
 

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 طول وسمك السلك في 5-8

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أستطیع أن أتنبأ ثم استقصي ما یحدث عند إجراء تغییر على طول

.السلك في دائرة كھربائیة ما
 أس��تطیع أن أتنب��أ ث��م استقص��ي م��ا یح��دث عن��د إج��راء تغیی��ر عل��ى  أس��تطیع أن أتنب��أ ث��م استقص��ي م��ا یح��دث عن��د إج��راء تغیی��ر عل��ى

.ُسمك السلك في دائرة كھربائیة ما
مفردات للتعلُّم
ضغط .
مقاومة .
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مالك
أسامة

ب الذین یس�قونالانظر إلى الط 
یتس��اوى .األش��جار ف��ي الحدیق��ة

الم��اء م�ن الص��نابیر ب��ین  ض�غط
األربعة ولك�ن تختل�ف  الخراطیم

ت������ؤثر بھ������ا  الت������ي المقاوم�����ة
یم�ر  ال�ذي الخراطیم على الماء

.من خاللھا

بالل

عمر

.من خاللھا

 ف�يمقاوم�ة كبی�رة  عند وج�ود 
منھ كمیِّة ماء  الُخرطوم، تخرج

عن��د  م��ن تل��ك الت��ي تخ��رج أق��ل
كبی��ٍر م��ن المقاوم��ة  غی��اب ق��درٍ 

.الُخرطوم في
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مالك
أسامة

 رط��وٌم می��اه طوی��لٌ خالل ُب��ل��دى 
 .مالك خرطوٌم میاه قصیرٌ  ولدى
.نفس الُسمكالُخرطوَمین  ولكال

نظرإل������ى الُخرط������وم الطوی������لا 
.القصیر والُخرطوم

بالل

عمر

.القصیر والُخرطوم

ق��دٌر أكب��رمن أیُّھم��ا یخ��رج من��ھ 
الماء؟ 

 ّبمقاوم��ة ی��ؤثر الُخرط��وَمین أي 
أم  أكب����ر عل����ى الم����اء الطوی����ل

القصیر؟
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مالك
أسامة

 ولدى أسامة ُخرطوٌم رفیٌع لدى
 وك�����ال.عم�����ر ُخرط�����وٌم س�����میك

ف�����ي  الُخرط�����ومَین متس�����اویان
.الطول

 أیُّھم���ا یخ���رج ق���دًرا أكب���ر م���ن
الماء؟

 أیُّھم��ا ی��ؤثر بمقاوم��ة أكبرعل��ى

بالل

عمر

 أیُّھم��ا ی��ؤثر بمقاوم��ة أكبرعل��ى
الماء، الرفیع أم السمیك؟

یمكن���ك تطبی���ق م���ا تعرف���ھ ع���ن 
الم�اء ف�ي الخ�راطیم عل�ى  تدفُّق

���ار الكھرب���ائيِّ ف���ي  س���ریان التیَّ
.األسالك
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8-5نشاط   
.تغییر ُسمك السلك في الدائرة الكھربائیة

:ستحتاج إلى
)1.5V(يخلیَّتین بجھد كھرب• 
)سلك مقاومة سمیك وآخر رفیع( سلٍكین• 
ٍد •  .)أمیتر(أو )ملتیمیتر(مقیاٍس متعدِّ
مشابك فم التمساح• 
)20cm(أسالك توصیل كل منھا ثالثة• 

��ًة كم��ا ھ��و مب��یِّن ف��ي  - ك��ون دائ��رًة كھربائیَّ
ط .المخطَّ

من سلك مقاومٍة رفیٍع داخل   10cmأدِخل -
ارالكھرب��ائي عل��ى مقی��اس . ال��دائرة قِ��س التیَّ
د  .)ملتیمیتر(متعدِّ

استبدل س�لك المقاوم�ة الرفی�ع بس�لٍك آخ�ر  - استبدل س�لك المقاوم�ة الرفی�ع بس�لٍك آخ�ر  -
�أ  سمیك وبنفس الط�ول، ولك�ن قب�ل ذل�ك، تنبَّ

د  ھ�����ل س�����تكون ق�����راءة المقی�����اس المتع�����دِّ
.أعلى أم أدنى )ملتیمیتر(
.اختبر تنبُّؤك -
ھ��ل تعتق��د أنَّ تغیی��ر ط��ول س��لك المقاوم��ة  -

د ؟ )ملتیمیت�ر( سیغیِّر ق�راءة المقی�اس المتع�دِّ
ن��اقش كی��ف یمك��ن اختب��ار ذل��ك وع��دد األدل��ة 

.اختبر تنبُّؤك.التي تحتاجھا
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األسئلة
م�ن ب�ین  انسخ الجملة التالیة ف�ي دفت�رك، ث�م اخت�ر الكلم�ة الص�حیحة. أ1)

االختیارین المذكورین؟
ت�دفُّق الم�اء  أق�ل عن�د/الخراطیم الطویلة أو الرفیعة تؤثر بمقاومة أكثر(     

)من الخراطیم القصیرة أو السمیكة
.المختلفة اكتب جملًة مشابھًة عن سریان الكھرباء عبر األسالك. ب     

د . أ2) بع���د تغییرس���لك  )ملتیمیت���ر(م���اذا ح���دث لق���راءة المقی���اس المتع���دِّ د . أ2) بع���د تغییرس���لك  )ملتیمیت���ر(م���اذا ح���دث لق���راءة المقی���اس المتع���دِّ
المقاومة من الرفیع إلى السمیك؟

.اشرح سبب حدوث ذلك. ب     

د  كیف یؤثِّر تغیی�ر ط�ول س�لك المقاوم�ة عل�ى ق�راءة المقی�اس. أ3) المتع�دِّ
؟)ملتیمیتر(
.اشرح سبب حدوث ذلك. ب     

alm
an
ah
j.c
om
/om



ي التحدِّ

ُتص��نع تل��ك  لم��اذا). 30m(تمدی��د الكھرب��اء  تبالغالًب��ا م��ا یك��ون ط��ول ك��ا
سلٍك رفیٍع؟ سمیٍك ولیس من من سلكٍ  الكاألس

  تمدیدكابل 
الكھرباء
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45ص  األسئلة 
ت��دفُّق الم��اء م��ن  عن��دأكثرالخ��راطیم الطویل��ة أو الرفیع��ة ت��ؤثر بمقاوم��ة  -أ1)

.الخراطیم القصیرة أو السمیكة
س���ریان التی���ار  عن���دأكثرالطویل���ة أو الرفیع���ة ت���ؤثر بمقاوم���ة  س���الكاأل -ب     

.القصیرة أو السمیكة سالكمن األ الكھربائي
.زادت القراءة -أ2)

.توجد مقاومة أقل في السلك لذلك یتدفق المزید من التیار الكھربائي -ب     
ی���ؤدي تغییرط���ول الس���لك م���ن قص���یرالى طوی���ل ال���ى انخف���اض ق���راءة  -أ3) ی���ؤدي تغییرط���ول الس���لك م���ن قص���یرالى طوی���ل ال���ى انخف���اض ق���راءة  -أ3)

.الملتمیتر
س�������ریان  زادت المقاوم�������ةوانخفض ت�������دفق ط�������ول الس�������لك كلم�������ا زاد-ب     

.التیارالكھربائي

:التحدي     
.السلك السمیك یقلل المقاومة مما یجعلھ أكثر أمان     
)یسخن وقد ینصھر(.أمان قلأما السلك الرفیع یزید المقاومة مما یجعلھ أ     
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  طول وسمك السلك في الدائرة الكھربائیَّة 8-5تمرین 

.ستستعین في ھذا التمرین بمعرفتك حول طول وُسمك السلك في الدائرة الكھربائیَّة

 ل�دائرتین كھرب�ائتین ابالنالمخططان المق1)
موص��لة بس��لٍك قص��یٍر واألخ��رى  إح��داھما

ك���ال ال���دائرتین  تظھ���ر ف���ي. بس���لٍك طوی���لٍ 
ال��ذي ) A(ق��راءة ش��دة التی��ار الكھرب��ائي  A

.یمرعبر السلك

م������ا الس������لك ال������ذي یس������مح بم������رور . أ     
اراألقوى من خاللھ؟ التیَّ

.)أ(فسر إجابتك في . ب     
_________________________________________

_________________________________________
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ل���������دائرتین  النالمخطط���������ان المق���������اب2) 
موص����لة بس����لٍك  كھرب���ائیتین، إح����داھما

 تظھ�ر ف�ي. سمیٍك واألخرى بسلٍك رفی�عٍ 
ك�����ال ال�����دائرتین ق�����راءة ش�����دة التی�����ار 

.الذي یمرعبر السلك )A( الكھربائي

��ار . أ      م��ا الس��لك ال��ذي یس��مح بم��رور التیَّ
خاللھ؟ األقوى من_________________________________________خاللھ؟ األقوى من

.) أ(فسر إجابتك في . ب     

_________________________________________

_________________________________________
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 8- 5تمرین 

.السلك القصیر -أ1)
.السلك الطویل مقاومة السلك القصیر أقل من مقاومة -ب     

.السلك السمیك -أ2)
.رفیعالسلك ال أقل من مقاومة سمیكمقاومة السلك ال -ب      .رفیعالسلك ال أقل من مقاومة سمیكمقاومة السلك ال -ب     
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)  أ( 1-5ورقة عمل 
.تأثیر األسالك السمیكة والرفیعة على الدائرة الكھربائیةاء صاستقِ 

.ھذا نشاط عملي
:ستحتاج إلى

ماّصة بالستیكیة•
)1.5V( خلیتین بجھد•
شریط الصق• مقص•
لیف التنظیف المعدني•
مصباحین بجھد • 

اقط�����ع قطعت�����ین م�����ن  -1
البالس��������تیكیة  الماّص��������ة

. البطاری���ات ب���نفس ط���ول
 ببعض��������ھما وألص��������قھما

ال�����بعض بالخالی�����ا عل�����ى 
:النحوالموضح التالي

مصباحین بجھد • 
)1.5V( كھربائي :النحوالموضح التالي

اس��حب بع��ض الخی��وط م��ن قطع��ة لی��ف التنظی��ف -2
كم���ا تفع���ل (ب���الطول ب���ین ی���دیك  ولفھ���ا. المع���دني
وك��رر . األس��الك لتص��نع بك��رة رفیع��ة م��ن )ب��الطین

أكث�ر  ھذا األم�ر م�ع العدی�د م�ن الخی�وط لعم�ل خ�یط
مرراألس�الك خ�الل الماّص�ة البالس�تیكیة م�ع . ًكامسُ 

األط��راف مكش��وفة عل��ى النح��و الموض��ح ف��ي  ت��رك
.المخطط
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:االمن والسالمة
أمِس����ك المص����ابیح م����ن 

. الزج���اجي فق���ط الج���زء
 وال تلم�����������س قاع�����������دة
المص��������باح أو اللی��������ف 

 الط��رف(ق أح��د أط��راف الس��لك ب��الطرف المس��طحص��أل -3
.المخطط من الخلّیة على النحوالموضح في)السالب

لف الطرف اآلخ�ر م�ن ك�ل لی�ف مع�دني ح�ول مص�باح  -4
وال تت�رك الش�ریط . تثبیتھ باس�تخدام ش�ریط الص�ق وأحِكم

.یغطي قاعدة المصباح الالصق

ض��������ع الخلیت��������ین  -5
بعض�����������ھم  بجان�����������ب

اإلمس��اك  ال��بعض، م��ع
المص��������باح أو اللی��������ف 

الرتف��اع  المع��دني، نظ��ًرا
!درجة حرارتھا

.أي المصباحین یضيء بشكٍل أكثر سطوًعا؟ اقترح سبًبا لتوضیح ما ترى -6
إذا تركتھ�ا . بمجرد أن تالحظ الفرق، اسحب المص�ابیح بعی�ًدا ع�ن أط�راف البطاری�ة -7

.فقد تتسبب في احتراق المصباح وإضعاف الخلّیة لمدة طویلة

اإلمس��اك  ال��بعض، م��ع
من الجزء بالمصابیح
 )ب��النتوءات(الم��س قاع��دة المص��باح  الزج��اجي،

الط��رف الموج��ب م��ن البطاری��ة  الموج��ودة عل��ى
.على النحو الموضح a
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)أ( 8 - 5ورقة العمل 

سمیك یتوھج أكثرألن مقاوم�ة الس�لك سلك  على المصباح الذي یحتوي6)
.السمیك أقل والتیار یكون أكبر
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)ب( 8 -5ورقة العمل 
.مةلسالسمك السلك وا 
السلك األرفع أقل كلفة من السلك السمیك ولذلك یمیل الكھربائیون إلى اس�تخدام •

.واألقصر كلما أمكن للحد من التكلفة األسالك األرفع
عندما یتدفق التّیارالكھربائي خ�الل الس�لك، یتح�ول ج�زء م�ن الطاق�ة الكھربائی�ة •

سمحت للمزی�د م�ن الكھرب�اء بالت�دفق خ�الل س�لك رفی�ع أو  إذا. إلى طاقة حراریة
ل�ذا . یؤدي ھ�ذا األم�ر إل�ى ان�دالع الحری�ق سلك قصیر، فسوف یسخن السلك وقد

.یحرص الكھربائیون على اتخاذ االختیارات اآلمنة.یحرص الكھربائیون على اتخاذ االختیارات اآلمنة
أرف�ع لدوائراإلض�اءة الت�ي ال تحت�اج  الكعند بن�اء من�زل یس�تخدم الكھرب�ائي أس�•

أم��ا األجھ��زة المنزلی��ة مث��ل التلف��از، والمك��واة . الكھرب��ائي الكثی��ر م��ن التّی��ار إل��ى
ولھ���ذا یس���تخدم . م���ن الكھرب���اء الكھربائی���ة، والثالج���ة تحت���اج إل���ى إم���داد أق���وى

نظًرا للحاجة  أكثر ُسمًكا ذات مقاومة أقل الكالكھربائي في الدوائر الكھربائیة أس
.إلى المزید من التّیار الكھربائي

ینتج عن تآكل السلك في مكواة البخار بروز الج�زء المع�دني م�ن خ�الل الغط�اء  •
.البالستیكي
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لماذا یجعل الغطاء البالستیكي المكواة آمنة لالستخدام؟1)

لماذا من الخطیر استخدام المكواة عندما یكون الجزء المعدني ظاھًرا؟2)

.ھل ستستخدم سلًكا سمیًكا أم رفیًعا عند استبدال السلك؟ اذكر السبب3)

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

.ھل ستستخدم سلًكا سمیًكا أم رفیًعا عند استبدال السلك؟ اذكر السبب3)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________alm
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)ب( 8- 5ورقة العمل 

.بالستیك عازلة للكھرباءألن مادة ال1)

ال�ى  )220V( ألنك إذا لمس�ت الس�لك المع�دني فس�وف یوّص�ل الكھرب�اء2)
.كھربائیةُتصاب بصدمة یدك وس

.عیجب أن تستخدم سلًكا سمیًكا ألن مقاومتھ أقل من السلك الرفی3)
ویحت��رق داخ��ل الغط��اء  خن الس��لكرفیًع��ا فق��د یس�� لًكاس�� إذا اس��تخدمت     

alm.العازل وربما تندلع الحرائق
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