
 

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 توصل المعادن المختلفة الكھرباء بنفس  5-3 
الكفاءة؟

بعد دراسة ھذا الدرس سوف أستطیع أن:
 أس���تطیع أن أستقص���ي أي المع���ادن أفض���ل توص���یال للكھرب���اء م���ن

.غیرھا

مفردات للتعلُّم
أمبیر)A.(
أمیتر.
 د مقیاس .)ملتیمیتر(متعدِّ
وصالت.
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ار الكھربائي قیاس شدة التیَّ

ار الكھربائي بعدد الشحنات الت�ي تس�ري عب�ر نقط�ة یتم قیاس شدة التیَّ
.في دائرة كھربائیَّة خالل ثانیٍة واحدةٍ 

 ار ل الذي تتدفق بھ الشحنات(شدة التیَّ �ةھي المعدَّ س�تقیس . )الكھربائیَّ
ار الكھربائي 3 -5في نشاط  .شدة التیَّ

 األمبیریتم قیاسھا بوحدة. (A)

ار یس��تخدام أداة لقی��اس ش��دة��  التیَّ
ى  الكھرب��ائي  أو مقی��اس أمیت��رُتس��مَّ

د   یحت����ويال����ذي  )ملتیمیت����ر(متع����دِّ
.على وصالت

د مقیاس أمیتر        )ملتیمیتر(متعدِّ

alm
an
ah
j.c
om
/om



ى تتك��ون العدی��د م��ن األجس��ام م��ن خل��یٍط م��ن مع��ادن مختلف��ة ُتس��مَّ
.سبائك

  ٍن الص��لب المق��اوم للص��دأ م��ن مخل��وط  النیك��لو الحدی��دم��ن یتك��وَّ
.

كالمعادن والسبائ

 .الكرومو

القصدیرو النحاسمخلوٌط من النحاس األصفر ھو. alm
an
ah
j.c
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/om



  
 استقص����اء م����دى ج����ودة توص����یل

.المعادن للكھرباء

:االمن والسالمة
.َمْكُشوفة أسالٍك كھربائیَّة ال تلمس أيَّ 

:ستحتاج إلى
ى بالبالستیك•  شریٍط الصٍق •   سلٍك مغطَّ
.(1.5V) خلیَّة•  مفك براغي• 
د •  )أمیتر/ ملتیمیتر(مقیاس متعدِّ
بعض األجسام المعدنیَّة• 

 3-5نشاط 

�ة كم�ا ھ�و موض�ح  �ة كم�ا ھ�و موض�ح كون ال�دائرة الكھربائیَّ كون ال�دائرة الكھربائیَّ
ل الط�رف الموج�ب. في الصورة م�ن  وصِّ

ب�������������الطرف الموج�������������ب  )األمیت�������������ر(
���ق م���ن أنَّ ال���دائرة تعم���ل .للبطاری���ة تحقَّ

�����ى  أمس�����ك. جی�����د بش�����كلٍ  الس�����لك المغطَّ
بالبالس����تیك وات����رك الط����رف الَمْكُش����وف 

توض��ح ق��راءة . )األمیت��ر(موص��ل  یلم��س
ة تعمل)األمیتر( .أنَّ الدائرة الكھربائیَّ
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 توضح الصورة المقابلة جھاز قی�اس  
) األمیت����ر(ش����دة التی����ار الكھرب����ائي 

عل���ى م���دى ج���ودة توص���یل  للتع���رف
�أ . للكھرب�اء المعادن قب�ل أن تب�دأ، تنبَّ

س��تكون أفض��ل موص��ل  المع��ادن ب��أيّ 
.تنبُّؤاتك في جدولٍ  سجل. للكھرباء

) األمیتر(إذا لم تظھر أيُّ قراءٍة على 
���ق ثانی���ًة وس���جل م���ن ل م���رة فتحقَّ ���ق ثانی���ًة وس���جل م���ن أوَّ ل م���رة فتحقَّ  أوَّ

.جدولٍ  النتائج في
اختبر كلَّ معدٍن وذلك بتوصیل الط�رف الَمْكُش�وف 

وص���ل . إل���ى أح���د أط���راف الجس���م ألح���د األس���الك
اق��رأ ش��دة .إل��ى الط��رف اآلخ��ر للجس��م )األمیت��ر(

ار .)األمیتر(التي تظھر على شاشة )A( التیَّ
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3-5ورقة العمل الداعمة للنشاط 

المعدن
تقییم المادة : التنبؤ

ألضعف ا1صلة من الموّ 
ألفضلا 6لى ا

والملتمیتراقیاس األمیتر 
)A(  بوحدة

تقییم المادة الموصلة 
إلى النتائج من  ستناًداا

6ألفضل ا إلى 1األضعف 

1

سوف تعتمد االجاب�ات 
عل���ى الق���راءات الت���ي 

.یتوصل الیھا الطلبة
.اختبر المواد لمعرفة مدى جودة المعادن لتوصیل الكھرباء

.3-5استخدم الجدول اآلتي لتسجیل تنبؤاتك ونتائجك للنشاط 

1

2

3

4

5

6
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األسئلة
ھل كانت جمیع المعادن موصلة للكھرباء؟1)
كیف توصلت إلى ذلك؟ أيُّ المعادن كان أفضل في توصیل الكھرباء؟2)
إلى أيِّ مدى تتوافق النتائج مع تنبُّؤاتك؟3)
ل إلیھ من النتائج؟4) ما االستنتاج الذي یمكن التوصُّ

ي      ي     التحدِّ التحدِّ
ٌد جًدا للكھرباء،فلماذا ال یت      الذھبیَّة الك استخدام األسم الذھب موصلٌ جیَّ

في الدوائر الكھربائیَّة؟

alm
an
ah
j.c
om
/om



 35ص  األسئلة

.نعم 1)
.ألنھ أعطى أعلى قراءة لشدة التیار. النحاس 2)
.تتوافق بعض التنبؤات إلى حد ما 3)
فبعض�ھا أفض�ل م�ن  جمیع المعادن موصلة للكھرباء ب�درجاٍت متفاوت�ة،4)

.اآلخر.اآلخر

:التحدي      
al.ال ُیستخَدم الذھب ألنھ معدن غالي الثمن     

ma
na
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كابل كابل 
نحاسينحاسي

ث عن !تحدَّ
ماذا ُتصنع مانعاتل 

م�������ن  الص�������واعق
النحاس؟

ماذا تعلَّمت؟
 ،فبعضھا أفض�ل  جمیع المعادن موصلة للكھرباء بدرجاٍت متفاوتة

.من اآلخر
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ھل المعادن المختلفة توصل الكھرباء بنفس الكفاءة؟ 3-5تمرین 

 ف��ي ھ��ذا التم��رین، س��تطبِّق م��ا تعرف��ھ ع��ن م��دى ق��درة المع��ادن المختلف��ة عل��ى
ف عل�ى.توصیل الكھرباء  انتھ�ى الص�لت وأحم�د م�ن اختب�ار بع�ض المع�ادن للتع�رُّ

ال إلیھافي. مدى قدرتھا على توصیل الكھرباء .الجدول أدناه النتائج التي توصَّ

)A(شدة التیار الكھربائي المعدن
8.2األلمنیوم 8.2األلمنیوم

5.1الفوالذ المقاوم للصدأ

8.3النحاس األصفر

6.1الفوالذ

8الفضة

8.5الذھب

8.2النحاس
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ما المعادن الثالثة التي تعتبر سبائك؟1) 

الكھربائیَّة؟ ما المعادن الخمسة المناسبة لصنع األسالك. أ2)

كیف عرفت ذلك؟. ب     

ما المعدن الذي یتم استخدامھ عادًة في صنع األسالك الكھربائیَّة؟3)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

ف�ي  2لماذا لم یتم اس�تخدام المع�ادن األخ�رى الت�ي ذكرتھ�ا ف�ي الس�ؤال 4)
.الكھربائیة؟ صنع األسالك

د عنواًن�ا . مثل النتائج بیانًیا باألعمدة باس�تخدام المح�اور الموض�حة5) ح�دِّ
.للتمثیل البیاني

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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(شدة التیار الكھربائي 

المعادن

)A(

almanahj.com/om



 3- 5تمرین 

.الفوالذ، النحاس أصفر،  الصلب المقاوم للصدأ1)

.الذھب، والنحاس أصفر، والنحاس، واأللمینیوم ، والفضة -أ2)
).A( ألن لھا أعلى قراءة لألمیتربوحدة األمبیر -ب     

.نحاس3) .نحاس3)

.ألنھا أغلى من غیرھا4)
alm
an
ah
j.c
om
/om



.شدة التیار الكھربائي لمعادن مختلفة5)
)جودة التوصیل الكھربائي لمختلف المعادن(     
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3-5ورقة العمل 

فھل وضعھ في الدائرة  عندأو المادة�الجسم 
ال/نعمسیضيء المصباح؟

/  ھل الجسم أو المادة موصل 
عازل؟

زر من البالستیك
كرة رخامیة

ماء مالح
طباشیر

.أكمل الجدول اآلتي.الكھربائیة والمواد العازلة تحدید الموصالت

طباشیر
زر من النحاس األصفر

مسمار حدید
قلم تلوین شمعي

ماء نقي
صینیة خبز من األلومنیوم

مشط من البالستیك
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3 - 5ورقة العمل 
فھل وضعھ في الدائرة  عندأو المادة�الجسم 

ال/نعمسیضيء المصباح؟
/  ھل الجسم أو المادة موصل 

عازل؟

عازلالزر من البالستیك

عازلالكرة رخامیة

موصلنعمماء مالح

عازلالطباشیر

موصلنعمزر من النحاس األصفر

موصلنعممسمار حدید

عازلالقلم تلوین شمعي

عازلالماء نقي

موصلنعمصینیة خبز من األلومنیوم

عازلالمشط من البالستیك
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