
 

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 تغییر مكونات 5-6 

بعد درسة ھذا الدرس سوف:
 أن أتنبأ ثم استقصي ما یحدث عند إجراء تغییر عل�ى ع�دد أستطیع

.الخالیا في دائرة كھربائیة ما
 الكھربائیةأن أستخدم الرموز لرسم مخطط الدائرة أستطیع.  الكھربائیةأن أستخدم الرموز لرسم مخطط الدائرة أستطیع.
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نات منبعض الدوائر بھا كثیٌر  .المكوِّ
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نات إضافیة .تركیب دائرًة كھربائیًة بمكوِّ

:االمن والسالمة
الحاد أو  كن حذًرا عند استخدام المقص 

.السكین الحادة

:ستحتاج إلى
)1.5V( خلیَّة • 
مصباحین مثبَّتین على حامل مصابیح• 
)150cm(سلٍك طولھ • مفتاح كھربائيٍّ • 
شریٍط الصقٍ • سكین حادة • مقٍص حاٍد • 

)أ( 6-5نشاط 

�����ة باس�����تخدام -  رَك�����ب ال�����دائرة الكھربائیَّ
ط مصباح كما ھو مبیَّنٌ  .في المخطَّ

الِح������ظ . أغلِ������ق المفت������اح الكھرب������ائيَّ  -
.المصباح

.السكین الحادة.افتح المفتاح الكھربائيَّ  - .افتح المفتاح الكھربائيَّ  -
���أ بم����ا یمك���ن أن یح����دث إذا أض����فت  - تنبَّ

حام�����ل المص�����باح  مص�����باًحا آخ�����ر إل�����ى
.اختبر تنبُّؤك. الموجود في الدائرة

ھ����ل تض����يء المص����ابیح بش����كٍل أكث����ر  -
س����طوًعا عن����د إض����افة  س����طوًعا أم أق����ل

مصباح ثاٍن؟ ولماذا؟
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.ناقش وخطط الستقصائك   )ب( 6-5نشاط 

.فیما یلي سؤاالن الختبارھما
�ة بھ�ا خلیت�ان متص�لتان جھ�د ك�ل منھم�ا1)  إذا أزلت مصباًحا م�ن دائ�رة كھربائیَّ

)1.5V(ة� وثالث�ة مص�ابیح، ھ�ل س�یزید س�طوع )3V( بجھ�د لتك�وین بطاریَّ
المصابیح أم سیقل؟

���ة ثالث���ًة بجھ���د2) ���ة الت���ي ) 1.5V( إذا أض���فت خلیَّ إل���ى نف���س ال���دائرة الكھربائیَّ
ھل سیزید سطوع المصباحین أم سیقل؟) 1(استخدمتھا في السؤال

.ناقش كیف ستخطط الستقصاء اإلجابة على تلك األسئلة -
نات الالزمة لتركیب دائرتك - .اختر المكوِّ
ة للتنبُّؤ بما سیحدث عند تنفیذ االختبارات - .استعن بمعرفتك بالدوائر الكھربائیَّ
��ة - الح��ظ م��ا یح��دث عن��د إزال��ة المص��باح ث��م عن��د إض��افة . ك��ون دائرت��ك الكھربائیَّ

ٍة أخرى الدلیل تنبُّؤاتك ؟ ھل یدعم. خلیَّ
ر المالحظات التي لست واثًقا منھا - .كرِّ
لت إلیھا لإلجابةعن األسئلة التي ُطلب منك- .اختبارھا استخدم النتائج التي توصَّ
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األسئلة
��ة لك��لِّ دائ��رٍة م��ن ال��دوائر الت��ي كونتھ��ا ف��ي 1) ��ط دائ��رٍة كھربائیَّ ارُس��م مخطَّ

.)ب( 6-5نشاط 
���أ بال���دائرة الت���ي س���تكون . )ب(وال���دائرة ) أ ( انظ���ر إل���ى ال���دائرة 2) تنبَّ

.المصابیح فیھا أكثر سطوًعا

.اقترح سؤاالً آخر حول الدوائر الكھربائیَّة یمكنك استقصاؤه 3)
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 41األسئلة ص 

(1 

.ألن البطاریة أقوى) ب(2) .ألن البطاریة أقوى) ب(2)
ومص��باح  1.5V خالی��ا جھ��د 3ی��ة بھ��ا ائم��اذا س��یحدث إذا كون��ت دائ��رة كھرب3)

ومصباح واحد؟ 1.5V أو كونت دائرة من خلیتین واحد
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 ث !عنتحدَّ
 ٍة عن العملدائرٍة  توقُّفما الذي یجب فحصھ عند ؟كھربائیَّ

ماذا تعلَّمت؟
 ة م��ن إزال��ة المص��ابیح�� ��ة م��ن إزال��ة المص��ابیح  یس��بِّبأو إض��افتھا إلیھ��ا ال��دائرة الكھربائیَّ  یس��بِّبأو إض��افتھا إلیھ��ا ال��دائرة الكھربائیَّ

ًرا  .في درجة سطوعھا زیادًة أو نقصاًناتغیُّ
 ة أو إزالتھ�ا منھ�ا یس�بِّب إضافة� �ًراالخالیا إلى الدائرة الكھربائیَّ  تغیُّ

.نقصاًنادرجة سطوع المصابیح زیادًة أو في  alm
an
ah
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الكھربائیةتغییر مكونات الدائرة  6-5تمرین 

ٍة یكون المصباح أو المصابیح أكثر سطوًعا؟1) في أيِّ دائرٍة كھربائیَّ
ٍة واحدةٍ . أ      .دائرة كھربائیَّة بمصباٍح واحٍد وخلیَّ
.دائرة كھربائیَّة بمصباٍح واحٍد وخلیتین. ب     

�ة الختی�ار  ن�ات ف�ي دائ�رة كھربائیَّ ستستعین في ھذا التمرین بمعرفتك بتغیی�ر ع�دد المكوِّ
، أَضع دائرًة حول رمز اإلجابة الص�حیحة م�ن الب�دائل .الصحیحة على األسئلة اإلجابات

.)5إلى 1(في األسئلة التالّیة من ج ، ب

.دائرة كھربائیَّة بمصباٍح واحٍد وخلیتین. ب     
.دائرة كھربائیَّة بمصباحین وخلیٍة واحدةٍ . ج     

لماذا یكون المصباح أكثر سطوًعا عندما یتم تشغیلھ بخلیت�ین ب�دالً م�ن خلی�ٍة 2)
واحدٍة؟

.ألنَّ سریان الكھرباء في الدائرة الكھربائیَّة یكون أقل. أ     
.ألنَّ سریان الكھرباء في الدائرة الكھربائیَّة ھو نفسھ. ب     
.ألنَّ سریان الكھرباء في الدائرة الكھربائیَّة یكون أكبر. ج     
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�ةٍ 3) كی�ف یس�تطیع أن یجع�ل .وّصل جمال مصباحین وخلیتین في دائ�رٍة كھربائیَّ

؟)دون إیقاف التشغیل(إضاءة المصباحین أكثر خفوًتا 
.استخدام جزء من السلك بدالً من إحدى الخالیا . أ     
.استخدام الفلین بدالً من إحدى الخالیا. ب     
.استخدام جزٍء من السلك بدالً من أحد المصابیح. ج     

ٍة مغلقة بمصباٍح واحٍد وثالث خالیا4) أض�اء . قامت مریم بإنشاء دائرٍة كھربائیَّ
ما السبب؟. انطفأ المصباح لحظًة ثم

ٍة مغلقة بمصباٍح واحٍد وثالث خالیا قامت مریم بإنشاء دائرٍة كھربائیَّ
ما السبب؟. انطفأ المصباح لحظًة ثم

ة. أ      .عدم سریان كھرباء كافیٍة في الدائرة الكھربائیَّ
.سریان الكثیر من الكھرباء عبر المصباح. ب     
alm.ال توجد كھرباء بالخالیا. ج     

an
ah
j.c
om
/om



ٍة تكون المصابیح أكثر سطوًعا؟5) في أيِّ دائرٍة كھربائیَّ

ة التي كّونھا جمال في السؤال 6) ط الدائرة الكھربائیَّ .)3(ارُسم مخطَّ

ة لدائرة التي كّونتھا مریم في السؤال 7) ط الدائرة الكھربائیَّ .)4(ارُسم مخطَّ alm
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6 - 5تمرین 

.ج  )5    .ب  )4    .أ )3    .ج )2    .ب )1
6(
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)أ( 6-5ورقة العمل 

123

لم����اذا ال تعم����ل ھ����ذه ال����دوائر .ح����دد المش����كلة الموج����ودة بال����دائرة الكھربائی����ة
الكھربائیة؟

 ألن 1ال تعمل الدائرة رقم..................................................
 ألن 2ال تعمل الدائرة رقم .................................................
 ألن 3ال تعمل الدائرة رقم .................................................
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)أ( 6- 5ورقة العمل 

 المفتاح مفتوًحا ألن 1ال تعمل الدائرة رقم.

 كال السلكین مرتبطین بطرف حامل المصباح  ألن 2ال تعمل الدائرة رقم
.نفسھ

 إحدى الخالیا في االتجاه الخاطئ ألن 3ال تعمل الدائرة رقم.
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)ب( 6 - 5ورقة العمل 

بأ 1(

2(

.الدوائرالكھربائیة لدیك ثالثة أزواج من.تغییرمكونات الدائرة الكھربائیة
زوج؟ كل أكثرسطوعا في التي سیكون فیھا المصباح )ب(أم )أ(دائرة أي 

أ

أ

ب

ب

2(

3(alm
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)ب( 6 - 5ورقة العمل 

.ب1)

.ب2)

.أ 3)
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