
تصميم وبناء قارٍب من رقائق األلومنيوم ميكنه االحتفاظ 
بأكبر قدرٍ ممكن من البنسات قبل الغرق أو االنقالب.

حتدي التصميم

املواد املستخدمة

املستلزمات واملعدات:

سلة بالستيكية مسطحة  ☐
مياه  ☐

مناشف  ☐
☐  بنسات )عدة مئات( أو أوزان أخرى
☐  اختياري: صور ألنواع متعددة من 

القوارب

املواد القابلة لالستهالك:

رقائق األلومنيوم  ☐

اطرح األسئلة للتعرّف على أفكار املشاركني حول سبب غرق األجسام أو طفوها: 

■  فكِّر في زوارق مختلفة سبق لك رؤيتها. ما األمور املشتركة بينها؟ وما هي 
أوجه االختالف؟ )أشكال أو مواد متشابهة، وسائل مختلفة للتسيير، إلى آخر 

ذلك( 

■  ما السبب الذي يجعل القارب يطفو؟ )القوارب تزن أقل من املياه التي تدفعها 
إلى اجلانب(.

■  ما هي الوسيلة املشتركة لشحن األشياء عبر احمليط؟ )سفينة شحن أو 
ناقلة.( تسافر بعض سفن الشحن بحمولة من احلاويات أكبر من السفينة 

ذاتها - ما السبب وراء عدم غرقها من وجهة نظرك؟ )التصميم املسطح 

واألجوف يبقيها طافية.(

اقطع رقائق األلومنيوم إلى مربعات متماثلة، وميكن ملربعات األلومنيوم أن تشغل 

أي مساحة بدًءا من 4 × 4 بوصة إلى 12 × 12بوصة. يجب الوضع في االعتبار أن 

املربعات الكبيرة ستصنع قوارب كبيرة، ومن ثّم تتطلب املزيد من البنسات حتى 

تغرق. امأل سلة من البالستيك باملياه وبارتفاع بضع بوصات، واحرص على وجود 

مناشف لتجفيف يديك أو تنظيف البقع.

االستعداد للبدء

مقدمة

اطرح على املشاركني أسئلة أكثر تركيزًا حول مسألة الطفو. ماذا يحدث لكوب ممتلئ من املاء عند إضافة حفنة من مكعبات الثلج 

له؟ ماذا يحدث لسفينة عند إضافة املزيد واملزيد من الوزن لها؟ 

اعرض حتدي التصميم. 

امنح كل شخص أو فريق مربًعا من رقائق األلومنيوم.

امنح املشاركني الوقت الكافي لبناء قواربهم؛ علًما بأنه يجب عليهم اختبارها للتأكد من قدرتها على الطفو قبل إضافة الوزن.

التعليمات

٢٣ فبراير ٢٠١٧

يوم الفتاة

قوارب رقائق 
األلومنيوم
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التعليمات )تابع(

إضافات النشاط

اطلب منهم البدء بإضافة وزن إلى القارب، مع التأكد من توزيع الوزن بالتساوي.

■  ينبغي وضع البنسات واحًدا تلو اآلخر في القارب. وميكن للمشاركني تتبع 
العدد أو االستمرار باملتابعة.

اطلب منهم االستمرار في إضافة الوزن حتى يغرق القارب.   ■
قم بإبداء املالحظات طوال الوقت، هل يتغير شكل القارب أو بدأ املاء في   ■

التسرب إليه أو حدث ميٌل في القارب من اجتاه واحد؟

تلميح حول استكشاف األخطاء وإصالحها: إذا لم يبق القارب اخلاص بك في وضع 

مستقيم، فكِّر في تصميم أوسع مع قاع أكثر تسطًحا.

قم بإعادة تصميم القارب وإجراء االختبار مرة أخرى.

احسب وزن املاء املُزاح فقط قبل الغرق. أضف وزن القارب اجلاف املصنوع من رقائق 

األلومنيوم زائد وزن البنسات؛ علًما بأن السنت األمريكي القياسي يزن حوالي 

2.5جرام. هل كان ذلك أكثر أم أقل من الوزن الذي كنت تعتقد أنه ميكن للقارب 

االحتفاظ به؟

استخدم مواد أخرى لبناء القارب، مثل الطني أو الورق.

بعد اختبار القارب في املياه، جرِّب وضعه في سائل آخر. هل يحتفظ القارب بنفس 

القدر من الوزن عند الطفو على املاء املالح؟ ماذا عن الزيوت النباتية؟

يقوم املشاركون بوضع البنسات في قواربهم واحًدا تلو اآلخر، مع التأكد 
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.Superheroes

أسئلة إرشادية

■  كم عدد البنسات التي كان بإمكان 
القارب اخلاص بك االحتفاظ بها؟ 

هل تشكل كيفية أو مكان وضع 

البنسات في القارب أي فارٍق؟

■  بعد اختبار القارب، هل قمت 
بإجراء أي تغييرات على شكل 

القارب اخلاص بك؟ ملاذا أو لمَّ ال؟ 

ما األشكال التي تبدو أنها مالئمة 

أكثر؟

■  بعد منح املزيد من الوقت، ما هي 
التغييرات التي ميكن القيام بها 

بحيث يحتفظ القارب اخلاص بك 

باملزيد من البنسات؟

■  كيف يؤثر شكل القارب على 
عملية الطفو؟

■  ملاذا تطفو البنسات عند وضعها 
في القارب بينما تغرق عند وضعها 

مباشرة في املاء؟

النشاط من إعداد "مركز ليبرتي للعلوم" )Liberty Science Center(. جميع احلقوق 

محفوظة.

قام مركز كارنيجي للعلوم بتعديل احملتوى اإلضافي لصالح 
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