
 

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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ما المواد الموصلة للكھرباء؟ 5-1 

بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
  أن أسمي مادة واحدة موصلة للكھرباءأستطیع.
أستطیع أن أسمي ثالث مواد عازلة للكھرباء على األقل.

مفردات للتعلُّم
بطاریة.
مادة موصلة.
مادة عازلة.
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اس������تخدمت حت������ى اآلن كلم������ة 

عل��ى الص��ف الراب��ع ف��ي تعرف��ت 
، وتعلمت ك�ذلك  ار الكھربائيِّ التیَّ

ار كھربائيٍّ یحت�اج إل�ى ن أ أيَّ تیَّ
دائ���رة «مس���تمٍر ُیس���مى  مس���ارٍ 

ة .»كھربائیَّ

  ھل یمكنك تسمیة اجزائھا؟. أنظر الى الدائرة الكھربائیة

  ٍة�� ن ك��لُّ خلیَّ ت��ین أو أكث��ر . م��ن الكھرب��اء1.5V)( تخ��زِّ عن��د توص��یل خلیَّ
والبطاری�ات  تدفع الخالی�ا.بطاریةما ینتج عن ذلك اسم  مًعا، ُنطلق على

ة الكھرباء في .الدائرة الكھربائیَّ

اس������تخدمت حت������ى اآلن كلم������ة 
وح���دات  ع���ن للح���دیث) خالی���ا(

الموج��ودة  كتل��ك الطاق��ة تخ��زین
alm.في المصباح الیدوي
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وما المواد العازلة؟الموصلة ما المواد 

النح��اس المع��دني مص��نوٌع م��ن الس��لك 
. الكھرباء وینقل

بمرور لمعادنا الموادِّ مثل تسمح بعض 
: یھاعل من خاللھا ونطلق الكھرباء

 الم����ادة الت����ي تس����مح ( م����ادة موص����لة  الم����ادة الت����ي تس����مح ( م����ادة موص����لة
.)الكھرباء من خاللھا بمرور

ى بم�ادة البالس�تیكيُّ السلك النحاس   مغطَّ
:ُنطلق علیھا

 الت���ي ال تس���مح  الم���ادة( م���ادة عازل���ة
.)بالمرور من خاللھا للكھرباء
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 1-5نشاط   

كانت  اختبرالموادَّ لتتعرف ما إذا
؟ موصلًة للكھرباء أم ال

:ستحتاج إلى
شریٍط الصقٍ • ثالثة أسالٍك • 
ة • مفك براغي •  1.5Vخلیَّ
مثبَّت في حاملٍ 1.5Vمصباح • 
.أجسام مصنوعة من موادَّ مختلفةٍ • 

������ة وحام������ل  وّص������ل األس������الك بالخلیَّ
.الكھربائيِّ  المصباح

ل أحد طرف�ي الس�لك الثال�ث   بحام�لوصِّ
االمصباح  .واترك الطرف اآلخر ُحّرً
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��ة  وّص��ل.تحقَّ��ق م��ن عم��ل ال��دائرة الكھربائیَّ
إذا . مًع����ا الكالط����رفین الَمْكُش����وفین لألس����

ال���دائرة  أنَّ المص���باح، فھ���ذا یعن���ي أض���اء 
طرف����ي  افص����ل. ص����حیحةٍ بطریق����ٍة تعم����ل 

.السلكین وسینطفئ المصباح

ٍة ك���لَّ اختب���ر   طری���قع���ن الم���وادِّ م���ن م���ادَّ
 الكاألس��� توص���یل الط���رف الَمْكُش���وف ألح���د

 معترید اختباره الذي  لیالمس طرف الجسم
ب��الطرف الث��اني الَمْكُش��وف  توص��یل الس��لك

.جسمللاآلخر
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ة بك ھذه ھي-   ستستخدمھا. أدوات االختبارالخاصَّ
.أيَّ الموادِّ تسمح بمرورالكھرباء لتعرف

������أ ب������أيّ  قب������ل أن تب������دأ - ستس������مح  الم������وادِّ  تنبَّ
. تسمحن وأّیھا ل بمرورالكھرباء

��ؤك ف��ي - ل تنبُّ إذا ل��م یض��ئ المص��باح .ج��دولٍ  س��جِّ
د من ھذه النتیجة .فحاول ثانیًة للتأكُّ

االمن والسالمة
 ال تلم�������������س أيَّ س�������������لكٍ 

دائًم����ا  وأمِس����ك. َمْكُش����وف
ى بالبالستیك بالسلك .المغطَّ

د من ھذه النتیجة .فحاول ثانیًة للتأكُّ

لت إلیھا في جدول- ن النتائج التي توصَّ .دوِّ
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1-5ورقة العمل الداعمة للنشاط 

أم مادة عازلة�مادة موصلة : النتیجةأم مادة عازلة�مادة موصلة : التنبؤالمادة

النحاس - 1

البالستیك - 2

.أم ال إذا كانت موصلة للكھرباء مااختبر المواد لمعرفة
.1-5استخدم الجدول اآلتي لتسجیل تنبؤاتك ونتائجك للنشاط 

الحدید - 3

الخشب - 4

األلومنیوم - 5

الزجاج - 6

الرصاص رصاص قلم - 7

الفلین - 8
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1-5ورقة العمل الداعمة للنشاط 

أم مادة �مادة موصلة : النتیجةأم مادة عازلة�مادة موصلة : التنبؤالمادة
عازلة

موصلةمادة موصلةالنحاس - 1

عازلةمادة عازلةالبالستیك - 2

موصلةمادة موصلةالحدید - 3

عازلةمادة عازلةالخشب - 4

موصلةمادة موصلةاأللومنیوم - 5

عازلةمادة عازلةالزجاج - 6

موصلةمادة عازلةالرصاص رصاص قلم - 7

عازلةمادة عازلةالفلین - 8
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األسئلة
إلى أيِّ مدى تتوافق النتائج مع تنبُّؤاتك؟1)

د أنواع الموادِّ الموصلة والموادِّ العازلة2) .حدِّ

د 3) ة ال تتفق مع ھ�ذا ال�نمط؟ إذا كان�ت اإلجاب�ة نع�م، فح�دِّ ھل ھناك أيُّ مادَّ
.ھذه المادة

ل إلیھ من ھذه النتائج؟4) ما االستنتاج الذي یمكنك التوصُّ
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31ص األسئلة

.تدعم النتائج التنبؤ فالمعادن موصلھ وغیر المعادن عازلة1)

.المعادن الكھرباء وغیر المعادن عازلة توصل2)

.مادة غیر معدنیة ولكنھ في الحقیقة جرافیت الرصاص قلم.نعم3) .مادة غیر معدنیة ولكنھ في الحقیقة جرافیت الرصاص قلم.نعم3)

.المعادن موصلة للكھرباء بینما المواد غیر المعدنیة عازلة4) alm
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المفاھیم الخاطئة:
 الخلی����ة أو البطاری����ة تول����د الكھرب����اء الت����ي تت����دفق ف����ي ال����دائرة

!!الكھربائیة
 األسالك النحاسیة تحمل الكھرباء في الدائرة!!
ث عن !تحدَّ
األس�الك الموج�ودة ف�ي دائ�رة  ما الذي یمك�ن أن یح�دث إذا ل�م تك�ن

اًة بالبالستیك؟ كھربائیَّة مغطَّ اًة بالبالستیك؟ كھربائیَّة مغطَّ

ماذا تعلَّمت؟
ى مواد موصلة .المعادن التي توصل الكھرباء ُتسمَّ
ى موادَّ عازلة .الموادُّ التي ال توصل الكھرباء ُتسمَّ
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ما الموادُّ الموصلة للكھرباء؟ 1-5تمرین 

.ستراجع في ھذا التمرین ما تعلَّمتھ حول الموادُّ الموصلة والموادُّ العازلة للكھرباء

ما الفرق بین المادة الموصلة للكھرباء والمادة العازلة للكھرباء؟1)
__________________________________________
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د األشیاء من2)    .الج�دول ف�ي الص�ورة،واكتب إجابات�ك ف�ي العم�ود األول م�ن )10إل�ى 1 (حدِّ
د المادة المصنوع منھا األشیاء  ، واكت�ب إجابات�ك ف�ي العم�ود )المع�دن، الخش�ب: مثال(حدِّ

د ما إذا كانت كلٌّ مادة موصلة للكھرباء أم عازلة للكھرباء.من الجدول الثاني . حدِّ
ل إجاباتك بوضع عالمةٍ       .في العمود الثالث أو الرابع من الجدول )✓(َسجِّ

عازلة للكھرباءموصلة للكھرباءالمادة المصنوع منھاالشيء

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1- 5تمرین 

عازلة للكھرباءموصلة للكھرباءالمادة المصنوع منھاالشيء

معدنمفتاح -1

فلین فلین  -2

بالستیكلعبة بشكل بطة -3

.تسمح المادة الموصلة بمرورالكھرباء 1)
 .المادة العازلة ال تسمح بمرور الكھرباء     

(2 



معدنمشبك ورق -4

ورقورقة -5

بالستیكحقیبة -6

خشبعود طعام -7

زجاجكأس شرب -8

معدنسكین -9

قطن أو قماشقمیص -10
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العازلة للكھرباء والموادُّ  للكھرباء الموصلة الموادُّ  )أ(1-5ورقة العمل 

................................

.بجانب كل رسم) ال(أو )نعم(اكتب ھل سیضيء المصباح في الدوائرالكھربائیة اآلتیة؟

................ ................
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)أ(1- 5ورقة العمل 

).مفتاح معدني(نعم أ-

).بطة بالستیكیة(ال ب-

).فنجان من الخزف(ال ج-

alm).فلین(ال د-
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اصنع اختبار كھربائي)ب(1-5ورقة العمل 

:ستحتاج إلى
.)cm 30  ×15(بطاقة صلبة •
.مشبك ورق معدني 12• 
.)v 1.5(خلیة •
.مصباح مثبت على حامل •

�طَ النحوالموض�حعل�ى عل�ى بطاق�ة عواص�مھاو ال�بالد اكت�ب أس�ماء وض�عنا . ف�ي الُمخطَّ
ولك�ن یمكن�ك اس�تخدام دول مختلف�ة إذا أردت العرب�يبعض الدول الموجودة في الوطن

.ذلك

.مصباح مثبت على حامل •
) 3m(س�����لك توص�����یل بط�����ول  •

مق����ص أو الكوأدوات قط����ع األس����
.وسكین حاد
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اقطع ستة أطوال من الس�لك •
���ت طرًف���ا واح���ًدا م���ن ك���ل  وثبِّ

ال���ورق عل���ى  س���لك بمش���ابك 
.المخطط في النحو الموضح

ن دائ��رة باس��تخدام الخلّی��ة، والمص��باح، والس��لك عل��ى الن• ��طَ حك��وِّ  والموض��ح ف��ي الُمخطَّ
لب�دء اللعب�ة، اطل�ب إل�ى زمیل�ك  .ستستخدم األطراف الحرة من السلك لبدء اللعب�ة.األول لب�دء اللعب�ة، اطل�ب إل�ى زمیل�ك  .ستستخدم األطراف الحرة من السلك لبدء اللعب�ة.األول

ك األط�راف الح�رة م�ن الس�لك. إخبارك بعاصمة إحدى الدول الدول�ة ك�ي تالم�سث�م ح�رِّ
كان�ت إذا. الموجودة على أحد جوانب البطاقة والعاصمة الموجودة عل�ى الجان�ب اآلخ�ر

.اإلجابة صحیحة فسوف یضيء المصباح

.________؟لماذا لم یضىء المصباح إال عند استخدام اإلجابة الصحیحة1)
لم���اذا اس���تخدمت مش���ابك ال���ورق المعدنی���ة ول���م تس���تخدم مش���ابك ال���ورق 2)

.____________________________________البالستیك؟
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)ب(1- 5ورقة العمل 

عندما تكون االجابة خاطئة ) الیمرالتیار(ألن الدائرة الكھربائیة مفتوحة1)
.عندما تكون االجابة صحیحة) یمرالتیار( ومغلقة

.للكھرباءعازلة  مادة تیكألن المعدن مادة موّصلة للكھرباءوالبالس2)
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