
 

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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أختیار المواد المناسبة في الدائرة الكھربائیة 5-4 

بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 الكھربائیةأن أشرح لماذا تستخدم المعادن في األسالك أستطیع.
 أن أش��رح لم��اذا یس��تخدم البالس��تیك ف��ي تغطی��ة األس��الك أس��تطیع

.الكھربائیة.الكھربائیة

ُمفردات للتعلُّم
القابس.
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المواد الموصلة والمواد العازلة والتوصیالت الكھربائیَّة

ٌة بالغة عند التعامل تكون للسالمة وال . مع الجھدالكھربائيِّ الع�الي أھمیِّ
�ة مص�نوعًة م�ن  ُبدَّ أن تكون األجزاء التي نلمسھا من األجھزةالكھربائیَّ

، واألج��زاء الموج��ودة داخ��ل الجھ��از مص��نوعٌة م��ن م��ادٍة 

ة� ف الرابع على التوصیالت الكھربائیَّ والت�ي یك�ون لھ�ا  تعرفت في الصَّ
ف���ي دول  (220V)و ف���ي بع���ض ال���دول (110V) ق���دره جھ���ٌد كھرب���ائيٌّ 

.أخرى

 للكھرب��اءموص��الت جی�دة إل�ى أنَّ المع�ادن  )3-5 (توص�لت ف�ي نش��اط .
یسمح بمرور الكھرب�اء م�ن  معدنٍ الكھربائیَّة من  تصنع أجزاء األجھزة

.خاللھ

�ة مص�نوعًة م�ن  ُبدَّ أن تكون األجزاء التي نلمسھا من األجھزةالكھربائیَّ
ة عازل��ةٍ  ، واألج��زاء الموج��ودة داخ��ل الجھ��از مص��نوعٌة م��ن م��ادٍة م��ادَّ

.یمكن للكھرباء أن تمرَّ من خاللھا بحیث موصلة
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المس�امیر یتم استخدام المعدن ف�ي ص�ناعة 
 ، وتس��محالق��ابسف��ي  المعدنی��ة الموج��ودة

 المس��امیر للكھرب��اء ب��المرور م��ن المق��بس
 الج���داري عبرالق���ابس لتص���ل إل���ى الجھ���از

.ه تلفاًزأو غیرالكھربائیة أو الغالیة كال
 المص���نوع م���ن  الغط���اءعن���دما نتعام���ل م���ع الق���ابس ال نلم���س س���وى

.عازل جید للكھرباء ؛ ألنھالبالستیك .عازل جید للكھرباء ؛ ألنھالبالستیك

نات.انظرإلى األشكال .ناقش استخدام الموصالت والعوازل في تلك المكوِّ

سلك 
كھربائي

لوحة تغطیة 
للتوصیالت 
الكھربائیة

مفت�����������������������اح 
كھرب����������������ائي 
ص��نعت واح��دا 
مشابھا ل�ھ ف�ي 

الصف الرابع
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استخدام التوصیالت الكھربائیَّة بأمانٍ 

 ة ستص����اب���� عن����د س����ریان الكھرب����اء الص����ادرة م����ن بص����دمٍة كھربائیَّ
ویمك�ن أن بح�روٍق بالغ�ة الكھربائیَّة في جسمك، وستص�اب  التوصیالت

.قلبك وتموت یتوقَّف

ا للح����وادث المتعلِّق����ةالیع����دُّ تل����ف األس���� ����ة مص����دًرا رئیس����ّیً ا للح����وادث المتعلِّق����ةالیع����دُّ تل����ف األس���� ك الكھربائیَّ ����ة مص����دًرا رئیس����ّیً  ك الكھربائیَّ
 كالم���ن ح���ول األس��� یتآك���ل الع���ازل البالس���تیكيُّ غالب���ا م���ا . بالكھرب���اء

.إذا لمست ھذه األسالك ُتصعق بالكھرباءالنحاسیَّة، یمكن أن 
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ادةال تضع أبًدا س�لًكا كھربائًی�ا 1) الس�جادة ی�ؤدي  ؛ ف�إن المش�ي عل�ىتح�ت س�جَّ

فعن�دما ت�تالمس األس�الك النحاس�یَّةاألس�الكلح�والع�ازلالبالس�تیكتآكلإلى 
ي إلى وبینھا  الكھرباء النحاسیَّة تسري .اشتعال حریقٍ ھوما یمكن أن یؤدِّ

ي إل�ى باالس�فلالقابس بالطریقة التي تظھر في الص�ورة ال تسحب 2) ،فھذا ی�ؤدِّ
قب�ل أن تس�حب افص�ل التی�ار .األس�الك َمْكُش�وفةً وبالت�الي تص�بح  تلف الع�ازل

.المقبس إلخراجھ منأمسك بالقابس  القابس إلى الخارج وبعد ذلك

فیما یلي طریقتان من خاللھما تحمي األسالك الكھربائیة من التلف:

.المقبس إلخراجھ منأمسك بالقابس  القابس إلى الخارج وبعد ذلك

alm
an
ah
j.c
om
/om



األسئلة
ابحث في المنزل أو ف�ي المدرس�ة ع�ن 1)

الكھربائی����ة الت����ي تس����تخدم  األجھ����زة
.موصالٍت وعوازل

ة. أ      .اكتب قائمًة باألجھزة الكھربائیَّ
ارُس�مھ ووض�ح . واح�ًدا الاختر مثا. ب     

اذك�ر . بیان�ات الم�وادِّ المس�تخدمة علیھ
كان��ت تل��ك الم��وادُّ موص��الٍت أو  م��ا إذا

)أ(


كان��ت تل��ك الم��وادُّ موص��الٍت أو  م��ا إذا
.عوازل

أ بم�ا یمك�ن أن یح�دث لألش�خاص . أ2) تنبَّ
.)ب(و  )أ ( الصورتین في

.اشرح أسباب حدوث ذلك. ب     
مة یح�ذر الن�اس القم بعمل ملص�ق للس�3)

.الكھرباء من

)ب(



alm
an
ah
j.c
om
/om



37األسئلة ص 
.....المكواة، غالیة الماء،الحاسوب،التلفاز،المصباح الكھربائي و -أ1)

  - ب     
فتیلة 

تنجستن 
 )موصل(

زجاج 
)عازل(

.یصاب بصدمة كھربائیة -أ2)
   

نقاط التوصیل 
القاعدة  )موصل(
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المفتاح بوضع التش�غیل مش�غل والمف�ك المع�دني یمك�ن ان ینق�ل ) أ( -ب2) 
.التیار الكھربائي اذا لمس الجزء المعدني فیصاب بصدمة كھربائیة

المفت����اح بوض����ع التش����غیل والس����كین یمك����ن ان تنق����ل التی����ار ) ب( -     
.الكھربائي اذا لمس الجزء المعدني منھا فتصاب بصدمة كھربائیة

(3 
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اختیار المواد المناسبة لألجھزة الكھربائیَّة 4-5تمرین 

 اذكر ثالثة أجزاٍء م�ن المص�باح. أ1)
 مص���نوعًة م���ن م���وادَّ  الكھرب���ائيّ 

لك���لِّ  بالنس���بة. للكھرب���اء موص���لة
 یج�ب أن یوص�ل جزٍء، اذكر لم�اذا

المص���باح  بالكھرب���اء لك���ي یعم���ل

.المناسبة لألجھزة الكھربائیَّةستستعین في ھذا التمرین بما تعرفھ عن اختیارالموادِّ 

._________ماذا یحدث للفتیلة عندما تسري الكھرباء خاللھا؟. ب     
.__________________لماذا ُتصَنع القاعدة من السیرامیك؟. أ2)

.________ھل السیرامیك موصلٌ للكھرباء أم عازلٌ للكھرباء؟. ب
اذك��������ر س��������ببین الس��������تخدام الزج��������اج ف��������ي ص��������ناعة المص��������باح 3)

._________________________________.الكھربائي

_____________.الكھربائي
__________________.
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فیما یلي أربع خط�وات، م�ن أ إل�ى د، یج�ب علی�ك اتباعھ�ا الس�تبدال مص�باح 4)
أعد ترتیبھ�ا . ترتیب الخطوات التالیة غیر صحیحٍ .بأمانٍ  كھربائّي بآخر جدید

.بحیث تصبح بالترتیب الصحیح
.االنتظار حتى یبرد المصباح. ب        .فك مصباح اإلضاءة القدیم. أ     
.لف مصباح اإلضاءة الجدید وتثبیتھ. د                     .قطع الكھرباء. ج     

(5 

ض االب�ن لص�دمٍة . طلبت األم من ابنھا أن یصلح المكواة؛ ألنھ�ا ال تعم�ل      تع�رَّ
ةٍ  ما الذي نسي االبن أن یفعلھ كما یتضح من الرسم؟!كھربائیَّ
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4 - 5تمرین 
.یوصل الكھرباء للسلك داخل المصباح:طرف معدني -أ1)

.یوصل الكھرباء من القاعدة الى الفتیلة: سلك -     
.تكمل الدائرة الكھربائیة:  فتیلة -     
.تسخن الفتیلة وتتوھج لیسطع الضوء -ب     

ألنھا م�ادة عازل�ة ف�ال یص�اب الش�خص بص�دمة كھربائی�ة عن�د لم�س  -أ2) ألنھا م�ادة عازل�ة ف�ال یص�اب الش�خص بص�دمة كھربائی�ة عن�د لم�س  -أ2)
.القاعدة

.مادة عازلة للكھرباء -ب     

)مادة عازلة ، مادة شفافة حیث نرى الضوء الصادر من الفتیلة(3)
ج، ب، أ، د4)
.القبس ونزع القابس من االبن أن یغلق المفتاح الكھربائي ينس5)
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