تصميم أفضل
مروحية ورقية

60
دقيقة

الفصول
8–6 ،5–3

دائما ما تقف التحديات حجر عثرة أمام املهندسني
ً
في سبيلهم لتحسني أداء تصميماتهم .خذ
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ
املروحة الورقية البسيطة مثاال ً على ذلك  -هل
 ٢٣-١٧ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٩
ميكنكم صنع مروحة ورقية أفضل؟ مروحة ورقية
نسيم للهواء؟
ميكنها الدوران مع أقل
ٍ
التعليمات

املواد املستخدمة

حتديد املشكلة

من أجل اإلنشاء:
نموذج لمروحية ورقية مكوَّنة من 4
زعانف (مثل:
)discovere.org/pinwheel

 1من السهل تدوير مروحة ورقية تقليدية إذا قمت بنفخ الهواء عليها بقوة .ولكن ماذا
أزواج وقدِّم لهم التحدي :صنع
نظم الطالب في
عن املروحة الورقية األكثر حساسية؟ ِّ
ٍ
مروحة ورقية تدور مع أقل نسمة هوا ٍء ممكنة ،مع إثبات ذلك من خالل دوران املروحة
الورقية عند أبعد نقطة من مصدر الرياح.

2

تختلف املروحيات الورقية اختالفًا كبيرًا من حيث حساسيتها للرياح .اطلب من
الطالب سرد قائمة باملتغيرات التي من شأنها التأثير على هذه احلساسية ،وبينِّ لهم
عند الضرورة أن الشكل والطول والسمك وعدد الشفرات تؤثر جميعها على مقدار
الرياح التي حتتاج إليها املروحيات الورقية للدوران.

شحذ األفكار والتصميم

3

تشكيلة من األوراق مختلفة السمك
مسامير مستقيمة كبيرة الرأس
خرز متنوع
أقالم رصاص مزوَّدة بممحاة أو فلين
زجاجات
أقالم حبر أو أقالم تحديد دقيقة

أوالً ،يقوم الطالب بإنشاء مروحية ورقية أساسية باتّباع اخلطوات التالية:

قصات
ِم ّ

• قطع القالب بطول اخلطوط العريضة.

اختياري :مجموعة من أدوات القياس
(منقلة ،بوصلة ،وما إلى ذلك)

• قطع الشكل بطول اخلطوط اخلفيفة ،مع التوقف عند املركز.
• إمساك الدبوس املستقيم في ي ٍد
واحدة وسحب كل نقطة أخرى إلى
املركز ،ودفع الدبوس خالل الورق وحشره
عبر مركز املروحة الورقية.
• زلق خرزة على الدبوس ،وإدخال الدبوس
عبر ممحاة القلم الرصاص (أو عبر نهاية
الفلني).

لالختبار:
مجفف بالنفخ في الوضع البارد أو
مروحة في الوضع المنخفض
شريط قياس
شريط الصق
مالحظات الصقة صغيرة
أقالم رصاص أو أقالم حبر

4

اختر إحدى املروحيات الورقية األساسية واختبرها عن طريق النفخ فيها باستخدام
مجفف الشعر أو وضعها أمام املروحة .استخدم شريط القياس لتحديد مقدار البعد
الالزم عن مصدر الهواء حتى يستمر دوران املروحية الورقية .ضع عالمة على املكان
باستخدام الشريط الالصق ومالحظة الصقة .يتمثل حتدي الطالب في صنع مروحية
ورقية جديدة  -تدور باستمرار  -وتبعد قدر اإلمكان عن مصدر الرياح.

5

أخبر الطالب أن يحددوا املتغيرات التي يودّون تغييرها في املروحيات الورقية اخلاصة
بهم جلعلها أكثر حساسية للهواء .ميكنهم إنشاء مروحية ورقية جديدة بالكامل أو
لتوهم .ذك ِّرهم باملواد األخرى املتاحة لهم عند
ميكنهم تغيير املروحية التي أنشؤوها ّ
إعادة تصميم املروحيات الورقية اخلاصة بهم ،واطب منهم تدوين مالحظات بشأن
التغييرات التي أجروها واألسباب التي تُعزى إليها.

االختبار وإعادة التصميم
 6اختبر كل مروحية ورقية جديدة ،مع حتديد مقدار البعد عن مصدر الرياح الذي ميكنها
معه أن تستمر في الدوران.
املشاركة
 7مبجرد حتديد املروحية الفائزة ،ناقش مع الفصل السمات املميزة لها .ما الذي يجعل
هذه املروحية الورقية أكثر حساسية للهواء عن جميع املروحيات الورقية األخرى؟
كيف ميكن جعلها أكثر حساسية للهواء؟ اختبر املزيد من األفكار؛ إذا كان الوقت
يسمح بذلك.

بتصريح منها .جميع احلقوق محفوظة.
هذا النشاط مقتبس من مختبرات Underwriters Laboratories
ٍ

تعرّف على املزيد من األنشطة على املوقع اإللكتروني:

www.DiscoverE.org

أسئلة
إرشادية

ما هي مادة الشفرات التي
يمكن أن تكون أكثر حساسية
للهواء من الورق؟
اذكروا بعض الطرق البديلة
لتوصيل الشفرات بالجذع؟
وكيف تؤثر على حساسية
المروحية الورقية؟
في الطبيعة ،كيف تُستخدم
أشكال ومواد الشفرات
المختلفة لالستفادة من
الرياح؟

