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العلوم ةاملادّ 
الثالث اإلعدادي ّ الصف 

األوّل
(الكهرباء التيارية)

الفصل

التيار الكهربائي الدرس األوّل



يالكهربائالتياّر–الثالث االعدادي –العلوم أهداف الدرس

واد  نتائج التجربة المواد الموصلة للكهرباء، والم
.العازلة لها

.توضيح مواصفات فتيل المصباح الكهربائي-6



الكهربائيالتيار –الثالث االعدادي –العلوم املفردات الجديدة

التيار 
الكهربائي

الجهد 
الكهربائي

املقاومة 
ةالكهربائي

الدائرة 
الكهربائية



ماذا يحدث لجهاز التسجيل عندما تصبح بطاريته قديمة؟ 

نتاج ن البطاريات ال يمكنها إأّليعمل ببطء أو يتوقف تمامًا 
.املزيد من التيار الكافي واملناسب

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم الربط مع املعرفة السابقة 



تجربة استهاللية

.القوة الناتجة عن الكهرباءمالحظة:ّالهدف

.صحن، ملح، فلفل أسود مطحون، مشط بالستيكي، مالبس صوفية:ّاملواد واألدوات

قم بدلك املشط بقطعة الصوف بشدة لثواٍن عدة، ثم حرك املشط فوق امللح أو :ّالخطوات
.الفلفل في الحال

:ّّالتحليل
يجذب املشط دقائق الفلفل وبعض بلورات امللح الصغيرة. 1.
بلورات امللح كبيرة وثقيلة مقارنة بدقائق الفلفل، والقوة الكهربائية . بلورات امللح لرفعالتكفي2

.ةكبيّرال

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



سريان الشحنة الكهربائية 

في منازلنا؟ ئيالكهرباتيار الما الفرق بين التفريغ الكهربائي ّو

تاااااااة أماااااااا التياااااااار فاااااااي منازلناااااااا فيعطاااااااي  اقاااااااة ثاب
.آلالتومستمرة يمكن التحكم فيها لتشغيل ا

من الطاقاة هائلةًّةًّالتفريغ الكهربائي يحرر كميّ 
.مثل البرّقواحدةٍّالكهربائية في لحظٍةّ

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



سريان الشحنة الكهربائية 

في التيار الكهربائيينتج •
فق تداملواد الصلبة بسبب 

وفي املواد،لكتروناتاإل
تدفق السائلة بسبب 

.بةاأليونات املوجبة والسال

.(A)رفبوحدة األمبير ويرمز له بالح(ّفي النظام الدولي للوحدات )ّيقاس التيار الكهربائي 

.للشحنات الكهربائية(تدفق)سريانهوالتيار الكهربائي

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



نموذج الدائرة الكهربائية البسيطة 
كيف يمكن الحصول على الطاقة من تدفق املاء؟ 

.عند رفعه عاليا فوق سطح األرض باستخدام املضخةملاء اتزداد  اقة وضع 

الحصوّليمكنأعلىمناملاءهبوطعند•
توربينخاللمنأخرّىمرةالطاقةعلىمنه

الوضع اقةتتحوّلأياملاء،بفعليدوّر
املاءوديعثمحركية اقةإلىاملاءفياملختزنة

.أخرّىمرةاملضخةإلى

يفدفقيتأنالبدباستمراّراملاءيتدفقولكي•
.مغلقمساّر

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



نموذج الدائرة الكهربائية البسيطة 

وكذلك في الكهرباء  

ر فإن الشحنات الكهربائية تتحرك عب
الدائرة حلقة موصلة مغلقة تسمى

.الكهربائية

لاااااه إذا كاااااان هنااااااك مساااااار مغلاااااق يسااااامح بتااااادفق اإللكتروناااااات فإ هاااااا تتااااادفق خال
.خارجة من القطب السالب للبطارية، وعائدة إلى قطبها املوجب

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



نموذج الدائرة الكهربائية البسيطة 

.لكتروناتإللطاقة الوضع الكهربائية نفهي تزيد متعمل البطارية في الدائرة الكهربائية بشكل يشبه مضخة الماء•
.تتحول طاقة الوضع الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقةعندما تتحرك اإللكترونات•
(.V) ولت مقدار ما يكتسبه الكترون من طاقة وضع كهربائية ويقاس بوحدة تسمى الف: الجهد الكهربائي للبطارية•

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم الدائرة الكهربائية 



التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم الجهد الكهربائي 



(1ّ)نشاط 
:ّالسابق، أجب عن األسئلة التاليةبالفيديو مستعيًنا 

يمثل الشكل املجاور دائرة كهربائية بسيطة، مستعيًنا بالشكل، وبما درسته؛ 
:أجب عن األسئلة التالية

ما املقصود بالجهد الكهربائي في الدائرة الكهربائية؟  -1

ما مصدر الجهد الكهربائي في الدائرة؟   -2

ها كل يكتسب اقة الوضع الكهربائية، التي قداّرمقياس مل
.لكترون في الدائرة الكهربائية، وتقاس بوحدة الفولتإ

البطارية

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم (البطارية)العمود الجاف 



في الدائرة الكهربائيةكيف يسري التيار 

تفصل عجينة 
 لينة بين قطبي

.البطارية

التفاعل الذي يحدث 
داخل العجينة يسحب 
اإللكترونات من أحد 

. رفي البطارية

رف يرسلها إلى الط
 اآلخر الذي يصبح

.سالب الشحنة

 يصبح الطرف الذي
ه نقصت إلكترونات

مشحونا بشحنة 
.موجبة

يدفع يتكون مجال كهربائي في الدائرة
طب اإللكترونات إلى االنتقال من الق

.السالب إلى املوجب عبر األسالك

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 

يةتتحول الطاقة في البطارية من كيميائية إلى كهربائية، وفي المصباح من كهربائية إلى حرارية وضوئ



عمر البطارية 

نه أّلسمعت يوما أن سيارة أحدهم لم تُدر في الصباح، 
فما السبب في .ّنس ي مصابيحها مضاءة  وال الليل

انخفاض قدرة البطارية؟

وي البطارية على كمية محددة من املواد تتح
ئية، الطاقة الكيميالتنتج الكيميائية التي تتفاعل معا 

ف ستهلك املواد الكيميائية املتفاعلة يتوقوعندما تُّ
.التفاعل، وعندها ينتهي عمر البطارية أو صالحيتها

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



تطبيق الرياضيات 

تج يجااااد الجهاااد الكهرباااائي الاااذي يناااإ الباااةتأراد
اح املصااااااابيااااااةعاااااان بطارياااااااات مختلفااااااة، ومنهاااااااا بطاّر

ويّر، وبطارياااة  لاااة التصاااةالساااياّرةاليااادوي، وبطاريااا
الساااااااااتنتاج فيماااااااااا إذا كاااااااااان الجهاااااااااد الاااااااااذي تنتجاااااااااه 

فقاماااااااااات .البطاريااااااااااة يعتمااااااااااد علااااااااااى  جمهااااااااااا أم ال
.الحظاتها في الجدول املجاوّرمبتسجيل 

؟ظاتما الفرضية التي تؤيدها املالح

.يرتبط جهد البطارية بحجمها(ّأ)
.االيرتبط جهد البطارية بحجمه(ّب)

الجهد 
الكهربائي 

نوع البطارية 

فولت12 بطارية السيارة

فولت1.5 بطارية املصباح اليدوّي

فولت 6 بطارية  لة التصوير 

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



(2ّ)نشاط 

الحظ الرسم املجاور الذي يمثل دائرة كهربائية بسيطة مغلقة؛ ثم أجب 
:ّّعن األسئلة التالية

مامصدر اإللكترونات التي تتدفق عبر الدائرة الكهربائية؟-1

:ما تحوالت الطاقة في كل من-2
:البطارية-
:املصباح-

ما السبب في انخفاض قدرة البطارية؟-3

اإللكترونات التي في ذرات العناصر التي تتكون منها 
.األسالك

.ةكهربائيكيميائية إلى وضع
إلى ضوئيةكهربائية وضع 

.أثناء حدوث التفاعلاملواد الكيميائية املتفاعلةاستهالك

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



املقاومة الكهربائية
.لهاهي املمانعة التي تبديها املادة ملرور التيار الكهربائي خالاملقاومة الكهربائية

(.Ω)تقاس املقاومة الكهربائية بوحدة األوم  ويرمز لها بالرمز•
.مقاومة املواد العازلة أكبر كثيًرا من املوصالت•

ع تنتقل اإللكترونات داخل السلك فتتصادم م
الذرات واإللكترونات األخرى ويصبح مسارها 
متعرًجا، وهذه التصادمات تعمل على تحويل 

الطاقة الكهربائية إلى شكل  خر من أشكال 
.الطاقة

كلما زادت مقاومة السلك يزداد مقدار الطاقة املتحولة الى  اقة •
.حرارية

اومته في التمديدات الكهربائية في املباني ألن مقالنحاسيستخدم •
ليلة    ق
.وبالتالي ال يسخن بدرجة تسبب الحرائق(ّموصل جيد للكهرباء)

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



املقاومة الكهربائية
.ع مادته، ونّو(سمكه)تعتمد املقاومة الكهربائية في سلك على  ولة، وقطره •
.تزداد مقامة السلك بزيادة  وله ونقصان قطره•

رفيع يصنع فتيل املصباح الكهربائي من سلك
كي ومن مادة التنجستوّن(ّمقاومته قليلة)ّجًدا 

لية ال ينصهر ألن التنجستون درجة انصهاره عا
.جًدا

املقاومة الكهربائية لسلك تشبه
.مقاومة خر وم املاء

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 



(3ّ)نشاط 
:  أجب عن األسئلة التالية

، أي من السلكين ب، ج مقاومته أكبر (انظر الشكل)ّأوم 5تساوي (ّأ )إذا كانت مقاومة السلك -1
:أوم علما بأن األسالك من املعدن نفسه5من 

ملاذا يستخدم النحاس في صناعة أسالك التمديدات الكهربائية؟-2

:ملاذا يكون فتيل املصباح الكهربائي-3
رفيًعا؟ -
:مصنوًعا من التنجستوّن-

ج

ي ألنه جيد التوصيل للحرارة، ومقاومته قليلة،؛ لذلك ال يسخن كثيًرا بمرور تيار كهربائ
.فيه

.لتكون مقاومته كبيرة؛ فيسخن لدرجة كافية النبعاث الضوء منه

.كي ال ينصهر فالتنجستون درجة انصهاره عالية جًدا

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 
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انتهى الدرس

التيار الكهربائي–الثالث االعدادي –العلوم 


