
 

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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ھل الماء یوصل الكھرباء؟ 5-2 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أن أستقص�ي المی�اه النقی�ة والمالح�ة ألع�رف أیھم�ا أفض�ل أستطیع

.لتوصیل الكھرباء

مفردات للتعلُّم
 ٌّنقي.
ر .ُمَقطَّ
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؟ ماذا عن ماء الصنبور؟ الماء نقي أم ال ھل ھذا

ھل تحتوي أجسامنا على الماء؟ ما ھي نسبتھ؟
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؟  ھل الماء نقيٌّ
 یحت�وي  ج أوالصنبور غیر نقي، فھوالالماء الموجود في األنھار واألف

.على أمالح مذابة فیھ
  ُّرھو الماء النقي غلیھ وتكثَّف البخار الناتج  الماء الذي تم(الماء الُمَقطَّ

.)ھعن
ال یحتوي البخارالمكثَّف على أيِّ أمالٍح ُمذابة.

 ویبلغ مقدار الماء في أجسامنا حوالي. الماء تحتوي جمیع الكائنات الحیَّة على قدٍر من
، تشمل!  %65 ا یحتوي ھذا الماء على موادَّ .األمالح الُمذابة فیھ، وبالتالي ال ُیعدُّ نقّیً
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2-5نشاط   

یوص�ل  استقصاء ما إذا كان الم�اء
ار الكھربائيَّ أم ال .التیَّ

:ستحتاج إلى
3Vبطاریة • أسالك توصیل • 
ٍر • مصباح مثبت على حامل•  ماٍء ُمَقطَّ
الملحملعقتین صغیرتین من• 
كأس زجاجیة•  رقائق ألومنیوم • 

��ة كم��ا  ن دائ��رة كھربائیَّ ك��وِّ
.في الصورة

أللومنیوم  اثن قطًعا من رقائق
علیھ�ا ح�ول األط�راف  واضغط

.السلكالَمْكُشوفة من

ر  من الماءmL 250اسكب الُمَقطَّ
 الك���أس الزجاجی���ة واغم���س ف���ي

 رق���اقتي األلومنی���وم ف���ي أط���راف
.الماء
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�ة م�ن خ�الل توص�یِل األط�راف الَمْكُش�وفة لألس�الك  •   اختبر الدائرة الكھربائیَّ
المصباح؟ ھل أضاء. ببعضھا البعض

أ بم�ا إذا ك�ان المص�باح سیض�يء أم ال عن�د توص�یل رق�ائق • األلومنی�وم  تنبَّ
.في الماء المقطر

.أِضف ملعقتین صغیرتین من الملح إلى الماء وحركھ • .أِضف ملعقتین صغیرتین من الملح إلى الماء وحركھ •

أ بما إذا كان المصباح . الماءالمالح األلومنیوم في رقائق طرف اغمس • تنبَّ
.سیضيء أم ال

.الحظ ما إذا كان المصباح سیضيء أم ال •
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األسئلة
ھل تتوافق النتائج مع تنبُّؤاتك؟1)
 ق���ارن ب���ین النت���ائج الت���ي حص���لت2)

علیھ���ا م���ن اختب���ار الم���اء النق���يِّ 
.المالح والماء

 یمكن�������ك الت�������ي مااالس�������تنتاجات3)
ل ل یتعلق بتوص�یل إلیھا فیما التوصُّ التوصُّ

الماءللكھرباء؟
ھ����ل تتنب����أ ب����أن یك����ون جس����مك 4)

������ ������ٍد ال موصِّ ������ًدا أم غی������ر جیِّ جیِّ
.السبب للكھرباء؟اشرح

م��ا ال��ذي  .انظ��ر إل��ى ص��ورة س��الم5)
 علی���ھ؟ خط���راً  ب���ھ ویش���كل یق���وم

ولماذا؟
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33ص  األسئلة

.نعم1)

.ال یضي المصباح عند غمس االسالك في الماء المقطر -2)
.یضي المصباح عند غمس االسالك في الماء المالح -     

.الماء النقي ال یوّصل الكھرباء ولكن الماء المالح یوّصل الكھرباء3) .الماء النقي ال یوّصل الكھرباء ولكن الماء المالح یوّصل الكھرباء3)

.یحتوي على ماء بھ أمالح مذابة ھُموصلَ جید للكھرباء ألن4)

مبللةألن��ھ ینظ��ف أس��نانھ ف��ي  یدی��ھو یس��تعمل مجف��ف الش��عرالكھربائي5)
.نفس الوقت
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 المفاھیم الخاطئة
 ألنھ صالح للشرب نقيوالماء العلب الصحي  الصنبورماء!!!!
 ث !عنتحدَّ
 ؟مالحأجسامنا  فيكیف تعرف أن الماء الموجود

ماذا تعلَّمت؟
  النقيُّ ال یوصل الكھرباءالماء.
  الذي یحتوي على أمالٍح ُمذابة یوصل الكھرباءالماء. alm
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ھل الماء یوصل الكھرباء؟ 2- 5تمرین 

.______________________________؟ ما الماء النقي1)
._______________كیف یختلف ماء الصنبور عن الماء النقي؟2)
لماذا تعد أجسام اإلنسان والحیوان والنبات موصلة للكھرباء؟3)

     _______________________________________.
ارُس��م لوح��ة تض��عھا ف��ي مط��بخ أح��د المط��اعم لتح��ذیر العم��ال م��ن ع��دم 4)

.في ھذا التمرین، ستراجع وتطبق ما تعلَّمتھ حول الماء وتوصیل الكھرباء

ارُس��م لوح��ة تض��عھا ف��ي مط��بخ أح��د المط��اعم لتح��ذیر العم��ال م��ن ع��دم 4)
.بجوار المواقد واألجھزة الكھربائیة وضع أیدیھم المبلَّلة مطلًقا
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ول��ذلك یش��عر ب��الحرِّ الش��دید ویتص��بب   (20km)أكم��ل عل��يٌّ الج��ري لمس��افة5)
��ة.عرًق��ا ل ش��يٍء فعل��ھ عن��دما ع��اد إل��ى المن��زل تش��غیل المروح��ة الكھربائیَّ . أوَّ

ك عل��يٌّ المروح��ة ولم��س بع��ض األس��الك المكش��وفة بس��بب تآك��ل الع��ازل ح��رَّ
.البالستیكيُّ 

._______________________________؟ ماذا حدث لعليٍّ . أ     
ت إلى حدوث ھذا. ب      .______________.اذكر العوامل الثالثة التي أدَّ
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2- 5تمرین 

.عبارة عن ماء تم غلیھ وتكثیف البخار الناتج عنھ الماء النقي1)
.النقي ال بدون أمالح أمالح مذابة فیھا بینما الماءبھ میاه الصنبور2)
.ألنھا تحتوي على أمالح مذابة فیھا3)
(4 

ال تلمس االجھزة 
الكھربائی��ة وی��دك 

Don’t touch 
electrical 

equipments 
with wet 

hands

الكھربائی��ة وی��دك 
مبللھ بالماء 
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.أُصیب علي بصدمة كھربائیة -أ5)

-ب     
 یوصل الكھرباء والعرق عبارة عن ماء مالح. متعرقجسمھ.
الكھربائی��ة وأص��بح  تآكل��ت الم��ادة العازل��ة الت��ي تغل��ف كاب��ل المروح��ة

.مكشوًفا.مكشوًفا
القابس موصل وعلي یالمس األسالك المكشوفھ بیدیھ المتعرقة.
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