
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/6science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الدائرة الكھربائیة مختلفة مكونات إضافة 5-7

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أستطیع أن أتنبأ ثم استقصي ما یحدث عند إجراء تغیی�ر عل�ى أح�د

.مكونات دائرة كھربائیة ما
 الخاص��ة الكھربائی��ة  لل��دوائرأس��تطیع أن أرس��م مخطط��ات واض��حة  الخاص��ة الكھربائی��ة  لل��دوائرأس��تطیع أن أرس��م مخطط��ات واض��حة

.بي
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لماذا ال تعمل سیارتي
یا ولید ؟؟

النك لم تضع فیھا 
 ما یكفي من

دعني  بطاریات
اساعدك؟

 تحتاج مكونات ال�دائرة الكھربائی�ة المختلف�ة إل�ى ق�وى مختلف�ة م�ن
. الكھرباء

 ان��اتٍ یمكن��ك أن تض��ع ف��ي دائ��رة  محرك��اتٍ و أجراًس��او كھربائی��ةً  طنَّ
نات إلى مصدٍر للكھرباء. بدالً من المصباح أق�وى  تحتاج تلك المكوِّ

.من الذي یحتاجھ المصباح
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الجھد الكھربائي
  ة الكھرباءُتقاس ى  قوَّ ة الكھرب�اء  .)V(فول�ت بوح�دٍة ُتس�مَّ ى ق�وَّ وُتس�مَّ

ٌن لیعم��ل الكھرب��ائيِّ  جھ��درللانظ. بالجھ��د الكھرب��ائيِّ  الت��ي یحتاجھ��ا مك��وِّ
نات  :للمكوِّ

 اإذا وض��عت�� اًن��ا كھربائّیً داخ��ل دائ��رٍة، فأن��ت  (3V) بجھ��د كھرب��ائي طنَّ
���ة بجھ���د یمكن���ك أن تص���نع توص���یلة .لتش���غیلھ (3V) تحت���اج إل���ى بطاریَّ

ت�ین مًع�ا الجھ�د 3V)(یة جھدھا ائكھرب  الكھرب�ائيمن خالل توصیل خلیَّ
).1.5V(لكل منھما

یحتاج ھذا الجرس الى جھد
.لیعمل) 6V(كھربائي 

یحتاج ھذا المصباح الى جھد
.لیعمل) 6V(كھربائي 

یحتاج ھذا الطنان الى جھد
.لیعمل) 6V(كھربائي 

یحتاج ھذا المحرك الى جھد
.لیعمل) 6V(كھربائي 
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 7-5نشاط   
بن���اء دوائ���ر كھربائی���ة باس���تخدام 

.مكّوناٍت مختلفةٍ 

:ستحتاج إلى
مفتاٍح كھربائيٍّ • بطاریَّتین • 
اٍن كھربائيٍّ •  أسالك توصیلٍ • طنَّ
جرسٍ • محرك • 

ان الكھربائيِّ  - ٍة أخرى سترفع من صوت الطنَّ .اختبر ما إذا كانت إضافة بطاریَّ
�ان الكھرب�ائيِّ محرًك�ا - د ما ستغیره في الدائرة الكھربائیَّة إذا وضعت مك�ان الطنَّ  حدِّ

.أو جرًسا

��ًة تحت��وي عل��ى  - ��ط وأنش��ئ دائ��رًة كھربائیِّ خطِّ
ٌة، ومفتاحٌ  اٌن كھربائيٌّ  بطاریَّ ، وطنَّ .كھربائيٌّ

.أو جرًسا
نات التي تحتاجھا. ناقش الطریقة التي ستصنع بھا الدوائر - .اختر المكوِّ
أ بما سیحدث قبل صنع كلِّ دائرٍة من الدوائر - .تنبَّ
؟. كون دائرتك األولى - ان الكھربائيُّ ھل یعمل الطنَّ
ًة أخرى إلى البطاریَّة - .الحظ أيَّ اختالفاتٍ . أِضف خلیَّ
ان الكھرب�ائيِّ محرًك�ا أو جرًس�ا - طت لھا لتضع مكان الطنَّ  .أدِخل التغییرات التي خطَّ

أ بما سیحدث ھل یدعم الدلیل تنبُّؤاتك؟.تنبَّ
ر المالحظات التي لست واثًقا منھا - .كرِّ
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األسئلة
��ط دائ��رةٍ 1) ��ة لك��لِّ دائ��رٍة م��ن ارُس��م مخطَّ  ف��ي نش��اط ال��دوائرالتي كونتھ��ا كھربائیَّ

5-7.
�ة ف�ي2) �ان  فكر فیما ح�دث عن�دما أض�فت خلّی�ًة إض�افیة إل�ى البطاریَّ دائ�رة الطنَّ

م�ا االس�تنتاج ال�ذي توص�لت إلی�ھ ح�ول ت�أثیر إض�افة .الكھربائيِّ الخاص�ة ب�ك
الخلیة؟

 . )ج(و  )ب(و  )أ(انظ�����ر ف�����ي ال�����دوائر3)
�ان الكھرب�ائيُّ إل�ى  یحتاج الج�رس والطنَّ �ان الكھرب�ائيُّ إل�ى  یحتاج الج�رس والطنَّ

للعم�����ل، بینم�����ا ) 6V(ي ائكھرب����� جھ�����د
ي ائالمح����رك إل����ى جھ����د كھرب���� یحت����اج

)1.5V (فقط.
أ أي من تلك الدوائر ستعمل. أ      .تنبَّ
اش���رح أس���باب ع���دم عم���ل ال���دوائر . ب     

.األخرى
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43ص األسئلة

(1 

.تؤدي إضافة خلیة إضافیة الى جعل صوت الطنان أعلى 2)
).ج(،)ب( ستعمل الدوائر -أ3)

وال��دائرة بھ��ا  6Vألن الج��رس یحت��اج جھ��د ) أ(ل��ن تعم��ل ال��دائرة  -ب     
. 3Vبطاریة 
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ث عن !تحدَّ
1.5(بجھ��د  تس��تعمل محرك��ات تعم��ل ف��ي رأی��ك، ألي غ��رضV ( و

)12V (؟

ماذا تعلَّمت؟
تحت��اج مكون��ات ال��دائرة الكھربائی��ة المختلف��ة إل��ى ق��وة مختلف��ة م��ن 

.الكھرباء لتعمل
یؤثِّر تغییرعدد الخالیا في كفاءة عمل مكونات الدائرة الكھربائیة. alm

an
ah
j.c
om
/om



ناٍت مختلفٍة إلى الدائرة الكھربائیة 7-5تمرین  إضافة مكوِّ

��اٍن كھرب��ائيٍّ بجھ��د 1) ��ة م��ع طنَّ تری��د س��لمى وعلی��اء تركی��ب دائ��رٍة كھربائیَّ
)3V( نات التي ستحتاج الفتاتان إلیھا .اكتب المكوِّ

ط الدائرة الكھربائیَّة2) .ارُسم مخطَّ

ناٍت مختلفٍة إلى دائرٍة كھربائیَّة .ستستعین في ھذا التمرین بمعرفتك بإضافة مكوِّ

__________________________________________
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ان الكھربائيِّ أعلى؟3) كیف یمكن أن تجعل الفتاتان صوت الطنَّ

���ان ) 6V(ترغ���ب الفتات���ان ف���ي اس���تخدام ج���رس جھ���ده 4) ب���دالً م���ن الطنَّ
تحتاج����ان إلیھ����ا لتركی����ب ال����دائرة  م����ا التغیی����رات الت����ي. الكھرب����ائيِّ 
الكھربائیَّة؟

ة التي تم تركیبھا في السؤال 5) ط الدائرة الكھربائیَّ .٤ارُسم مخطَّ
__________________________________________

__________________________________________

ة التي تم تركیبھا في السؤال 5) ط الدائرة الكھربائیَّ .٤ارُسم مخطَّ
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7- 5تمرین 
.،سلك ، مفتاح3V، بطاریة بجھد 3Vطنان بجھد 1) 

(2 

.إضافة خلیة أخرى إلى البطاریة 3)
.ثم نزع الطنان وإضافة جرس 3Vثانیة بجھد إضافة خلیة  4)
(5 alm
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