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كتاب الطالب

الفصل الدراسي الثاني
الطبعة األولى 1444هـ - 2022م

٦

يتضمن كتاب الطالب:
 •  رسوًما توضيحية للمحتوى؛ تساعد بشكل خاص الطلبة البصريين 

والطلبة ذوي التحصيل الدراسي المتدني. 
مفردات مفتاحية على شكل “مفردات للتعلم”.   •

اقتراحات للنقاش الصفي بعنوان: “تحدث عن”.   •
نقاًطا تعليمية مفتاحية ُتقدَّم على شكل: “ماذا تعلمت؟”.   •

أسئلة تقييمية بعنوان “تحقق من تقدمك” مع نهاية كل وحدة تعليمية.  •

العلوم
العلوم 

٦كتاب الطالب
 إن سلسلة كامبريدج للمرحلة األساسية هي 

 سلسلة ممتعة ومرنة؛ أُعدَّت وفق اإلطار الخاص بمنهاج 

 العلوم. تقدم السلسلة زَخًما من األفكار التعليمية المرنة، وتسمح للمعلمين بحرية 

اختيار األنشطة المناسبة لصفوفهم وطلبتهم. كما تحفِّز السلسلة طريقة التعلم والتعليم المتمحور 

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

لدعم مهارات االستقصاء ضمن سياق محتوى المادة العلمية.

 يحتوي كتاب الطالب على الرسوم والمخططات التوضيحية للمحتوى، التي تساعد في التعلم 

 والفهم البصري. باإلضافة إلى ذلك، يغطي الكتاب جميع األهداف المطلوبة ضمن 

إطار المنهاج بشكل ممتع ومحفز خاصة من الناحية البصرية.

متوفر أيًضا كتاب النشاط ودليل المعلم.
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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.

والن�شر.  الطباعة  حقوق  لقانون  الكتاب  هذا  يخ�شع 

ويخ�شع لال�شتثناء الت�شريعي الم�شموح به قانوًنا ولأحكام 

التراخي�ص ذات ال�شلة.

ل يجوز 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

العلوم   - الطالب  كتاب  من  مواءمتها  ت  تمَّ ن�شخة  هذه 

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

الأ�شا�شية للموؤلفين جون بورد، 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 

حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

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



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



المقدمة

املقدمة

مت�ت مواءمة کتاب الطال�ب يف مادة العلوم 
کامربي�دج  م�ن  العل�وم  منه�اج  إط�ار  وف�ق 
للمرحل�ة األساس�ية. وتق�دم ه�ذه السلس�لة 
طريقًة ممتعًة، ومرنًة لتعلم املادة، وتوفر الدعم 
الذي حيتاجه ُکلٌّ من الطالب واملعّلم. ومتاشًيا 
مع أهداف املنهاج نفس�ه، فهي تش�جع الطلبة 
ع�ى االنخراط بفاعلية م�ع املحتوى، وتطوير 
مهارات االستقصاء العلمي، إىل جانب املعرفة 

العلمية.
تتضم�ن صفحات کت�اب الطال�ب العديد 
من الصور واألس�ئلة التي يمكن اس�تخدامها 
أساًس�ا للنق�اش الصف�ي، والرتکي�ز يف ه�ذه 
املرحل�ة جيب أن يتمحور ح�ول ربط ما يعرفه 
الطلب�ة م�ن خ�ال حميطه�م اليوم�ي باملعرفة 
العلمي�ة. ويتضم�ن الكت�اب يف کاف�ة أجزائه 
أفكاًرا لألنش�طة التطبيقية التي تس�اعد الطلبة 
ع�ى اکتس�اب وتطوير مه�ارات االس�تقصاء 
ي لدهيم الش�غف باالکتش�افات  العلمي وتنمِّ
�ن ه�ذا الكت�اب عب�ارات  العلمي�ة. ک�ا ُضمِّ

»أستطيع« التي متثل معايري نجاح لدعم عملية 
تقوي�م وتقيي�م التقدم ال�ذي حي�رزه الطالب. 
يمكن استخدام األسئلة الواردة يف قسم »حتقق 
م�ن تقدمك«، املوج�ود يف هناية کل وحدة، يف 

عملية تقييم فهم الطلبة.
جي�ب اس�تخدام دلي�ل املعّل�م، إىل جان�ب 
کت�اب الطالب ه�ذا، إذ إن�ه يتضم�ن توجيًها 
املوضوع�ات، وأف�كاًرا  أوس�ع ح�ول مجي�ع 
لألنشطة الصفية، وماحظات توجيهية حول 
�ن الدليل  أنش�طة کت�اب الطال�ب. ک�ا يتضمَّ
إجاب�ات جلمي�ع األس�ئلة ال�واردة يف کت�اب 
الطال�ب. يتوج�ب علي�ك اس�تخدام کت�اب 
النش�اط إذ إنه يق�دم باقة منوعة م�ن التارين، 
وأوراق املصادر، وأوراق العمل التي تس�اعد 
املتعلم�ن ع�ى تعزي�ز الفه�م، والت�درب عى  
استخدام املفردات، وتطبيق املعرفة يف مواقف 
جديدة، وتطوير مهارات االستقصاء العلمي. 

نتمنّى لكم االستمتاع هبذه السلسلة.
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ِعباراُت أَسَتطيُع
المعرفة والفهم لكل وحدة:

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمية
 4 القوى والحركة

4-١ الكتلة والوزن
6Pf1 يميِّ�ز بين قياس الكتلة بالكيلوغ�رام )kg( وقياس الوزن 
 )kg( عل�ى أن يأخذ في اعتب�اره أن الكيلوغرام ،)N( بالنيوت�ن

مستخدم في حياتنا اليومية.

* أستطيع أن أصف الفرق بين الكتلة والوزن.	
* أس�تطيع أن أص�ف الخط�أ الش�ائع ف�ي اس�تخدام 	

مصطلح الوزن في حياتنا اليومية.
6Pf2يعرف وحدات القوة والكتلة والوزن ويستخدمها ويحدد 

االتجاه الذي تعمل فيه القوى.
* والكتل�ة 	 ال�وزن  وح�دات  ي  أس�مِّ أن  أس�تطيع 

وأستخدمها.

4-2 كيف تعمل القوى؟
6Pf2يعرف وحدات القوة والكتلة والوزن ويستخدمها ويحدد 

االتجاه الذي تعمل فيه القوى.
* أستطيع أن أحدد اتجاه القوى.	
* أستطيع أن أرسم مخطط القوى ألبين اتجاه القوى 	

المؤثرة في جسم ما. 
4-3 القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة 

6Pf2يعرف وحدات القوة والكتلة والوزن ويستخدمها ويحدد 
االتجاه الذي تعمل فيه القوى.

* أستطيع أن أصف قوتين تؤثران في جسم ما.	
* أس�تطيع أن أص�ف معنى الق�وى المتوازنة والقوى 	

غير المتوازنة.
4-4 تأثيرات القوى

6Pf2يعرف وحدات القوة والكتلة والوزن ويستخدمها ويحدد 
االتجاه الذي تعمل فيه القوى.

* أس�تطيع أن أصف کيف تستطيع قوة ما تغيير حرکة 	
جسم ما أو شكله.

4-5 القوى والطاقة 
*6Pf3يفهم معنى الطاقة في أثناء الحرکة. والحرک�ة 	 الطاق�ة  مفاهي�م  أس�تخدم  أن  أس�تطيع 

لوصف »الشغل«.
* أس�تطيع أن أصف کيف يستمر جسم ما في الحرکة 	

على الرغ�م من توقف مصدر القوة المؤثرة فيه عن 
دفعه.

4-6 االحتكاك
6Pf4يعرف االحتكاك )بما في ذلك مقاومة الهواء( کقوة يمكن 
أن تؤثر في سرعة تحرك األجسام وتؤدي في بعض األحيان إلى 

توقف حرکتها.

* ي الق�وة التي توقف س�طحين من 	 أس�تطيع أن أس�مِّ
االنزالق بين بعضهما البعض. 

* أس�تطيع أن أصف أمثل�ة من الحي�اة الواقعية لقوى 	
بين سطحين ينزلقان بين بعضهما بعضا.
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معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمية
4-7 استقصاء االحتكاك 

6Pf4 يعرف االحتكاك )بما في ذلك مقاومة الهواء( کقوة يمكن 
أن تؤثر في س�رعة تحرك األجسام وتؤدي في بعض األحيان إلى 

توقف حرکتها. 

* أس�تطيع أن أصف الفرق في االحتكاك بين جس�م 	
ما وأسطح مختلفة.

4-8 مقاومة الهواء
6Pf4 يعرف االحتكاك )بما في ذلك مقاومة الهواء( کقوة يمكن 
أن تؤثر في س�رعة تحرك األجسام وتؤدي في بعض األحيان إلى 

توقف حرکتها. 

* أستطيع أن أصف معنى مقاومة الهواء.	
* أس�تطيع أن أصف تأثيرات القوى ف�ي مظلة تهبط 	

إلى األرض.
لة والموادُّ العازلة للكهرباء 5 الموادُّ الموصِّ

5-١ ما المواد الموصلة للكهرباء؟
6Pm1 يس�تقصي کيف أن بعض الم�واد أفضل في توصيل 

الكهرباء من غيرها.
* لة للكهرباء.	 َي مادة واحدة موصِّ أستطيع أن أسمِّ
* ي ث�اث مواد على األق�ل عازلة 	 أس�تطيع أن أس�مِّ

للكهرباء.
5-2 هل الماء يوصل الكهرباء؟

6Pm1 يس�تقصي کيف أن بعض الم�واد أفضل في توصيل 
الكهرباء من غيرها.

* أستطيع أن أستقصي المياه النقية والمالحة ألعرف 	
أيهما أفضل لتوصيل الكهرباء.

5-3 هل المعادن المختلفة توصل الكهرباء بنفس الكفاءة؟

6Pm2 يس�تقصي کي�ف أن بعض المعادن تع�دُّ موصات 
جيدة للكهرباء وأن معظم المعادن األخرى ليست کذلك.

* أس�تطيع أن أس�تقصي أي المعادن أفضل توصيا 	
للكهرباء من غيرها.

5-4 اختيار المواد المناسبة لألجهزة الكهربائية

6Pm3 يع�رف س�بب اس�تخدام المع�ادن ف�ي الكاب�ات 
واألس�اك وسبب استخدام الباس�تيك في تغطية األساك 

والمقابس والمفاتيح الكهربائية.

* أس�تطيع أن أش�رح لم�اذا تس�تخدم المع�ادن ف�ي 	
األساك الكهربائية.

* أس�تطيع أن أش�رح لماذا يس�تخدم الباستيك في 	
تغطية األساك الكهربائية.

5-5 رموز الدائرة الكهربائية

6Pm5 يمث�ل الدوائ�ر المتصل�ة عل�ى التوال�ي باس�تخدام 
الرسومات والرموز الكهربائية الشائعة.

* أستطيع أن أحدد رموز مكونات الدوائر الكهربائية.	
* الدوائ�ر 	 أس�تطيع أن أرس�م رم���وز مك��ون�ات 

الكهربائية.
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معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمية
5-6 تغيير مكونات الدائرة الكهربائية 

6Pm4 يتنب�أ ويختب�ر تأثي�رات إج�راء تغيي�رات عل�ى الدوائ�ر 
الكهربائية بما في ذلك طول وُس�مك األساك وعدد المكونات 

وأنواعها.

* أستطيع أن أتنبأ، ثم أستقصي ما يحدث عند إجراء 	
تغيير على عدد الخايا في دائرة کهربائية ما.

6Pm5 يمثل الدوائر المتصلة على التوالي باستخدام الرسومات 
والرموز الكهربائية الشائعة.

* أس�تطيع أن أرس�م مخطط�ات واضح�ة للدوائ�ر 	
الكهربائية الخاصة بي.

5-7 إضافة مكونات مختلفة إلى الدائرة الكهربائية  
6Pm4 يتنب�أ ويختب�ر تأثي�رات إج�راء تغيي�رات عل�ى الدوائ�ر 
الكهربائية بما في ذلك طول وُس�مك األساك وعدد المكونات 

وأنواعها.

* أستطيع أن أتنبأ، ثم أستقصي ما يحدث عند إجراء 	
تغيير على أحد مكونات دائرة کهربائية ما.

6Pm5 يمثل الدوائر المتصلة على التوالي باستخدام الرسومات 
والرموز الكهربائية الشائعة.

* أس�تطيع أن أرس�م مخطط�ات واضح�ة للدوائ�ر 	
الكهربائية الخاصة بي.

5-8 طول وسمك السلك في الدائرة الكهربائية 
6Pm4 يتنب�أ ويختب�ر تأثي�رات إج�راء تغيي�رات عل�ى الدوائ�ر 
الكهربائية بما في ذلك طول وُس�مك األساك وعدد المكونات 

وأنواعها.

* أستطيع أن أتنبأ، ثم أستقصي ما يحدث عند إجراء 	
تغيير على طول السلك في دائرة کهربائية ما.

* أستطيع أن أتنبأ، ثم أستقصي ما يحدث عند إجراء 	
تغيير على ُسمك السلك في دائرة کهربائية ما.

5-9 كيف اخترع العلماء البطاريات؟

يركز هذا الموضوع على مهارات االستقصاء العلمي اآلتية: 
6Ep1 يدرس کيف قام العلماء بجمع أدلة من الماحظة والقياس مع التفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة وتفسيرات للظواهر.
يرجى الرجوع إلى جدول "االس�تقصاء العلمي في الفصل الدراس�ي الثاني" لاطاع على عبارات "أس�تطيع" المناس�بة والمرتبطة 

بهذه المهارات.



مهارات االستقصاء العلمي خالل الفصل الدراسي الثاني:

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمية

6Ep1
يدرس کيف قام العلماء بجمع أدلة من الماحظة 
والقياس مع التفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة 

وتفسيرات للظواهر.

الت�ي 	* القياس�ات  أو  الماحظ�ات  ع�ن  أتح�دث  أن  أس�تطيع 
استخدمها العلماء القتراح أفكار جديدة أو تفسيرات جديدة.

6Ep2 يجمع األدلة والبيانات الختبار األفكار بما في ذلك
أستطيع أن أقوم بعمل قياسات دقيقة الختبار األفكار والتنبؤات. 	*التنبؤات.

6Ep3 يمكن ِصْيَغة  إلى  األفكار  تحويل  کيفية  يناقش 
اختبارها.

أستطيع أن أتحدث إلى اآلخرين عن کيفية تحويل فكرة ما إلى 	*
سؤال يمكن اختباره.

أستطيع أن أستخدم فكرة ما لتكوين أسئلة يمكن اختبارها. 	*

6Ep4.*يتنبأ بما سيحدث بناًء على المعرفة العلمية والفهم	أستطيع أن أشرح کيف استخدمت معرفتي العلمية للتنبؤ. 

6Ep5 ،يخت�ار األدلة التي عليه جمعها الس�تقصاء س�ؤال
ويتأکد من جمع األدلة الكافية.

دُت عدد األدلة الكافية التي أحتاج 	* أس�تطيع أن أش�رح کيف حدَّ
إلى جمعها في استقصاء ما. 

6Ep6.د العوامل المرتبطة بموقف محدد أس�تطيع أن أح�دد جمي�ع المتغي�رات الت�ي يج�ب مراقبتها في 	*يحدِّ
استقصاء ما.

6Ep7.*يختار األدوات التي يجب استخدامها	أس�تطيع أن أختار األدوات التي تس�مح لي بعمل قياسات دقيقة 
في استقصاء ما.

6Eo1
يق�وم بعم�ل مجموع�ة متنوع�ة م�ن الماحظ�ات 
والقياس�ات ذات الصلة باس�تخدام أدوات بس�يطة 

بشكل صحيح.

أستطيع أن أقوم بعمل ماحظات وقياسات ذات صلة مستخدًما 	*
مجموعة من األدوات. 

6Eo2
م�ن  �ق  للتحقُّ ض�رورة  هن�اك  تك�ون  مت�ى  يق�رر 
الماحظات والقياس�ات عن طريق التكرار إلعطاء 

بيانات أکثر موثوقية.

أستطيع أن أقول: لماذا أخطط لتكرار القياسات أو الماحظات 	*
في استقصاء ما؟ 

6Eo3 باألعم�دة البيان�ي  والتمثي�ل  الج�داول  يس�تخدم 
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

أس�تطيع أن أخط�ط وأن أرس�م ج�دواًل منظًم�ا وتمثي�ًا بيانيًّ�ا 	*
باألعمدة يتسم بالدقة. 

6Ec1.*يعقد مقارنات	ص أوجه التش�ابه واالختاف � أس�تطيع أن أق�ارن النتائج وألخِّ
المهمة.

6Ec2.*يقيِّم النتائج المتكررة	أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة ألشرح أي القياسات أکثر 
موثوقية وأيها أقل موثوقية.

6Ec3 د األنم�اط ف�ي النتائ�ج والنتائج الت�ي ال تبدو يح�دِّ
أستطيع أن أشرح کيف حددت النتائج التي ال تائم نمًطا ما.	*مائمة للنمط.

6Ec4 يستخدم النتائج الستخاص االستنتاجات وتقديم
المزيد من التنبؤات.

أس�تطيع أن أستخدم نتائجي الستخاص االستنتاجات وتقديم 	*
تنبؤات جديدة.

6Ec5 يقترح ويقيِّم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة
العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.

أس�تطيع أن أس�تخدم معرفت�ي العلمية إلعطاء أس�باب واضحة 	*
لقبول تنبؤات اآلخرين أو رفضها.

6Ec6.د ما إذا کانت األدلة تدعم تنبًؤا ما، مبينًا کيف أستطيع أن أشرح کيف قررت ما إذا کانت نتائجي تدعم تنبؤاتي.	*يحدِّ
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فـي رأيك، أيُّ الجسميـن ُكتلته أكبر: 
        مـن الريش أم                مـن 

الـرمــل؟ 

القوى والحركة 4
مفردات للتعلُّم 

.)kg( الُكتلة.  • كيلوغرام •
• الوزن .

• قوة الجاذبية األرضية.
.)N( نيوتن •

ما الفرق بين الُكتلة والوزن؟ 

هل ما ذكره الفتى الموضح في الصورة صحيٌح أم غير صحيح؟

الُكتلـة هي مقدار ما في الجسـم من 
بوحـدات  الُكتـلـة  وُتقـاس  مــادة. 
.)kg( والكيلوغرام )g( مثل الغـرام
وبالتالـي فـإن ُكتلـة الفتـى الموضح 
في الصـورة  kg 35، ولكن كم يبُلغ 

وزنه؟

الُكتلة والوزن مفهومان مختلفان. ولَِتْفَهَم مفهوم الوزن، عليك 
ة  الجاذبيـة األرضية. ماذا يحدث عندما يسـُقط  التفكيـر فـي قوَّ

كتاٌب من يدك؟

تنجذب جميع األجسام إلى األرض بفعل قوة الجاذبية األرضية. 
ة جذبه نحو األرض. الوزن  وكلما زادت ُكتلة الجسم، زادت قوَّ
هو مقدار قوة جذب األرض للجسم. وبالتالي تؤدِّي زيادة كتلة 

الجسم إلى زيادة الوزن. 

ُيقـاس الـوزن باسـتخدام وحدة ُتسـمى نيوتن )N(، وقد ُسـميت 
بذلك نسبة إلى العالم اإلنجليزي »إسحاق نيوتن«، قبل 400 عام، 

والذي كان له السبق في شرح مفهوم القوى.
 

إن مفهوَمـْي الُكتلة والوزن مختلفان، ولذلك ُيقاس كلٌّ منهما بطريقٍة 
مختلفة.

ُيستخدم الميزان اإللكتروني 
لقياس الُكتلة. 

وزني يساوي
35 kg

قيا�س الُكتلة والوزن

g10g10

4-1 الُكتلة والوزن 

والحركة القوى   4 16
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ماذا تعلَّمت؟
  الُكتلة هي مقدار ما في الجسم من مادة.

   الوزن هو مقدار قوة جذب األرض للجسم.
   وحدة قيـاس الُكتلة هي كيلو غـرام )kg(، ووحدة قياس 

 .)N( الوزن هي نيوتن
ة             على األرض.     الُكتلة التي مقدارها 1kg تعادل قوَّ

ث عن! تحدَّ
اد الفضاء في  لماذا يسبح روَّ

الفضاء؟

10 N

والحركة القوى   417

قياس الُكتلة والوزن 
م جدولاً لتسـجيل ما تحصل عليه من القياسات الناتجة  - َصمِّ
عـن اسـتخدام ميـزان لقيـاس الكتلـة والقياسـات الناتجة عن 

استخدام الميزان الزنبركي.
ل في الجدول الوحدات المسـتخدمة لقياس القراءات  -  سـجِّ
الظاهرة على الميزان المسـتخدم لقيـاس الُكتلة، والقراءات 

الظاهرة على الميزان الزنبركي المستخدم لقياس الوزن.
- َضع كلَّ جسم على ِحدة على ميزان لقياس الكتلة. 

ل القياسات التي حصلت عليها في الجدول. - سجِّ
- علِّق الميزان الزنبركي على مقبض باٍب أو أمسكه بيدك. 

- َضع كلَّ جسـٍم على حـدة في الكيس 
البالستيكي.

- علِّق الكيس على الميزان الزنبركي. 
ل القياسـات التي حصلت عليها  -  سجِّ

في الجدول.

ن�شاط 1-4

�ستحتاج اإلى: 
• أجسام لها كتل مختلفة.

• كيس بالستيكي لحمل األجسام.

 • ميزان لقياس الُكتلة.

• ميزان زنبركي.

الأ�سئلة
من  عليها  حصلت  التي  القراءات  بين  )1(  قارن 
على  ظهرت  التي  وتلك  الكتلة  قياس  ميزان 

الميزان الزنبركي. ما النمط الذي تلحظه؟

 رائد فضاء
يسير خارج المركبة. 

نستخدم الميزان الزنبركي 
لقياس الوزن.
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مفردات للتعلُّم 
• يؤثر.             • القوة.

• مخطَّط القوى. ا من يـدك فإنه  عنـدما ُتسـِقُط كتـاباً
يـهوي إلـى األرض. 

تسحـب الجاذبيـة 
األرضيـة جـميـع 

األجسـام إلى 
أسفل. ولكن 

هـل يـمكن أن 
تعمل القوى في 

اتجاهاٍت أخرى؟

ما القوى التي يمكنك 
تحديدها في الصورة؟ 

يمكـن للقـوى أن تعمل في اتجاهاٍت مختلـفٍة، فعنـدما نضـع الكتاب على الطاولة يـؤثـِّر الكتـاب 
ة بسـبب ســحب الجـاذبيـة األرضـية  ن هـذه القـوَّ ة ُمتَّجهـة إلى أســفل علـى الطـاولة. تتكوَّ بـقـوَّ
ة هي وزن الكتاب والسبب في عدم سقوط الكتاب، هو أنَّ الطاولة تؤثر فيه  للكتاب إلى أسفل. القوَّ

بقوة ُمتَّجهة إلى أعلى. 

4-2 كيف تعمل القوى؟ 

18

استقصاء اتجاه القوى
ك؟ - َضع الكتاب على الطاولة. هل تراه يتحرَّ

-  ما الذي كان سيحدث للكتاب لو لم تكن الطاولة موجودة؟ 
ولماذا؟ 

اسحب  سبابتك.  حول  المطَّاطي  الرباط  طرفي  أحد  -  اربط 
الطرف اآلخر للرباط المطَّاطي. 

ك الرباط المطَّاطي؟ ولماذا؟ - في أيِّ اتجاٍه يتحرَّ
ة التي تؤثِّر في الرباط المطَّاطي. - اذكر اسم القوَّ

اتجاٍه  أيِّ  في  الحديدي.  المسمار  فوق  المغناطيس  ب  -  قرِّ
ك المسمار؟ ولماذا؟ يتحرَّ

ة التي تؤثِّر في المسمار. - اذكر اسم القوَّ

ن�شاط 2-4

�ستحتاج اإلى: 
• كتاب .                   • طاولة.

• رباط مطَّاطي.       • ِمغناطيس.

• مسمار حديد.
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ى  يمكن توضيح اتجاه القوى المؤثِّرة في جسم ما في رسم ُيسمَّ
ة في صورة سهم. وعندما تتساوى  مخطَّط القوى. وتظهر كلُّ قوَّ

جميع القوى، تكون جميع أسهم القوى بنفس الطول.

يؤثر   ، مثالاً الصورة  في   . ثنائيٍّ شكٍل  في  ا  دائماً القوى  تعمل 
الكتاب في الطاولة بقوة ُمتَّجهة إلى أسفل، وتؤثـر الطاولة في 
الكتاب بقوة ُمتَّجهة إلى أعلى؛ أي أنَّ كلتا القوتين تعمالن في 

اتجاهين متعاكسين. 

ماذا تعلَّمت؟
   تعمل القوى في اتجاهاٍت مختلفٍة.

 ،     تعمـل القوى في شـكٍل ثنائيٍّ
ة فـي  بحيـث تعمـل كلُّ قـوَّ
اتجاٍه معاكـس لتجاه عمل 

القوة األخرى. 
القـوى  مخطَّطـات      توضـح 

اتجاهات القوى ومقدارها. 

ة الُمتَّجهة إلى أعلى التي  القوَّ
تؤثر بها الطاولة على الكتاب

ة الُمتَّجهة إلى أسفل التي  القوَّ
يؤثر بها الكتاب على الطاولة

الأ�سئلة
)1(    أ.     انقل الرسم المقابل، وأضف األسهم لبيان التجاه الذي 

ة.  تعمل فيه كلُّ قوَّ
ةاً أكبر من األخرى؟ لماذا؟ ب.   هل هناك قوَّ

ارسم  ساكناًا؟  تقف  عندما  األرض  داخل  تغوص  ل  )2(     لماذا 
مخطَّط قوى لتوضيح إجابتك.

قارب »الشاشة« في 
محافظة شمال الباطنة.

ث عن! تحدَّ
لماذا تطفو القوارب فوق 

سطح الماء؟

طات القوى مخطَّ

19 والحركة القوى   4



والحركة القوى   4

4-3 القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة 
مفردات للتعلُّم 

• متوازنتان. 
• غير متوازنتين.
• محصلة قوى.

20

أيُّ القوتين أكبر؟
ابسط ذراعك وارفع الكتاب إلى أعلى.

ك الكتاب؟  هل يتحرَّ
ماذا سيحدث إذا رفعت الكتاب لمدة دقيقتين؟

ن�شاط 3-4

�ستحتاج اإلى: 
• كتاب ثقيل .         • ساعة إيقاف.

الأ�سئلة
ة التي تؤثِّر في الكتاب؟ أ.     ما القوَّ  )1(
ة التي تؤثِّر في ذراعك؟ ب.  ما القوَّ  

ج.      عنـد رفـع الكتاب فـي بـادئ األمر،   
تيـن أكبر من  هـل  كانت إحـدى القوَّ

األخرى؟ لماذا؟
)2(  بعد رفع الكتاب لمدة دقيقتين، هل كانت 

تين أكبر من األخرى؟ لماذا؟ إحدى القوَّ

، فعندما  ـر أن القـوى تعمل في شـكٍل ثنائـيٍّ تذكَّ
ةاً متجهة إلى أعلى  ا إلى أعلى تستخدم قوَّ ترفع كتاباً
ا، بينما يؤثر الكتاب بقوة إلى أسفل،  لتبقيه مرفوعاً
سببها الجاذبية األرضية التي تسحب الكتاب إلى 
أسفل. القوتان متسـاويتان في المقدار ولكن في 
ك الجسم.  اتجاهين متعاكسـين، وبالتالي ل يتحرَّ

تين متوازنتان.  وفي هذه الحالة نقول إنَّ القوَّ

وزن 
الكتاب

ة الرفع  قوَّ
الُمتَّجهة إلى 

أعلى

والحركة القوى   4 20
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ماذا تعلَّمت؟
   عندما تكون القوتان المتعاكسـتان المؤثرتان في الجسم بنفس 

المقدار فإننا نقول إن القوتين متوازنتان. 
   عندما تكون إحدى القوتين المتعاكستين المؤثرتين في الجسم 

أكبر من القوة المقابلة لها نقول إن القوتين غير متوازنتين. 
   عندما تكون القوتان غير متوازنتين فإنه توجد محصلة قوى. 

ث عن! تحـدَّ
لماذا ينكسر زجاج النافذة عند رمي 
كرة جولف عليه، بينما لينكسر عند 

ضربه بكرة تنس الطاولة؟

21

لم يتغلَّب أيٌّ من الفريقين 
على اآلخر حتى اآلن. هل 

تان متوازنتان؟  القوَّ

ة المتجهة إلى  عندمـا يتعب ذراعك يقـل مقدار القـوَّ
ة التي  أعلـى، عندها يؤثر الكتـاب بقوة أكبر مـن القوَّ
تين  ٌة مـن القوَّ يؤثـر بهـا ذراعك. وفي حـال زادت قوَّ
ة األكبر،  ك الجسـم فـي اتجاه القوَّ عن األخرى، يتحرَّ
تان غير متوازنتين. يوضح السهمان  وعندها تكون القوَّ
تين، فكلما كان السهم  المبيَّنان في الصورة مقدار القوَّ

ة أكبر. أطول كانت القوَّ

تـان غيـر متوازنتيـن فإنـه توجـد  عندمـا تكـون القوَّ
تـان متـوازنتين  محصـلـة قـوى، وحـيـن تكـون القوَّ

نقـول إنَّـه ل توجد محصلة قوى. 

وزن 
الكتاب

ة الرفع  قوَّ
الُمتَّجهة إلى 

أعلى

والحركة القوى   4
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4-4 تاأثيرات القوى

ل يمكننا رؤية القوى، ولكن يمكننا أن نرى أو نشعر بتأثيرها.

استقصاء ما تفعله القوى
ك؟ - َضع الكرة على الطاولة. هل تراها تتحرَّ

ة.  - انفخ على الكرة باستخدام الماصَّ
- ماذا يحدث للكرة؟ 

ا في وضع رأسيٍّ عند أحد طرفي الطاولة. دحرج الكرة برفٍق في اتجاه الكتاب.  ا مفتوحاً -  ثبِّت كتاباً
- اترك الكرة تتدحرج حتى تصطدم بالكتاب. ماذا يحدث للكرة؟

- ادفع الكرة بإصبعك باتجاه أحد زمالئك في المجموعة. 
- اطلب إلى زميلك أن يدفعها بإصبعه إلى شخٍص آخر. 

- ماذا يحدث لتجاه الكرة في كلِّ مرٍة ُتدفع فيها؟ 
- أمسك الكرة واضغط عليها برفق.

- ماذا يحدث لشكل الكرة؟
تان الموجودتان في كلِّ حالة متوازنتان أم غير متوازنتين؟ - هل القوَّ

ن�شاط 4-4

�ستحتاج اإلى: 
ة. • كرة تنس طاولة.      • ماصَّ

• طاولة .                     • كتاب.

22

ما الذي يمكن اأن تفعله القوى ؟ 

ك األشـياء، فعندما  يمكـن للقـوى أن تحـرِّ
تؤثـر بقوة في كرة بالنفـخ فيها أو دحرجتها 
ا أن  ك. كمـا يمكن للقـوى أيضاً فإنهـا تتحرَّ

كة. ع من حركة األجسام المتحرِّ تسرِّ
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ماذا تعلَّمت؟
   ُتغيِّـر القوى من حركة الجسـم سـواء 

بتسريعها أم بإبطائها.
  ُتغيِّر القوى اتجاه حركة الجسم. 

  ُتغيِّر القوى شكل الجسم. 

ث عن! تحدَّ
م الجزء األمامي من  لماذا يتهشَّ
السيَّارة عند اصطدامها بشجرة؟

الأ�سئلة
ل يمكننا رؤية القوى. اذكر أربع طرٍق نتوصل من خاللها إلى وجود القوى.   )1(

أ.       كيف تعمل القوى على كسر الزجاج عندما يسقط على األرض؟    ) 2(
ب.    كيف تعمل القوى على جعل الكرة المطَّاطية ترتد إذا أسقطتها من يدك؟  

دٌة بمناطق  السيارات الحديثة مزوَّ
لمتصاص الصدمات؛ وذلك 

اب عند وقوع حادٍث.  لحماية الركَّ

23

ـا أن تبطـئ حركة األجسـام المتحركة  ويمكـن للقوى أيضاً
أو توِقفهـا، كمـا حدث عندمـا اصطدمت الكـرة بالكتاب، 
وتوقَّفـت عن الحركة. الكتـاب عندها يؤثر بقـوة في الكرة 

ليوِقفها.
ويمكن للقوى أن تغيِّر اتجاه حركة الجسم، فعندما تقاذفت 
ٍة؛  أنـت وزمـالؤك الكرة، غيَّـَرِت الكرة اتجاهها فـي كلِّ مرَّ
وذلـك بسـبب أنَّ كلَّ فرد أثَّـر بقوة في الكـرة فغيرت اتجاه 

حركتها.
ضغطت  فعندما  الجسم،  شكل  تغيِّر  أن  للقوى  يمكن  كما 
ة أدت إلى تغيُّر  على الكرة، فإنك أثرت فيها بقوة، وهذه القوَّ

شكلها.
القـوى التـي تغيِّـر حركـة الجسـم أو شـكله هي قـوى غير 

متوازنة. 

والحركة القوى   4
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4-5 القوى والطاقة
مفردات للتعلُّم 

• الطاقة. 
• الشغل.

24

ٍة لتحريك  ُبدَّ من وجود قوَّ ل 
لعبة السيَّارة.

ٍة إليقاف  ل ُبدَّ من وجود قوَّ
لعبة السيَّارة.

تحتاج األجسام لقوة؛ لتحريكها 
أو إيقاف حركتها.

عندمـا نؤثر بقـوة في جسـٍم ما 
لتحريكـه، فـإن  هـذا الجسـم 
يحصـل علـى طاقـة. إن مقدار 
الطاقـة المنقولـة إلـى الجسـم 

لتحريكه يسمى الشغل. 

ما مقدار ال�شغل المبذول؟ 

يتوقف مقدار الشغل المبذول على المسافة 

ة، فكلما  التي يقطعها الجسم بفعل القوَّ

زادت المسـافة التي يقطعها الجسـم 

زاد مقدار الشـغل المبـذول مع نقل 

مزيٍد من الطاقة. 

ة الموجودة في قدم الفتى  تنِقل القوَّ
ك الكرة  الطاقة إلى الكرة، فتتحرَّ

وُيبذل الشغل. 
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ماذا تعلَّمت؟
  تحتاج األجسام لقوة لتحريكها أو إيقاف حركتها.

  . كة طاقةاً   تمتلك األجسام المتحرِّ
  الشغل هو مقدار الطاقة المنقولة إلى جسم ما لتحريكه مسافة معينة.

ث عن!  تحدَّ
من أين نأتي بالطاقة الالزمة 

لتحريك األجسام؟

25

إذا لم تؤثر أي قوة في الكرة، فإنها لن تتحرك 
ولن يبذل أي شغل.

ك،  ٌة في جسٍم ما ولم يتحرَّ إذا َأثَّرت قـوَّ
معنى هذا أنَّه لم ُيبَذل أي شغل.

ح  ك جسٌم من تلقاء نفسه؟ وضِّ )1(  هل يمكن أن يتحرَّ
إجابتك. 

عندما تفتح باباًا:   ) 2(
ة التي تؤثِّر فيه؟  أ.  ما القوَّ  

ب.  هل ُيبذل أيُّ شـغل؟ اذكر السبب سواء كانت   
اإلجابة نعم أم ل؟

(   كيف يمكنك زيادة مقدار الشـغل المبذول عندما  3(
ح إجابتك. ا إلى أعلى؟ وضِّ ترفع كتاباً

ي التحدِّ
مـن أين تأتـي الطاقة الالزمـة لتحريك 

لعبة ورقية تحاكي الطاحونة الهوائية؟

والحركة القوى   4
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4-6 االحتكاك
مفردات للتعلُّم 

• الحتكاك.
• تشحيم.

26

ما فائدة االحتكاك؟ 

ل يمكننا السير إذا لم تحتّك أحذيتنا باألرض. 

فالحتـكاك يثبِّـت الحـذاء 
بصـــورٍة  األرض  عـلـى 
تسمح بالمشي؛ لذلك نجد 
صعوبـةاً فـي المشـي علـى 
الجليد أو على أرضية مبتلٍَّة 
زلقٍة حيث ل يوجد إل قدٌر 

يسيٌر من الحتكاك.

ما االحتكاك؟
ا لمدة 30 ثانية.  دلِّك يديك معاً

بماذا تشعر؟ هل أصبحت يداك أكثر دفئاًا؟

ن�شاط 6-4

�ستحتاج اإلى: 
• ساعة إيقاف.

ٌة تحاول إيقـاف األشـياء المنزلِقـة عند تحـرك سـطحين متالصقيـن باتجاهين  الحتـكاك هـو قـوَّ
ا.  متعاكسين. إن سبب الحتكاك هو تالمس السطحين معاً

يبطئ  فهو  ثابتة،  أجساٍم  يمكنه تحريك  كة، ول  المتحرِّ الحتكاك على األجسام  ة  قوَّ يقتصر عمل 
ل طاقتها الحركية إلى طاقة حرارية.  كة، ويحوِّ حركة األجسام المتحرِّ

ما الحذاء األنسب للمشي على 
طريٍق مبتل وزلق؟ 
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ماذا تعلَّمت؟
ك سطٍح ما عكس اتجاه سطٍح آخر  ٌة تقاوم تحرُّ    الحتكاك قوَّ

أثناء تالمسهما. 
كة.   ُيبَّطئ الحتكاك حركة األجسام المتحرِّ

ا؛ حيث إنَّه يساعد األجسام في الثبات على األسطح.   يمكن أن يكون الحتكاك مفيداً
؛ إذ يعمل على رفع درجة حرارة األجسام وتآكلها.    يمكن أن يسبب الحتكاك مشكلةاً

ث عن! تحدَّ
كيف تعمل ممحاة قلم 

الرصاص؟

27

ـن بدون الحتـكاك من إمسـاك قلم رصاٍص  لـن تتمكَّ
بيدك؛ إذ سـينفلت  من بين أصابعك حين تحاول تثبيته 
للكتابة. وكذلك لن يترك الرصاص الموجود في القلم 

أيَّ عالمٍة على الورقة دون احتكاك.
اجات وغيرها من  وتسـتخدم مكابح السـيارات والدرَّ
المركبات الحتكاك إلبطاء الحركة أو التوقُّف. فحين 
اجـة الهوائية، تقبض  تسـحب مقبض المكابح في الدرَّ
اجـة على اإلطار  وسـائد المكابح الموجـودة في الدرَّ
ا يبطِّئ سـرعة  ـد احتـكاكاً الداخلـي للعجلـة، ممـا يولِّ

دوران العجلة. 
كيف يمكن لالحتكاك اأن ي�شببِّ م�شكلة؟

ـد حرارة  تتـآكل األشـياء بِفعـل الحتـكاك؛ ذلـك ألنَّ الحتكاك يولِّ
كة داخل اآللت ساخنةاً عند تالمسها.  وبالتالي تصبح األجزاء المتحرِّ
ول ُبدَّ من وجود الزيت لتشحيم اآللت والسماح ألجزائها بالحركة 
ل الزيت طبقـةاً رقيقةاً على سـطح هـذه األجزاء  بسـهولة حيـث يشـكِّ

ويقلِّل من تالمسها. 
يتسبَّب الحتكاك بين إطارات 

السيَّارة والطريق في تآكل 
اإلطارات.  الأ�سئلة

كيف نستخدم الحتكاك لتنظيف مالبسنا؟  )1(
(   اقتـرح مثـالين على الحتكاك الـذي نسـتخدمه كـلَّ يـوٍم  2(

و يؤدِّي إلى تآكل األشياء. 
ما أوجه الختالف بين الحتكاك وغيره من القوى؟    ) 3(

كيف يمكننا تقليل الحتكاك؟   ) 4(

ي التحدِّ
فـي  احتـكاٍك  أيُّ  هنـاك  هـل 
ا إلجابتك  م تفسـيراً الفضـاء؟ قدِّ

سواء كانت اإلجابة نعم أم ل.

وسائد المكابح

اإلطار 
الداخلي 

للعجلة 

والحركة القوى   4



والحركة القوى   4

4-7 ا�شتق�شاء االحتكاك

بعض األسطح زلقة أكثر من غيرها. لماذا؟ 

والحركة القوى   4 28

- َضع علبة الثقاب أعلى المنحدر. 
- ِقس الزمن الالزم لهبوط علبة الثقاب على المنحدر.

اٍت أخرى.  ر أخذ القياسات ثالث مرَّ - كرِّ
ل نتائجك في جدول، كاآلتي: - سجِّ

- أفرغ الرمل الموجود في علبة الثقاب داخل علبة أحذية. تنبَّأ بما إذا كان صندوق األحذية سيتحرك
بشكل أسرع على اللوح الخشبيِّ من علبة الثقاب أو ل.

- غطِّ اللوح الخشبي بصابوٍن سائٍل.             
- أعد الرمل لعلبة الثقاب، ثم ضعها أعلى المنحدر.

- اختبر تنبؤك. 
-  ِقس الزمن الالزم لهبوط علبة الثقاب على المنحدر.

اٍت أخرى، وسجل نتائجك في الجدول أعاله.  ر أخذ القياسات ثالث مرَّ - كرِّ
-  أفرغ الرمل الموجود في علبة الثقاب داخل علبة أحذية. تنبَّأ بما إذا كان صندوق األحذية سيتحرك 

بشكل أسرع على اللوح الخشبيِّ المغطى بالصابون من علبة الثقاب أو ل. اختبر تنبؤك.

كيف توثِّر طبيعة السطح في االحتكاك؟
ل مستوى مائل )منحدر(.  - ثّبت اللوح الخشبي بحيث يشكِّ

ن�شاط 7-4
�ستحتاج اإلى: 

• َلْوح َخَشبي.
• كرسي الطالب.

• صابون سائل.    • رمل. 

• ماء.        • علبة ثقاب مملؤة بالرمل.

• علبة أحذية.   • ساعة إيقاف.

لوح خشبي مغطى بالصابونلوح خشبي )sec(  الزمن الالزم لتصل علبة الثقاب إلى األرض

القراءة )1(
القراءة )2(
القراءة )3(
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ماذا تعلَّمت؟
ة الحتكاك  ة الحتكاك بين سـطحين خشـنين أكبر مـن قوَّ    قوَّ

بين سطحين أملسين. 
ة الحتكاك على األسـطح الكبيـرة أكبر من قوة الحتكاك     قوَّ

على األسطح الصغيرة.

ث عن! تحدَّ
كيف يقلِّل حامل الكرات في 

اآللت من الحتكاك؟

29

الأ�سئلة
قارن بين نتائج كال السطحين. على أيِّ السطحين انزلقت علبة الثقاب أسرع؟  )1(

أيُّ السطحين أثر بقوة احتكاٍك أكبر؟ كيف توصلت إلى ذلك؟    ) 2(
كيف غيَّر الصابون من طبيعة سطح الخشب؟     ) 3(

ل إجراء تكرار القياسات؟  لماذا ُيفضَّ   ) 4(
أ.  اقترح سبباًا دفعك للتنبُّؤ بالنتائج التي دونتها عندما استخدمت علبة األحذية.    ) 5(

                   وأيُّ العلبتين لها مساحة سطٍح أكبر في رأيك؟ 
ب.   لماذا أفرغَت الرمل الموجود في علبة الثقاب داخل علبة األحذية؟ 

ج .  اقترح سـبباًا للنتائج التي حصلت عليها عندما اختبرت صحة تنبُّؤك على الخشـب الجاف 
ا؟ والخشب المغطَّى بالصابون. هل كان تنبُّؤك صحيحاً

اذكر عاملين يؤثِّران في قوى الحتكاك بين سطحين.   ) 6(

حامل كرات 

والحركة القوى   4
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4-8 مقاومة الهواء
مفردات للتعلُّم 

• مقاومة الهواء. 
• مقاومة المائع.

• مساحة السطح.
هل سبق وأخرجت يدك من نافذة السيَّارة أثناء سيرها؟ بماذا 

شعرت؟ 

الهـواء خليط من الغازات. تدفع جزيئات الغاز بعكس اتجاه 
ة  ى هذه القوَّ ، وُتسمَّ ةاً كة ويولِّد ذلك قوَّ حركة األشـياء المتحرِّ
ا  مقاومـة الهواء وهـي نوع من الحتكاك، ويطلـق عليها أيضاً
مقاومة المائع. تدفع مقاومة الهواء في اتجاٍه معاكس للجسم 
ك كالسـيَّارة وتبطـئ حركتـه، وكلما زادت مسـاحة  المتحـرِّ

ك، زادت مقاومة الهواء له.  السطح للجسم المتحرِّ

ـا في اتجاه معاكس لألجسـام أثناء  تدفـع مقاومة الهواء أيضاً
سـقوطها وتبطـئ حركتها. تسـتخِدم مظلـة الهبـوط مقاومة 

ـة وزنها  ت الهبوط بخفَّ الهـواء لتعمل، وتمتـاز مظـالَّ
ع  ومسـاحة أسـطحها الكبيـرة؛ لذا فهـي تجمِّ

الكثيـر من الهواء أثنـاء هبوطها مما يولِّد 
ا من مقاومة الهواء. ا كبيراً قدراً

30

أيُّ الجسمين له مقاومة هواء 
أكبر: الشاحنة الصغيرة أم 

الشاحنة الكبيرة؟ 
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ماذا تعلَّمت؟
ٌة يسـبِّبها دفع الهـواء عكس اتجـاه حركة     مقاومـة الهـواء قوَّ

األجسام المتحركة. 
  تزيد مقاومة الهواء على األسطح الكبيرة. 

ث عن! تحدَّ
ا  داً وك الفضاء مزوَّ لماذا يكون مكُّ
بمظلَّة هبوط عند الهبوط على 

اليابسة؟

صنع مظلة هبوط 
- ُقصَّ الكيس البالستيكيَّ على شكل مربَّع.

ب الحـوافَّ بحيـث يبـدو الكيـس وكأنَّه ثمانـيُّ األضالع  -  شـذِّ
)شكل له ثمانية أحرف(.

ا بالقرب من حافة كل جانب. - اصنع ثقباًا صغيراً
-  أدِخل خيطاًا في كلِّ ثقٍب، وينبغي أن تكون الخيوط متساوية في الطول.
- ألِصق الخيوط بالجسم الذي تستخدمه كوزٍن باستخدام شريٍط لصٍق.

ر أنَّك  -  ِقـف على كرسـيٍّ لتقوم بإنـزال مظلَّة الهبوط التي صنعتهـا. تذكَّ
تريد إنزالها بأبطأ سرعٍة ممكنٍة. 

ل الزمن الذي استغرقته مظلَّة الهبوط لتصل إلى األرض.  - سجِّ
ـق مـن النتائج التـي توصلت إليها مـن خالل إنزال مظلـة الهبوط  -  تحقَّ

ل تلك النتائج في جدوٍل.   اٍت أخرى. سجِّ ثالث مرَّ

ن�شاط 8-4

�ستحتاج اإلى: 
ٍ. • خيط.                   • كيس بالستيكيٍّ

• شريط لصق.     • أجسام مختلفة الوزن.

.                 • ساعة. • مقصٍّ

الأ�سئلة
أ.  اذكر عاملين أثَّرا في مظلَّة الهبوط.   )1(

ب.  ارُسم مخطَّطاًا للقوى التي أثَّرت في مظلَّة الهبوط.  
المظلـة  اسـتغرقته  الـذي  الزمـن  متوسـط  أ.  احسـب   )2(

للهبوط. 
تنزل  الهبوط  مظلَّة  تجعل  أن  بها  يمكنك  طريقة  ب.  اقترح   

بشكٍل أبطأ.
(   هل ستنزل مظلة الهبوط بشكل أبطأ أم أسرع  إذا اختبرتها في  3(

الخارج في يوٍم عاصٍف؟ ولماذا؟

31

ٌد بمظلَّة  وك الفضاء مزوَّ مكُّ
هبوط يستخدمها عند 
الهبوط على اليابسة. 
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مك ق من تقدُّ تحقَّ 9-4
ة المؤثرة التي توضحها كلُّ صورٍة من الصور التي أمامك. 1  اذكر نوع القوَّ

) د () ج () ب () أ (

2  حين يقف رائد فضاٍء على ميزان في كوكب األرض، تكون القراءة          .  يسـافر رائد الفضاء 
ة جاذبية األرض.  هذا إلى الكوكب »س« الذي له نصف قوَّ

أ.      ما ُكتلة رائد الفضاء على األرض؟
ب.   كم يبُلغ وزنه على األرض؟ 

ج.   كم تبُلغ ُكتلته على الكوكب »س«؟
د.    كم يبُلغ وزنه على الكوكب »س«؟

مستعيناًا بالصورة أدناه ، اذكر أربع طرق تؤثر بها القوى في األجسام.  3

 

60 kg
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4  أ.   من خالل الصورة التي أمامك، ارسم مخطط القوى المؤثِّرة.

 
ب.  هل هذه القوى متوازنة أم غير متوازنة؟ لماذا؟ 

5  اشرح سبب كلٍّ مما يأتي: 
أ.        سيَّارات السباق لها إطاراٌت ملساء.

ب.    إطارات الشاحنات بها الكثير من النقوش العميقة.
ج.     سيَّارات السباق منخفضٌة ومسطَّحة.

6  اذُكر ما إذا كان هناك شغل ُيبذل في كلِّ صورٍة من الصور اآلتية، مع بيان السبب.

)ب( ) ج () أ (
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لة للكهرباء؟ 5-1 ما الموادُّ المو�صِّ

5
مفردات للتعلُّم 

• بطارية.
• مادة موصلة.

• مادة عازلة.

، وتعلمَت كذلك أن أيَّ  تعرفَت في الصف الرابع إلى التيَّار الكهربائيِّ
تيَّار كهربائيٍّ يحتاج إلى مساٍر مستمٍر ُيسمى »دائرة كهربائيَّة«. 

اس�تخ�دمت ح�ت�ى اآلن كل�م�ة »خالي�ا« للح�دي�ث ع��ن وحدات 
ن كلُّ  تخزين الطاقة كتلك الموجودة في المصباح اليدوي حيث تخزِّ
خليَّ�ٍة              م�ن الكهرب�اء. عند توصيل خليَّتي�ن أو أكثر مًعا، ُنطلق 
عليها عند ذلك اس�م بطارية. تدفع الخالي�ا والبطاريات الكهرباء في 

الدائرة الكهربائيَّة.

لة والموادُّ العازلة للكهرباء الموادُّ المو�صِّ

  1.5 V

34

)غطاء بالستيكي(

لة وما المواد العازلة؟ ما المواد المو�صِّ

بمرور  المعادن  مثل  الموادِّ  بعض  وتسمح  الكهرباء.  وينقل  النحاس  من  مصنوٌع  المعدني  السلك 
لة. الكهرباء من خاللها، ونطلق على المادة التي تسمح بمرور الكهرباء من خاللها مادة موصِّ

الس�لك النحاس�يُّ مغطَّى بمادة البالستيك التي ال تس�مح للكهرباء 
بالمرور من خاللها؛ لذا ُنطلق عليها مادة عازلة.

لًة للكهرباء أم ال اختبر الموادَّ لتعرف ما إذا كانت موصِّ

ن�صاط 1-5

�ستحتاج اإلى: 
• ثالثة أسالك.       • شريط الصق .
• مفك براغي.        • خليَّة      1.5   

• مصباح    1.5 مثبَّت في حامل.

• أجسام مصنوعة من موادَّ مختلفة.

المصباح  بالخليَّة وحامل  ل األسالك  وصِّ
. الكهربائيِّ

ل أحد طرفي السلك الثالث بحامل  وصِّ
ا. المصباح واترك الطرف اآلخر ُحرًّ

V
V

)سلك نحاسي(
)غطاء بالستيكي(

.

للكهرباء العازلة  والموادُّ  لة  الموصِّ الموادُّ   5



35

ث عن! تحدَّ
ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم تكن 
األسالك الموجودة في دائرة كهربائيَّة 

مغطَّاًة بالبالستيك؟

ماذا تعلَّمت؟
لة، مثل: المعادن. ى مواد موصِّ ل الكهرباء ُتسمَّ   الموادُّ التي توصَّ
ى م�وادَّ عازل�ة، مث�ل:    الم�وادُّ الت�ي ال توص�ل الكهرب�اء ُتس�مَّ

البالستيك والخشب. 

35

�ة بك لتع�رف أيَّ الموادِّ  ستس�تخدم أدوات االختب�ار الخاصَّ
تس�مح بمرور الكهرباء. قبل أن تبدأ، تنبَّأ بأيِّ المواد ستس�مح 

ل تنبُّؤك في جدول. ها لن تسمح. سجِّ بمرور الكهرباء وأيُّ
د من هذه النتيجة. إذا لم يضئ المصباح، فحاول ثانيًة للتأكُّ

لت إليها في جدول. ن النتائج التي توصَّ دوِّ

الأ�سئلة
إلى أيِّ مدى تتوافق النتائج مع تنبُّؤاتك؟  )1(

لة والموادَّ العازلة. د الموادَّ الموصِّ حدِّ  )2(
د هذه المادة. ة ال تتفق مع هذا النمط؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فحدِّ هل هناك أيُّ مادَّ  )3(

ل إليه من هذه النتائج؟ ما االستنتاج الذي يمكنك التوصُّ  )4(

�ل  �ق م�ن عم�ل الدائ�رة الكهربائيَّ�ة. وصِّ تحقَّ
الطرفين الَمْكُش�وفين لألس�الك مًعا. إذا أضاء 
المصب�اح، فهذا يعني أنَّ الدائ�رة تعمل بطريقٍة 
صحيح�ٍة. افص�ل طرفي الس�لكين وس�ينطفئ 

المصباح.

ٍة م�ن الموادِّ ع�ن طريق توصيل  اختب�ر كلَّ مادَّ
الط�رف الَمْكُش�وف ألح�د األس�الك ليالمس 
طرف الجس�م ال�ذي تريد اختب�اره مع توصيل 
الس�لك الَمْكُش�وف الثاني بالط�رف اآلخر من 

الجسم.

ال تلمس أيَّ سلٍك 
َمْكُشوف. وأمِسك 

دائًما بالسلك 
المغطَّى بالبالستيك.

األمن والسالمة
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ل الكهرباء؟ 5-2 هل الماء يو�صِّ
مفردات للتعلُّم 

• نقي.
• ماء ُمَقطَّر. ؟ هل الماء نقيٌّ

الم�اء الموج�ود في األنه�ار واألف�الج أو الصنبور غي�ر نقي، فهو 
يحت�وي على أم�الح مذابة فيه. أم�ا الماء الُمَقطَّ�ر، أي الماء الذي 
ت�م غليه وتكثَّف البخ�ار الناتج عنه فهو نق�ي وال يحتوي على أيِّ 

أمالٍح ُمذابة.

استقصاء ما إذا كان الماء يوصل التيَّار الكهربائيَّ أم ال

ن�صاط 2-5

�ستحتاج اإلى: 
• أسالك توصيل.       • بطارية      3   

• مصباح مثبت على حامل.

• ماٍء ُمَقطٍَّر.             • ملعقتين صغيرتين من الملح.

• رقائق ألومنيوم. • كأس زجاجية.

V.
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تحتوي جميع الكائنات الحيَّة على قدٍر من 
الماء. ويبلغ مقدار الماء في أجسامنا حوالي 
، تشمل  65%! يحتوي هذا الماء على موادَّ
األمالح الُمذابة فيه، وبالتالي ال ُيعدُّ نقيًّا. 

ستقوم باستقصاء ما إذا كان الماء الُمَقطَّر 
 . الن التيَّار الكهربائيَّ والماء المالح يوصِّ

ن دائرة كهربائيَّة كما في الصورة. اس�كب mL 250 من الم�اء الُمَقطَّر في كوِّ
أط�راف  واغم�س  الزجاجي�ة،  ال�كأس 

رقاقتي األلومنيوم في الماء.

اث�ِن قطًعا من رقائ�ق األلومنيوم واضغط 
عليه�ا ح�ول األط�راف الَمْكُش�وفة م�ن 

السلك.



ماذا تعلَّمت؟  
الماء المقطر ال يوصل الكهرباء.  

  الماء الذي يحتوي على أمالٍح ُمذابة يوصل الكهرباء. 

ث عن! تحدَّ
كيف تعرف أن الماء الموجود في 

أجسامنا مالح؟

-  اختبر الدائرة الكهربائيَّة من خالل توصيِل األطراف الَمْكُشوفة لألسالك ببعضها البعض. هل أضاء 
المصباح؟

- تنبَّأ بما إذا كان المصباح سيضيء أم ال عند توصيل رقائق األلومنيوم في الماء المقطر.
- الحظ ما إذا كان المصباح سيضيء أم ال. 

كه. -  أِضف ملعقتين صغيرتين من الملح إلى الماء وحرِّ
-  اغمس طرف رقائق األلومنيوم في الماء المالح. تنبَّأ بما إذا كان المصباح سيضيء أم ال.

- الحظ ما إذا كان المصباح سيضيء أم ال.

الأ�سئلة
هل تتوافق النتائج مع تنبُّؤاتك؟   ) 1(

(   ق�ارن بي�ن النتائ�ج الت�ي حصل�ت  2(
عليه�ا م�ن اختب�ار الم�اء المقط�ر 

والماء المالح.
يمكن�ك  الت�ي  االس�تنتاجات  (   م�ا  3(
�ل إليها فيم�ا يتعلق بتوصيل  التوصُّ

الماء للكهرباء؟ 
اًل  (   هل تتنبأ بأن يكون جسمك موصِّ 4(
للكهرباء؟اشرح  جيٍِّد  غير  أم  جيًِّدا 

السبب.
(   انظر إلى صورة سالم. ما الذي يقوم  5(

به ويشكل خطًرا عليه؟ ولماذا؟
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ل الكهرباء بنف�س الكفاءة؟ 5-3 هل المعادن المختلفة تو�صِّ

مفردات للتعلُّم 
• أمبير )A(.              •  أميتر.

د )ملتيميتر(. •  مقياس متعدِّ
• وصالت.

ار الكهربائي قيا�س �صدة التيَّ

ل ال�ذي تتدف�ق ب�ه الش�حنات  ش�دة التيَّ�ار ه�ي المع�دَّ
الكهربائيَّة. 

يت�م قي�اس ش�دة التيَّ�ار الكهربائي بع�دد الش�حنات التي 
تس�ري عبر نقطة ف�ي دائ�رة كهربائيَّة خالل ثاني�ٍة واحدٍة. 
ويت�م قياس�ها بوحدة األمبير )A(. ويمكن اس�تخدام أداة 
د )ملتيميتر( لقياس شدة التيَّار  ى أميتر أو مقياس متعدِّ ُتسمَّ
د )ملتيميتر( على  الكهربائي، ويحت�وي المقياس المتع�دِّ

وصالت ستقيس في نشاط 5-3 شدة التيَّار الكهربائي.

المعادن وال�صبائك

تتكون العديد من األجس�ام من خلي�ٍط من معادن مختلفة 
ن الصل�ب المق�اوم للصدأ  ى س�بائك، فمث�اًل يتك�وَّ ُتس�مَّ
ا النحاس  من مخل�وٍط من الحدي�د والني�كل والكروم،أمَّ

األصفر فهو مخلوٌط من النحاس والخارصين.

د )ملتيميتر( وأميتر.  مقياس متعدِّ

أميتر  د  مقياس متعدِّ
)ملتيميتر(
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استقصاء مدى جودة توصيل المعادن للكهرباء
ن�صاط 3-5

�ستحتاج اإلى: 
• سلك مغطَّى بالبالستيك.

• شريط الصق .            • مفك براغي.

  1.5 V خليَّة •

د )ملتيميتر( / أميتر .  • مقياس متعدِّ
• بعض األجسام المعدنيَّة.

ل الطرف الموجب من )األميتر(  حة في الصورة. وصِّ ن الدائرة الكهربائيَّة الموضَّ كوِّ
ق من أنَّ الدائرة تعمل بشكٍل جيد. أمسك السلك  بالطرف الموجب للبطارية. تحقَّ
المغطَّى بالبالس�تيك واترك الطرف الَمْكُش�وف يلمس موص�ل )األميتر(. توضح 

قراءة )األميتر( أنَّ الدائرة الكهربائيَّة تعمل.

ال تلمس أيَّ 
أسالٍك كهربائيَّة 

َمْكُشوفة.

األمن والسالمة

.



ماذا تعلَّمت؟
متفاوتة،  بدرجاٍت  للكهرباء  لة  موصِّ المعادن    جميع 

فبعضها أفضل من اآلخر.

ث عن! تحدَّ
لماذا ُتصنع مانعات الصواعق 

من النحاس؟

الأ�سئلة
هل كانت جميع المعادن موصلة للكهرباء؟  )1(

)2(  أيُّ المع�ادن كان أفض�ل ف�ي توصي�ل الكهرب�اء؟ 
كيف توصلت إلى ذلك؟

إلى أيِّ مدى تتوافق النتائج مع تنبُّؤاتك؟   ) 3(
ل إليه من النتائج؟ ما االستنتاج الذي يمكن التوصُّ  )4(

ي التحدِّ
ا للكهرباء،  ٌل جيٌِّد جدًّ الذهب موصِّ
فلم�اذا ال يت�م اس�تخدام أس�الك 

الذهب في الدوائر الكهربائيَّة؟
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ح الصورة المقابلة جهاز قياس شدة  توضِّ
التي�ار الكهربائي )األميت�ر( للتعرف إلى 
مدى جودة توصيل المع�ادن للكهرباء. 
قب�ل أن تب�دأ، تنبَّأ بأيِّ المعادن س�تكون 
ل تنبُّؤاتك  ل للكهرباء. سجِّ أفضل موصِّ

في جدول.

إذا ل�م تظه�ر أيُّ ق�راءٍة عل�ى )األميت�ر( 
�ق م�رة أخ�رى م�ن  ل م�رة فتحقَّ م�ن أوَّ

ل النتائج في جدول. التوصيالت وسجِّ
اختبر كلَّ معدٍن وذلك بتوصيل الطرف الَمْكُشوف ألحد األسالك 
إلى أحد أطراف الجسم. وصل )األميتر( إلى الطرف اآلخر للجسم. 

اقرأ شدة التيَّار الكهربائي التي تظهر على شاشة )األميتر(.



5-4 اختيار الموادِّ المنا�صبة  للأجهزة الكهربائيَّة
ُمفردات للتعلُّم 

• القابس.
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ا�صتخدام التو�صيلت الكهربائيَّة باأماٍن

يعدُّ تلف األسالك الكهربائيَّة مصدًرا رئيًسا للحوادث المتعلِّقة بالكهرباء. 
غالًب�ا ما يتآكل العازل البالس�تيكيُّ من حول األس�الك النحاس�يَّة، وفي 

حالة لمسك لهذه األسالك يمكن أن ُتصعق بالكهرباء. 

ستصاب بصدمٍة كهربائيَّة عند سريان الكهرباء الصادرة من التوصيالت 
الكهربائيَّ�ة في جس�مك، وقد تص�اب بحروٍق بالغة ويمك�ن أن يتوقَّف 

قلبك وتموت.

المواد المو�صلة والمواد العازلة والتو�صيلت الكهربائيَّة

�ف الرابع إلى التوصي�الت الكهربائيَّة، الت�ي يكون لها جه�ٌد كهربائيٌّ قدره   تعرف�َت في الصَّ
V 110  ف�ي بع�ض الدول و  V 220  في دول أخرى. تكون إلجراءات الس�المة أهميٌِّة بالغة 
عند التعامل مع الجهد الكهربائيِّ العالي، وال ُبدَّ أن تكون األجزاء التي نلمس�ها من األجهزة 
ة عازلٍة، بينما األجزاء الموجودة داخل األجهزة مصنوعٌة من مادٍة  الكهربائيَّة مصنوعًة من مادَّ

موصلة؛ بحيث يمكن للكهرباء أن تمرَّ من خاللها.
ل�َت في نش�اط )5-3( إلى أنَّ المع�ادن موصالت جيدة للكهرب�اء، لذلك تصنع أجزاء  توصَّ

األجهزة الكهربائيَّة من معدٍن يسمح بمرور الكهرباء من خالله. 
على سبيل المثال: ُيستخدم المعدن في صناعة المسامير المعدنية الموجودة في 
القابس، وتس�مح المسامير للكهرباء بالمرور من المقبس الجداري عبر القابس 

لتصل إلى الجهاز، سواًء كانت غالية كهربائية أم تلفاًزا أم غير ذلك.
عندما نتعامل مع القابس ال نلمس س�وى الغطاء المصنوع من البالس�تيك؛ ألنه 

عازل جيد للكهرباء. 
نات. انظر إلى األشكال، ناقش استخدام الموصالت والعوازل في تلك المكوِّ

سلك كهربائي

 . مفتاح كهربائيٌّ
صنعت واحًدا 

ف  مشابًها له في الصَّ
الرابع.

لوحة تغطية 
للتوصيالت 

الكهربائيَّة

قابس



ماذا تعلَّمت؟
ُتصنَّع األجهزة الكهربائيَّة من موادَّ توصل الكهرباء         

وموادَّ عازلٍة ال توصل الكهرباء.  
  تساعدنا معرفة موصالت الكهرباء وعوازلها في استخدام 

الكهرباء بأمان.

ث عن! تحدَّ
الت وعوازل  ث عن موصِّ تحدَّ

الكهرباء الموجودة في غرفة الصف.
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وفيما يأتي طريقتان يمكن من خاللهما أن تحمي األسالك الكهربائية من التلف:
ادة؛ فإن المش�ي على  -  ال تض�ع أبًدا س�لًكا كهربائيًّا تحت س�جَّ
السجادة يؤدي إلى تآكل البالستيك العازل من حول األسالك 
النحاسيَّة، وعندما تتالمس األسالك النحاسيَّة، تسري الكهرباء 

بينها وهو ما يمكن أن يؤدِّي إلى اشتعال حريٍق.

-  ال تس�حب القابس بالطريق�ة التي تظهر في الص�ورة المقابلة، 
فهذا يؤدِّي إلى تلف العازل وبالتالي تصبح األسالك َمْكُشوفًة. 
افص�ل التيار قبل أن تس�حب القابس إل�ى الخارج، وبعد ذلك 

أمسك بالقابس إلخراجه من المقبس.

الأ�سئلة
)1(  ابحث في المنزل أو في المدرسة عن األجهزة 

الكهربائية التي تستخدم موصالٍت وعوازل.
أ.  اكتب قائمًة باألجهزة الكهربائيَّة.

�ح عليه  ب.  اخت�ر مث�ااًل واحًدا. ارُس�مه ووضِّ
بيان�ات الم�وادِّ المس�تخدمة. اذك�ر م�ا إذا 

كانت تلك الموادُّ موصالٍت أو عوازل.
في  لألشخاص  يحدث  أن  يمكن  بما  أ.        تنبَّأ    ) 2(

الصورتين) أ ( و )ب(.
ب.  اشرح أسباب حدوث ذلك.

ر الن�اس من  )3(  ق�م بعم�ل ملص�ق للس�المة يح�ذِّ
أخطار الكهرباء.

X

) أ (

X
)ب(

X



5-5 رموز الدائرة الكهربائيَّة
مفردات للتعلُّم 

• دائرة متَّصلة على التوالي.

• مخطَّط الدائرة الكهربائيَّة.
ف�َت حت�ى اآلن إلى الدوائ�ر الكهربائيَّة في ش�كل صوٍر تش�به  تعرَّ
الصورة ) أ (، وتمثل دائرًة متصلًة على التوالي؛ وهو ما يعني أنَّ بها 
مس�اًرا واحًدا لس�ريان الكهرباء. ِصف ما يوجد داخل هذه الدائرة 

الكهربائيَّة.

نس�تخدم رموًزا لرس�م مخطَّطات الدوائر الكهربائيَّة، وهذا أس�رع بكثير من أن نرس�م صوًرا لها. 
يمكن لألشخاص في جميع أنحاء العالم فهم مخطَّطات الدوائر الكهربائيَّة؛ ألنَّ الجميع يستخدم 

الرموز نفسها. 
نات. نات الدوائر الكهربائيَّة ورموز تلك المكوِّ فيما يأتي قائمٌة بمكوِّ

الش�كل )ب( ه�و مخطَّط 
ال�دائ���رة الكهرب�ائ�يَّ��ة

للش�كل ) أ (. 

  1.5 V خليَّة

   1.5 V خليَّتان
متصلتان مًعا

  3 V بطارية

سلك توصيل
طنَّان كهربائيٌّ

جرس

مصباح

مفتاح كهربائيٌّ مغلق

مفتاح كهربائيٌّ مفتوح

) ب () أ (
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ماذا تعلَّمت؟  
ناتها. رموز الدائرة الكهربائيَّة تمثِّل مكوِّ  

نات في    مخطَّ�ط الدائ�رة الكهربائيَّ�ة يبيِّ�ن م�كان وج�ود المكوِّ
الدائرة الكهربائيَّة.

ث عن!  تحدَّ
ما الرموز األخرى التي نستخدمها 

أثناء التواصل في حياتنا اليومية؟

الأ�سئلة
)1(  انظر إلى مخطَّطات الدوائر الكهربائيَّة »أ«، 

و»ب«، و»ج«.

د الدائرة الكهربائيَّة التي بها: أ.  حدِّ
ومفتاٌح   ، كهربائيٌّ وطنَّاٌن  ٌة،  بطاريَّ     ) 1(

. كهربائيٌّ
 . )2(   خليٌَّة، ومصباٌح، ومفتاٌح كهربائيٌّ

)3(  خليٌَّة ومصباحان.

أيُّ الدوائر الكهربائيَّة يظهر فيها المفتاح الكهربائيُّ مفتوًحا؟ ب. 

ج.  أيُّ الدوائر الكهربائيَّة لها مصدر الطاقة األكبر؟ كيف عرفتها؟

)2(    ارُس��م مخ�طَّ�ط دائ��رٍة كهرب�ائيَّ�ة 
لتوضيح الدائرة الكهربائيَّة المقابلة.

)3(     ارُس��م مخطَّ�ط دائ�رٍة كهرب�ائ�يَّ�ة 
دة  م�زوَّ كهربائيَّ�ة  دائ�رة  لتوضي�ح 
ة  V 3  ومصباحين ومفتاح  بب�طاريَّ

كهربائيٍّ مغلق.

الدائرة )ب(
الدائرة )ج(

الدائرة )أ(

للكهرباء العازلة  والموادُّ  لة  الموصِّ الموادُّ  للكهرباء5  العازلة  والموادُّ  الموصلة  الموادُّ   543



بعض الدوائر الكهربائية بها الكثير 
نات.  من المكوِّ

نات إضافية تركيب دائرًة كهربائيًة بمكوِّ

هو  كما  مصباح،  باستخدام  الكهربائيَّة  الدائرة  ب  -  ركِّ
مبيٌَّن في المخطَّط.

. الِحظ ما يحدث للمصباح.  - أغِلق المفتاح الكهربائيَّ
 . - افتح المفتاح الكهربائيَّ

-  تنبَّأ بما يمكن أن يحدث إذا أضفت مصباًحا آخر في 
الدائرة. اختبر تنبُّؤك.

-  ه�ل تض�يء المصابي�ح بش�كٍل أكث�ر س�طوًعا أم أق�ل 
سطوًعا عند إضافة مصباح ثاٍن؟ ولماذا؟

ن�صاط 5-6 )اأ(

ناقش وخطط الستقصائك
فيما يأتي سؤاالن الختبارهما.

ة  )1(  إذا أزلت مصباًحا من دائرة كهربائيَّة بها خليتان متصلتان جهد كل منهما V 1.5 لتكوين بطاريَّ
بجهد V 3 وثالثة مصابيح، فهل سيزيد سطوع المصابيح أم سيقل؟

)2(  إذا أضف�ت خليَّ�ة ثالثًة بجه�د V 1.5 إلى نفس الدائرة الكهربائيَّة التي اس�تخدمتها في الس�ؤال 
)1(، هل سيزيد سطوع المصباحين أم سيقل؟

ن�صاط 5-6 )ب(

5-6 تغيير مكونات الدائرة الكهربائية

�ستحتاج اإلى: 
• خليَّة  V 1.5   •  مصباحين مثبَّتين على حامل مصابيح.

   150 cm مفتاح كهربائي. • سلك طوله •

• مقص حاد .       • شريط الصق.
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األمن والسالمة
كن حذًرا عند اس�تخدام 

المقص الحاد.

.



ماذا تعلَّمت؟  
  إزال�ة المصابي�ح من الدائ�رة الكهربائيَّ�ة أو إضافتها إليها يس�بِّب 

تغيًُّرا في درجة سطوعها زيادًة أو نقصاًنا.
  إضافة الخاليا إلى الدائرة الكهربائيَّة أو إزالتها منها يسبِّب تغيًُّرا 

في درجة سطوع المصابيح زيادًة أو نقصاًنا.

ث عن! تحدَّ
ما الذي يجب فحصه عند توقُّف 

دائرٍة كهربائيٍَّة عن العمل؟
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- ناقش كيف ستخطط الستقصاء اإلجابة عن تلك األسئلة.
نات الالزمة لتركيب دائرتك. - اختر المكوِّ

- استعن بمعرفتك بالدوائر الكهربائيَّة للتنبُّؤ بما سيحدث عند تنفيذ االختبارات.
ن دائرتك الكهربائيَّة. الحظ ما سيحدث عند إزالة المصباح، ثم عند إضافة خليٍَّة أخرى.  -  كوِّ

    هل يدعم ذلك تنبُّؤاتك ؟
ر المالحظات التي لست واثًقا منها. - كرِّ

لت إليها لإلجابة عن األسئلة التي ُطلب منك اختبارها. - استخدم النتائج التي توصَّ

الأ�سئلة
نتها في نشاط 5-6 )ب(. ارُسم مخطَّط دائرٍة كهربائيَّة لكلِّ دائرٍة من الدوائر التي كوَّ  )1(

(   انظر إلى الدائرة ) أ ( والدائرة )ب(. تنبَّأ بالدائرة التي ستكون المصابيح فيها أكثر سطوًعا. 2(

الدائرة )ب( الدائرة ) أ (

اقترح سؤاالً آخر حول الدوائر الكهربائيَّة يمكنك استقصاؤه.   ) 3(



ناٍت مختلفٍة اإلى الدائرة الكهربائية 5-7 اإ�صافة مكوِّ
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تحتاج مكونات الدائرة الكهربائية المختلفة إلى ُقًوى مختلفة من الكهرباء. يمكنك أن تضع طنَّاناٍت 
نات إلى مصدٍر للكهرباء  كهربائيًة وأجراًسا ومحركاٍت في دائرة بدالً من المصباح. تحتاج تلك المكوِّ

أقوى من الذي يحتاجه المصباح. 

الجهد الكهربائي

ٍن ليعمل  التي يحتاجها كل مكوِّ ة الكهرباء  ى قوَّ V، وُتسمَّ ى فولت  ة الكهرباء بوحدٍة ُتسمَّ ُتقاس قوَّ
نات اآلتية: . انظر إلى الجهد الكهربائيِّ للمكوِّ بالجهد الكهربائيِّ

ة بجهدV 3 لتشغيله.  إذا وضعت طنَّاًنا كهربائيًّا بجهد كهربائي V 3 داخل دائرٍة، فأنت تحتاج إلى بطاريَّ
يمكنك أن تصنع توصيلة كهربائية جهدها V 3  من خالل توصيل خليَّتين مًعا، الجهد الكهربائي لكل 

. 1.5 V منهما

ألنَّك لم تضع 
فيها ما يكفي من 

بطارياٍت يا محمد. 
دعني أصلحها لك.

لماذا ال تعمل 
سيَّارتي،
يا وليد؟ 

يحتاج هذا الجرس إلى جهد 
كهربائي  V 6  ليعمل. 

يحتاج هذا المصباح إلى جهد 
كهربائي  V 1.5  ليعمل.

يحتاج هذا الطنَّان الكهربائيُّ إلى 
جهد كهربائي  V 3  ليعمل. 

يحتاج هذا المحرك إلى جهد 
كهربائي  V 24  ليعمل. 
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ماذا تعلَّمت؟  
  تحتاج مكونات الدائرة الكهربائية المختلفة إلى قوة مختلفة من 

الكهرباء؛ لتعمل.
يؤثِّر تغيير عدد الخاليا في كفاءة عمل مكونات الدائرة الكهربائية.   

ث عن! تحدَّ
في رأيك، ما األدوات واألجهزة التي 
  1.5 V  ُتستخدم فيها خاليا بجهد

وبطاريات بجهد V 12 ؟

ناٍت مختلفٍة بناء دوائر كهربائية باستخدام مكوِّ
)خليتين(،  ٍة  بطاريَّ على  تحتوي  كهربائيًِّة  دائرًة  وأنشئ  -  خطِّط 

. ، وطنَّاٍن كهربائيٍّ ومفتاٍح كهربائيٍّ
. ٍة أخرى سترفع من صوت الطنَّان الكهربائيِّ -  اختبر ما إذا كانت إضافة بطاريَّ

د ما ستغيره في الدائرة الكهربائيَّة إذا وضعت مكان الطنَّان الكهربائيِّ محرًكا أو جرًسا. - حدِّ
نات التي تحتاجها. - ناقش الطريقة التي ستصنع بها الدوائر. اختر المكوِّ

- تنبَّأ بما سيحدث قبل صنع كلِّ دائرٍة من الدوائر.
؟ ن دائرتك األولى. هل يعمل الطنَّاُن الكهربائيُّ - كوِّ

ة. الحظ أيَّ اختالفاٍت. - أِضف خليًَّة أخرى إلى البطاريَّ
-  أدِخل التغييرات التي خطَّطت لها لتضع مكان الطنَّان الكهربائيِّ محرًكا أو جرًسا. تنبَّأ بما سيحدث. 

هل يدعم ذلك تنبُّؤاتك؟
ر المالحظات التي لست واثًقا منها. - كرِّ

ن�صاط 7-5

�ستحتاج اإلى: 
• 6 خاليا.            • مفتاح كهربائي.

• طنَّان كهربائي.  • أسالك توصيل.

• محرك.              • جرس.

الأ�سئلة
نتها  )1(  ارُس�م مخطَّط دائرٍة كهربائيَّة لكلِّ دائرٍة من الدوائر التي كوَّ

في نشاط 7-5.
ة في  �ر فيما حدث عندم�ا أضفت خليًَّة إضافية إل�ى البطاريَّ )2(  فكِّ

دائرة الطنَّان الكهربائيِّ الخاصة بك.
      ما االستنتاج الذي توصلَت إليه حول تأثير إضافة الخلية؟

)3(  انظر ف�ي الدوائر »أ«، و»ب«، و»ج«. يحت�اج الجرس والطنَّان 
الكهرب�ائ�يُّ إل�ى ج�ه�د كهرب�ي V 6 ليعم�ال، بينم�ا يحت�اج 

المحرك إلى جهد كهربي V 1.5  فقط. 
أ.     تنبَّأ: أيٌّ من تلك الدوائر ستعمل؟  

ب.  اشرح أسباب عدم عمل الدوائر األخرى.  
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الدائرة )أ(

الدائرة )ج(

الدائرة )ب(
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5-8 طول و�ُصمُك ال�صلك في الدائرة الكهربائية

مفردات للتعلُّم 
• ضغط.    

• مقاومة.
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انظ���ر إل�ى الطلب���ة الذي�ن يس�قون 
األش�جار في الحديقة. يتساوى ضغط 
الخراطي�م  بي�ن  الصنابي�ر  م�ن  الم�اء 
األربعة ولك�ن تختل�ف المقاومة التي 
تؤثر بها الخراطيم على الماء الذي يمر 
من خالله�ا. عند وج�ود مقاومة كبيرة 
ف�ي الخرط�وم ، تخ�رج منه كمي�ة ماء 
قليل�ة ، بينم�ا عند وج�ود مقاومة قليلة 
ف�ي الخرط�وم ، تخ�رج منه كمي�ة ماء 

كبيرة.

ل�دى بالل ُخرطوُم مي�اه طويٌل، ولدى 
ول�كال  قصي�ٌر.  مي�اه  خرط�وُم  مال�ك 
الُخرطوَمي�ن نف�س القط�ر. انظ�ر إل�ى 
الُخرط�وم الطويل والُخرطوم القصير. 
أيُّهم�ا يخرج من�ه قدٌر أكبر م�ن الماء؟ 
وأيُّ الُخرطوَمي�ن يؤث�ر بمقاومة أكب�ر 

على الم�اء، الطوي�ل أم القصير؟

لدى أسامة ُخرطوٌم رفيٌع ولدى عمُر ُخرطوٌم سميك. وكال الُخرطومَين متساويان في الطول. 

أيُّهما ُيخِرُج قدًرا أكبر من الماء؟ وأيُّهما يؤثر بمقاومة أكبر على الماء، الرفيع أم السميك؟

يمكنك تطبيق ما عرفته عن تدفُّق الماء في الخراطيم على سريان التيَّار الكهربائيِّ في األسالك.

أسامة

عمر

مالك

بالل
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ماذا تعلَّمت؟  
تغيير  إلى  يؤدِّي  كهربائية  دائرة  في  سلك  سمك  أو  طول    تغيير 

شدة التيَّار الكهربائي. 

ث عن! تحدَّ
كيف اسُتفيد من السلك الرفيع 

في المصباح  الكهربائي؟
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تغيير ُسمك السلك في الدائرة الكهربائية
ن دائرًة كهربائيًَّة كما هو مبيِّن في الشكل. - كوِّ

-  أدِخل cm 10 من سلك مقاومٍة رفيٍع داخل الدائرة. ِقس التيَّار 
د )ملتيميتر(. الكهربائي على مقياس متعدِّ

-  اس�تبدل س�لك المقاومة الرفيع بس�لٍك آخر س�ميك وبنفس 
الط�ول، ولكن قب�ل ذلك، تنبَّأ: هل س�تكون ق�راءة المقياس 

د )ملتيميتر( أعلى أم أدنى؟ المتعدِّ
- اختبر تنبُّؤك.

د  -  هل تعتقد أنَّ تغيير طول سلك المقاومة سيغيِّر قراءة المقياس المتعدِّ
د األدلة التي تحتاجها. )ملتيميتر(؟ ناقش كيف يمكن اختبار ذلك وعدِّ

- اختبر تنبُّؤك.

ن�صاط 8-5
�ستحتاج اإلى: 

  1.5 Vخليَّتين بجهد كهربي •

•  سلكين )سلك مقاومة سميك وآخر رفيع(

د )ملتيميتر( أو )أميتر(. • مقياس متعدِّ

• مشابك فم التمساح

 20 cm ثالثةأسالك توصيل كل منها •

الأ�سئلة
أ.      انس�خ الجملة اآلتية في دفترك، ثم اخت�ر الكلمة الصحيحة   )1(

من بين القوسين:
 تؤث�ر الخراطيم الطويلة أو الرفيعة بمقاومة )أكثر/أقل( عند 

تدفُّق الماء مقارنة بالخراطيم القصيرة أو السميكة.
ب.  اكت�ب جمل�ًة مش�ابهًة ع�ن س�ريان الكهرباء عبر األس�الك 

المختلفة.
د )ملتيميت�ر( بعد تغيير  أ.      ماذا ح�دث لقراءة المقي�اس المتعدِّ  )2(

سلك المقاومة من الرفيع إلى السميك؟
ب.  اشرح سبب حدوث ذلك.

أ.      كي�ف يؤثِّر تغيي�ر طول س�لك المقاومة في ق�راءة المقياس   )3(
د )ملتيميتر(؟ المتعدِّ

ب.  اشرح سبب حدوث ذلك.

ي التحدِّ
غالًب�ا م�ا يك�ون ط�ول كاب�الت 
لم�اذا   30 m الكهرب�اء  تمدي�د 
ُتصن�ع تلك األس�الك من س�لٍك 

سميٍك وليس من 
سلٍك رفيٍع؟

ك�ابل تمدي�د 
الكهرب�اء
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ات؟ 5-9 كيف اخترع العلماء البطاريَّ

ٍة، وتحتوي تلك البطاريَّات على موادَّ كيميائية  نَتها احتوت على خليٍَّة أو بطاريَّ جميع الدوائر التي كوَّ
الكهربائية.  الدائرة  الكهرباء عبر  الطاقة الالزمة لدفع  التفاعل  تتفاعل مع بعضها بعضا. ويوفِّر هذا 

ل العلماء إلى هذا االكتشاف؟ فكيف توصَّ
ة بغداد بطاريَّ

ٍة حديديٍة جديدٍة بالقرب من مدينة بغداد.   ال عام 1936 م على مقبرٍة قديمٍة أثناء إنش�اء س�كَّ عثر العمَّ
ف علم�اء اآلثار على بقاي�ا أثرية في المقبرة تعود إلى ما قب�ل 2000 عاٍم مضت. في ذلك الوقت  تع�رَّ

ى الساسانيين يعيش في تلك المنطقة.  كان هناك شعٌب ُيسمَّ

ة  من بين األجس�ام العتيق�ة أو البقايا األثرية التي ُعثر عليه�ا في المقبرة جرَّ
ار، وبها قضيٌب من الحديد يخ�رج من منتصفها، ومحاٌط بأنبوٍب  م�ن الفخَّ
مصن�وٍع من النحاس. صنع العلماء نس�ًخا من تل�ك البقايا األثرية. وعندما 
مل�ؤوا األنب�وب بحم�ض مث�ل الخل أنت�ج ما بي�ن  V 1.5  إل�ى  V 2  من 
الكهرب�اء بي�ن الحديد والنح�اس. ويعتقد علم�اء اآلثار أنَّ الش�عب الذي 
�اٍت كهذه لتغطية  ع�اش قب�ل 2000 عام يمكن أن يكون قد اس�تخدم بطاريَّ

األجسام المعدنيَّة بالذهب. 
اكتشاف جلفاني

 . لويج�ي جلفاني، طبيٌب إيطاليٌّ اكتش�ف عام 1780 التيَّ�ار الكهربائيَّ
علَّ�ق جلفان�ي رجل ضفدٍع بمش�ابك من النحاس على س�لك حديد، 
والح�ظ ارتعاش العضالت. وكان جلفاني عل�ى صواب حين قال إنَّ 
، ولكنَّه اعتق�د أنَّ التيَّار أتى  ارتعاش العضالت س�ببه التيَّ�ار الكهربائيُّ

من أعصاب رجل الضفدع وأطلق عليه »كهرباء الحيوان«. 
عمود فولتا

ات بموادَّ مختلف�ٍة، ومن تلك  ر تجارب جلفاني ع�دة مرَّ ، ك�رَّ ألس�اندرو فولت�ا أس�تاٌذ جامعيٌّ إيطاليٌّ
ل إلى اس�تنتاج مف�اده أن المعدنين المختلفين، النحاس والحدي�د، هما اللذان أنتجا  التج�ارب توصَّ
الكهرباء، بينما رجل الضفدع تحتوي على س�ائل س�اعد على توصيل التيَّار الكهربائي مما أدى إلى 

ارتعاش عضالت الضفدع؛ ألنَّ الكهرباء كانت تسري من خاللها.

للكهرباء العازلة  والموادُّ  الموصلة  الموادُّ   5 للكهرباء50 العازلة  والموادُّ  لة  الموصِّ الموادُّ   5



ماذا تعلَّمت؟  
  جمع العلماء األدلة من المالحظة والقياس باستخدام التفكير 
�ات  للبطاريَّ جدي�دة  وتفس�يرات  أف�كار  القت�راح  اإلبداع�ي 

والكهرباء.

ث عن!  تحدَّ
ن الناس قبل 2000 عاٍم  كيف تمكَّ

من اختراع البطاريَّات؟

ن�وًع��ا  فولت��ا  ر  ط�وَّ عدي��دٍة  تج��ارَب  وبع��د  1800م،  ع�ام  ف�ي 
ن م�ن عم�ود  �ات أطل�ق علي�ه اس�م عم�ود فولت�ا. ويتك�وَّ م�ن البطاريَّ
وآخ�ر  ق�رٍص  كلِّ  وبي�ن  النح�اس.  م�ن  وأق�راٍص  الخارصي�ن  م�ن 
المال�ح. بالم�اء  مش�بعٌة  ى  المق�وَّ ال�ورق  م�ن  قطع�ٌة  هن�اك   كان�ت 

وكان بوس�ع س�لٍك يصل قاع�دة الخارصين بقرص النح�اس العلويِّ أن 
ا من الشرارات.  ينتج تيَّاًرا مستمرًّ

 بن�ى فولت�ا أعم�دًة مختلفة باس�تخدام ثالثي�ن أو أربعين أو س�تين قرًصا.
وق�اس التفاع�ل مع أع�داٍد مختلف�ٍة من األق�راص واكتش�ف أنَّ الصدمة 
الكهربائيَّ�ة ازدادت كثاف�ًة م�ع زي�ادة عدد األق�راص التي اس�تخدمها في 

العمود.

ة فولتا بإجراء المزيد من التجارب. ر العلماء فيما بعد بطاريَّ طوَّ

الأ�سئلة
ماذا َلِحَظ جلفاني أثناء تجاربه على أرجل الضفدع؟  )1(

ما االستنتاج الذي توصل إليه من تلك الملحوظات؟  )2(
كيف استخدم فولتا التفكير اإلبداعي للبناء على أفكار جلفاني؟  )3(

؟ ما القياسات التي أجراها فولتا ليبرهن على شدة التيَّار الكهربائيِّ  )4(
. ِصف االختالفات بين تفسيرات جلفاني وفولتا للكيفية التي سرى بها التيَّار الكهربائيُّ  )5(

يت على اسم فولتا؟ ما الوحدة الكهربائيَّة التي ُسمِّ  )6(

للكهرباء العازلة  والموادُّ  الموصلة  الموادُّ   551 للكهرباء العازلة  والموادُّ  لة  الموصِّ الموادُّ   5



مك ق من تقدُّ 5-10تحقَّ

للكهرباء52 العازلة  والموادُّ  الموصلة  الموادُّ   5

1  انقل الكلمات المذكورة في العمود ) أ ( واكتب معانيها الصحيحة من العمود )ب( بجانبها.

العمود )ب(العمود ) أ (
(A) نات.أمبير رسٌم لدائرة كهربائيَّة يتم فيها استخدام الرموز لتمثيل المكوِّ

)V( أداة تستخدم لتوصيل سلكين مًعا.فولت
د )ملتيميتر( ة الكهرباء. مقياس متعدِّ وحدة قياس قوَّ
.دائرة متَّصلة على التوالي الوحدة التي تقاس بها شدة التيَّار الكهربائيِّ

، والمقاومة.مخطَّط الدائرة الكهربائيَّة أداٌة ُتستخدم لقياس شدة التيَّار، والجهد الكهربائيِّ

جهاٌز لتوصيل سلك كهربائي بمصدٍر للكهرباء.المقاومة

دائرة تسري خاللها الكهرباء في مساٍر واحد.الوصلة

مقدار ممانعة تدفق الكهرباء.القابس

ما الفرق بين اآلتي:  2

ة. أ.      اخلليَّة والبطاريَّ

. ب.   املوصل الكهربائيِّ والعازل الكهربائيِّ

ج.    املاء النقيِّ واملاء الُمَقطَّر؟

نات: ن هذه المكوِّ ارُسم مخطَّط دائرٍة كهربائيٍَّة يتضمَّ  3

ًة بجهد V 4.5       أسالك توصيل      مفتاًحا كهربائيًّا      مصباَحين بطاريَّ

للكهرباء العازلة  والموادُّ  لة  الموصِّ الموادُّ   5
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4  في أيٍّ من الدوائر »أ« و»ب« و»ج« ال يضيء المصباح؟
ح إجابتك.      وضِّ

)ب() أ (

 )ج(

5  اشرح لماذا ُتصنَُع أغطية القابس من البالستيك، والسلُك الكهربائيُّ من النحاس.

اذكر  اثنين من مخاطر استخدام التوصيالت الكهربائيَّة في الصورة اآلتية:  6

للكهرباء العازلة  والموادُّ  الموصلة  الموادُّ  للكهرباء5  العازلة  والموادُّ  لة  الموصِّ الموادُّ   5



مهارات االستقصاء العلمي54

ا�ستخدام تدريجات الموازين الزنبركية

استخدام الميزان الزنبركي

ُيغطي هذا القس�م من كتاب الطالب بعض مهارات االس�تقصاء العلمي الجديدة لهذا الصف.
وتضاف إلى المهارات المكتسبة من الصفوف السابقة. يجب عليك الرجوع إلى هذه المهارات 

حين تحتاجها.

اضبط المؤشر لتتحقق من أن الميزان الزنبركي عند الصفر.
علِّق الجسم المراد وزنه على الميزان الزنبركي.

يجب أن يكون مستوى نظرك أمام المؤشر عند قراءة التدريج.
.)N( وزن الموز يعادل قوة أربعة نيوتن

�ح كتلة الجسم  تح�توي العدي�د م�ن الموازي�ن الزنبركي�ة أيًضا على تدريج يوضِّ
.)kg( أو الكيلوغرام )g( بالغرام

.(400g) كتلة الموز تساوي تقريبا

مهارات اال�ستق�ساء العلمي
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ل�م ُيعيَّ�ن مؤش�ر هذا 
نقط�ة  عل�ى  المي�زان 

الصفر.

بك�رة  ع�ن  ابح�ث 
الخلف�ي  الج�زء  ف�ي 
البكرة  ل�ّف  للميزان. 
المؤش�ر عند  لضب�ط 

الصفر.

بع�ض الموازي�ن الزنبركي�ة أيًض�ا 
يمك�ن أن ُتس�تخدم لقي�اس مقدار 

قوة الدفع.

أن��ت بح��اج����ة إل��ى ق�����وة 
ق��دره�ا  N         لدفع هذا الكتاب 

عبر الطاولة.

استخدام الموازين

ضع الجسم المراد وزنه على الميزان.
يعرض الميزان كتلة الجسم.

. 250 g  هذه التفاحة كتلتها

2.5
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البحث عن االأنماط في النتائج والتو�سل اإلى اال�ستنتاجات

غالًب�ا م�ا توج�د أنماط ف�ي النتائ�ج، وقد 
يكون النم�ط نتائج متش�ابهة تماًما، أو قد 

تكون قياسات تزيد أو تنقص.

أحمد وناصر يستقصيان أي المواد توصل 
الكهرباء.

إنهم�ا يختب�ران األجس�ام المصنوعة من 
م�واد مختلف�ة بحي�ث يض�يء المصب�اح 

عندما توصل المادة الكهرباء.

ويوضح الجدول اآلتي النتائج التي توصال إليها:

المصباحالمادةالجسم

يضيءمعدنمقص

ينطفىءخشبمسطرة

ينطفىءبالستيككوب

ينطفىءزجاجكوب

يضيءمعدنمفتاح

يضيءمعدنعملة معدنية

ينطفىءورقكتاب

يضيءمعدنملعقة

ينطفىءخشبملعقة

يضيءجرافيتقلم رصاص

ينطفىءبالستيكقلم جاف
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َلِح�َظ أحم�د نمًطا ف�ي النتائج. بع�ض النتائج 
متش�ابهة. إن�ه يس�تخدم النم�ط ليتوص�ل إل�ى 

االستنتاج.
هل أحمد محق؟

وجد ناصر نتيجة ال تتوافق مع النمط.
باس�تخدام  االختب�ار  إج�راء  الطالب�ان  ر  ك�رَّ
الجرافي�ت للتحق�ق من أنهما ل�م يرتكبا خطأ. 
�ج ضوء المصباح ف�ي كلِّ مرة؛ لذلك فإن  يتوهَّ

استنتاجات أحمد غير صحيحة.

توصال إلى استنتاجات جديدة.

املعادن توصل الكهرباء 
يا نارص، أما املواد غري 
املصنوعة من املعادن ال 

توصل الكهرباء.

بعض املواد غري 
املصنوعة من املعادن 

توصل الكهرباء.

اختيار االأدوات الم�ستخدمة

من المهم اختيار األدوات واألجهزة العلمية المناسبة لالستقصاء.

استخدام األداة المناسبة يمكن أن يجعل القياسات أكثر دقة.

ميزان رقمي

مقياس متعدد )ملتيميرت( ك كهربائي حمرِّ

ساعة إيقاف رقمية

مصباح يف حامل مصباح

خلية 1.5 فولت
موازين زنربكية

أميرت
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)A( الوحــدة المسـتخــدمة لقيـــاس شــدة التيَّار األمبير
. الكهربائيِّ

38

تحرك االحتكاك عند  المنزلقة  األشياء  إيقاف  تحاول  ٌة  قوَّ
سطحين متالصقين باتجاهين متعاكسين.

26

ن من أكثر من خليٍَّة.البطارية 34مصدٌر للكهرباء يتكوَّ

وضــــع مــــادٍة مثـــل الزيت على سـطٍح ما التشحيم
لتقليل االحتكاك.

27

ة التي تسحب األجسام نحو األرض.قوة الجاذبية  األرضية 16القوَّ

ة التي تؤثر في شيٍء ما.الضغط 48القوَّ

هـي التي تجعل األشـياء تتحرك عنـد الحصول الطاقة
عليها.

24

ٌة في الجسم الشغل مقدار الطاقة المنقولة عندما تؤثِّر قوَّ
كه. فتؤدِّي إلى تحرُّ

24

40جهاٌز لتوصيل سلٍك كهربائيٍّ بمصدٍر للكهرباء.القابس

ة تغيير موضع القوَّ بغرض محاولة  السحُب  أو  الدفُع 
جسٍم أو شكله.

18

تـان المؤثِّرتـان فـي جسـٍم ما متوازنتان عنـدما تـكون القوَّ
متساويتين في المقدار ومتعاكستين في االتجاه.

20

قاموس المصطلحات

قامو�س الم�صطلحات

رقم ال�صفحة
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عندما تكون القوتان أو القوى المؤثرة في جسم غير متوازنتين
باتجاهين متعاكسين وغير متساوية في المقدار.

21

مقـدار ما في الجسـم مـن مادٍة، وُتقـاس بوحدة الُكتلة
.)kg( الكيلوغرام

16

المـاء المغلـيُّ الـذي نكثِّـف البخـار الناتج عنه الماء الُمَقطَّر
لنحصل على الماء النقي الخالي من األمالح.

36

36ماٌء ال يحتوي على شوائَب مثل بعض األمالح.الماء النقيٌّ 

لة 34مادٌة تسمح بمرور الكهرباء من خاللها.المادة الموصِّ

34مادة ال تسمح بمرور الكهرباء من خاللها.المادة العازلة

48مقدار ممانعة )إعاقة( تدفق التيار الكهربائي.المقاومة

16مقدار قوة جذب األرض للجسم.الوزن 

38أداة تستخدم لتوصيل سلكين مًعا.الوصلة

42دائرة تسري خاللها الكهرباء في مسار واحد.دائرة متَّصلة على التوالي

)kg( 1000.كيلوغرام g 16وحدة قياس الُكتلة وتساوي

لة القوى تين محصِّ إجمالي القوى في حالة غياب التوازن بين قوَّ
متعاكستين أو أكثر.

21

صـورٌة لدائـرة كهربائيَّـة ُتسـتخدم فيهـا الرموز مخطط الدائرة الكهربائيَّة
نات. لتمثيل المكوِّ

42
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رسـٌم يعرض اتجاه ومقدار القوى التي تؤثِّر في مخطَّط الُقوى
الجسم.

15

26مقاس الجزء الخارجي للشيء.مساحة السطح

ٌة يسـببها دفـع الهـواء بعكـس اتجـاه حركـة مقاومة الهواء        قـوَّ
كة. األجسام المتحرِّ

26

ى آخر لمقاومة الهواء.مقاومة المائع 26مسمَّ

ٌد )ملتيميتر( والجهـد مقياٌس متعدِّ التيَّـار  شـدة  لقيـاس  ُتسـتخدم  أداٌة 
الكهربائيِّ والمقاومة.

34

34جهاز ُيستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي.األميتر

)N( 12الوحدة المستخدمة لقياس الوزن.نيوتن

ٍة.يؤثر 14يدفع أو يسحب إلنشاء قوَّ
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شكر وتقدير

يتوجه املؤلفون والنارشون بالشكر اجلزيل إىل مجيع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم أو مراجعهم. 
وبالرغم من رغبتهم ىف اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد مبذول، وذكر كل مصدر اسُتخِدَم إلنجاز هذا 
العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحرصها مجيًعا. ويف حال إغفاهلم ألي مصدر أو مرجع فإنه يرسهم ذكره 

يف النسخ القادمة من هذا الكتاب.
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5-4 اختيار المواد المنا�صبة للأجهزة الكهربائية

5-5 رموز الدائرة الكهربائية

5-6 تغيير مكونات الدائرة الكهربائية

5-7 اإ�صافة مكونات مختلفة اإلى الدائرة الكهربائية
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