
 

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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/6
https://almanahj.com/om/6
https://almanahj.com/om/6science
https://almanahj.com/om/6science
https://almanahj.com/om/6science2
https://almanahj.com/om/6science2
https://almanahj.com/om/grade6
https://almanahj.com/om/grade6
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


؟كیف اخترع العلماء البطاریات 5-9 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أن أتحدث عن كیف أن أكثر من عالم قاموا بتطویر أفك�اًرا أستطیع

.وتفسیرات جدیدة
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؟ طریقة عمل البطاریةما 

ابتكار البطاریات ما تاریخ 
؟ألول مرة
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 ٍة أو بطارّی�ٍة، وتحت�وي� جمیع الدوائر التي ركبتھا احتوت على خلیَّ
. تتفاعل مع بعضھا البعض تلك البطارّیات على موادَّ كیمیائیة

الكھرباءعبرال�����دائرة ل�����دفع الطاق�����ة الالزم�����ة التفاع�����ل یوفِّرھ�����ذا 
.الكھربائیة

غطاء من الخارصین

كیف توّصل العلماء إلى ھذا االكتشاف؟

غطاء من الخارصین

قضیب من الجرافیت
عجین�����ة م�����ن كلوری�����د 
األمونی��������وم وأكس��������ید 
المنجنی������ز ومس������حوق 

الجرافیت
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بطاریَّة بغداد
 ال ع�ام ٍة حدیدی�ٍة  م1936عثر العمَّ عل�ى مقب�رٍة قدیم�ٍة أثن�اء إنش�اء س�كَّ

ف علم��اء اآلث��ارعلى أش��یاء ف��ي  .جدی��دٍة ب��القرب م��ن مدین��ة بغ��داد تع��رَّ
ھن�اك ف�ي ذل�ك الوق�ت ك�ان. ع�اٍم مض�ت2000المقبرة تعود إلى ما قب�ل 

ى الساسانیین یعیش في ھذه المنطقة .شعٌب ُیسمَّ
 م��ن ب��ین األجس��ام العتیق��ة أوالبقای��ا األثری��ة

ةالمقبرة ُعثرعلیھا في التي �ارج�رَّ ةالمقبرة ُعثرعلیھا في التي م�ن الفخَّ �ارج�رَّ  م�ن الفخَّ
یخرج من منتصفھا  قضیٌب من الحدیدوبھا 

ص�نع .النح�اسمص�نوٍع م�نمحاٌط ب�أنبوبو
 .العلم���اء نس���ًخا م���ن تل���ك البقای���ا األثری���ة

أن�تج  الخ�لك بحم�ض األنب�وب اوألموعندما
 كھرب���اء ب���ین الحدی���د)2V(إل���ى)1.5V(م���ن

���اٍت كھ���ذه  علم���اءال ویعتق���د.والنح���اس بطاریَّ
.بالذھب األجسام المعدنیَّة لتغطیة تاستخدم
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 اكتشاف جلفاني

 طبی���ٌب إیط���اليٌّ ل���ویجي جلفاني، 
������ار 1780 ع������ام اكتش������ف  التیَّ

رج���ل علَّ���ق جلف���اني .الكھرب���ائيَّ 
مشابك من النح�اس على ضفدٍع 
والح���ظ أنَّ  قض���یب حدی���دعل���ى 

.ارتعشت عضالت القدم

ص��واب ح��ین عل��ى ك��ان جلف��اني 
 العض�الت س�ببھ  قال إنَّ ارتعاش

���ھ  ،ولكنَّ ���ار الكھربائيُّ  اعتق���دالتیَّ
���ارأتى م���ن  أنَّ  أعص���اب ق���دم التیَّ

كھرب��اء ( علی��ھ وأطل��ق الض��فدع
. )الحیوان
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عمود فولتا 
 ٌّألس����اندرو فولت����ا أس����تاٌذ ج����امعي 

رتج��ارب جلف��ان إیط��الي  ع��دةي كرَّ
ات . بموادَّ مختلفةٍ  مرَّ

توص����ل إل����ى اس����تنتاج مف����اده أن 
النح��������اس ،المع��������دنین المختلفین

ھم�ا ولیس ق�دم الض�فدع، والحدید
.الكھرباء أنتجااللذان .الكھرباء أنتجااللذان

 ٍاحت��وت ق��دم الض��فدع عل��ى س��ائل 
�ارل وھذا السائ  ھ�و م�ا أوص�ل التیَّ

الكھربائي،وارتعش������������ت ق������������دم 
الض�����فدع؛ ألنَّ الكھرب�����اء كان�����ت 

.خاللھا تسري من
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 م، وبع��د تج��ارَب عدی��دٍة 1800ف��ي ع��ام

ر  ��ات أطل��ق  نوًع��ا م��ن فولت��اط��وَّ البطاریَّ
. عمود فولتااسم  علیھ

ن العمود م�ن  الخارص�ینعم�ود م�ن یتكوَّ
 وب��ین ك��لِّ ق��رٍص . وأق��راٍص م��ن النح��اس

ال���ورق كان���ت ھن���اك قطع���ٌة م���ن  وآخ���ر ال���ورق كان���ت ھن���اك قطع���ٌة م���ن  وآخ���ر
ى مشبعةٌ  . بالماء المالح المقوَّ

 الخارص�ین كان بوسع سلٍك یص�ل ق�رص
 أن ین�تج السفلي بقرص النح�اس العل�ويِّ 

اًرا .مستمًرا من الشرارات تیَّ
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 بن������ى فولت������ا أعم������دًة مختلف������ة

 أربع���ین أو ثالث���ین أو باس���تخدام
.قرًصا  ستین

 ٍق��اس التفاع��ل م��ع أع��داٍد مختلف��ة 
م�������ن األق�������راص واكتش�������ف أنَّ 

ة ازدادت كثافًة  الصدمة الكھربائیَّ ة ازدادت كثافًة  الصدمة الكھربائیَّ
 ع������دد األق�������راص م������ع زی������ادة

.العمود ستخدمھ فيمال

ة��  ط��ّور العلم��اء فیم��ا بع��د بطاریَّ
فولت������ا ب������إجراء المزی������د م������ن 

.التجارب
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األسئلة
ماذا الحظ جلفاني أثناء تجاربھ على أرجل الضفدع؟1)

ما االستنتاج الذي توصل إلیھ من تلك المالحظات؟2)

كیف استخدم فولتا التفكیر اإلبداعي للبناء على أفكار جلفاني؟3)

؟4) ارالكھربائيِّ ما القیاسات التي أجراھا فولتا لیبرھن على شدة التیَّ

ِصف االختالفات بین تفس�یرات جلف�اني وفولت�ا للكیفی�ة الت�ي س�رى بھ�ا 5)
ار الكھربائيُّ  .التیَّ

یت على اسم فولتا؟6) ة التي ُسمِّ ما الوحدة الكھربائیَّ
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47ص  األسئلة

.الحظ جلفاني ارتعاش أرجل الضفدع1)

.أرجل الضفدع الموجودة في األعصاب من الكھرباء ناتجة استنتج أن2)

 .تجارب جلفاني باستخدام معادن مختلفة ولكن دون أرج�ل الض�فدعركر3)
ماء مالح بین األق�راص المعدنی�ة  حیث استخدم ورًقا مقوى منقوًعا في ماء مالح بین األق�راص المعدنی�ة  حیث استخدم ورًقا مقوى منقوًعا في

. ریان التّیارالكھربائيّ س والحظ

م�ن األق�راص  قاس مقدار الصدمة الكھربائیة الناتجة عن ع�دد مختل�ف4)
alm.المعدنیة والمعادن المختلفة
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وارتعاش رجل الضفدع ك�دلیل عل�ى  النحاس والحدیدأستخدم :جلفاني -4)
.التیار الكھربائي

أس��تخدم الخارص��ین والنح��اس وس��ریان الش��رارات ف��ي الس��لك :فولت��ا -     
. كدلیل على التیار الكھربائي

.الفولت6) .الفولت6)
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ث عن !تحدَّ
 ن الناس قبل من اختراع البطاریَّات؟ عامٍ  2000كیف تمكَّ

ماذا تعلَّمت؟
 جم������ع العلم������اء األدل������ة م������ن المالحظ������ة والقی������اس باس������تخدام  جم������ع العلم������اء األدل������ة م������ن المالحظ������ة والقی������اس باس������تخدام

����ات التفكیراإلب����داعي  القت����راح أفك����ار وتفس����یرات جدی����دة للبطاریَّ
.والكھرباء
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تجربة بطاریة فولتا 9-5تمرین 

ف م�ن خ�الل ھ�ذا التم�رین عل�ى الع�الم  ستتعرَّ
البریط��اني ج��ون دانی��ال، وھ��و ع��الم آخرق��ام 

اتبأبحاٍث من .أجل تطویر البطاریَّ

اق��رأ الفق��رة اآلتی��ة وأج��ب ع��ن األس��ئلة الت��ي 
.تلیھا

ارالكھربائي لفت�رة طویل�ة م 1820ع�ام  ف�ي.ال یعتبرعمود فولتا مناسًبا إلنتاج التیَّ
ر الع��الم ج��ون ن��ت خلیت��ھ م��ن وع��اء. دانی��ال خلی��ة تس��تمر لفت��رٍة أط��ول ط��وَّ  تكوَّ

األعل���ى یوج���د قط���ب م���ن  مس���امي ب���ھ قط���ب م���ن النح���اس ف���ي األس���فل، وف���ي
 اس���تخدم محل���ولین مختلف���ین موص���لین للكھرب���اء، وھم���ا كبریت���ات. الخارص���ین

وھذا یعني أنَّھ یمكن استخدام خلیت�ھ فق�ط لألش�یاء . النحاس وكبریتات الخارصین
وقد ت�م اس�تخدام خلی�ة دانی�ال لتش�غیل الھوات�ف وأج�راس . واحدٍ  الثابتة في مكانٍ 

.عامٍ 100األبواب على مدار 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 
.اذكراألفكار اإلبداعیة التي استخدمھا دانیال لتطویرعمود فولتا1)

كیف كانت خلیة دانیال تطویراً لبطاریَّة فولتا؟2)

ما عیوب خلیة دانیال؟3)

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

ما عیوب خلیة دانیال؟3)
__________________________________________
__________________________________________
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 9- 5تمرین 

  .جمع المعادن في إناء كبیر -1)
.في نفس الوقت استخدم محلولین موّصلین -      

.بطاریة فولتا حنة لمدة أطول منالش یمكن لبطاریة دانیال أن تحمل2)

 وإال ق��د تخ��تلط ال یمك��ن اس��تخدام البطاری��ة إال لألجس��ام الت��ي ال تتح��رك3) وإال ق��د تخ��تلط ال یمك��ن اس��تخدام البطاری��ة إال لألجس��ام الت��ي ال تتح��رك3)
.المحالیل
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البطاریات 9- 5ورقة العمل 

ارتعاش     محلول       المعادن     الطاقة      الكھرباء     البطاریات

.استخِدم الكلمات الموجودة في الصندوق إلكمال الجمل اآلتیة

 __________تعمل عل�ى ت�وفیر _________ت الكیمیائیة فيالالتفاع1)
.لعمل الدوائر الكھربائیة

 أرجل الضفدع وھذا ما جعلھ یعتقد أنھا _____________الحظ جلفاني2)
. _____________تنتج

 المختلفة تنتج الكھرباء التي تت�دفق __________أثبتت تجارب فولتا أن3)
.موّصل _______________عبر
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9- 5ورقة العمل 

 ةــــــ�ـالطاقیر ـتوف� عمل عل�ىـت اتــاریــــالبطیمیائیة في ـت الكالاعـالتف1)
.لعمل الدوائر الكھربائیة

 ھاـعتقد أن�ـعلھ ی�ـا ج�ـذا م�ـضفدع وھ�ـل ال�ـأرج� اشـعـارت انيـظ جلفـالح2)
. الكھرباءتنتج 

 قـتي تتدفـھرباء الـمختلفة تنتج الكـال معادنــالارب فولتا أن ـأثبتت تج3)
.موّصل حلولــمعبر
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