مع 

أهداف المنهاج نفسه، فهي تشجع الطلبة على 

مه�ارات  وتطوي�ر  المحت�وى،  م�ع  التفاع�ل 

المعرف�ة  إل�ى جان�ب  العلم�ي،  االس�تقصاء 

العلمية.

م كتاب النشاط ليواكب كتاب الطالب  لقد ُصمِّ

لهذا الصف.

تج�دون ف�ي ه�ذا الكت�اب صفح�ات مف�ردة 

تتضمن أنشطة تطبيقية لألفكار المطروحة في 

كت�اب الطال�ب، يس�تكملها الطالب بواس�طة 

الكتاب�ة إما منفرًدا أو ضم�ن مجموعات ثنائية 

أو أكبر. وتتنوع األنشطة فتشمل أنماًطا عديدة 

تساعد على ضمان جذب انتباه الطلبة وتتالءم 

واألهداف التعليمية المختلفة.

إن األهداف األساسية لهذا الكتاب هي:

• دعم المعرفة العلمية المطروحة في كتاب 	

الطالب.

• تش�جيع الطلب�ة عل�ى تطبي�ق معرفتهم في 	

مواق�ف جديدة، األمر الذي يس�اعد  على 

تعميق الفهم لديهم. 

• ممارسة استخدام اللغة العلمية.	

• تطوير مهارات االستقصاء العلمي كالقيام 	

بالمقارنات والتنبؤ بالنتائج.

تج�دون كذلك إجابات كافة األس�ئلة الواردة 

في هذا الكتاب في دليل المعلم لهذا الصف. 

باإلضاف�ة إل�ى ذل�ك، يتضم�ن دلي�ل المعلم 

توجيهات مكثفة ح�ول المواضيع  المختلفة، 

وأفكاًرا للتدريس، ومالحظات توجيهية حول 

كاف�ة األنش�طة المقدم�ة ف�ي كت�اب الطالب. 

أوراق  م�ن  واس�عة  تش�كيلة  أيًض�ا  تج�دون 

المص�ادر وأوراق العم�ل الت�ي توف�ر أنش�طة 

وتمارين إضافية.

نتمنى لكم االستمتاع بهذه السلسلة.
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الطريـقة التي مـن خـاللها يتسـبب األفـراد أو األحـداث أو األفعـال فـي تغيير 

شيء ما.
التأثير

ال يمكننا رؤية القوى، ولكن يمكننا أن نشعر بتأثيرها.     

د وجود األشياء أو صحتها. عالمات أو إشارات تؤكِّ الدليل

كان ارتعاش عضالت  رجل الضفدع دلياًل على سريان التيار الكهربائي خاللها.  

شيء يؤثر في األشياء األخرى.  العامل

ُيعدُّ الضوء عاماًل رئيًسا في عملية البناء الضوئي.  

يتأكد من صحة األشياء. يتحقق

يجــب التحقق من ضبط مؤشـر الميزان الزنبركي عنـد الصفر قبل تعليق الجسـم 

المراد وزنـه.

يميِّز شيًئا ما في إحدى الصور أو وصًفا ويَتَمكن من تسميته. د يحدِّ

استطاع وليد أن يحدد مكونات الدائرة الكهربائية في المخطط.   

مفردات مفيدة
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 استطاع وليد أن يحدد مكونات الدائرة الكهربائية في المخطط. 
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يجرب شيًئا ما للتأكد من أنه يعمل. يختبر

وّصـلت مـزون الغاليــة الكهربائيـة بـالمقبس الختبـارهـا والتـأكـد مـن أنـها 

تـعمل.
 

يفكر في كيفية فعل شيء ما والتحدث عن ذلك قبل تنفيذه. يخطِّط

وضع خالد خطة تضمنت جمع المكونات المطلوبة لالستقصاء.  

ن أمثلة على هيئة كلمات مفردة دون استخدام جمل كاملة. يدوِّ ل يسجِّ

سجل أحمد قائمة باألجهزة الكهربائية الموجودة بمنزله.   

يغيِّر ترتيب األشياء. يعيد ترتيب

قررت سناء إعادة ترتيب مكونات المصباح.  

م شيًئا ما إلى جزءين مختلفين. ئ أو يقسِّ ُيجزِّ يفصل

عند فصل نهايات األسالك عن بعضها بعًضا، ينطفئ المصباح.  

يفحص شيئين أو أكثر لمعرفة أوجه التشابه واالختالف بينهما. يقارن

قـارن معاذ بيــن قـراءتي الميــزان الزنبـركي وميــزان قياس الكتـلـة لمالحظـة 

الفارق.
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يطرح فكرة لعمل شيء ما. يقترح

اقترح سالم طريقًة لتقليل احتكاك قطعة الخشب بجميع األسطح.  

يتخذ إجراء وفًقا للمعلومات المتاحة. ر يقرِّ

لة للكهرباء أم عازلة للكهرباء. اختبر مازن المواد ليقرر ما إذا كانت موصِّ  

يعيد قول أو فعل شيء ما. ر يكرِّ

يلزم الطالب تكرار القياسات للتأكد من دقتها.  

يفعل شيًئا ما ُيحدث تغييًرا. يؤثِّر

يؤثِّر تغيير عدد الخاليا في كفاءة عمل مكونات الدائرة الكهربائية.  
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تمرين 4-1             الُكتلة والوزن  

د في هذا التمرين: ستحدِّ

ما األداة الُمستخَدمة لقياس الُكتلة؟  1   أ. 

ما وحدة قياس الُكتلة؟ ب. 

ما األداة الُمستخَدمة لقياس الوزن؟  2   أ. 

ما وحدة قياس الوزن؟ ب. 

ر  3    قاس طلبة الصف السادس الُكتلة والوزن لعدٍد من األجسام. أكمل جدول النتائج اآلتي وتذكَّ
أن تكتب الوحدات القياسية الصحيحة لكلِّ قياٍس. 

الوزن الُكتلةاألجسام

1طوبة 

25رزمة كتب

5.2قطع صغيرة

400كيس إسمنت

القوى والحركة4

kg

N

N

kg
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. اقرأ القياسات  4   أ.       قاس طلبة الصف السادس أوزان أجساٍم مختلفٍة باستخدام ميزاٍن زنبركيٍّ
على الميزان الزنبركيِّ أدناه وسجلها. 

 ب. رتِّب األوزان بدًءا باألقل وزًنا. 
 

، فهل سيعطي هذا اإلجراء قراءة دقيقة لوزن الجسم؟  ًقا في ميزاٍن زنبركيٍّ 5    إذا سحبت جسًما معلَّ

اذكر السبب سواٌء أكانت اإلجابة نعم أم ال.
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تمرين 4-2            كيف تعمل القوى؟ 

ستستخدم في هذا التمرين ما تعرفه عن مخطَّطات القوى.

1   ارسم أسهًما لتحديد اتجاه القوى التي تظهر في كلٍّ من الرسومات اآلتية. 

استخدم أسهًما بنفس الطول إذا كانت القوى متساوية.
ة األكبر. استخدم أسهًما مختلفة الطول إلظهار القوَّ

) أ (

)ب(

)هـ(

) د (
)ج(

2   أ .  أيُّ الرسومات تكون فيها القوى متساوية المقدار؟ 

ب. أيُّ الرسومات تكون فيها القوى مختلفة المقدار؟
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تمرين 4-3             القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة 

ستتعرف في هذا التمرين إلى القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة.

انظر إلى الرسم وَضع خطًّا أسفل 
الكلمات الصحيحة من بين 

ن عبارًة صحيحًة.  القوسين لتكوِّ

حة هي قوى )دفع/سحب(. 1    القوى الموضَّ
حة هي قوى في )نفس االتجاه / عكس االتجاه(. 2    القوى الموضَّ

3   القوى )متساويٌة/غير متساويٍة(.

4   القوى )متوازنٌة/غير متوازنٍة( مع بعضها.

5   تسحب القوى األكبر باتجاه )اليمين/اليسار(.

6   تسحب القوى األصغر باتجاه )اليمين/اليسار(.

7   تتجه الحركة نحو )اليمين/اليسار(.

ح ما يحدث  في الصورة أعاله.  8   ارُسم مخطط قوى يوضِّ

الفريق )2( الفريق )1(
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تمرين 4-4            ت�أثيرات القوى 

ستراجع في هذا التمرين ما تعلَّمته حول تأثيرات القوى.

حة في كلٍّ من الرسومات اآلتية.  1   اكتب كيف تؤثِّر القوى على األجسام الموضَّ

أ.   
 

 

ب.    
 

 

ج.   
 

 

د.  
 

 

2   أيُّ الرسومات الموضحة أعاله تكون فيها القوى:

أ.    متوازنًة؟
         

ب.    غيَر متوازنة؟
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تمرين 4-5            القوى والط�قة 

سوف تستذكر في هذا التمرين ما تعلمته حول القوى والطاقة.

1   يستخدم محمود دراجته الهوائية لكي يصل إلى مدرسته. 
اجة؟ ة التي يؤثر بها على الدرَّ أ .       ما القوَّ

اجة؟ ة على الدرَّ ما تأثير القوَّ ب. 
 
 

هل ُبذل أيُّ شغل؟ اذكر السبب سواء أكانت اإلجابة نعم أم ال. ج. 
 
 

2  تعطَّلت سيارة سالم.

ك. وقد حاول دفع السيارة ولكنَّها لم تتحرَّ
ة التي أثر بها على السيَّارة؟ أ .      ما القوَّ

 
هل ُبذل أيُّ شغل على السيَّارة؟ اذكر السبب سواء أكانت اإلجابة نعم أم ال.  ب. 

 
 

لماذا شعر سالم بالتعب؟  ج. 
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ح أنَّه ُبذل شغل أكثر؟ اذكر السبب. 3   أي الصورتين »أ« أو »ب« توضِّ

 
 

4   أطلق يوسف طائرًة ورقيًَّة في السماء.

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

 

ب.  ماذا سيحدث إذا توقَّف هبوب الرياح فجأة؟ 
 

ا؟  في  اعتقادك، لماذا ُتصنع الطائرات الورقية من مواد خفيفة جدًّ ج. 
 
 

)ب() أ (
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تمرين 4-6            االحتك�ك 

فيها  يكون  التي  والحاالت  مفيًدا  االحتكاك  فيها  يكون  التي  الحاالت  في  التمرين  هذا  في  ر  ستفكِّ

االحتكاك غير مفيٍد.

د في كلِّ حالٍة ما إذا كان االحتكاك مفيًدا أم يمثِّل مشكلًة. 1   حدِّ

مشكلةمفيدالحالة 

تستخدم مكابح السيارة لتبطئ سرعتها. 

تتلف الجوارب. 

يصبح سن قلم الرصاص غير مدبب. 

ظهور بثور القدم بسبب حذائك.

تتوقف الكرة عن الدحرجة بعد ركلها.

تصبح المالبس نظيفة عند فركها بالصابون.

2   اكتب »صح« أم »خطأ« أمام كلِّ جملٍة.
ك األجسام بسهولة عند تالمسها. ________________ أ .  يسمح االحتكاك بتحرُّ

ك األجسام. _________________________ ال يؤدي االحتكاك إلى تحرُّ ب. 

كها.  __________________ ج.  يمنع االحتكاك انزالق األجسام بعيًدا في أثناء تحرُّ

ة. _______  يتولَّد احتكاٌك أكبر إذا قمنا بفرك األشياء مًعا برفق بدالً من فركها بشدَّ د. 
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3   اقرأ القصة وأجب عن األسئلة. 

شـعرت ياسـمين بالبـرد لذلـك دلكت يديهـا مًعـا لتدفئتهما، 
ولكـن لم يسـاعدها هذا كثيـًرا؛ لذا فقد أحضـرت عود ثقاٍب 
لتشـعل النار. ذهبت ياسـمين إلى الخارج لتحضر المزيد من 
الخشب إلشعال النار، ولكنها انزلقت وسقطت على األرض 
الرطبة المبتلة الزلقة. فراودتها فكرة؛ »كان يجب عليَّ أن أخبر 
أخـي بأن يلقي بعـض الرمال على الطريـق الممتد إلى مخزن 

الحطب«. وعندما عادت إلى الداخل دفعت بيضًة عبر الطاولة بطريق الخطأ فتدحرجت البيضة بعيًدا 
رت ياسمين »هذا من حسن حظي«.     وتوقَّفت تماًما عند حافة الطاولة، ولكنها لم تسقط. فكَّ

االحتكاك  مثاٍل على  كان كلُّ  إذا  ما  اذكر  القصة.  في  االحتكاك وردت  أمثلة على  د  أ.  حدِّ
مفيًدا أم يعدُّ مشكلًة. 

 
 
 
 
 

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

ج.  لماذا لم تسقط البيضة من على الطاولة؟  
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تمرين 4-7            ا�صتق�ص�ء االحتك�ك 

في هذا التمرين ستلقي نظرًة على بعض نتائج استقصاء ما.

قاست فاطمة وعبير المسافة التي انزلقت بها قطعة خشبية على َلْوٍح َخَشبيٍّ مائل مغطَّى بموادَّ 
لتا إليها. مختلفٍة. فيما يأتي النتائج التي توصَّ

المسافة التي قطعتها قطعة الخشب )cm(المواد التي تغطي سطح اللَّوح الَخَشبّي

ى 75 ورق مقوَّ

120 بالستيك شفاف للتغليف

25ورق صنفرة

50 منديل ورقي 

ما السطح الذي نتج عنه احتكاٌك أكبر؟  1   أ. 
 

كيف عرفَت ذلك؟  ب. 
 

لماذا نتج عن هذا السطح احتكاٌك أكبر؟ ج. 
 

ما السطح الذي نتج عنه احتكاٌك أقل؟ 2   أ. 
 

كيف عرفَت ذلك؟  ب. 
 

لماذا نتج عن هذا السطح احتكاٌك أقل؟ ج. 
 

3   اقترح طريقًة لتقليل احتكاك قطعة الخشب على جميع األسطح.   
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تمرين 4-8            مق�ومة الهواء 

ح هذا التمرين مقاومة الهواء ومظلَّة الهبوط. يوضِّ

يعرض الرسم شخصين يقفزان بمظلتي هبوط.

بأ

أيُّ مظلة هبوط ستسقط أسرع؟  1   أ. 

ر إجابتك في )أ(.  فسِّ ب. 

ٍة باستخدام األسهم. ح اتِّجاه عمل كلِّ قوَّ 2   سمِّ القوى التي تؤثِّر في مظلَّة الهبوط، ووضِّ

ة الهبوط تسقط أسرع كلما زاد الوزن؟ كيف يمكنك اختبار فكرتك؟  3    هل تعتقد أن مظلَّ
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األرض؛  جاذبية  من  الهروب  إلى  الصواريخ  تحتاج  الفضاء،  في  الصواريخ  إطالق  بدء  4    عند 
ة الدفع للقيام بذلك. ى قوَّ ٍة ُتسمَّ لذلك تستعين بقوَّ

  

سمِّ القوى التي تؤثِّر في الصاروخ في الرسم.  أ. 

ة التي تدفع الصاروخ ألعلى؟  ما القوَّ ب. 

ة التي تسحب الصاروخ باتجاه األرض؟  ما القوَّ ج. 
 

ك الصاروخ ألعلى، هل تكون القوى متوازنة أم ال؟ اشرح إجابتك.  د.  عندما يتحرَّ
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ة  الُمراجعة الُلّغويَّ

ق هذا التمرين من مدى استيعابك للمصطلحات العلميَّة  يتحقَّ
الُمستخَدمة في هذه الوحدة.

اخترمـن بين الكلمات الموجـودة في منطاد الهـواء الكلمات 
المطابقة للمعاني الواردة أدناه. 

 .)kg( 1   مقدار المادة في جسٍم ما، وتقاس بوحدة كيلوغرام

2   مقدار قوة جذب األرض للجسم. 

ة التي تسحب األجسام باتجاه األرض.  3   القوَّ

4   الوحدة الُمستخَدمة لقياس القوة. 

تان متساويتان في المقدار تؤثِّران في جسٍم في اتِّجاهين متعاكسين.  5   قوَّ

ُة إلى تحريك جسٍم ما.  6   مقدار الطاقة التي ُتنَقل عندما تؤدِّي القوَّ

ة التي تؤدِّي إلى إبطاء حركة األشياء.  7   القوَّ

كـة للتسـخين الشــديد. 8  عنـدمـا تسـتـخدم الزيــت لمـنـع تعــرض أجـــزاء اآللـة المتحرِّ
  

9   مقاس الجزء الخارجي لشيء ما. 

كة.  ة الناتجة عن دفع الهواء عكس اتِّجاه حركة األجسام المتحرِّ 10   القوَّ

الوزن
مقاومة الهواء

التشحيمالشغل

مساحة السطح

االحتكاك
القوى المتوازنة

نيوتنالجاذبية األرضية
الكتلة
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لة للكهرباء؟  تمرين 5-1             ما الموادُّ المو�صِّ

لة والموادِّ العازلة للكهرباء. ستراجع في هذا التمرين ما تعلَّمته حول الموادِّ الموصِّ

هـ

أ

سج
ع

د

ب

و

ز

ص

لة للكهرباء والمادة العازلة للكهرباء؟ 1   ما الفرق بين المادة الموصِّ

 

 

 

لة والموادُّ العازلة 5 الموادُّ المو�صِّ
للكهرباء 

لة والموادُّ العازلة للكهرباء 529 الموادُّ الموصِّ

ِّلة للكهرباء؟  ُّ المو�ص تمرين 5-1             ما المواد

ِّلة والموادِّ العازلة للكهرباء. ستراجع في هذا التمرين ما تعلَّمته حول الموادِّ الموص

ـه

أ

ج س
ع

د

ب

و

ز

ص

ِّلة للكهرباء والمادة العازلة للكهرباء؟ 1   ما الفرق بين المادة الموص

 

 

 

5 ُّ العازلة  ِّلة والمواد ُّ المو�ص المواد
للكهرباء 

ِّلة والموادُّ العازلة للكهرباء 5 الموادُّ الموص
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د األشياء من ) أ إلى ي ( في الصورة، واكتب إجاباتك في العمود األول من الجدول. 2   حدِّ

د المادة المصنوع منها األشياء )مثال: المعدن، الخشب(، واكتب إجاباتك في العمود الثاني  حدِّ

من الجدول.

ل إجاباتك بوضع عالمة  لة للكهرباء أم عازلة للكهرباء. َسجِّ د ما إذا كانت كلُّ مادة موصِّ حدِّ

)✓( في العمود الثالث أو الرابع من الجدول.

موصلة المادة المصنوع منهاالشيء
للكهرباء

عازلة 
للكهرباء

أ-

ب-

ج-

د-

هـ-

و-

م-

س-

ص-

ي-

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء
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تمرين 5-2            هل الماء يو�صل الكهرباء؟ 

في هذا التمرين، ستراجع وتطبق ما تعلَّمته حول الماء وتوصيل الكهرباء.

1   ما الماء النقي؟

2   كيف يختلف ماء الصنبور عن الماء المقطر؟

3   لماذا ُتعدُّ أجسام اإلنسان والحيوان والنبات موصلة للكهرباء؟

4    ارُسم لوحة تضعها في مطبخ أحد المطاعم لتحذير العمال من عدم وضع أيديهم المبلَّلة بجوار 

المواقد واألجهزة الكهربائية.

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء
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5   أكمل عليٌّ الجري لمسافة           . ولذلك يشعر بالحرِّ الشديد ويتصبب عرًقا.

ك المروحة ولمس بعض  وعندما عاد إلى المنزل قام بتشغيل المروحة الكهربائيَّة مباشرة، وحرَّ

األسالك المكشوفة بسبب تآكل العازل البالستيكي.

؟ ماذا حدث لعليٍّ أ. 

اذكر العوامل الثالثة التي أدَّت إلى حدوث هذا. ب. 

20 km 

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء
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تمرين 5-3            هل المعادن المختلفة تو�صل الكهرباء بنف�س الكفاءة؟

في هذا التمرين، ستطبِّق ما تعرفه عن مدى قدرة المعادن المختلفة على توصيل الكهرباء.

ف إلى مدى قدرتها على توصيل الكهرباء. في  انتهى الصلت وأحمد من اختبار بعض المعادن للتعرُّ

ال إليها. الجدول أدناه النتائج التي توصَّ

شدة التيَّار الكهربائي )A(المعدن

8.2األلومنيوم

5.1الصلب المقاوم للصدأ

8.3النحاس األصفر

6.1الفوالذ

8.0الفضة

8.5الذهب

8.2النحاس

1   ما المعادن الثالثة التي تعدُّ من السبائك؟
 
 
 

2    أ.    ما المعادن الخمسة المناسبة لصنع األسالك الكهربائيَّة؟
 

ب.  كيف عرفت ذلك؟
 

3   ما المعدن الذي ُيستخَدُم عادًة في صنع األسالك الكهربائيَّة؟
 

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء
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2 في صنع األسالك الكهربائية؟ 4   لماذا ال ُتستخَدم المعادن األخرى التي ذكرتها في السؤال 
 
 

د عنواًنا للتمثيل البياني. 5   مثِّل النتائج بيانيًّا باألعمدة باستخدام المحاور الموضحة، وحدِّ

شدة التيار 
)A( الكهربائي

المعادن

لة والموادُّ العازلة للكهرباء 5 الموادُّ الموصِّ
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ة  تمرين 5-4            اختيار المواد المنا�صبة للأجهزة الكهربائيَّ

ستسـتعين في هذا التمريـن بما تعرفه عن اختيـار الموادِّ 

المناسبة لألجهزة الكهربائيَّة.

1   أ.  اذكـر ثالثة أجـزاٍء مـن المصبـاح الكهربائيِّ 

مصنوعٍة من مـوادَّ موصلة للكهرباء. مع ذكر 

. أهمية كل جزء إلضاءة المصباح الكهربائيِّ
 

 
 

ب. ماذا يحدث للفتيلة عندما تسري الكهرباء خاللها؟   
 

هل السيراميك موصٌل للكهرباء أم عازٌل للكهرباء؟ 2   أ. 
 

لماذا ُتصنَع القاعدة من السيراميك؟ ب. 
 

. 3   اذكر سببين الستخدام الزجاج في صناعة المصباح الكهربائيِّ
 

فتيلة

زجاج

سلك
معدني داعم

طرف معدني
قاعدة من السيراميك

لة والموادُّ العازلة للكهرباء 5 الموادُّ الموصِّ
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4    فيما يأتي أربع خطوات غير مرتبة، يجب عليك اتباعها الستبدال مصباح كهربائيٍّ بآخر جديد 

بأماٍن. أعد ترتيب رموزها بحيث تصبح بالترتيب الصحيح.

َفكُّ مصباح اإلضاءة القديم. أ. 

االنتظار حتى يبرد المصباح. ب. 

قطع الكهرباء. ج.  

َلفُّ مصباح اإلضاءة الجديد وتثبيته.  د. 

5

ض االبن لصدمٍة كهربائيٍَّة! طلبت األم من ابنها أن يصلح المكواة؛ ألنها ال تعمل. تعرَّ

ما الخطأ الذي ارتكبه االبن وأدى لحدوث صدمة كهربائية؟

لة والموادُّ العازلة للكهرباء 5 الموادُّ الموصِّ
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ة  تمرين 5-5           رموز الدائرة الكهربائيَّ

نات الدائرة الكهربائيَّة. ستراجع في هذا التمرين رموز مكوِّ

نات في اليمين ورموز الدائرة الكهربائيَّة الخاصة بها في اليسار. ِصل بخط بين المكوِّ

  

ن                                                                           الرمز  الُمكوِّ

لة والموادُّ العازلة للكهرباء 5 الموادُّ الموصِّ
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تمرين 5-6            تغيير مكونات الدائرة الكهربائية 

نات في دائـرة كهربائيَّة الختيـار اإلجابات  ستسـتعين في هـذا التمريـن بمعرفتك بتغيير عـدد المكوِّ
الصحيحة عن األسئلة.

َضع دائرًة حول رمز اإلجابة الصحيحة من البدائل )أ(، )ب(، )ج(  في األسئلة اآلتية من )1 إلى 5(.

1   في أيِّ دائرٍة كهربائيٍَّة يكون المصباح أو المصابيح أكثر سطوًعا؟
دائرة كهربائيَّة بمصباٍح واحٍد وخليٍَّة واحدٍة. أ. 

دائرة كهربائيَّة بمصباٍح واحٍد وخليتين. ب. 
دائرة كهربائيَّة بمصباحين وخليٍة واحدٍة. ج. 

ُل بخليتين بدالً من خليٍة واحدٍة؟ 2   لماذا يكون المصباح أكثر سطوًعا عندما ُيَشغَّ
ألنَّ سريان الكهرباء في الدائرة الكهربائيَّة يكون أقل. أ.  

ألنَّ سريان الكهرباء في الدائرة الكهربائيَّة هو نفسه. ب.  
ألنَّ سريان الكهرباء في الدائرة الكهربائيَّة يكون أكبر. ج. 

ل جمال مصباحين وخليتين في دائرٍة كهربائيٍَّة. 3    وصَّ
كيف يستطيع أن يجعل إضاءة المصباحين أكثر خفوًتا )دون إيقاف التشغيل(؟

استخدام جزء من السلك بدالً من إحدى الخاليا . أ. 
استخدام الفلين بدالً من إحدى الخاليا. ب.  

استخدام جزٍء من السلك بدالً من أحد المصابيح. ج.  

4    قامت مريم بتكوين دائرٍة كهربائيٍَّة مغلقة بمصباٍح واحٍد وثالث خاليا. أضاء المصباح لحظًة 

ثم انطفأ. ما السبب؟
عدم سريان الكهرباء بقدٍركاٍف في الدائرة الكهربائيَّة. أ.  

سريان الكثير من الكهرباء عبر المصباح. ب.  
ال توجد كهرباء بالخاليا.  ج. 

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء
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5   في أيِّ دائرٍة كهربائيٍَّة تكون المصابيح أكثر سطوًعا؟

)ج()ب()أ(

نها جمال في السؤال )3(. 6   ارُسم مخطَّط الدائرة الكهربائيَّة التي كوَّ

نتها مريم في السؤال )4(. 7   ارُسم مخطَّط الدائرة الكهربائيَّة التي كوَّ

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء
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نات مختلفة اإلى الدائرة الكهربائية تمرين 5-7           اإ�صافة مكوِّ

ناٍت مختلفٍة إلى دائرٍة كهربائيَّة. ستستعين في هذا التمرين بمعرفتك بإضافة مكوِّ

.)3V( 1   تريد سلمى وعلياء تركيب دائرٍة كهربائيَّة مع طنَّاٍن كهربائيٍّ بجهد

نات التي ستحتاج الفتاتان إليها. اكتب المكوِّ

2   ارُسم مخطَّط الدائرة الكهربائيَّة.

3   كيف يمكن أن تجعل الفتاتان صوت الطنَّان الكهربائيِّ أعلى؟

. ما التغييرات التي  4    ترغب الفتاتان في استخدام جرس جهده )6V( بدالً من الطنَّان الكهربائيِّ

تحتاجان إليها لتركيب الدائرة الكهربائيَّة؟

بت في السؤال 4. 5   ارُسم مخطَّط الدائرة الكهربائيَّة التي ُركِّ

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء
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ة  تمرين 5-8            طول و�ُصمك ال�صلك في الدائرة الكهربائيَّ

ستستعين في هذا التمرين بمعرفتك حول طول وُسمك السلك في الدائرة الكهربائيَّة.

إحداهمـا  كهربائتيـن،  لدائرتيـن  المقابـالن   1     المخططـان 

لة بسلٍك قصيٍر واألخرى بسلٍك طويٍل. تظهر في كلتا  موصَّ

 )A( الدائرتين قراءة شـدة التيـار الكهربائي بوحـدة األمبير

الذي يمر عبر السلك.

أ.  ما السلك الذي يسمح بمرور التيَّار األقوى خالله؟

ر إجابتك في )أ(. فسِّ ب. 

لة بسـلٍك سـميٍك واألخرى بسلٍك  2    المخططان  المقابالن لدائرتين كهربائيتين، إحداهما موصَّ

رفيٍع. تظهر في كلتا الدائرتين قراءة  شدة التيار الكهربائي 

الذي يمر عبر السلك. 

أ.  ما السلك الذي يسمح بمرور التيَّار األقوى خالله؟

ر إجابتك في )أ(. ب.  فسِّ

0.3 A

0.1 A

سلك طويل

سلك قصير

0.4 A

0.1 A

سلك سميك

سلك رفيع

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء



42

ة فولتا تمرين 5-9           تطوير بطاريَّ

ف مـن خالل هذا التمرين إلـى العالم البريطاني جون دانيال، وهو عالـم آخر قام بأبحاٍث من  سـتتعرَّ

أجل تطوير البطاريَّات.

اقرأ الفقرة اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليها. 

جون  العالم  ر  طوَّ 1820م  عام  في  طويلة،  لفترة  الكهربائي  التيَّار  إلنتاج  مناسًبا  فولتا  عمود  يعدُّ  ال 

نت خليته من وعاء مسامي به قطب من النحاس في األسفل،  دانيال خلية تستمر لفترٍة أطول، تكوَّ

وهما  للكهرباء،  َلْين  موصِّ مختلفين  محلولين  استخدم  الخارصين.  من  قطب  يوجد  األعلى  وفي 

كبريتات النحاس وكبريتات الخارصين، وهذا يعني أنَّه يمكن استخدام خليته فقط لألشياء الثابتة في 

مكاٍن واحٍد، وقد اسُتخدمت خلية دانيال في تشغيل الهواتف وأجراس األبواب على مدار 100 عاٍم.

1   اذكر األفكار اإلبداعية التي استخدمها دانيال لتطوير عمود فولتا.

ة فولتا؟ ر: تعدُّ خلية دانيال تطويًرا لبطاريَّ 2   فسِّ

3   ما عيوب خلية دانيال؟

+-
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ق هذا التمرين من استيعابك للمصطلحات العلميَّة الُمستخَدمة في هذه الوحدة. يتحقَّ

1   اختر الكلمات المناسبة من صندوق الكلمات إلكمال الجمل:

 السيراميك         موصل         التيَّار         صدمة كهربائية        عازل
ة       معدن       البالستيك      مفتاح كهربائّي        سلك       محرك  بطاريَّ

. الغطاء مصنـوٌع من مـوادَّ مثل   غطـاء القابـس يعمـل كــ  
. والجـزء الداخلـي مـن القابـس مصنـوٌع مـن   أو 

 للكهرباء. 

يمكـن أن تحدث لك   إذا لمسـت سـلًكا مكشـوًفا عند سـريان 
 الكهربائيٍّ من خالله.

نات من )1( إلى )4( في مخطَّط الدائرة الكهربائيَّة اآلتية. اذكر المكوِّ 2   أ. 
 .1

 .2

 .3

 .4

ب.  ما الذي يمكنك إضافته إلى الدائرة الكهربائيَّة السابقة؛ لقياس شدة التيَّار الكهربائي الذي 

يمر خاللها؟

ة التيَّار الكهربائي؟ ما وحدة قياس شدَّ ج. 

ة الُمراجعة الُلّغويَّ

5 الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكهرباء
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كيف �ضرح نيوتن الجاذبية الأر�ضية؟
االسم:   التاريخ: 

ة الجاذبية  اق�رأ كيف قادت مالحظات إس�حاق نيوتن إلى فه�م قوَّ
األرضية وشرحها. 

اح حين الحظ سقوط  كان إس�حاق نيوتن يجلس أسفل ش�جرة تفَّ
اح�ة عل�ى األرض، مم�ا دفع�ه إلى الب�دء في التفكير في س�بب  تفَّ
ة  س�قوط األجسام بشكٍل مس�تمٍر إلى األسفل، وفكر في وجود قوَّ
ة اس�م  جذب�ت األجس�ام نح�و األرض، وقد أطل�ق على هذه القوَّ

الجاذبية األرضية. 
احة. وتساءل ما  وقد أمعن نيوتن التفكير في الجاذبية األرضية والتفَّ
احة ذات تأثيٍر على القمر.  ة التي أثَّرت في التفَّ إذا كان�ت نفس القوَّ

احة على األرض ولم يسقط القمر؟  ثم تساءل لو كانت ذات تأثير على القمر، فلماذا سقطت التفَّ
احة  ة التي جعلت التفَّ ة الالزمة ليظل القمر يدور حول األرض، ثم قارنها بالقوَّ قام نيوتن بحس�اب القوَّ
ة جاذبية األرض ليست  ا وقوَّ تسقط إلى أسفل. وانتهى به المطاف إلى استنتاج، وهو: أن القمر بعيد جدًّ
�ةاً بم�ا يكفي لس�حب القمر إلى األس�فل، وبدالاً م�ن ذلك فإنها تبق�ي القمر في مس�ار)مدار( حول  قويِّ

األرض.
)1(  ما الدليل الذي دفع نيوتن إلى التفكير في وجود الجاذبية األرضية؟

 
 

أ. ما المقصود بالجاذبية األرضية؟   )2(

ة الجاذبية األرضية؟  ب.ما الوحدة التي نستخدمها لقياس قوَّ
ا في الفضاء؟  ر نيوتن عدم خروج القمر عن مداره سابحاً كيف فسَّ  )3(

 التحّدي
برأيك، لماذا ال يسقط القمر على األرض؟ 

ورقة العمل 1-4
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كيف �ضرح نيوتن الجاذبية الأر�ضية؟
االسم:   التاريخ: 

َّة الجاذبية  اق�رأ كيف قادت مالحظات إس�حاق نيوتن إلى فه�م قو
األرضية وشرحها. 

كان إس�حاق نيوتن يجلس أسفل ش�جرة تفَّاح حين الحظ سقوط 
تفَّاح�ة عل�ى األرض، مم�ا دفع�ه إلى الب�دء في التفكير في س�بب 
َّة  ٍ إلى األسفل، وفكر في وجود قو ٍ مس�تمر س�قوط األجسام بشكل
َّة اس�م  جذب�ت األجس�ام نح�و األرض، وقد أطل�ق على هذه القو

الجاذبية األرضية. 
وقد أمعن نيوتن التفكير في الجاذبية األرضية والتفَّاحة. وتساءل ما 
ٍ على القمر.  َّة التي أثَّرت في التفَّاحة ذات تأثير إذا كان�ت نفس القو

ثم تساءل لو كانت ذات تأثير على القمر، فلماذا سقطت التفَّاحة على األرض ولم يسقط القمر؟ 
َّة التي جعلت التفَّاحة  َّة الالزمة ليظل القمر يدور حول األرض، ثم قارنها بالقو قام نيوتن بحس�اب القو
َّة جاذبية األرض ليست  ًّا وقو تسقط إلى أسفل. وانتهى به المطاف إلى استنتاج، وهو: أن القمر بعيد جد
اً م�ن ذلك فإنها تبق�ي القمر في مس�ار)مدار( حول  اً بم�ا يكفي لس�حب القمر إلى األس�فل، وبدال قويِّ�ة

األرض.
)1(  ما الدليل الذي دفع نيوتن إلى التفكير في وجود الجاذبية األرضية؟

 
 

)2( أ. ما المقصود بالجاذبية األرضية؟ 

َّة الجاذبية األرضية؟  ب.ما الوحدة التي نستخدمها لقياس قو
اًا في الفضاء؟  َّر نيوتن عدم خروج القمر عن مداره سابح )3( كيف فس

ّي  التحد
برأيك، لماذا ال يسقط القمر على األرض؟ 

ورقة العمل 1-4
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تحديد القوى المتوازنة وغير المتوازنة 
االسم:   التاريخ: 

تان تؤثران في الفتى.  هناك قوَّ
ة ) أ (؟  ما القوَّ  )1(

ة )ب(؟  ما القوَّ  )2(
تان متوازنتان أم غير متوازنتين؟  هل القوَّ  )3(

 

ة )ب(؟  ة ) أ ( أكبر من القوَّ ماذا قد يحدث إذا كانت القوَّ  )4(

ة ) أ ( ؟ ة )ب( أكبر من القوَّ ماذا قد يحدث إذا كانت القوَّ  )5(

يجلس أب  وابنه على لعبة الميزان.  )6(
ة التي تجذب األب إلى األرض؟ ما القوَّ أ .    

 

هل يتأثر االبن بنفس نوع قوة الجذب التي أثرت في األب؟  ب.   
                

ج.  تبلغ كتلة األب  kg 80  وتبلغ كتلة االبن  kg 40. كم يب�لغ وزن�هما بوحدة النيوتن )N(؟  

تين المؤثرتين في األب واالبن.  ح مقدار القوَّ ا توضِّ ارسم أسهماً د .    
اشرح سبب عدم عمل  لعبة الميزان كما نالحظ في الصورة أعاله.  هـ.   

ورقة العمل 3-4
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تاأثيرات القوى
االسم:   التاريخ: 

ن مالحظات من نشاط 4-4 الوارد في كتاب الطالب وترسم مخطَّطات قوى.  في ورقة العمل هذه ستدوِّ

أكمل الجدول بتدوين مالحظاتك من نشاط 4-4.  )1(
هل القوى متوازنة اأم غير متوازنة؟ تاأثير القوةالقوة على الج�ضم 

كرة على طاولة

الدفع أو النفخ 

االرتطام بجسم آخر

نقر الكرة باألصبع

ضغط 

ارسم مخطَّط قوى لتوضيح تأثير كل قوة. اكتب عنواناًا لكل مخطَّط.  )2(

ورقة العمل الداعمة للن�ضاط 4-4
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قيا�س الحتكاك 
االسم:   التاريخ: 

اس�تخدم القدم�اء المصرّي�ون عج�الت لمس�اعدتهم ف�ي تحري�ك 
كت�ل األحجار الضخمة لبن�اء األهرامات. في هذا النش�اط العملي، 

مطلوٌب منك أن تقيس تأثير العجالت على االحتكاك.
استخدم الِمقّص إلحداث ثقٍب في أحد أوجه ُعلبة األحذية.  )1(

)2(   ام�أ علب�ة األحذية باألحج�ار أو الرمل إلى مس�توى دون الثقب 
. مباشرةاً

)3(  ثبِّت الميزان الزنبركي في الثقب كما في الشكل. 
)4(  ضع العلبة على طاولٍة واسحبها إلى األمام.

هل تتحرك العلبة بسهولة؟ أ .   
_________________________          

ن قراءتك في الجدول اآلتي: ب. ما مقدار القوة بوحدة النيوتن )N( الالزمة لتحريك العلبة؟ دوِّ  
مقدار القوة الالزمة لتحريك العلبة)N(العوامل 

علبة على سطح طاولة
ى علبة على الورق المقوَّ

علبة بعجالت
دة بعجالت ى ومزوَّ علبة على الورق المقوَّ

ى واسحبها إلى األمام على سطح الطاولة.  ضع العلبة على ورقٍة من الورق المقوَّ   ) 5(
نها. ة التي بذلتها لتحريك العلبة إلى األمام ودوِّ ِقس مقدار القوَّ أ . 

ى أسهل من حركتها على سطح الطاولة؟ اقترح سبباًا لهذا.  ب. هل تتحرك العلبة على الورق المقوَّ

التلوين  ل بذلك عجالت. قم بتوزيع أقالم  العلبة لتشكِّ التلوين البالستيكية تحت  (   ضع أقالم  6(
بشكل متناسق تحت العلبة، اسحب العلبة نحو األمام على سطح الطاولة.

هل تتحرك العلبة بشكل أسهل عن لو كانت بدون استخدام العجالت؟ اقترح سبباًا لذلك. أ .    

ورقة العمل 6-4
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ب.  ما مقدار القوة بوحدة النيوتن )N( التي يجب أن تؤثر بها على العلبة لتتحرك؟ اقرأ العدد   
ن قراءاتك في الجدول. الظاهر أمامك في الميزان الزنبركيِّ ودوِّ

ى واسحب العلبة إلى األمام على سطح الطاولة.  (   ضع العلبة والعجالت على الورق المقوَّ 7(
نها.  ة التي بذلتها لتحريك العلبة إلى األمام ودوِّ ِقس مقدار القوَّ

ى أسهل من حركتها على سطح الطاولة؟ اقترح  هل تتحرك العلبة على العجالت والورق المقوَّ
سبباًا لذلك.

أ.  ارُسم تمثيالاً بيانيًّا باألعمدة لنتائجك.   )8(
ما النمط الذي تالحظه في النتائج؟      ب.  

 
 
 
 

فيم�ا  تس�تنتجه  أن  يمك�ن  ال�ذي  أ.   م�ا    )9(
ة  يتعل�ق بكيفية تأثير العجالت على قوَّ

االحتكاك؟
 
 
 
 

ة أكبر أو أقل إذا استخدمت عجالٍت على لوٍح من  ب.    تنبأ بما إذا كنت ستحتاج إلى بذل قوَّ  
الزجاج. ارسم تنبؤك على التمثيل البيانيِّ باألعمدة. 

اشرح سبب تنبؤك. ج.   

ورقة العمل 6-4
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مقارنة الحتكاك على اأ�ضطٍح مختلفة 
االسم:   التاريخ: 

�ال إلى النتائج  ق�اس ح�ازم وخالد المس�افة التي قطعتها لعبة س�يارتهما على أس�طح مختلفة. وتوصَّ
اآلتية:

)cm( الم�ضافة التي تحركتها ال�ضيارة

المتو�ضطالختبار 3الختبار 2الختبار 1ال�ضطح

11109العشب 

192120قطران )قار( رطِب

121413رمل 

151818إسمنت

ر حازم وخالد قياساتهما؟  )1(  لماذا كرَّ

)2(  احسب متوسط المسافة التي قطعتها السيَّارة على كل سطح واكتبه في الجدول.

أ.     ارُس�م تمثي�الاً بيانيًّ�ا باألعم�دة   )3(
للنتائج.

ورقة العمل 7-4
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ب.  على أيِّ سطٍح تحركت السيَّارة لمسافٍة أبعد؟ اقترح سبباًا لذلك.    

اقترح سبباًا لعدم تحرك السيَّارة لمسافة بعيدة على العشب.       ج . 

ا. اشرح سبب ذلك. تنبأ بكيفية التأثير في النتائج إذا كان القطران )القار( الرطب جافًّ  )4(

قيِّم عمل زميلك باستخدام الجدول أدناه.
نعم اأو لالمعيار

هل ُذكر سبٌب مناسٌب لتكرار القياسات؟  

هل ُحسب متوسط المسافات بشكل صحيح؟ 

هل ُرسم التمثيل البيانيُّ باألعمدة باستخدام قلم رصاص ومسطرة؟ 

هل ُرسمت المحاور بالطريقة الصحيحة؟

يت المحاور وذكرت الوحدات؟ هل ُسمِّ

هل يحتوي التمثيل البياني باألعمدة على عنوان مناسب؟

هل ارتفاع األعمدة صحيح؟ 

كت فيه السيارة لمسافٍة أبعد بشكل صحيح مع ذكر سبب؟  د السطح الذي تحرَّ هل ُحدِّ

هل ُذكر سبٌب مناسٌب لحركة السيَّارة على العشب؟  

هل ُتنُبِّئ بكيفية تأثير القطران الجاف في النتائج مع ذكر تفسيٍر لذلك؟

اآلن انظر في عملك أنت. هل تتفق مع تقييم زميلك؟ كيف يمكنك تحسين عملك؟

ورقة العمل 7-4 
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ورقة العمل 8-4

ت�ضميم مظلَّة هبوط
االسم:   التاريخ: 

في هذا النش�اط ستصمم وتصنع نموذج مظلَّة هبوط يمكن استخدامه إلنزال المؤن الطبية بسالم في 
منطقة نائية ال يوجد بها طرق.

ما المواد واألدوات التي ستستخدمها؟    )1(

هل ستهبط المظلَّة التي ستصنعها ببطٍء أم بسرعة إلى األرض؟ ولماذا؟  أ.    )2(

ق لك ذلك؟  م مظلَّة الهبوط ليتحقَّ بناء على إجابتك في )أ(. كيف ستصمِّ ب.   

)3(  أ.  اصنع مظلَّة الهبوط الخاصة بك واختبرها.
ل الزمن الذي استغرقته مظلة الهبوط لتصل إلى األرض. ب.   سجِّ

ت الهبوط للمجموعات األخرى لتصل إلى األرض.  ل الزمن الذي استغرقته مظالَّ ج.   سجِّ
زمن هبوط المظلة اإلى الأر�س )sec( المجموعة 

مجموعتنا
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أداء  مت  قدَّ الهبوط  ت  مظالَّ أيُّ  صفك.  في  األخرى  المجموعات  ونتائج  نتائجك  بين  )4(  قارن 
أفضل؟ كيف توصلت إلى ذلك؟ 

ما الخصائص التي توفَّرت في مظلَّة الهبوط الناجحة؟    ) 5(

قيِّم عمل مجموعتك باستخدام الجدول أدناه.  

نعم اأو لالمعيار 

هل ُاختيرت واسُتخدمت المواد واألدوات المناسبة؟  

هل ُذكرت أسباٌب صحيحة لتحديد السرعة التي ينبغي أن تهبط بها المظلَّة؟ 

هل يتمتع تصميم مظلَّة الهبوط بالخصائص التي تجعلها تهبط بسرعة كبيرة؟ 

ت الهبوط للمجموعات المختلفة؟  نت أزمنة الهبوط التي استغرقتها مظالَّ هل ُدوِّ

هل قورن بين نتائج المجموعات المختلفة؟ 

ا؟  هل ُذكرت أسباب الختيار مظلَّة الهبوط األكثر نجاحاً

ا؟ دت خصائص مظلَّة الهبوط األكثر نجاحاً هل ُحدِّ
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ورقة العمل الداعمة للن�ضاط 1-5

لة للكهرباء اأم ل اختبر المواد لمعرفة ما اإذا كانت مو�ضِّ
االسم:   التاريخ: 

استخدم الجدول اآلتي لتسجيل تنبؤاتك ونتائجك للنشاط 5-1 الوارد في كتاب الطالب.

لة اأو مادة عازلةالمادة لة اأو مادة عازلةالتنبوؤ: مادة مو�ضَّ النتيجة: مادة مو�ضَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(
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ورقة العمل 5-1 ) اأ  (
لة للكهرباء والموادُّ العازلة للكهرباء الموادُّ المو�ضِّ

االسم:   التاريخ: 
هل سيضيء المصباح في الدوائر الكهربائية اآلتية؟

اكتب »نعم« أو »ال« بجانب كل رسم.

مفتاح معدين 

بطة بالستيكية

فنجان من اخلزف

 فلني

 

 

 

) أ (

)ب(

)ج(

) د (
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ورقة العمل 5-1)ب(

ا�ضنع اختبار كهربائي
االسم:   التاريخ: 

ح  اكتب أس�ماء البالد وعواصمها على بطاقة عل�ى النحو الموضِّ
ف�ي الُمخطَّط. وضعنا بعض الدول الموج�ودة في الوطن العربي 

ولكن يمكنك استخدام دول مختلفة إذا أردت ذلك.
مرص

ُعامن

العراق

سوريا

السعودية

لبنان

الرياض

بغداد
بريوت

القاهرة

مسقط

دمشق

ح  ا من كل سلك بمش�ابك الورق على النحو الموضَّ ا واحداً اقطع س�تة أطوال من الس�لك وثبِّت طرفاً
في المخطط.

مرص

ُعامن

العراق

سوريا

السعودية

لبنان

الرياض

بغداد
بريوت

القاهرة

مسقط

دمشق

ح ف�ي الُمخطَّ�ط األول.  ن دائ�رة باس�تخدام الخليَّ�ة، والمصب�اح، والس�لك على النح�و الموضَّ ك�وِّ
ستستخدم األطراف الحرة من السلك لبدء اللعبة.

ك األطراف الحرة من الس�لك  لب�دء اللعب�ة، اطلب إلى زميلك إخبارك بعاصمة إحدى الدول، ثم حرِّ
كي تالمس الدولة الموجودة على أحد جوانب البطاقة والعاصمة الموجودة على الجانب اآلخر. إذا 

كانت اإلجابة صحيحة فسوف يضيء المصباح.
لماذا لم يضئ المصباح إال عند اإلشارة لإلجابة الصحيحة؟  )1(

 
لماذا استخدمت مشابك الورق المعدنية ولم تستخدم مشابك الورق البالستيك؟  )2(

 

ستحتاج إىل:
•• 30 cm × 15 cm  بطاقة صلبة
12 مشبك ورق معدين.••
•• 1.5 V خلية
مصباح مثبت عىل حامل.••
 س�لك توصيل بطول  m 3 تقريباًا، ••

وأدوات قطع األسالك أو مقص.
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ورقة العمل الداعمة للن�ضاط 3-5

اختبر المواد لمعرفة مدى جودة المعادن لتو�ضيل الكهرباء
االسم:   التاريخ: 

استخدم الجدول اآلتي لتسجيل تنبؤاتك ونتائجك للنشاط 5-3 الوارد في كتاب الطالب.

لة من المعدن التنبوؤ: تقييم المادة المو�ضَّ
1 )الأ�ضعف( اإلى 6 )الأف�ضل(

قراءة الأميتر اأو 
)A(الملتميتر بوحدة

لة ا�ضتناًدا  تقييم المادة المو�ضَّ
اإلى النتائج من الأ�ضعف )1( اإلى 

الأف�ضل )6(

 )1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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ورقة العمل 5-5

ر�ضم دائرة كهربائّية با�ضتخدام الرموز

االسم:   التاريخ: 

ح الشكل أدناه دائرة كهربائيَّة. يوضِّ

ارسم الدائرة الكهربائية باستخدام رموز الدائرة الكهربائية في المساحة أدناه.
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ورقة العمل 5-6)اأ(

د الم�ضكلة الموجودة بالدائرة الكهربائية حدِّ
االسم:   التاريخ: 

لماذا ال تعمل هذه الدوائر الكهربائية؟

الدائرة رقم 2الدائرة رقم 1

الدائرة رقم 3
ال تعمل الدائرة رقم 1؛ ألن 

ال تعمل الدائرة رقم 2؛ ألن 

ال تعمل الدائرة رقم 3؛ ألن 
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تغيير مكونات الدائرة الكهربائية
االسم:   التاريخ: 

لدي�ك ثالث�ة أزواج من الدوائر الكهربائية. أي دائرة كهربائية )أ( أو )ب( التي س�يكون فيها المصباح 
ا في كل زوج ؟ أكثر سطوعاً

) أ (

 ) أ (

) أ (

)ب(

)ب(

)ب(

ورقة العمل 5-6 )ب(

•• -1

-2

-3
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تغيير مكونات الدائرة الكهربائية
االسم:   التاريخ: 

لدي�ك ثالث�ة أزواج من الدوائر الكهربائية. أي دائرة كهربائية )أ( أو )ب( التي س�يكون فيها المصباح 
ا في كل زوج ؟ أكثر سطوعاً

) أ (

 ) أ (

) أ (

)ب(

)ب(

)ب(

ورقة العمل 5-6 )ب(

•• -1

-2

-3
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3-  ألصق أحد أطراف السلك بالطرف المسطح )الطرف السالب( 
ح في الشكل. من الخليَّة على النحو الموضَّ

4-  ل�فَّ الطرف اآلخر م�ن كل ليف معدني ح�ول مصباح وأحِكم 
تثبيته باستخدام شريط الصق. وال تترك الشريط الالصق يغطي 

قاعدة المصباح.

��ة  1-  اقط�ع قط�عتي�ن م��ن الماصَّ
الب�الس�تي�كي�ة بن�ف�س ط��ول 
الخليتين.وألص�ق ك���ل قطع�ة 
بالخلي�ة كم�ا ف����ي الش�ك��ل 

المجاور:

ا�ضتق�ِس تاأثير الأ�ضالك ال�ضميكة والرفيعة على الدائرة الكهربائية
االسم:   التاريخ: 

هذا نشاط عملي.

5-  ض�ع الخليتي�ن بجان�ب 
�ا، م�ع  بعضهم����ا بعضاً
بالمصابي�ح  اإلمس���اك 
الزجاج�ي،  الج�زء  م�ن 

المس قاعدة المصباح »بالنتوءات« الموجودة على 
الطرف الموجب من البطارية على النحو الموضح.

األمن والسالمة:
أمِس�ك المصابيح من الجزء

 الزجاج�ي فقط. وال تلم�س قاعدة 
ا  المص�ب�اح أو الليف المعدني، نظراً

الرتفاع درجة حرارتها!

ا؟ اقترح سبباًا لتوضيح ما ترى. 6-  أي المصباحين يضيء بشكٍل أكثر سطوعاً

ا عن أطراف البطارية. إذا تركتها لمدة طويلة  7-  بمجرد أن تالحظ الفرق، اسحب المصابيح بعيداً
فقد تتسبب في تلف المصباح وإضعاف الخليَّة.

2-  اسحب بعض الخيوط من قطعة ليف التنظيف المعدني. ولفها 
بالط�ول بين يديك )كم�ا تفعل بالطين( لتصنع بك�رة رفيعة من 
األسالك. كرر هذه الخطوة مع مجموعة أكبر من الخيوط لعمل 
ا. مرر األس�الك خالل الماصات البالس�تيكية  خيط أكثر ُس�مكاً

ح في الشكل. مع ترك األطراف مكشوفة على النحو الموضَّ

ورقة العمل 5-8)اأ(

رشيط الصق

ماصة بالستيكيةخلية

 )1(

ليف معدين

ليف معدين
 )2(

 )3(

ليف معدين

مصباح

ليف معدين رفيع

مصباح

ليف معدين سميك
 )4(

ستحتاج إىل: 
ماّصة بالستيكية.••
••  .1.5 V خليتني بجهد
مقص.••
رشيط الصق.••
ليف التنظيف املعدين.••
••  .1.5 V مصباحني بجهد كهربائي 



العلوم للصف السادس 62

ورقة العمل 5-8 )ب(

�ُضمك ال�ضلك وال�ضالمة

االسم:   التاريخ: 

السلك األرفع أقل كلفة من السلك السميك ولذلك  يميل الكهربائيون إلى استخدام األسالك األرفع 
واألقصر كلما أمكن للحد من التكلفة.

عندما يتدفق التيَّار 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.  

ا رفيعة لدوائر اإلضاءة التي ال تحتاج إلى الكثير من التيَّار  عند بناء منزل يس�تخدم الكهربائي أس�الكاً
الكهربائي. أما األجهزة المنزلية مثل: التلفاز، والمكواة الكهربائية، والثالجة تحتاج إلى إمداد أقوى 
ا ذات مقاومة أقل  ا أكثر ُس�مكاً من الكهرباء. ولهذا يس�تخدم الكهربائي في الدوائر الكهربائية أس�الكاً

ا للحاجة إلى المزيد من التيَّار الكهربائي.  نظراً

ينتج عن تآكل  السلك في مكواة البخار بروز الجزء المعدني من خالل الغطاء  البالستيكي.

لماذا يجعل الغطاء البالستيكي المكواة آمنة لالستخدام؟  )1(
 

ا؟ لماذا من الخطر استخدام المكواة عندما يكون الجزء المعدني ظاهراً  )2(
 
 

ا عند استبدال السلك؟ اذكر السبب. ا أم رفيعاً ا سميكاً هل ستستخدم سلكاً  )3(
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البطاريات

االسم:   التاريخ: 

استخِدم الكلمات الموجودة في الصندوق إلكمال الجمل اآلتية.

البطاريات          الكهرباء            الطاقة           المعادن            محلول          ارتعاش

)1(  التفاع�الت الكيميائي�ة ف�ي  تعم�ل عل�ى توفير  
الالزمة لعمل الدوائر الكهربائية.

جعله  ما  وهذا  الضفدع  أرجل  عضالت  جلفاني   )2(  الحظ 
يعتقد أنها تنتج  .

)3(  أثبت�ت تجارب فولتا أن  المختلفة تنت�ج الكهرباء التي تتدفق 
ل. عبر  موصِّ

ورقة العمل 9-5
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٦
كتاب النشاطالعلوم

العلوم 
٦كتاب النشاط

ن كتاب النشاط: يتضمَّ

تمريًنا واحًدا يرافق كل موضوع في كتاب الطالب.   •

تماريَن يمكن إنجازها في الصف أو كواجب منزلي.   •

مت لدعم الفهم وتعميقه عبر تطبيق المعرفة في مواقف جديدة.  تماريَن ُصمِّ  •

تماريَن تدريب على مهارات االستقصاء العلمي.  •

 إن سلسلة كامبريدج للمرحلة األساسية هي 

ت وفق اإلطار الخاص بمنهاج   سلسلة ممتعة ومرنة؛ ُأعدَّ

م السلسلة زخًما من األفكار التعليمية المرنة، وتسمح للمعلمين   العلوم. تقدِّ
ز السلسلة طريقة التعلم والتعليم  بحرية اختيار األنشطة المناسبة لصفوفهم وطالبهم. كما تحفِّ

 المتمحور حول االستقصاء، وذلك عبر دمج أهداف االستقصاء العلمي في العملية التعليمية 

التعلمية، لدعم مهارات االستقصاء ضمن سياق محتوى المادة العلمية. 

م   يستخدم كتاب النشاط الرسوم والمخططات التوضيحية للمحتوى التي تسهم في التعلُّ

من مواقَف جديدة، كالفهم البصري، وتطوير مهارات االستقصاء العلمي. 

متوفر أيًضا كتاب الطالب ودليل المعلم.

الفصل الدراسي الثاني
الطبعة األوىل 1444هـ - 2022م
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