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الرمز البريدي  ،CB2 8BSالمملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جز ًءا من الجامعة.

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

وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز

العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان.

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

الطبعة التجريبية 2018م
ُطبعت في سلطنة ُعمان

تمت مواءمتها من كتاب ال ّطالب  -العلوم للصف السادس  -من سلسلة
هذه نسخة َّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة األساسية للمؤلفين جون بورد وفيونا باكستر وليز
ديلي.

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

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

تمت مواءمة الكتاب

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

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

د .مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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المقدمة
المقدمة
متت مواءمة كت�اب الطالب يف مادة العلوم
متت مواءمة كت�اب الطالب يف مادة العلوم
وف�ق إط�ار منه�اج العل�وم م�ن كامربي�دج
وف�ق إط�ار منه�اج العل�وم م�ن كامربي�دج
للمرحل�ة األساس�ية .وتُق�دم ه�ذه السلس�لة
للمرحل�ة األساس�ية .وتُق�دم ه�ذه السلس�لة
طريق ًة ممتع ًة ومرن ًة لتعل�م املادة ،وتوفر الدعم
طريق ًة ممتع ًة ومرن ًة لتعل�م املادة ،وتوفر الدعم
الذي حيتاجه كل من الطالب واملعلم .ومتاش ًيا
الذي حيتاجه كل من الطالب واملعلم .ومتاش ًيا
مع أهداف املنهاج نفسه ،فهي تشجع الطالب
مع أهداف املنهاج نفسه ،فهي تشجع الطالب
ع�ى التفاعل م�ع املحتوى ،وتطوي�ر مهارات
ع�ى التفاعل م�ع املحتوى ،وتطوي�ر مهارات
االستقصاء العلمي ،إىل جانب املعرفة العلمية.
االستقصاء العلمي ،إىل جانب املعرفة العلمية.
تتضمن صفحات كتاب الطالب العديد
تتضمن صفحات كتاب الطالب العديد
من الصور واألسئلة التي يمكن استخدامها
من الصور واألسئلة التي يمكن استخدامها
أساسا للنقاش الصفي ،والرتكيز يف هذه
ً
أساسا للنقاش الصفي ،والرتكيز يف هذه
ً
املرحلة جيب أن يتمحور حول ربط ما يعرفه
املرحلة جيب أن يتمحور حول ربط ما يعرفه
الطالب من خالل حميطهم اليومي باملعرفة
الطالب من خالل حميطهم اليومي باملعرفة
العلمية .ويتضمن الكتاب يف كافة أجزائه
العلمية .ويتضمن الكتاب يف كافة أجزائه
أفكارا لألنشطة العملية التي تساعد الطالب
ً
أفكارا لألنشطة العملية التي تساعد الطالب
ً
عى اكتساب وتطوير مهارات االستقصاء
عى اكتساب وتطوير مهارات االستقصاء
العلمي وتنمي لدهيم الشغف باالكتشافات
العلمي وتنمي لدهيم الشغف باالكتشافات
العلمية .يمكن استخدام األسئلة الواردة يف
العلمية .يمكن استخدام األسئلة الواردة يف

x
x
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املقدمة
املقدمة

قسم «حتقق من تقدمك» ،املوجود يف هناية كل
قسم «حتقق من تقدمك» ،املوجود يف هناية كل
وحدة ،يف عملية تقييم فهم الطالب.
وحدة ،يف عملية تقييم فهم الطالب.
جي�ب اس�تخدام دلي�ل املعل�م ،إىل جان�ب
جي�ب اس�تخدام دلي�ل املعل�م ،إىل جان�ب
توجيها أوس�ع
كتاب الطالب هذا ،إذ يتضمن
ً
توجيها أوس�ع
كتاب الطالب هذا ،إذ يتضمن
ً
ح�ول مجي�ع املوضوع�ات ،وأفكار لألنش�طة
ح�ول مجي�ع املوضوع�ات ،وأفكار لألنش�طة
الصفي�ة ،ومالحظ�ات توجيهية حول أنش�طة
الصفي�ة ،ومالحظ�ات توجيهية حول أنش�طة
كتاب الطال�ب .كام يتضم�ن الكتاب جمموعة
كتاب الطال�ب .كام يتضم�ن الكتاب جمموعة
واسعة من أوراق العمل التطبيقية واإلجابات
واسعة من أوراق العمل التطبيقية واإلجابات
جلمي�ع األس�ئلة ال�واردة يف كت�اب الطال�ب.
جلمي�ع األس�ئلة ال�واردة يف كت�اب الطال�ب.
يتوج�ب عليك اس�تخدام كتاب النش�اط فهو
يتوج�ب عليك اس�تخدام كتاب النش�اط فهو
يقدم باقة منوعة م�ن التامرين ،وأوراق العمل
يقدم باقة منوعة م�ن التامرين ،وأوراق العمل
الت�ي تس�اعد املتعلم�ن ع�ى تعزي�ز الفه�م،
الت�ي تس�اعد املتعلم�ن ع�ى تعزي�ز الفه�م،
والت�درب عى اس�تخدام املف�ردات ،وتطبيق
والت�درب عى اس�تخدام املف�ردات ،وتطبيق
املعرف�ة يف مواق�ف جديدة ،وتطوي�ر مهارات
املعرف�ة يف مواق�ف جديدة ،وتطوي�ر مهارات
االستقصاء العلمي.
االستقصاء العلمي.
نتمنّى لكم االستمتاع هبذه السلسلة.
نتمنّى لكم االستمتاع هبذه السلسلة.
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القوى والحركة

 1-4ال ُكتلة والوزن

مفردات للتع ُّلم

ما الفرق بين ال ُكتلة والوزن؟

• الكُتلة • كيلوغرام ()kg

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

• قوة الجاذبية األرضية

الكُتل�ة هي مقدار ما في الجس�م من

م��ادة .وتُق�اس الكُت�ل�ة بوح�دات

مثل الغ�رام ( )gوالكيلوغرام (.)kg

• الوزن

• نيوتن ()N

وزني يساوي
35kg

وبالتال�ي ف�إن كُتل�ة الفت�ى الموضح
ف�ي الصورة ) ،35(kgولكن كم يب ُلغ
وزنه؟

الكُتل�ة والوزن ش�يئان مختلفان .ولتفهم مفه�وم الوزن ،عليك
قوة الجاذبي�ة األرضية .ماذا يحدث عندما يس� ُقط
التفكي�ر ف�ي َّ
كتاب من يدك؟
ٌ

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

أي الجسمين
في رأيكُّ ،
كُتلته أكبر:
 10gمن الريش أم 10g
من الرمل؟

ُيق�اس ال�وزن باس�تخدام وحدة تُس�مى نيوتن ( ،)Nوقد ُس�ميت
بذلك نسبة إلى العالم اإلنجليزي «إسحاق نيوتن» ،قبل  400عام،
وكان له السبق في شرح مفهوم القوى.
قياس الكُتلة والوزن

ٍ
إن مفهوم�ي الكُتلة والوزن مختلفان ،ولذلك ُيقاس ٌّ
بطريقة
كل منهما
مختلفة.

12

ُيستخدم الميزان الرقمي
لقياس الكُتلة.
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ن�شاط 1-4
قياس الكُتلة والوزن
ً
جدوال لتسجيل ما تحصل عليه من قياسات نتيجة
 اعملاستخدام ميزان لقياس الكتل والقياسات الناتجة عن
استخدام الميزان الزنبركي.
سجل في الجدول الوحدات المستخدمة لقياس القراءات
 ّالظاهرة على الميزان المستخدم لقياس الكُتلة ،والقراءات
الظاهرة على الميزان الزنبركي لقياس الوزن.
 َضع َّكل جسم على حدة على ميزان لقياس الكتلة.
سجل القياسات التي حصلت عليها في الجدول.
 ّ ع ِّلق الميزان الزنبركي على مقبض ٍباب أو أمسكه بيدك.
 علق َّكل جس ٍم على حدة في الكيس
البالستيكي.
 ضع الكيس على الميزان الزنبركي.سجل القياسات التي حصلت عليها
 ّفي الجدول.

الأ�سئلة

( )1قارن بين القراءات التي حصلت عليها من
ميزان قياس الكتلة وتلك التي ظهرت على
الميزان الزنبركي .ما النمط الذي تالحظه؟

ماذا تع َّلمت؟

�ستحتاج اإلى:

• أجسا ٍم لها ٌ
كتل مختلفة
ٍ
بالستيكي لحمل األجسام
كيس
•
ٍّ
• ميزان لقياس الكُتلة
ٍ
زنبركي
ميزان
•
ٍّ

نستخدم الميزان الزنبركي
لقياس الوزن.

تح َّدث عن!

رواد الفضاء في
لماذا يسبح َّ
الفضاء؟

الكُتلة هي مقدار ما في الجسم من مادة.

الوزن هو مقدار قوة جذب األرض للجسم.

وح�دة قياس الكُتلة ه�ي كيلو غ�رام ) (kgووحدة قياس
الوزن هي نيوتن ).(N
قوة  10Nعلى األرض.
الكُتلة التي مقدارها  1kgتعادل َّ

رائد فضاء
يسير خارج المركبة.
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 2-4كيف تعمل القوى؟
عن�دما تُس�قط كت�ا ًبا من ي�دك ي�هوي
إل�ى األرض .تسح�ب
الجاذبي�ة األرضي�ة
ج�مي�ع األجس�ام
إلى أسفل .ولكن
ه�ل ي�مكن أن
تعمل القوى في
ٍ
اتجاهات أخرى؟

مفردات للتع ُّلم

• يؤثر

• مخ َّطط القوى

ما القوى التي يمكنك
تحديدها في الصورة؟

ن�شاط 2-4
استقصاء اتجاه القوى

�ستحتاج اإلى:

يتحرك؟
 َضع الكتاب على الطاولة .هل تراه َّ ما الذي كان سيحدث للكتاب لو لم تكن الطاولة موجودة؟• مسمار حديد
ولماذا؟
 اربط أحد طرفي الرباط الم َّطاطي حول سبابتك .اسحبالطرف اآلخر للرباط الم َّطاطي.
ٍ
يتحرك الرباط الم َّطاطي؟ ولماذا؟
 في ِّأي اتجاه َّ
القوة التي تؤ ِّثر في الرباط الم َّطاطي.
 اذكر اسم ٍَّ
اتجاه
أي
 قرب المغناطيس فوق المسمار الحديدي .في ِّيتحرك المسمار؟ ولماذا؟
َّ
القوة التي تؤ ِّثر في المسمار.
 اذكر اسم ٍَّ
ٍ
مختل�فة ،فعن�دما نض�ع الكتاب على الطاولة ي�ؤث�ر الكت�اب
اتجاهات
يمك�ن للق�وى أن تعمل في
ٍ
كتاب
•
ٍ
• رباط م َّطاطي

14

ٍ
طاولة
•
ِ
• مغناطيس

الق�وة بس�بب س��حب الج�اذبي�ة األرض�ية
تتكون ه�ذه َّ
ب�ق�وة ُمتَّجه�ة إلى أس��فل عل�ى الط�اولةَّ .
َّ
القوة هي وزن الكتاب والس�بب في عدم س�قوط الكتاب ،ه�و َّ
أن الطاولة تؤثر
للكت�اب إلى أس�فلَّ .
عليه بقوة ُمتَّجهة إلى أعلى.
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مخ َّططات القوى

يمكن توضيح اتجاه القوى المؤ ِّثرة على جسم في رسم
س�مى مخ َّطط القوى .وتظهر ُّ
قوة في صورة سهم.
كل َّ
ُي َّ
وعندم�ا تتس�اوى جمي�ع الق�وى ،تك�ون جميع أس�هم
القوى بنفس الطول.

المتَّجهة إلى أسفل التي
َّ
القوة ُ
يؤثر بها الكتاب على الطاولة

المتَّجهة إلى أعلى التي
َّ
القوة ُ
تؤثر بها الطاولة على الكتاب

ٍ
ثنائي .في الصورة ً
مثال،
شكل
دائما في
ٍّ
تعمل القوى ً
يؤثر الكتاب على الطاولة بقوة ُمتَّجهة ألسفل ،وتؤثر
الطاولة على الكتاب بقوة ُمتَّجهة إلى أعلى؛ أي َّ
أن كلتا القوتين تعمالن في اتجاهين متعاكسين.

الأ�سئلة

( )1أ .انقل الرسم المقابل ،وأضف األسهم لبيان االتجاه الذي
تعمل فيه ُّ
قوة.
كل َّ
قو ًة أكبر من األخرى؟ لماذا؟.
ب .هل هناك َّ
( )2لماذا ال تغوص داخل األرض عندما تقف ساكنًا؟ ارسم
مخ َّطط قوى لتوضيح إجابتك.

ماذا تع َّلمت؟

ٍ
ٍ
مختلفة.
اتجاهات
تعمل القوى في
ٍ
ثنائي،
تعم�ل القوى في
ش�كل ٍّ
بحي�ث تعم�ل ُّ
ق�وة ف�ي
كل َّ
ٍ
اتجاه معاك�س التجاه عمل
القوة األخرى.

تح َّدث عن!

لماذا تطفو القوارب فوق
سطح الماء؟

قارب «الشاشة» في
محافظة شمال الباطنة.

توض�ح مخ َّطط�ات الق�وى
اتجاهات القوى ومقدارها.
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 3-4القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة

مفردات للتع ُّلم

• متوازنتان

• غير متوازنتين
• محصلة

ن�شاط 3-4
أي القوتين أكبر؟
ُّ

ابسط ذراعك وارفع الكتاب إلى أعلى.
يتحرك الكتاب؟
هل َّ
ماذا سيحدث إذا رفعت الكتاب لمدة دقيقتين؟

�ستحتاج اإلى:
ٍ
كتاب ٍ
ثقيل
•

ٍ
ساعة
•

الأ�سئلة

القوة التي تؤ ِّثر على الكتاب؟
( )1أ .ما َّ

القوة التي تؤ ِّثر على ذراعك؟
ب .ما َّ

ج .عن�د رف�ع الكتاب ف�ي ب�ادئ األمر،
القوتي�ن أكبر من
ه�ل كانت إح�دى َّ
األخرى؟ لماذا؟

( )2بعد رفع الكتاب لمدة دقيقتين ،هل كانت
القوتين أكبر من األخرى؟ لماذا؟
إحدى َّ
ٍ
ثنائ�ي ،فعندما
ش�كل
تذكَّ�ر أن الق�وى تعمل في
ٍّ

وزن
الكتاب

قوة الذراع
َّ
المتَّجهة إلى
ُ
أعلى

ق�و ًة ألعلى لتبقيه
ترف�ع كتا ًبا إلى أعلى تس�تخدم َّ
مرفوع�ا ،بينما يؤثر الكتاب بقوة ألس�فل ،س�ببها
ً

الجاذبي�ة األرضي�ة الت�ي تس�حب الكت�اب إل�ى
أسفل .القوتان متس�اويتان في المقدار ولكن في

يتحرك الجسم.
اتجاهين متعاكس�ين ،وبالتالي ال َّ
وفي هذه الحالة ،نقول َّ
القوتين متوازنتان.
إن َّ

16
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الق�وة ألعلى التي
عندم�ا يتعب ذراع�ك يقل مق�دار َّ
القوة
يؤث�ر به�ا ،عنده�ا يؤث�ر الكتاب بق�وة أكبر م�ن َّ
ق�و ٌة من
الت�ي يؤث�ر به�ا ذراع�ك .وف�ي ح�ال زادت َّ
القوة
يتحرك الجس�م في اتجاه َّ
َّ
القوتين عن األخرىَّ ،
القوتان غير متوازنتين .يوضح
األكبر ،وعندها تكون َّ
القوتين ،فكلما
الس�همان المب َّينان في الصورة مق�دار َّ
القوة أكبر.
كان السهم أطول كانت َّ

وزن
الكتاب

قوة الذراع
َّ
المتَّجهة إلى
ُ
أعلى

القوت�ان غي�ر متوازنتي�ن فأن�ه توج�د
عندم�ا تك�ون َّ
القوت�ان مت�وازنتين
محص�ل�ة ق�وى ،وح�ي�ن تك�ون َّ
نق�ول إنَّ�ه ال توجد محصلة قوى.

أي من الفريقين
لم يتغ َّلب ٌّ
على اآلخر حتى اآلن .هل
القوتان متوازنتان؟
َّ

ماذا تع َّلمت؟

عندما تكون القوتان المتعاكستان المؤثرتان على الجسم بنفس
المقدار فإننا نقول إن القوتين متوازنتان.
عندم�ا تك�ون إح�دى القوتي�ن المتعاكس�تين المؤثرتين على
الجس�م أكب�ر م�ن الق�وة المقابل�ة له�ا نق�ول إن القوتي�ن غير
متوازنتين.
القوت�ان المتقابلت�ان متوازنتي�ن فإن�ه توج�د
عندم�ا ال تك�ون َّ
محصلة قوى.

Book 6LB

تح َّدث عن!

لماذا ينكسر زجاج النافذة عند رمي

كرة جولف عليه ،بينما ال يمكن لكرة
تنس الطاولة أن تفعل ذلك؟
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 4-4تاأثيرات القوى
ال يمكننا رؤية القوى ،ولكن يمكننا أن نرى أو نشعر بتأثيرها.
ن�شاط 4-4
استقصاء ما تفعله القوى

�ستحتاج اإلى:

تتحرك؟
 َضع الكرة على الطاولة .هل تراها َّ• كتاب
• طاولة
الماصة.
 انفخ على الكرة باستخدامَّ
 ماذا يحدث للكرة؟مفتوحا في وضع رأسي عند أحد طرفي الطاولة .دحرج الكرة ٍ
برفق في اتجاه الكتاب.
 ث ِّبت كتا ًباً
 اترك الكرة تتدحرج حتى تصطدم بالكتاب .ماذا يحدث للكرة؟ ادفع الكرة بإصبعك باتجاه أحد زمالئك في المجموعة.ٍ
شخص آخر.
 اطلب إلى زميلك أن يدفعها بإصبعه إلىكل ٍ
 ماذا يحدث التجاه الكرة في ِّمرة تُدفع فيها؟
 امسك الكرة واضغط عليها برفق. ماذا يحدث لشكل الكرة؟القوتان الموجودتان في ِّ
كل حالة متوازنتان أم غير متوازنتين؟
 هل َّ• كرة تنس طاولة

ماصة
• َّ

ما الذي يمكن اأن تفعله القوى ؟
تح�رك األش�ياء ،فعندما
يمك�ن للق�وى أن
ِّ
تؤثر بقوة على كرة بالنفخ فيها أو دحرجتها
أيضا أن
تتحرك .كم�ا يمكن للق�وى ً
فإنه�ا َّ
المتحركة.
تسرع من حركة األجسام
ِّ
ِّ

18
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أيض�ا أن تبطئ حرك�ة األجس�ام المتحركة
يمك�ن للق�وى ً
أو ِ
توقفه�ا ،كما ح�دث عندما اصطدمت الك�رة بالكتاب،
وتو َّقف�ت عن الحركة .الكتاب عندها يؤثر بقوة على الكرة
ِ
ليوقفها.

يمكن للقوى أن تغ ِّير اتجاه حركة الجسم ،فعندما تقاذفت
أنت وزم�الؤك الكرة ،غ َّيرت الكرة اتجاهه�ا في ِّ
مر ٍة؛
كل َّ
أن َّ
وذلك بس�بب َّ
كل فرد أثر بقوة على الكرة فغيرت اتجاه
حركتها.

يمكن للقوى أن تغ ِّير شكل الجسم ،فعندما ضغطت على
القوة أدت إلى تغ ُّير شكلها.
الكرة أثرت بقوة عليها ،وهذه َّ
الق�وى الت�ي تغ ِّير حركة الجس�م أو ش�كله هي ق�وى غير
متوازنة.

الأ�سئلة

( )1ال يمكننا رؤية القوى .اذكر أربع ٍ
طرق نتوصل من خاللها إلى وجود القوى.
( )2أ .كيف تعمل القوى على كسر الزجاج عندما يسقط على األرض؟
ب .كيف تعمل القوى على جعل الكرة الم َّطاطية ترتد إذا أسقطتها من يدك؟

ماذا تع َّلمت؟

تغ ِّي�ر القوى من حركة الجس�م س�واء

تح َّدث عن!

لماذا َّ
يتهشم الجزء األمامي من
ٍ
بشجرة؟
الس َّيارة عند اصطدامها

بتسريعها أو إبطائها.

تغ ِّير القوى اتجاه حركة الجسم.

تغ ِّير القوى شكل الجسم.

مزود ٌة بمناطق
السيارات الحديثة َّ
المتصاص الصدمات؛ وذلك
ٍ
لحماية الركَّاب عند وقوع حادث.
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 5-4القوى والطاقة

مفردات للتع ُّلم

• الطاقة

تحتاج األجسام لقوة لتحريكها

• الشغل

أو إيقاف حركتها.

عندم�ا نؤث�ر بقوة على جس� ٍم

لتحريك�ه ،ف�إن ه�ذا الجس�م

يحص�ل على طاق�ة .إن مقدار

الطاق�ة المنقول�ة إلى الجس�م

لتحريكه يسمى الشغل.

قو ٍة لتحريك
ال ُبدَّ من وجود َّ
الس َّيارة (اللعبة).
قو ٍة إليقاف
ال ُبدَّ من وجود َّ
الس َّيارة (اللعبة).

ما مقدار ال�شغل المبذول؟
يتوق�ف مق�دار الش�غل المب�ذول عل�ى
المس�افة الت�ي يقطعه�ا الجس�م بفعل

الق�وة ،فكلم�ا زادت المس�افة الت�ي
َّ
يقطعه�ا الجس�م زاد مق�دار الش�غل
المبذول مع نقل ٍ
مزيد من الطاقة.

ِ
القوة الموجودة في قدم الفتى
تنقل َّ
فتتحرك الكرة
الطاقة إلى الكرة،
َّ
ويتم بذل الشغل.

20
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إذا لم تؤثر على الكرة أي قوة ،فإنها لن تتحرك
ولن يبذل أي شغل.

يتحرك ،معنى
إذا ُأثرت َّ
ق�و ٌة على جس ٍم ولم َّ
هذا أنَّه لم ُي َ
بذل أي شغل.

الأ�سئلة

وضح
يتحرك
جسم من تلقاء نفسه؟ ِّ
ٌ
( )1هل يمكن أن َّ
إجابتك.

التح ِّدي

م�ن أين تأت�ي الطاقة الالزم�ة لتحريك
لعبة تحاكي طاحونة الهواء؟

( )2عندما تفتح با ًبا:

القوة التي تؤ ِّثر عليه؟
أ .ما َّ

أي شغل؟ اذكر السبب سواء كانت
ب .هل يتم بذل ِّ
اإلجابة نعم أم ال؟

( )3كيف يمكنك زيادة مقدار الش�غل المبذول عندما
وضح إجابتك.
ترفع كتا ًبا إلى أعلى؟ ِّ

ماذا تع َّلمت؟

تحتاج األجسام لقوة لتحريكها أو إيقاف حركتها.
المتحركة طاق ًة.
تمتلك األجسام
ِّ

تح َّدث عن!

من أين نأتي بالطاقة الالزمة
لتحريك األجسام؟

الشغل هو مقدار الطاقة المنقولة إلى جسم ما لتحريكه.
 4القوى والحركة
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 6-4االحتكاك

مفردات للتع ُّلم

• االحتكاك
• تشحيم

ن�شاط 6-4
ما االحتكاك؟
د ِّلك يديك م ًعا لمدة  30ثاني ًة.
بماذا تشعر؟ هل أصبحت يداك أكثر دف ًئا؟

�ستحتاج اإلى:
ٍ
ساعة
•

ق�و ٌة تحاول إيق�اف األش�ياء المنزلِق�ة عند تح�رك س�طحين متالصقي�ن باتجاهين
االحت�كاك ه�و َّ

متعاكسين .إن سبب االحتكاك هو تالمس السطحين م ًعا.

المتحركة ،وال يمكنه تحريك أجسا ٍم ثابتة ،فهو يبطئ
قوة االحتكاك على األجسام
يقتصر عمل َّ
ِّ

المتحركة ،ويحول طاقة الحركة إلى طاقة حرارية حين يبطئ حركة األجسام.
األجسام
ٍّ
ما فائدة االإحتكاك؟
ّ
تحتك أحذيتنا باألرض.
ال يمكننا السير إذا لم
فاالحت�كاك يث ِّب�ت الح�ذاء
ٍ
بص���ورة
ع�ل�ى األرض
تسمح بالمشي؛ لذلك نجد
صعوب� ًة ف�ي المش�ي عل�ى
الجليد أو على أرضية مبت َّل ٍة
ٍ
قدر
زلقة حيث ال يوجد إال ٌ
يسير من االحتكاك.
ٌ

22

ما الحذاء األنسب للمشي على
ٍ
طريق مبتل وزلق؟
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ٍ
رصاص
ل�ن تتمكَّ�ن بدون االحت�كاك من إمس�اك قلم
بيدك؛ إذ س�ينفلت من بين أصابعك حين تحاول تثبيته
للكتابة .وكذلك لن يترك الرصاص الموجود في القلم
ٍ
عالمة على الورقة دون احتكاك.
أي
َّ
والدراجات وغيرها من
وتس�تخدم مكابح الس�يارات
َّ
المركبات االحتكاك إلبطاء الحركة أو التو ُّقف .فحين
الدراج�ة الهوائية ،تقبض
تس�حب مقبض المكابح في َّ
الدراج�ة على اإلطار
وس�ائد المكابح الموج�ودة في َّ
الداخل�ي للعجل�ة ،مم�ا يول�د احت�كاكًا يب ّطئ س�رعة
دوران العجلة.
ً
م�شكلة؟
كيف يمكن اأن ي�ش ِّبب االحتكاك
تتآكل األش�ياء ِبفع�ل االحتكاك ،ذل�ك َّ
ألن االحتكاك يو ِّل�د الحرارة
المتحركة داخل اآلالت ساخن ًة عند تالمسها.
وبالتالي تصبح األجزاء
ِّ
وال ُبدَّ من وجود الزيت لتشحيم اآلالت والسماح ألجزائها بالحركة
بس�هولة .يش�كِّل الزيت طبق ًة رقيق ًة على س�طح ه�ذه األجزاء بحيث
يق ِّلل من تالمسها.

الأ�سئلة

()1
()2
()3
()4

كيف نستخدم االحتكاك لتنظيف مالبسنا؟
اقت�رح مثـالين على االحتكاك ال�ذي نس�تخدمه َّ
ك�ل ي�و ٍم
و يؤ ِّدي إلى تآكل األشياء.
ما أوجه االختالف بين االحتكاك وغيره من القوى؟
كيف يمكننا تقليل االحتكاك؟

ماذا تع َّلمت؟

وسائد المكابح

اإلطار
الداخلي
للعجلة

يتس َّبب االحتكاك بين إطارات
الس َّيارة والطريق في تآكل
اإلطارات.

التح ِّدي

ٍ
احت�كاك ف�ي
أي
ه�ل هن�اك ُّ
تفس�يرا إلجابتك
الفض�اء؟ قدِّ م
ً
سواء كانت اإلجابة نعم أم ال.

تح َّدث عن!

كيف تعمل ممحاة قلم

ٍ
ٍ
سطح آخر أثناء
سطح عكس اتجاه
تحرك
االحتكاك َّ
قو ٌة تقاوم ُّ
تالمسهما.
المتحركة.
يبطئ االحتكاك األجسام
ِّ
يمكن أن يكون االحتكاك مفيدً ا حيث إنَّه يساعد األجسام في الثبات على األسطح.
يمكن أن يكون االحتكاك مشكل ًة؛ إذ يعمل على رفع درجة حرارة األجسام وتآكلها.
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 7-4ا�شتق�شاء االحتكاك
بعض األسطح زلقة أكثر من غيرها .لماذا؟
ن�شاط 7-4
كيف تو ِّثر طبيعة السطح في االحتكاك؟
 -ث ّبت اللوح الخشبي بحيث يشكِّل مستوى مائل (منحدر).

�ستحتاج اإلى:

بي
• َل ْو ٍح َخ َش ٍّ
• رزمة أو مجموعة ٍ
كتب
ٍ
سائل • ٍ
ٍ
رمل
صابون
•
ٍ
ٍ
مملؤة بالرمل
• علبة ثقاب
• ماء
• علبة أحذية • ساعة إيقاف

 َضع علبة الثقاب أعلى المنحدر. ِقس الزمن الالزم لهبوط علبة الثقاب على المنحدر. كرر أخذ القياسات ثالث مر ٍات أخرى.
َّ
ِّ
سجل نتائجك في جدول مثل الجدول أدناه.
 ّالزمن الالزم لتصل علبة الثقاب
إلى األرض ()sec

الخشب

الخشب المغطى بالصابون

القراءة ()1

24
12/9/18 6:40 PM

1/24/19 3:33 PM

ٍ
ٍ
 ِّسائل.
بصابون
غط اللوح الخشبي
 ضع علبة الثقاب أعلى المنحدر. ِقس الزمن الالزم لهبوط علبة الثقاب على المنحدر. كرر أخذ القياسات ثالث مر ٍات أخرى.
َّ
ِّ
 سجل نتائجك في الجدول أعاله. أفرغ الرمل الموجود في علبة الثقاب داخل علبة أحذية .تن َّبأ بما إذا كان صندوق األحذية سيتحركالخشبي من علبة الثقاب أم ال.
بشكل أسرع على اللوح
ِّ
 اختبر تن ُّبؤك مر ًة على سطح الخشب الجاف ومر ًة على سطح الخشب المغ َّطى بالصابون. 4القوى والحركة
Book 6LB.indb 24

Book 45 aloum kitab altalab 6.indd 24

18 6:40 PM

الأ�سئلة

()1
()2
()3
()4
()5

أي السطحين انزلقت علبة الثقاب أسرع؟
قارن بين نتائج كال السطحين .على ِّ
ٍ
احتكاك أكبر؟ كيف توصلت إلى ذلك؟
أي السطحين أثر بقوة
ُّ
كيف غ َّير الصابون من طبيعة سطح الخشب؟
لماذا يفضل تكرار القياسات؟
ٍ
سطح أكبر في
وأي العلبتين لها مساحة
أ .اقترح سب ًبا دفعك للتن ُّبؤ بالنتائج التي دونتهاُّ .
رأيك؟
أفرغت الرمل الموجود في علبة الثقاب داخل علبة األحذية؟
ب .لماذا
َ
ج  .اقترح س�ب ًبا للنتائج التي حصلت عليها عندما اختبرت صحة تن ُّبؤك على الخش�ب الجاف
صحيحا؟
والخشب المغ َّطى بالصابون .هل كان تن ُّبؤك
ً

( )6اذكر عاملين يؤ ِّثران على قوى االحتكاك بين سطحين.

محامل كرات

ماذا تع َّلمت؟

قوة االحتكاك
قوة االحتكاك بين س�طحين خش�نين أكبر م�ن َّ
َّ
بين سطحين أملسين.
قوة االحتكاك على األس�طح الكبيرة أكبر منها على األسطح
َّ
الصغيرة.

تح َّدث عن!

كيف تق ِّلل محامل الكرات في
اآلالت من االحتكاك؟
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 8-4مقاومة الهواء
هل سبق وأخرجت يدك من نافذة الس َّيارة أثناء سيرها؟
بماذا شعرت؟

مفردات للتع ُّلم

• مقاومة الهواء

• مقاومة المائع

• مساحة السطح

اله�واء خليط م�ن الغازات .تدف�ع جزيئات الغ�از بعكس

ُس�مى هذه
اتج�اه حركة األش�ياء
المتحرك�ة ويولد َّ
قوةً ،وت َّ
ِّ

أيض�ا مقاومة المائع.
الق�وة مقاوم�ة الهواء ،ويطل�ق عليها ً
َّ
ٍ
المتحرك
اتجاه معاكس للجس�م
تدف�ع مقاومة الهواء ف�ي
ِّ
كالس� َّيارة وتبط�ئ حركت�ه ،وكلما زادت مس�احة الس�طح
المتحرك ،زادت مقاومة الهواء له.
للجسم
ِّ

أيضا في اتجاه معاكس لألجس�ام أثناء
تدفع مقاومة الهواء ً
ِ
تس�تخدم مظل�ة الهبوط مقاومة
س�قوطها وتبطئ حركتها.
َّ
مظ�الت الهبوط بخ ِّفة وزنها
اله�واء لتعمل ،وتمتاز
تجمع
ومساحة أس�طحها الكبيرة؛ لذا فهي ِّ

الكثي�ر من اله�واء أثن�اء هبوطه�ا مما

كبيرا من مقاومة الهواء.
قدرا ً
يولد ً

أي الجسمين له مقاومة هواء
ُّ
أكبر :الشاحنة الصغيرة أم
الشاحنة الكبيرة؟

26
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ن�شاط 8-4
صنع مظلة هبوط
ٍ
خيط
•
البالستيكي على شكل مر َّبع.
 ُقص الكيسَّ
ٍ
شريط الصقٍ
•
 ِّثماني األضالع (ش�كل له
الحواف بحيث يب�دو وكأنّه
ش�ذب
َّ
ُّ
مقص
• ٍّ
ثمانية أحرف).
صغيرا بالقرب من الحافة في كال الجانبين.
 اصنع ثق ًباً
 ٍِ
أدخ�ل خي ًط�ا ف�ي ِّ
ثق�ب م�ن الثقبي�ن ،وينبغ�ي أن يك�ون الخيطان
كل
متساويين في الطول.
ٍ
ٍ
 ٍِ
الصق.
شريط
كوزن باستخدام
ألصق الخيطين بالجسم الذي تستخدمه
كرس�ي لتقوم بإنزال مظ َّل�ة الهبوط التي صنعته�ا .تذكَّر أنَّك
 ِق�ف علىٍّ
ٍ
ٍ
ممكنة.
سرعة
تريد إنزالها بأبطأ
 سجل الزمن الذي استغرقته مظ َّلة الهبوط لتصل إلى األرض. تح َّق�ق م�ن النتائج الت�ي توصلت إليها م�ن خالل إنزال مظل�ة الهبوطٍ
ٍ
جدول.
سجل تلك النتائج في
مرات أخرىّ .
ثالث َّ

�ستحتاج اإلى:

ٍ
بالستيكي
كيس
•
ٍّ
ٍ
•
أوزان
• ساعةٍ

الأ�سئلة

اذكر عاملين أ َّثرا في مظ َّلة الهبوط.
( )1أ.
ارس�م مخ َّط ًط�ا لبي�ان الق�وى الت�ي أ َّثرت ف�ي مظ َّلة
ب.
ُ
الهبوط.
احسب متوسط الزمن الذي استغرقته المظلة للهبوط.
( )2أ.
ب .اقترح طريقة يمكنك بها أن تجعل مظ َّلة الهبوط تنزل
ٍ
بشكل أبطأ.
( )3هل ستنزل مظلة الهبوط بشكل أبطأ أم أسرع إذا اختبرتها في
ٍ
عاصف؟ ولماذا؟
الخارج في يو ٍم

ماذا تع َّلمت؟

قو ٌة يس� ِّببها دفع اله�واء عكس اتج�اه حركة
مقاوم�ة اله�واء َّ
األجسام المتحركة.
تزيد مقاومة الهواء على األسطح الكبيرة.

مزو ٌد بمظ َّلة
مكُّوك الفضاء َّ
هبوط يستخدمها عند
الهبوط على اليابسة.

تح َّدث عن!

مزو ًدا
لماذا يكون مكُّوك الفضاء َّ
بمظ َّلة هبوط عند الهبوط على
اليابسة؟
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1

تح َّقق من ُّ
تقدمك

ٍ
القوة المؤثرة التي توضحها ِّ
صورة من الصور التي أمامك.
كل
اذكر نوع َّ

(أ)

2

(ب)

(ج)

(د)

ٍ
فضاء على ميزان ف�ي كوكب األرض ،تكون القراءة .60kgيس�افر رائد الفضاء
حي�ن يق�ف رائد

قوة جاذبية األرض.
هذا إلى الكوكب «س» الذي له نصف َّ

أ .ما كُتلة رائد الفضاء على األرض؟
ب .كم يب ُلغ وزنه على األرض؟

ج .كم تب ُلغ كُتلته على الكوكب «س»؟

د .كم يب ُلغ وزنه على الكوكب «س»؟

3

28
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4

أ .من خالل الصورة التي أمامك ،ارسم مخطط القوى المؤثرة.

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

5

اشرح سبب ٍّ
كل مما يلي:
أ.

إطارات ملساء.
س َّيارات السباق لها
ٌ

ب .إطارات الشاحنات بها الكثير من النقوش العميقة.

6

ج .س َّيارات السباق منخفض ٌة ومس َّطحة.

ٍ
اذكُر ما إذا كان هناك شغل يتم بذله في ِّ
صورة من الصور التالية ،مع بيان السبب.
كل

(أ)

(ب)

(ج)
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الموا ُّد المو�صلة والموا ُّد العازلة للكهرباء

 1-5ما الموا ُّد المو�شلة للكهرباء؟

تعرفت في الصف الرابع على الت َّيار
الكهربائي ،وتعلمت كذلك أن مفردات للتع ُّلم
ِّ
ٍ
ٍ
مستمر ُيسمى «دائرة كهربائ َّية».
مسار
كهربائي يحتاج إلى
أي ت َّيار
َّ
ٍّ

اس�تخدمت حتى اآلن كلم�ة «خاليا» للحديث ع�ن وحدات تخزين
تخ�زن ُّ
كل خل َّي ٍة
الطاق�ة كتل�ك الموج�ودة ف�ي المصب�اح الي�دوي.
ِّ

• بطارية

• مادة موصلة
• مادة عازلة

) (1.5Vم�ن الكهرباء .عن�د توصيل خل َّيتين أو أكث�ر م ًعا ،نُطلق على
ما ينتج عن ذلك اس�م بطارية .تدفع الخاليا والبطاريات الكهرباء في
الدائرة الكهربائ َّية.
ما المواد المو�شلة وما المواد العازلة؟

مصنوع من النحاس وينقل الكهرباء .وتسمح بعض الموا ِّد مثل المعادن بمرور
السلك المعدني
ٌ
الكهرباء من خاللها ،ونطلق على المادة التي تسمح بمرور الكهرباء من خاللها مادة موصلة.
النحاس�ي مغ َّطى بمادة البالستيك التي ال تس�مح للكهرباء
الس�لك
ُّ
بالمرور من خاللها؛ لذا نُطلق عليها مادة عازلة.

(معدن موصل)

(عازل ب

الستيكي)

ن�شاط 1-5
اختبر المـوا َّد لتتعـرف ما إذا
كانت موصل ًة للكهرباء أم ال

�ستحتاج اإلى:
ٍ
أسالك
• ثالثة

ٍ
ٍ
الصق
شريط
•

• مفك براغي • خل َّية 1.5V
ٍ
حامل
• مصباح  1.5Vمث َّبت في

ٍ
مختلفة
• أجسام مصنوعة من موا َّد

وصل األسالك بالخل َّية وحامل المصباح
ّ
الكهربائي.
ِّ

30
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وصل أحد طرفي السلك الثالث بحامل
ِّ
المصباح واترك الطرف اآلخر ُح ًّرا.

تح َّق�ق م�ن عم�ل الدائ�رة الكهربائ َّية.
المك ُْش�وفين لألس�الك
ّ
وصل الطرفين َ
م ًعا .إذا أض�اء المصباح ،فهذا يعني َّ
أن
ٍ
ٍ
صحيحة .افصل
بطريق�ة
الدائرة تعمل
طرفي السلكين وسينطفئ المصباح.

الخاصة بك .ستس�تخدمها لتعرف
ه�ذه هي أدوات االختب�ار
َّ
بأي الموا ِّد
أي الموا ِّد تسمح بمرور الكهرباء .قبل أن تبدأ ،تن َّبأ ّ
َّ
س�جل تن ُّبؤك في
ستس�مح بم�رور الكهرباء وأ ّيها لن تس�محِّ .
ٍ
جدول.
إذا لم يضئ المصباح ،فحاول ثاني ًة للتأكُّد من هذه النتيجة.
توصلت إليها في جدول.
دون النتائج التي َّ
ِّ

اختب�ر َّ
كل م�ا َّد ٍة من الم�وا ِّد عن طريق
المك ُْش�وف ألح�د
توصي�ل الط�رف َ
األس�الك ليالم�س ط�رف الجس�م
الذي تريد اختباره مع توصيل الس�لك
المك ُْش�وف الثاني بالط�رف اآلخر من
َ
الجسم.

األمن والسالمة

ال تلمس أي ٍ
سلك
َّ
ِ
َمك ُْشوف .وأمسك
دائما بالسلك
ً
المغ َّطى بالبالستيك.

الأ�سئلة

()1
()2
()3
()4

أي مدى تتوافق النتائج مع تن ُّبؤاتك؟
إلى ِّ
حدِّ د أنواع الموا ِّد الموصلة والموا ِّد العازلة.
أي ما َّدة ال تتفق مع هذا النمط؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فحدِّ د هذه المادة.
هل هناك ُّ
التوصل إليه من هذه النتائج؟
ما االستنتاج الذي يمكنك
ُّ

تح َّدث عن!

ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم تكن

ماذا تع َّلمت؟

ُسمى مواد موصلة.
المعادن التي توصل الكهرباء ت َّ
ُسمى موا َّد عازلة.
الموا ُّد التي ال توصل الكهرباء ت َّ

األسالك الموجودة في دائرة كهربائ َّية
مغ َّطا ًة بالبالستيك؟
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يو�شل الكهرباء؟
 2-5هل الماء ِّ

مفردات للتع ُّلم

نقي
• ٌّ
• ُم َق َّطر

نقي؟
هل الماء ٌّ
الم�اء الموج�ود في األنه�ار واألف�الج أو الصنبور غي�ر نقي ،فهو
الم َق َّطر ،أي
يحت�وي عل�ى أمالح مذابة فيه .الم�اء
النقي هو الم�اء ُ
ُّ
الم�اء الذي ت�م غليه وتك َّثف البخار الناتج عن�ه .ال يحتوي البخار
ٍ
أمالح ُمذابة.
أي
المك َّثف على ِّ
النقي
س�تقوم باس�تقصاء ما إذا كان الماء
ُّ
الكهربائي.
يوصالن الت َّيار
والماء المالح ِّ
َّ

تحتوي جميع الكائنات الح َّية على ٍ
قدر من
الماء .ويبلغ مقدار الماء في أجسامنا حوالي
 !%65يحتوي هذا الماء على موا َّد ،تشمل
المذابة فيه ،وبالتالي ال ُيعدُّ نق ًّيا.
األمالح ُ

ن�شاط 2-5
الكهربائي أم ال
استقصاء ما إذا كان الماء يوصل الت َّيار
َّ

كون دائرة كهربائ َّية كما في الصورة.
ِّ

32

�ستحتاج اإلى:

• أسالك توصيل

• بطارية 3V

• رقائق ألومنيوم

• كأس زجاجية

• مصباح مثبت على حامل
• ٍ
• ملعقتين صغيرتين من الملح
ماء ُم َق َّط ٍر

اث�ن قط ًعا من رقائ�ق األلومنيوم واضغط
المك ُْش�وفة م�ن
عليه�ا ح�ول األط�راف َ
السلك.

الم َق َّطر في
اس�كب  250mLم�ن الم�اء ُ
ال�كأس الزجاجي�ة ،واغم�س أط�راف
رقاقتي األلومنيوم في الماء.
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ِ
المك ُْشوفة لألسالك ببعضها البعض .هل أضاء
 اختبر الدائرة الكهربائ َّية من خاللتوصيل األطراف َ
المصباح؟

 تن َّبأ بما إذا كان المصباح سيضيء أم ال عند توصيل رقائق األلومنيوم في الماء المقطر. ِأضف ملعقتين صغيرتين من الملح إلى الماء وحركه.

 -اغمس طرف رقائق األلومنيوم في الماء المالح .تن َّبأ بما إذا كان المصباح سيضيء أم ال.

 -الحظ ما إذا كان المصباح سيضيء أم ال.

الأ�سئلة

( )1هل تتوافق النتائج مع تن ُّبؤاتك؟

( )2ق�ارن بي�ن النتائ�ج الت�ي حصل�ت
النقي والماء
عليها من اختبار الماء
ِّ
المالح.
( )3م�ا االس�تنتاجات الت�ي يمكن�ك
التوص�ل إليها فيم�ا يتعلق بتوصيل
ُّ
الماء للكهرباء؟

موص ًال
( )4هل تتنبأ بأن يكون جسمك ِّ
ج ِّيدً ا أم غير ج ِّي ٍد للكهرباء؟اشرح
السبب.

( )5انظر إلى صورة سالم .ما الذي يقوم
به ويشكل خطر ًا عليه؟ ولماذا؟

تح َّدث عن!

ماذا تع َّلمت؟

النقي ال يوصل الكهرباء.
الماء
ُّ

كيف تعرف أن الماء الموجود في

ٍ
أمالح ُمذابة يوصل الكهرباء.
الماء الذي يحتوي على

أجسامنا مالح؟
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تو�شل المعادن المختلفة الكهرباء بنف�س الكفاءة؟
 3-5هل ِّ

مفردات للتع ُّلم

• أمبير ()A

قيا�س �شدة الت َّيار الكهربائي
ش�دة الت َّي�ار ه�ي المع�دَّ ل ال�ذي تتدف�ق ب�ه الش�حنات
الكهربائ َّية .ستقيس في نشاط  3-5شدة الت َّيار الكهربائي.

يت�م قي�اس ش�دة الت َّي�ار الكهربائي بع�دد الش�حنات التي
ٍ
ٍ
واحدة.
ثاني�ة
تس�ري عبر نقطة ف�ي دائ�رة كهربائ َّية خالل
ويت�م قياس�ها بوحدة األمبير ( .)Aويمكن اس�تخدام أداة
ُس�مى أميت�ر أو مقي�اس متع�دِّ د (ملتيميتر) لقياس ش�دة
ت َّ
الت َّي�ار الكهربائي .ويحتوي المقي�اس المتعدِّ د (ملتيميتر)
على وصالت.
المعادن وال�شبائك

ٍ
خليط من معادن مختلفة
تتكون العديد من األجسام من
ٍ
مخلوط
يتكون الصلب المقاوم للصدأ من
ُسمى سبائكَّ .
ت َّ
من الحديد والنيكل والكروم .أ َّما النحاس األصفر فهو
ٌ
مخلوط من النحاس والقصدير.

• أميتر

• مقياس متعدِّ د (ملتيميتر)
• وصالت

مقياس متعدِّ د
(ملتيميتر)

أميتر

مقياس متعدِّ د (ملتيميتر) وأميتر.

ن�شاط 3-5
اسـتقصاء مـدى جـودة توصيـل

�ستحتاج اإلى:

ٍ
سلك مغ َّطى بالبالستيك
•
ٍ
ٍ
• مفك براغي
الصق
• شريط

المعادن للكهرباء

• خل َّية)(1.5V

األمن والسالمة
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أي
ال تلمس َّ
ٍ
أسالك كهربائ َّية
َمك ُْشوفة.

• مقياس متعدِّ د (ملتيميتر)  /أميتر
• بعض األجسام المعدن َّية

وصل الطرف الموجب
ك�ون الدائرة الكهربائ َّية كما هو موضح في الص�ورةِّ .
ٍ
م�ن (األميت�ر) بالطرف الموجب للبطارية .تح َّقق من َّ
بش�كل
أن الدائرة تعمل
المك ُْشوف يلمس
جيد .أمس�ك الس�لك المغ َّطى بالبالس�تيك واترك الطرف َ
موصل (األميتر) .توضح قراءة (األميتر) َّ
أن الدائرة الكهربائ َّية تعمل.
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توض�ح الص�ورة المقابل�ة جه�از قياس
ش�دة التيار الكهربائي (األميتر) للتعرف
عل�ى م�دى ج�ودة توصي�ل المع�ادن
بأي المعادن
للكهرب�اء .قبل أن تبدأ ،تن َّبأ ّ
س�تكون أفضل موصل للكهرباء .سجل
ٍ
جدول.
تن ُّبؤاتك في

ٍ
قراءة على (األميتر) من
أي
إذا لم تظه�ر ُّ
َّأول مرة فتح َّقق ثاني ًة وس�جل النتائج في
ٍ
جدول.

الأ�سئلة

ٍ
اختبر َّ
المك ُْشوف ألحد األسالك
كل معدن وذلك بتوصيل الطرف َ
إلى أحد أطراف الجسم .وصل (األميتر) إلى الطرف اآلخر للجسم.
اقرأ شدة الت َّيار ( )Aالتي تظهر على شاشة (األميتر).

( )1هل كانت جميع المعادن موصلة للكهرباء؟

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

أي مدى تتوافق النتائج مع تن ُّبؤاتك؟
( )3إلى ِّ

التوصل إليه من النتائج؟
( )4ما االستنتاج الذي يمكن
ُّ

ماذا تع َّلمت؟

التح ِّدي

ٌ
موصل ج َّيدٌ جدً ا للكهرباء،
الذهب
فلم�اذا ال يتم اس�تخدام األس�الك
الذهب َّية في الدوائر الكهربائ َّية؟

تح َّدث عن!

ٍ
بدرجات متفاوتة،
جميع المعادن موصلة للكهرباء
فبعضها أفضل من اآلخر.

لماذا تُصنع مانعات الصواعق
من النحاس؟
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 4-5اختيار الموا ِّد المنا�شبة للأجهزة الكهربائ َّية
المواد المو�شلة والمواد العازلة والتو�شيلت الكهربائ َّية

ُمفردات للتع ُّلم

• القابس

كهربائي قدره
الصف الرابع على التوصيالت الكهربائ َّية ،والتي يكون لها جهدٌ
تعرفت في َّ
ٌّ
( )110Vفي بعض الدول و ) )220Vفي دول أخرى .تكون للسالمة أهم ِّي ٌة بالغة عند التعامل
الكهربائي العالي .وال ُبدَّ أن تكون األجزاء التي نلمسها من األجهزة الكهربائ َّية
مع الجهد
ِّ
عازلة ،واألجزاء الموجودة داخل الجهاز مصنوع ٌة من ٍ
ٍ
مادة موصلة بحيث
مصنوع ًة من ما َّدة
تمر من خاللها.
يمكن للكهرباء أن َّ
توصلت في نشاط ( )3-5إلى َّ
أن المعادن موصالت جيدة للكهرباء .تصنع أجزاء األجهزة
ٍ
معدن يسمح بمرور الكهرباء من خالله.
الكهربائ َّية من

على سبيل المثال ،يتم استخدام المعدن في صناعة المسامير المعدنية الموجودة
في القابس ،وتسمح المسامير للكهرباء بالمرور من المقبس الجداري عبر
تلفازا أو غير ذلك.
القابس لتصل إلى الجهاز ،سوا ًء كانت غالية كهربائية أو
ً
عندما نتعامل مع القابس ال نلمس سوى الغطاء المصنوع من البالستيك؛ ألنه
عازل جيد للكهرباء.

المكونات.
انظر إلى األشكال .ناقش استخدام الموصالت والعوازل في تلك
ِّ
كهربائي.
مفتاح
ٌّ
صنعت واحدً ا
الصف
مشابها له في َّ
ً
الرابع.

لوحة تغطية
للتوصيالت
الكهربائ َّية.

كهربائي.
سلك
ٍّ

أمان
ا�شتخدام التو�شيلت الكهربائ َّية با ٍ
ٍ
بصدمة كهربائ َّية عند سريان الكهرباء الصادرة من التوصيالت
ستصاب
ٍ
بح�روق بالغة ويمك�ن أن يتو َّقف
الكهربائ َّي�ة في جس�مك ،وس�تصاب
قلبك وتموت.

مص�درا رئيس� ًّيا للح�وادث المتع ِّلق�ة
يع�دُّ تل�ف األس�الك الكهربائ َّي�ة
ً
البالس�تيكي م�ن حول األس�الك
بالكهرب�اء .غالب�ا م�ا يت�آكل الع�ازل
ُّ
النحاس َّية ،يمكن أن تُصعق بالكهرباء إذا لمست هذه األسالك.

36
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فيما يلي طريقتان من خاللهما تحمي األسالك الكهربائية من التلف:
س�جادة؛ فإن المش�ي على
 ال تض�ع أبدً ا س�لكًا كهربائ ًيا تحت َّالسجادة يؤدي إلى تآكل البالستيك العازل من حول األسالك
النحاس َّية ،فعندما تتالمس األسالك النحاس َّية ،تسري الكهرباء
ٍ
حريق.
بينها وهو ما يمكن أن يؤ ِّدي إلى اشتعال

 ال تس�حب القابس بالطريق�ة التي تظهر في الص�ورة المقابلة،فهذا يؤ ِّدي إلى تلف العازل وبالتالي تصبح األسالك َمك ُْشوف ًة.
افص�ل التيار قبل أن تس�حب القابس إل�ى الخارج ،وبعد ذلك
أمسك بالقابس إلخراجه من المقبس.

الأ�سئلة

( )1ابحث في المنزل أو في المدرسة عن األجهزة
ٍ
موصالت وعوازل.
الكهربائية التي تستخدم
أ .اكتب قائم ًة باألجهزة الكهربائ َّية.
ب .اخت�ر ً
ارس�مه ووض�ح عليه
مث�اال واحدً اُ .
بيان�ات الم�وا ِّد المس�تخدمة .اذك�ر م�ا إذا
ٍ
موصالت أو عوازل.
كانت تلك الموا ُّد
( )2أ .تن َّبأ بما يمكن أن يحدث لألشخاص في
الصورتين( أ ) و (ب).
ب .اشرح أسباب حدوث ذلك.
( )3ق�م بعم�ل ملص�ق للس�المة يح�ذر الن�اس من
الكهرباء.

ماذا تع َّلمت؟

X

(أ)

X
(ب)

يتم تصنيع األجهزة الكهربائ َّية من موا َّد توصل الكهرباء
ٍ
عازلة ال توصل الكهرباء.
وموا َّد
تساعدنا معرفة موصالت الكهرباء وعوازلها في استخدام
ٍ
بأمان.
الكهرباء

X

تح َّدث عن!

تحدَّ ث عن موصالت وعوازل

الكهرباء الموجودة في غرفة الصف.
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 5-5رموز الدائرة الكهربائ َّية
ٍ
صور تشبه
تعرفت حتى اآلن على الدوائر الكهربائ َّية في شكل
الصورة ( أ ) ،وتمثل دائر ًة متصل ًة على التوالي؛ وهو ما يعني َّ
أن بها
مسارا واحدً ا لسريان الكهرباءِ .صف ما يوجد داخل هذه الدائرة
ً
الكهربائ َّية.

مفردات للتع ُّلم

• دائرة متَّصلة على التوالي
• مخ َّطط الدائرة الكهربائ َّية

الش�كل (ب) ه�و مخ َّطط
ال�دائ���رة الكهرب�ائ� َّي��ة
للش�كل ( أ ).
(أ)

(ب)

صورا لها.
رموزا لرس�م مخ َّططات الدوائر الكهربائ َّية .وهذا أس�رع بكثير من أن نرس�م
نس�تخدم
ً
ً
يمكن ألش�خاص في جميع أنحاء العالم فهم مخ َّططات الدوائر الكهربائ َّية؛ َّ
ألن الجميع يستخدم
الرموز نفسها.
المكونات.
بمكونات الدوائر الكهربائ َّية ورموز تلك
فيما يلي قائم ًة
ِّ
ِّ
خل َّية )(1.5V
خل َّيتان )(1.5V

متصلتان م ًعا

كهربائي مفتوح
مفتاح
ٌّ
كهربائي مغلق
مفتاح
ٌّ

3V
بطارية )(3V

سلك توصيل

مصباح
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الأ�سئلة

( )1انظر إلى مخ َّططات الدوائر الكهربائ َّية «أ»،
و«ب» ،و«ج».
أ .حدِّ د الدائرة الكهربائ َّية التي بها:

( )1بطار َّي ٌة ،وطن ٌ
ومفتاح
كهربائي،
َّان
ٌ
ٌّ
كهربائي.
ٌّ

الدائرة (أ)

الدائرة (ب)

الدائرة (ج)

كهربائي.
ومفتاح
ومصباح،
( )2خل َّي ٌة،
ٌ
ٌ
ٌّ

( )3خل ّي ٌة ومصباحان.

مفتوحا؟
الكهربائي
أي الدوائر الكهربائ َّية يظهر المفتاح
ً
ب .في ِّ
ُّ

أي الدوائر الكهربائ َّية لها مصدر الطاقة األكبر؟ كيف عرفتها؟
جُّ .

ٍ
دائ��رة كهرب�ائ َّي�ة
ارس��م مخ� َّط�ط
(ُ )2
لتوضيح الدائرة الكهربائ َّية المقابلة.

ٍ
دائ�رة كهرب�ائ� َّي�ة
ارس��م مخ َّط�ط
(ُ )3
م�زودة
لتوضي�ح دائ�رة كهربائ َّي�ة
َّ
بب�طار َّية ( )3Vومصباحين ومفتاح

كهربائي مغلق.
ّ

تح َّدث عن!

ماذا تع َّلمت؟

مكونات الدائرة الكهربائ َّية.
رموز الدائرة تم ِّثل ِّ

ما الرموز األخرى التي نستخدمها

المكونات في
مخ َّط�ط الدائ�رة الكهربائ َّي�ة يبي�ن م�كان وج�ود
ِّ
الدائرة الكهربائ َّية.

أثناء التواصل في حياتنا اليومية؟
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 6-5تغيير مكونات الدائرة الكهربائية

كثير من
بعض الدوائر بها ٌ
المكونات.
ِّ

ن�شاط ( 6-5اأ)
بمكونات إضافية
تركيب دائر ًة كهربائي ًة
ِّ

 ركَب الدائرة الكهربائ َّية باستخدام مصباح كما هو مب َّي ٌنفي المخ َّطط.
أغلق المفتاح الكهربائيِ .
 ِالحظ المصباح.
َّ
الكهربائي.
 افتح المفتاحَّ

مصباحا آخر إلى
 تن َّبأ بما يمكن أن يحدث إذا أضفتً
حامل المصباح الموجود في الدائرة .اختبر تن ُّبؤك.

�ستحتاج اإلى:

• خل َّية ) • (1.5Vمصباحين مث َّبتين على حامل مصابيح
ٍ
سلك طوله )(150 cm
كهربائي •
• مفتاح
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الصق
مقص حاد • سكين حادة • شريط
•

األمن والسالمة

حذرا عند استخدام المقص
كن ً
الحاد أو السكين الحادة.

ٍ
سطوعا أم أقل
بشكل أكثر
 هل تضيء المصابيحً
سطوعا عند إضافة مصباح ٍ
ثان؟ ولماذا؟
ً
ن�شاط ( 6-5ب)
ناقش وخطط الستقصائك

فيما يلي سؤاالن الختبارهما.
( )1إذا أزلت
مصباحا من دائرة كهربائ َّية بها خليتان متصلتان جهد كل منهما ) (1.5Vلتكوين بطار َّية
ً
بجهد ( )3Vوثالثة مصابيح ،هل سيزيد سطوع المصابيح أم سيقل؟
( )2إذا أضفت خل َّية ثالث ًة بجهد ( )1.5Vإلى نفس الدائرة الكهربائ َّية التي اس�تخدمتها في الس�ؤال
( ،)1هل سيزيد سطوع المصباحين أم سيقل؟
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 ناقش كيف ستخطط الستقصاء اإلجابة على تلك األسئلة.المكونات الالزمة لتركيب دائرتك.
 اخترِّ

 -استعن بمعرفتك بالدوائر الكهربائ َّية للتن ُّبؤ بما سيحدث عند تنفيذ االختبارات.

 كون دائرتك الكهربائ َّية .الحظ ما يحدث عند إزالة المصباح ثم عند إضافة خل َّي ٍة أخرى .هل يدعمالدليل تن ُّبؤاتك ؟

كرر المالحظات التي لست واث ًقا منها.
ِّ -

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

الأ�سئلة

ٍ
ٍ
دائرة كهربائ َّية ِّ
دائرة من الدوائر التي كونتها في نشاط ( 6-5ب).
لكل
ارسم مخ َّطط
(ُ )1

( )2انظر إلى الدائرة ( أ ) والدائرة (ب) .تن َّبأ بالدائرة التي ستكون المصابيح فيها أكثر سطو ًعا.

الدائرة ( أ )

الدائرة (ب)

( )3اقترح سؤاالً آخر حول الدوائر الكهربائ َّية يمكنك استقصاؤه.

ماذا تع َّلمت؟

إزال�ة المصابي�ح من الدائ�رة الكهربائ َّي�ة أو إضافتها إليها يس� ِّبب
تغ ُّي ًرا في درجة سطوعها زياد ًة أو نقصانًا.
إضافة الخاليا إلى الدائرة الكهربائ َّية أو إزالتها منها يس ِّبب تغ ُّي ًرا
في درجة سطوع المصابيح زياد ًة أو نقصانًا.

تح َّدث عن!

ما الذي يجب فحصه عند تو ُّقف
ٍ
دائرة كهربائ َّي ٍة عن العمل؟
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مختلفة اإلى الدائرة الكهربائية
نات
 7-5اإ�شافة مك ِّو ٍ
ٍ

ألنَّك لم تضع
فيها ما يكفي من
ٍ
بطاريات يا محمد.
دعني أصلحها لك.

لماذا ال تعمل
س َّيارتي،
يا وليد؟

تحتاج مكونات الدائرة الكهربائية المختلفة إلى قوى مختلفة من الكهرباء .يمكنك أن تضع طن ٍ
َّانات
ٍ
ٍ
مصدر للكهرباء
المكونات إلى
ومحركات في دائرة بدالً من المصباح .تحتاج تلك
وأجراسا
كهربائي ًة
ِّ
ً
أقوى من الذي يحتاجه المصباح.
الجهد الكهربائي

ٍ
مكو ٌن ليعمل
قوة الكهرباء التي يحتاجها ِّ
ُسمى َّ
تُقاس َّ
ُسمى فولت ) .(Vوت َّ
قوة الكهرباء بوحدة ت َّ
للمكونات اآلتية:
الكهربائي
الكهربائي .انظر إلى الجهد
بالجهد
ِّ
ِّ
ِّ

يحتاج هذا الجرس إلى جهد
كهربائي ) (6Vليعمل.

الكهربائي إلى يحتاج هذا المحرك إلى جهد
يحتاج هذا المصباح إلى جهد يحتاج هذا الطنَّان
ُّ
كهربائي ) (24Vليعمل.
جهد كهربائي ( )3Vليعمل.
كهربائي ) (1.5Vليعمل.

ٍ
إذا وضعت طنَّانًا كهربائ ًّيا بجهد كهربائي ( )3Vداخل
دائرة ،فأنت تحتاج إلى بطار َّية بجهد ()3V
لتشغيله .يمكنك أن تصنع توصيلة كهربية جهدها ( )3Vمن خالل توصيل خل َّيتين م ًعا الجهد
الكهربائي لكل منهما ).(1.5V
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ن�شاط 7-5

�ستحتاج اإلى:

ٍ
بناء دوائر كهربائية باستخدام مكو ٍ
مختلفة
نات
ّ

ٍ
كهربائي
مفتاح
•
• بطار َّيتين
ٍّ
• طن ٍ
ٍ
توصيل
كهربائي • أسالك
َّان
ٍّ
ٍ
جرس
•
• محرك

ومفتاح
 خ ِّطط وأنشئ دائر ًة كهربائ ِّي ًة تحتوي على بطار َّي ٌة،ٌ
كهربائي ،وطن ٌ
كهربائي.
َّان
ٌّ
ٌّ
الكهربائي.
 اختبر ما إذا كانت إضافة بطار َّي ٍة أخرى سترفع من صوت الطنَّانِّ
جرسا.
 حدِّ د ما ستغيره في الدائرة الكهربائ َّية إذا وضعت مكان الطنَّانالكهربائي محركًا أو ً
ِّ
المكونات التي تحتاجها.
 ناقش الطريقة التي ستصنع بها الدوائر .اخترِّ
ٍ
 تن َّبأ بما سيحدث قبل صنع ِّدائرة من الدوائر.
كل
الكهربائي؟
 كون دائرتك األولى .هل يعمل الطنَّانُّ
ٍ
ِ
اختالفات.
أي
 أضف خل َّي ًة أخرى إلى البطار َّية .الحظ َّ ِجرسا .تن َّبأ بما سيحدث.
أدخل التغييرات التي خ َّططت لها لتضع مكان الطنَّان
الكهربائي محركًا أو ً
ِّ
هل يدعم الدليل تن ُّبؤاتك؟
كرر المالحظات التي لست واث ًقا منها.
ِّ -

الأ�سئلة

ٍ
ٍ
دائرة كهربائ َّية ِّ
دائرة من الدوائر التي كونتها
لكل
ارس�م مخ َّطط
(ُ )1
في نشاط .7-5
( )2فك�ر فيما حدث عندما أضف�ت خل ّي ًة إضافية إل�ى البطار َّية في
الكهربائي الخاصة بك.
دائرة الطنَّان
ِّ
ما االستنتاج الذي توصلت إليه حول تأثير إضافة الخلية؟
( )3انظر ف�ي الدوائر «أ» ،و«ب» ،و«ج» .يحت�اج الجرس والطنَّان
الكهرب�ائ�ي إل�ى ج�ه�د كهرب�ي ( )6 Vللعمل ،بينم�ا يحتاج
ُّ
المحرك إلى جهد كهربي ( )1.5 Vفقط.
أ .تن َّبأ أي من تلك الدوائر ستعمل.
ب .اشرح أسباب عدم عمل الدوائر األخرى.

ماذا تع َّلمت؟

تحتاج مكونات الدائرة الكهربائية المختلفة إلى قوة مختلفة من
الكهرباء لتعمل.
يؤ ِّثر تغيير عدد الخاليا في كفاءة عمل مكونات الدائرة الكهربائية.

الدائرة (أ)
الدائرة (ب)

الدائرة (ج)

تح َّدث عن!

في رأيك ،ألي غرض

تستعمل محركات تعمل

بجهد ) (1.5 Vو ()12 V؟
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و�ش ُ
مك ال�شلك في الدائرة الكهربائية
 8-5طول ُ

مفردات للتع ُّلم

انظ�ر إل�ى الط�الب الذي�ن يس�قون
األشجار في الحديقة .يتساوى ضغط
الم�اء م�ن الصنابي�ر بي�ن الخراطي�م
األربع�ة ولك�ن تختل�ف المقاوم�ة
الت�ي تؤثر به�ا الخراطيم عل�ى الماء
ال�ذي يم�ر م�ن خاللها .عن�د وجود
مقاومة كبي�رة في ُ
الخرط�وم ،تخرج
منه كم ِّية ماء أقل من تلك التي تخرج
عن�د غياب ٍ
قدر ٍ
كبير من المقاومة في
ُ
الخرطوم.
ٌ
طويل ولدى
لدى ب�الل ُخرطو ٌم مياه
قصي�ر .ولكال
مال�ك خرط�و ٌم مي�اه
ٌ
ُ
الس�مك .انظ�ر
الخرطو َمي�ن نف�س ُ
ُ
إل�ى ُ
والخرط�وم
الخرط�وم الطوي�ل
ق�در أكبر
القصي�ر .أ ُّيهم�ا يخرج منه ٌ
وأي ُ
الخرطو َمي�ن يؤث�ر
م�ن الم�اء؟ ُّ
بمقاوم�ة أكب�ر على الم��اء الطوي�ل
أم القصير؟

• ضغط

• مقاومة

مالك

بالل

أسامة

عمر

رفيع ولدى عمر ُخرطو ٌم سميك .وكال ُ
الخرطوم َين متساويان في الطول.
لدى أسامة ُخرطو ٌم ٌ
قدرا أكبر من الماء؟ وأ ُّيهما يؤثر بمقاومة أكبر على الماء ،الرفيع أم السميك؟
أ ُّيهما يخرج ً

الكهربائي في األسالك.
يمكنك تطبيق ما تعرفه عن تد ُّفق الماء في الخراطيم على سريان الت َّيار
ِّ
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ن�شاط 8-5

�ستحتاج اإلى:

تغيير ُسمك السلك في الدائرة الكهربائية

• خل َّيتين بجهد كهربي )(1.5 V
ٍ
سلكين (سلك مقاومة سميك وآخر رفيع)
•
ٍ
ٍ
مقياس متعدِّ د (ملتيميتر) أو (أميتر).
•

 كون دائر ًة كهربائ َّي ًة كما هو مب ِّين في المخ َّطط.مقاومة رفي ٍع داخل الدائرةِ .
ٍ
 ِار
ي
الت
س
ق
سلك
من
أدخل 10 cm
َّ
• مشابك فم التمساح
الكهربائي على مقياس متعدِّ د (ملتيميتر).
• ثالثةأسالك توصيل كل منها ()20cm
ٍ
بس�لك آخر س�ميك وبنفس
 اس�تبدل س�لك المقاومة الرفيعالط�ول ،ولك�ن قبل ذل�ك ،تن َّبأ هل س�تكون ق�راءة المقياس
المتعدِّ د (ملتيميتر) أعلى أم أدنى.
 اختبر تن ُّبؤك. هل تعتقد َّأن تغيير طول سلك المقاومة سيغ ِّير قراءة المقياس المتعدِّ د
(ملتيميتر)؟ ناقش كيف يمكن اختبار ذلك وعدد األدلة التي تحتاجها.
 -اختبر تن ُّبؤك.

الأ�سئلة

( )1أ .انس�خ الجملة التالية في دفترك ،ث�م اختر الكلمة الصحيحة
من بين االختيارين المذكورين؟
الخراطيم الطويلة أو الرفيعة تؤثر بمقاومة أكثر/أقل عند
تد ُّفق الماء من الخراطيم القصيرة أو السميكة.
ب .اكتب جمل ًة مشابه ًة عن سريان الكهرباء عبر األسالك
المختلفة.
( )2أ .ماذا حدث لقراءة المقياس المتعدِّ د (ملتيميتر) بعد تغيير
سلك المقاومة من الرفيع إلى السميك؟
ب .اشرح سبب حدوث ذلك.
( )3أ .كيف يؤ ِّثر تغيير طول سلك المقاومة على قراءة المقياس
المتعدِّ د (ملتيميتر)؟
ب .اشرح سبب حدوث ذلك.

ماذا تع َّلمت؟

تغيير طول أو سمك سلك في دائرة كهربائية يؤ ِّدي إلى تغيير
شدة الت َّيار الكهربائي.

التح ِّدي

غال ًب�ا م�ا يك�ون ط�ول كاب�الت
تمدي�د الكهرب�اء ) .(30 mلماذا
ٍ
س�لك
تُصن�ع تلك األس�الك من
ٍ
سميك وليس من
ٍ
سلك رفيعٍ؟

ك�ابل تمدي�د
الكهرب�اء

تح َّدث عن!

تمت االستفادة من
كيف َّ
ٍ
السلك الرفي ٍع في المصباح
الكهربائي؟
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 9-5كيف اخترع العلماء البطاريَّات؟
جميع الدوائر التي ركبتها احتوت على خل َّي ٍة أو بطار ّي ٍة ،وتحتوي تلك البطار ّيات على موا َّد كيميائية
تتفاعل مع بعضها البعض .ويو ِّفر هذا التفاعل الطاقة الالزمة لدفع الكهرباء عبر الدائرة الكهربائية.
توصل العلماء إلى هذا االكتشاف؟
فكيف ّ

بطار َّية بغداد

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة بالقرب من مدينة بغداد.
حديدية
قديمة أثناء إنش�اء س�ك ٍَّة
مقبرة
العمال عام  1936م على
عثر َّ
تع�رف علماء اآلثار على أش�ياء في المقبرة تعود إلى ما قبل  2000ع�ا ٍم مضت .في ذلك الوقت كان
َّ
سمى الساسانيين يعيش في هذه المنطقة.
هناك
ٌ
شعب ُي َّ
جرة
من بين األجس�ام العتيق�ة أو البقايا األثرية التي ُعثر عليه�ا في المقبرة َّ
ٍ
ٌ
م�ن َّ
بأنبوب
ومحاط
قضيب من الحديد يخ�رج من منتصفها،
الفخار ،وبها
ٌ
ً
نس�خا من تل�ك البقايا األثرية .وعندما
مصن�و ٍع من النحاس .صنع العلماء
م�ألوا األنب�وب بحم�ض مث�ل الخل أنت�ج ما بي�ن ) (1.5Vإل�ى ) (2Vمن
الكهرب�اء بي�ن الحديد والنح�اس .ويعتقد علم�اء اآلثار َّ
أن الش�عب الذي
ع�اش قب�ل  2000عام يمكن أن يكون قد اس�تخدم بطاري ٍ
�ات كهذه لتغطية
َّ
األجسام المعدن َّية بالذهب.
اكتشاف جلفاني

الكهربائي.
إيطالي اكتش�ف عام  1780الت َّي�ار
طبيب
لويج�ي جلفاني،
ٌ
َّ
ٌّ
ع َّلق جلفاني رجل ضفد ٍع على مشابك من النحاس على قضيب حديد،
والحظ َّ
أن عضالت القدم ارتعش�ت .وكان جلفاني على صواب حين
الكهربائي ،ولكنَّه اعتقد َّ
قال َّ
أن الت َّيار
إن ارتعاش العضالت سببه الت َّيار
ُّ
أتى من أعصاب قدم الضفدع وأطلق عليه «كهرباء الحيوان».
عمود فولتا

ٍ
مختلف�ة .من تلك
م�رات بموا َّد
جامعي
ألس�اندرو فولت�ا أس�تا ٌذ
كرر تج�ارب جلفاني عدة َّ
إيطال�يَّ ،
ٌّ
ٌّ
التجارب توصل إلى استنتاج مفاده أن المعدنين المختلفين ،النحاس والحديد ،وليس قدم الضفدع،
ٍ
س�ائل وهذا الس�ائل ه�و ما أوص�ل الت َّيار
هم�ا الل�ذان أنتج�ا الكهرب�اء .احتوت ق�دم الضفدع على
الكهربائي ،وارتعشت قدم الضفدع؛ َّ
ألن الكهرباء كانت تسري من خاللها.

46
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ٍ
ط�ور فولت��ا ن�و ًع��ا م�ن
ف�ي ع�ام 1800م ،وبع��د
تج��ارب عدي��دة َّ
َ
ويتك�ون ه�ذا العم�ود م�ن
البطار َّي�ات أطل�ق علي�ه اس�م عم�ود فولت�ا.
َّ
ٍ
ٍ
وأق�راص م�ن النح�اس .وبي�ن ِّ
ق�رص
كل
عم�ود م�ن الخارصي�ن

المق�وى مش�بع ٌة بالم�اء المالح.
وآخ�ر كان�ت هن�اك قطع� ٌة م�ن ال�ورق
َّ
وكان بوسع ٍ
العلوي
سلك يصل قرص الخارصين السفلي بقرص النحاس
ِّ
مستمرا من الشرارات.
أن ينتج ت َّي ًارا
ً

قرصا.
بن�ى فولت�ا أعم�د ًة مختلفة باس�تخدام ثالثي�ن أو أربعين أو س�تين ً
ٍ
ٍ
مختلف�ة من األق�راص واكتش�ف َّ
أن الصدمة
أع�داد
وق�اس التفاع�ل مع
الكهربائ َّي�ة ازدادت كثاف� ًة م�ع زي�ادة عدد األق�راص التي اس�تخدمها في

العمود.

طور العلماء فيما بعد بطار َّية فولتا بإجراء المزيد من التجارب.
ّ

الأ�سئلة

( )1ماذا الحظ جلفاني أثناء تجاربه على أرجل الضفدع؟
( )2ما االستنتاج الذي توصل إليه من تلك المالحظات؟

( )3كيف استخدم فولتا التفكير اإلبداعي للبناء على أفكار جلفاني؟

الكهربائي؟
( )4ما القياسات التي أجراها فولتا ليبرهن على شدة الت َّيار
ِّ
الكهربائي.
(ِ )5صف االختالفات بين تفسيرات جلفاني وفولتا للكيفية التي سرى بها الت َّيار
ُّ
( )6ما الوحدة الكهربائ َّية التي ُس ِّميت على اسم فولتا؟

ماذا تع َّلمت؟

تح َّدث عن!

جمع العلماء األدلة من المالحظة والقياس باستخدام التفكير
اإلبداع�ي القت�راح أف�كار وتفس�يرات جدي�دة للبطار َّي�ات
والكهرباء.

كيف تمكَّن الناس قبل  2000عا ٍم
من اختراع البطار َّيات؟
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تح َّق َّق من ُّ
مك
تقد
تحقق من ُّ
تقدمك

1

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

العمود ( أ )
أمبير )(A

العمود (ب)

المكونات.
صور ٌة لدائرة كهربائ َّية يتم فيها استخدام الرموز لتمثيل
ِّ

فولت ()V

أداة تستخدم لتوصيل سلكين م ًعا.

دائرة متَّصلة على التوالي

الكهربائي.
الوحدة التي تقاس بها شدة الت َّيار
ُّ

قوة الكهرباء.
مقياس متعدِّ د (ملتيميتر) وحدة قياس َّ

مخ َّطط الدائرة الكهربائ َّية

الكهربائي والمقاومة.
أدا ٌة تُستخدم لقياس شدة الت َّيار والجهد
ِّ

الوصلة

ٍ
مسار واحد.
دائرة تسري خاللها الكهرباء في

المقاومة
القابس

2

ٍ
بمصدر للكهرباء.
جهاز لتوصيل سلك كهربائي
ٌ
مقدار ممانعة تدفق الكهرباء.

ما الفرق بين ما يلي:
أ .اخلل َّية والبطار َّية

الكهربائي
الكهربائي والعازل
ب .املوصل
ِّ
ِّ

3

48

النقي واملاء ا ُمل َق ّطر؟
ج .املاء
ِّ

ٍ
ٍ
دائرة كهربائ َّي ٍة:
لصنع
يتضمن هذه
دائرة كهربائ َّي ٍة
ارسم مخ َّطط
المكونات ُ
ِّ
َّ
ُ
بطار َّية بجهد )(4.5 V

سلك توصيل

كهربائي
مفتاح
ّ

مصباحين
َ
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4

أي من الدوائر «أ» و«ب» و«ج» ال يضيء المصباح؟
في ٍّ
وضح إجابتك.
ِّ

(ب)

(أ)

(ج)

5
6

الكهربائي من النحاس.
اشرح لماذا يتم صنع أغطية القابس من البالستيك والسلك
ِّ
اذكر اثنين من مخاطر استخدام التوصيالت الكهربائ َّية في الصورة اآلتية.
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مهارات اال�شتق�شاء العلمي
ُ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.
ا�شتخدام تدريجات الموازين الزنبركية
استخدام الميزان الزنبركي

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

يجب أن يكون مستوى نظرك أمام المؤشر عند قراءة التدريج.

وزن الموز يعادل قوة أربعة نيوتن (.)N

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

كتلة الموز تساوي تقريبا ).(400g

50
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أيضا
بعض الموازين الزنبركية ً
يمكن أن تُستخدم لقياس
مقدار قوة الدفع.
أنت بح�اج�ة إل�ى قوة ق�درها
) (2.5Nلدفع هذا الكتاب عبر
الطاولة.

استخدام الموازين
لم يتم تعيين مؤشر هذا الميزان على
نقطة الصفر.
ابحث ع�ن بكرة في الج�زء الخلفي
لف البكرة لضبط المؤش�ر
للميزانّ .
عند الصفر.

ضع الجسم المراد وزنه على الميزان.

يعرض الميزان كتلة الجسم.
هذه التفاحة كتلتها ).(250g
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البحث عن االأنماط في النتائج والتو�شل اإلى اال�شتنتاجات
غال ًبا ما توجد أنماط في النتائج .قد يكون
النمط نتائج متشابهة تما ًما ،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 .المصب�اح يض�يء عندم�ا
توصل المادة الكهرباء.
ويوضح الجدول اآلتي النتائج التي توصال إليها:
الجسم

المادة

المصباح

مسطرة

خشب

ينطفىء

كوب

زجاج

مقص
كوب

بالستيك

ينطفىء

مفتاح

معدن

يضيء

كتاب

ورق

ملعقة

خشب

عملة

ملعقة

قلم رصاص

قلم جاف

52

معدن

يضيء

ينطفىء

معدن

يضيء

معدن

يضيء

جرافيت

بالستيك

ينطفىء
ينطفىء

يضيء

ينطفىء
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الح�ظ أحمد نم ًطا 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.

املعادن توصل
الكهرباء .املواد غري
املصنوعة من املعادن
ال توصل الكهرباء.

ك�رر الطالب�ان إج�راء االختب�ار باس�تخدام
الجرافي�ت للتحق�ق من أنهما ل�م يرتكبا خطأ.
يتوه�ج ضوء المصباح ف�ي ّ
كل مرة؛ لذلك فإن

بعض املواد غري
املصنوعة من املعادن
توصل الكهرباء.

استنتاجات أحمد غير صحيحة.

توصال إلى استنتاجات جديدة.
اختيار االأدوات الم�شتخدمة

من المهم اختيار األدوات واألجهزة العلمية المناسبة لالستقصاء.

استخدام األداة المناسبة يمكن أن يجعل القياسات أكثر دقة.

أميرت

ميزان رقمي

حمرك كهربائي
ّ

موازين زنربكية

ساعة إيقاف رقمية

مقياس متعدد (ملتيميرت)

خلية  1.5فولت

مصباح يف حامل مصباح

مهارات االستقصاء العلمي
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قامو�س الم�شطلحات
رقم ال�صفحة

األمبير ()A

الوح�دة المس�تخدمة لقي�اس ش�دة الت َّي�ار

34

االحتكاك

قو ٌة تحاول إيقاف األشياء المنزلقة عند تحرك
َّ

22

البطارية

مصدر للكهرباء يتكون من أكثر من خل َّي ٍة.

30

سطحين متالصقين باتجاهين متعاكسين.

التشحيم

ٍ
ٍ
سطح لتقليل
مادة مثل الزيت على
وضع

23

الجاذبية األرضية

القوة التي تسحب األجسام نحو األرض.
َّ

12

الطاقة

هي التي تجعل األشياء تتحرك عند الحصول

20

الشغل

قو ٌة على
مقدار الطاقة المنقولة عندما تؤ ِّثر َّ
تحركه.
الجسم فتؤ ِّدي إلى ُّ

21

الضغط

54

الكهربائي.
ِّ

االحتكاك.

ٍ
شيء ما.
القوة التي تؤثر على
َّ

عليها.

القابس
القوة
َّ

ٍ
ٍ
بمصدر للكهرباء.
كهربائي
سلك
جهاز لتوصيل
ٌ
ٍّ

السحب بغرض محاولة تغيير موضع
الدفع أو
ٌ
ٌ
جس ٍم أو شكله.

القوى المتوازنة

القوت�ان المؤ ِّثرت�ان ف�ي جس�� ٍم
عن�دم�ا ت�كون َّ
متساويتين في المقدار ومتعاكستين في االتجاه.

44

36
12
16
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القوى غير المتوازنة

عندم�ا تك�ون القوت�ان أو الق�وى المؤث�رة على

جس�م باتجاهي�ن متعاكس�ين وغير متس�اوية في

17

المقدار.

الكُتلة

مق�دار ما في الجس�م م�ن ٍ
مادة ،وتُق�اس بوحدة

12

الم َق ّطر
الماء ُ

الماء الذي تم غليانه وتك َّثف البخار الناتج عنه

32

النقي
الماء
ٌّ

شوائب مثل األمالح.
أي
َ
ما ٌء ال يحتوي على ِّ

32

الكيلوغرام (.)kg

لتحصل على الماء النقي.

المادة الموصلة للكهرباء

ماد ٌة تسمح بمرور الكهرباء من خاللها.

المادة العازلة للكهرباء

مادة ال تسمح بمرور الكهرباء من خاللها.

30

المقاومة

مقدار ممانعة (إعاقة) تدفق التيار الكهربائي.

44

الوزن

مقدار قوة جذب األرض للجسم.

12

الوصلة

أداة تستخدم لتوصيل سلكين معا.

34

دائرة متَّصلة على التوالي

دائرة تسري خاللها الكهرباء في مسار واحد.

38

كيلوغرام ()kg

وحدة قياس الكُتلة وتساوي .1000g

12

محصلة (القوى)

قوتين
إجمالي القوى في حالة غياب التوازن بين َّ

17

مخطط الدائرة الكهربائ َّية

صور ٌة لدائرة كهربائ َّية يتم فيها استخدام الرموز

38

متعاكستين أو أكثر.
المكونات.
لتمثيل
ِّ

30

قاموس المصطلحات
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مخ َّ
طط القوى

رس�م يعرض اتجاه ومقدار القوى التي تؤ ِّثر في
ٌ

15

مساحة السطح

مقاس الجزء الخارجي للشيء.

26

مقاومة الهواء

قو ٌة يسببها دفع الهواء بعكس اتجاه حركة
َّ

26

مقاومة المائع

مسمى آخر لمقاومة الهواء.
ّ

26

المتحركة.
األجسام
ِّ

مقياس متعدِّ ٌد (ملتيميتر)
ٌ

أدا ٌة تُس�تخدم لقي�اس ش�دة الت َّي�ار والجه�د

34

األميتر

جهاز يستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي.

34

نيوتن ()N

الوحدة المستخدمة لقياس الوزن.

12

يؤثر

56

الجسم.

الكهربائي والمقاومة.
ِّ

قو ٍة.
يدفع أو يسحب إلنشاء َّ

14

قاموس المصطلحات
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شكر وتقدير
.يتوجه املؤلفون والنارشون بالشكر اجلزيل إىل مجيع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم أو مراجعهم

 وذكر كل مصدر تم استخدامه إلنجاز،وبالرغم من رغبتهم ىف اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله
 ويف حال إغفاهلم ألي مصدر أو مرجع فإنه يرسهم. إال أنه يستحيل ذكرها وحرصها مجيع ًا،هذا العمل
.ذكره يف النسخ القادمة من هذا الكتاب

Martin F. Chillmaid/Science Photo Library (x2); Dennis Hallinan/Alamy Stock Photo;
Ministry of Education, Oman (x3); Horizon International Images Limited/Alamy Stock
Photo; Ministry of Education, Oman; Rafa Irusta/Shutterstock; Elnur/Shutterstock;
Thomas Müller/imagebroker/Alamy Stock Photo; Grassetto/Getty Images; Ministry of
Education, Oman; © CORBIS/Corbis via Getty Images; Ministry of Education, Oman;
Matyas Rehak/Shutterstock; Ministry of Education, Oman; majeczka/Shutterstock; Tabby
Mittins/Shutterstock; Bragin Alexey/Shutterstock; © Cynthia Classen/Flickr Open/Getty
Images; sciencephotos/Alamy Stock Photo; ekipaj/iStockphoto; Krys Bailey/Alamy Stock
Photo; David J. Green - engineering themes/Alamy Stock Photo; Christopher Brignell/
Thinkstock; Bowl, Iran, Sasanian period, 4th-5th century (silver and gilt), Persian School/
Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, USA/The Bridgeman Art Library/The
Bridgeman Art Library; 221A/Getty Images; Sheila Terry/Science Photo Library
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