
 

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 رموز 5-5 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أن أحدد رموز خمسة مكونات في الدوائر الكھربائیة على أستطیع

.األقل
 أن أرس��م رم��وز خمس��ة مكون��ات ف��ي ال��دوائر الكھربائی��ة أس��تطیع  أن أرس��م رم��وز خمس��ة مكون��ات ف��ي ال��دوائر الكھربائی��ة أس��تطیع

.على األقل
مفردات للتعلُّم
 التواليمتَّصلة على دائرة.
 ط ةالدائرة مخطَّ .الكھربائیَّ
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 ة ف��ي ش��كل ص��وٍر تش��بھ�� تعرف��ت حت��ى اآلن عل��ى ال��دوائر الكھربائیَّ
��ة ��ط ال��دائرة الكھربائیَّ دائ��رًة متص��لًة عل��ى وتمث��ل ) أ(الص��ورة  مخطَّ

.مساًرا واحًدا لسریان الكھرباء وھو ما یعني أنَّ بھ؛ التوالي

 الكھربائیَّة ِصف ما یوجد داخل ھذه الدائرة.

) ب(الش������كل 
�����ط  ھ�����و مخطَّ

ال������������������دائرة 
���������ة  الكھربائیَّ

.)أ  (للشكل 

alm)ب()أ  (
an
ah
j.c
om
/om



  ةلرسم  رموًزانستخدم� ط�ات ال�دوائر الكھربائیَّ بكثی�ر م�ن أس�رع وھ�ذا . مخطَّ
ط�ات  ف�ي جمی�ع أنح�اء الع�الم فھ�میمك�ن ألش�خاص .أن نرسم صوًرا لھا مخطَّ
.الرموز نفسھا ؛ ألنَّ الجمیع یستخدمالدوائر الكھربائیَّة

نات نات الدوائر الكھربائیَّة ورموز تلك المكوِّ .فیما یلي قائمًة بمكوِّ
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األسئلة
ط��ات1)  ال��دوائر انظرإل��ى مخطَّ

ة  )ج(و) ب(و) أ(الكھربائیَّ
د الدائرة التي بھا. أ      :حدِّ
ةٌ  -1      اٌن كھربائيٌّ  بطاریَّ  وطنَّ

.كھربائيٌّ  ومفتاح
��ٌة ومص��باٌح ومفت��احٌ -2      ��ٌة ومص��باٌح ومفت��احٌ -2      خلیَّ  خلیَّ

.كھربائيٌّ 
.خلّیٌة ومصباحان-3     
في أيِّ الدوائر الكھربائیَّة یظھر المفتاح الكھربائيُّ مفتوًحا؟. ب     
أيُّ الدوائر الكھربائیَّة لھا مصدر الطاقة األكبر؟ كیف عرفتھا؟. ج      
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���ة2)  ���ط دائ���رٍة كھربائیَّ  ارُس���م مخطَّ
�����ة  لتوض�����یح ال�����دائرة الكھربائیَّ

.المقابلة

���ة3) ���ط دائ���رٍة كھربائیَّ  ارُس���م مخطَّ
دة �ة م�زوَّ  لتوضیح دائرة كھربائیَّ

�������ة  �������ة  ومص��������باحین) 3V(ببطاریَّ  ومص��������باحین) 3V(ببطاریَّ
.كھربائّي مغلق ومفتاح
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 39االسئلة ص 
).ج( - 3         ).أ(  - 2).    ب(-1 - أ) 1
).ب( - ب    
).  3V(النھا تظھر فیھا بطاریة بجھد كھربائي ) ب( -ج    
2(                                3(
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المفاھیم الخاطئة:
بطاریة و خلیة ما االختالف البسیط في الرموز حول استخدام كلمتي.

ث عن !تحدَّ ث عن !تحدَّ
أثناء التواصل في حیاتنا الیومیة؟ ما الرموز األخرى التي نستخدمھا
ماذا تعلَّمت؟
نات الدائرة الكھربائیَّة .رموز الدائرة تمثِّل مكوِّ
ن���ات ف���ي ���ة یب���ین مك���ان وج���ود المكوِّ ���ط ال���دائرة الكھربائیَّ ال���دائرة  مخطَّ

ة .الكھربائیَّ
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رموز الدائرة الكھربائیَّة 5 -5تمرین   
نات في الیمین ورموز الدائرة الكھربائیَّة الخاصة بھا في الیسار .ِصل بخط بین المكوِّ
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ة 5 - 5تمرین  رموز الدائرة الكھربائیَّ
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.ارسم دائرة كھربائّیة باستخدام الرموز 5-5ورقة العمل 

. إلیك دائرة كھربائّیة
ارس������������م ال������������دائرة 
الكھربائی��ة باس���تخدام 
رم�����������وز ال�����������دائرة 
الكھربائی����������ة ف����������ي 

.المساحة أدناه.المساحة أدناه
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5 - 5ورقة العمل 
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