
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مريم النوفلي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 العوامل التي يعتمد علها مقدار الشغل المبذول 

 مقدار القوة المبذولة    المسافة التي يقطعها الجسم 

كلما زادت المسافة التي يقطعها الجسم زاد مقدار 
 الشغل المبذول .

 مع نقل المزيد من الطاقة 

كلما زاد مقدار القوة المبذولة لتحريك 
 ل .الجسم زاد مقدار الشغل المبذو

 المسافة 

 الشغل

  القوة 

 الشغل

 هذا يعني أن : .الشغل / هو مقدار الطاقة المنقولة إلى الجسم لتحريكه 

الطاقة الزمة للتأثير بقوة 
 تسبب حركة الجسم .

اذا نحتاج إلى استخدام الطاقة 
إلنتاج قوة تجعل االجسام 

  .تتحرك

 متى نستطيع القول أن الجسم بذل شغال ؟؟

تأثير بقوة تم ال اذا
  ولم يتحركعلى جسم 

ا أنه لم يتم  ذمعنى ه
 ل شغلذب

تأثير بقوة على تم ال اذا
وتحرك  الجسم جسم 

ل ذا أنه تم بذمعنى ه
شغل

 أمثلة للتوضيح :
شخص يطرق  الباب << يتم بذل طاقة وقوة لكن ال يتم بذل  -1

 شغل ألن الباب ال يتحرك عند الطرق .

الباب << يتم بذل طاقة وقوة ويتم بذل شغل ألن شخص يفتح  -2
 الباب يتحرك تحت تأثير القوة .

شخص يدق مسمارا في الخشب << يتم بذل طاقة ويتم بذل  -3
 ر القوة  ثيقوة ويتم بذل شغل ألن المسمار يتحرك تحت تأ

من أين تأتي الطاقة الالزمة لتحريك لعبة 
 تحاكي طاحونة الهواء ؟؟

تي بالطاقة الالزمة لتحريك من أين نأ
 االجسام  ؟؟

االجسام المتحركة تمتلك طاقة والرياح عبارة عن 
هواء متحرك مما يعني أن الرياح تؤثر بقوة تجعل 

 مراوح الطاحونة تتحرك.

تأتي الطاقة من عضالت الجسم وتنتقل لألجسام حين 
 نؤثر بقوة عليها لجعلها تتحرك .

 اعداد أ / مريم النوفلي 
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