
 

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 عبد اهللا بن علي العبري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الفرق بٌن الكتلة والوزن  
 

الفرقأن أصف أستطيع   
بين الكتلة والوزن   

 

أستطيع أن أصف الخطأ الشائع في 
استخذام مصطلح الوزن في حياتنا 

 اليومية

 الوزن الكتلة

 هو مقدار قوة جذب األرض للجسم هً مقدار ما ٌحتوٌه الجسم من مادة

تنجذب جمٌع األجسام 
إلى األرض بفعل 
 الجاذبٌة األرضٌة

 نسبة إلى إسحاق نٌوتن (N)قاس بوحدة نٌوتن ٌ (Kg)أو الكٌلو غرام ( g)تقاس بوحدة الغرام 

 ٌستخدم المٌزان الرقمً لقٌاس الكتلة لقٌاس الوزن الزنبركًٌستخدم المٌزان 

 

 

كتلة زاد وزنهالكلما زادت   

 

        
تعادل 1Kg  الكتلة التي مقذارها   

 على األرض 10Nقوة 
 

 الوزن(          Kg)الكتلة 
×10  

10÷  

 اختبر معلوماتك

عشرة اضعاف  ٌٌلغ بالنٌوتنوزن الجسم 
 كتلة الجسم تقرٌبا  بالكٌلوجرام
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 القوة
 تعرٌفها

الدفع أو السحب بغرض محاولة تغٌٌر 
 موضع الجسم  أو شكله

تغٌر حركة الجسم من  خالل  
 إٌقافها أو تسرٌعها أو إبطائها

 تأثٌر القوى على األجسام

تغٌر شكل 
 الجسم

تغٌر اتجاه حركة 
 الجسم

توجد محصلة 
 قوى

القوى غٌر 
 المتوازنة 

القوى 
 المتوازنة 

تكون القوتان المؤثرتان فً 
 جسم متعاكستٌن فً االتجاه

 لها نفس المقدار
غٌر متساوٌة 
 فً المقدار

الجسم ٌتحرك فً   الجسم ال ٌتحرك
 اتجاه القوة األكبر

ال توجد 
 محصلة قوى

 فً الشكلٌن المقابلٌن
 هل القوى متوازنة 
 أم غٌر متوازنة؟

 حٌثثث  القووووى غٌووور متوازنوووة 
التثثً تثثبهر برثثا كثثرة القثثوة ن أ

علثثى النافثثذة تفثثوق القثثوة  القثث م
ا علٌرثثالتثثً تثثبهر برثثا النافثثذة 
  مما أ ى إلى كسر النافذة

 مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً
الصف السادس
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 الشغل

 
 المنقولة إلى جسم ما لتحرٌكه الطاقةمق ار 

 

ٌتوقف مق ار الشغل 
 المبذول على

 المسافة التً ٌقطعها الجسم القوة المؤثرة على الجسم

هل هناك حاجة 
 للطاقة لبذل شغل

تسهم الطاقة فً بذل الشغل ألن الطاقة الزمة للتأثٌر بقوة تسبب 
شغلحركة الجسم ، ولكن لٌست كل طاقة تؤدي إلى   

 

لقد استخدمت طاقتً 
واشعر بالتعب ومع هذا 

 فالسٌارة ال تتحرك

.ألن السيارة لم تتحرك. ال  

 
هً التً تجعل األشٌاء تتحرك 

 عن  الحصول علٌرا
 

 هل ٌبذل الطفل فً الصورة المقابلة شغل؟

ألن القوة الموجو ة -ٌبذل شغل 
فً ق م الول  تقوم بنقل الطاقة 

أو . إلى الكرة فتتحرك الكرة
 أي تفسٌر بنفس المعنى

ألن -ال ٌبذل شغل
 .الكرة ال تتحرك

 اختبر معلوماتك

 تعرٌفرا

 اضف لمعلوماتك
المسافة× القوة= الشغل   

عبدهللا بن علً العبري/ فكرة وإعداد أ  مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً الصف السادس 
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 االحتكاك

قوة تحاول إٌقاف األشٌاء المنزلقة  عند 
تحرك سطحٌن متالصقٌن باتجاهٌن 

 متعاكسٌن

ٌساعد األجسام فً الثبات على 
 األسطح

ٌعمل على رفع  رجة حرارة 
 األجسام وتآكلرا

 سلبٌاته فائدته تعرٌفه

مقاومة الهواء أو مقاومة 
 المائع

 أمثلة علٌه

قوة ٌسببرا  فع الرواء بعكس 
 اتجاه حركة األجسام المتحركة

من العوامل 
 المؤثرة علٌه

 


 

 اختبر معلوماتك

عبدهللا بن علً العبري/ فكرة وإعداد أ  مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً الصف السادس 
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 الموا  من حٌ  قابلٌترا للتوصٌل
 الكرربائً

   للكررباء موا  موصلة

هً المواد التً تسمح بمرور 
 الكهرباء من خاللها

عبدهللا بن علً العبري/ فكرة وإعداد أ السادسالصف    مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً 

 للكهرباء مواد عازلة

هً المواد التً  ال تسمح بمرور 
 الكهرباء من خاللها

 تعرٌفها

 أمثلة

 الح ٌ  النحاس

 تعرٌفها

 أمثلة

 البالستك الزجاج

مص ر للكررباء ٌتكون 
 من أكهر من خلٌة

 ماء نقً

ال ٌوصل 
 الكررباء

 ماء به  أمالح

ٌوصل 
 الكررباء

    

 أستطٌع أن أسمً ما ة واح ة 
 موصلة للكررباء

أستطٌع أن أسمً هال   موا  عازلة 
 للكررباء على األقل

 
 ما المواد الموصلة للكهرباء؟

 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 القابس

 جراز لتوصٌل سلك كرربائً بمص ر كررباء

استخ ام المع ن فً صناعة المسامٌر 
 المع نٌة الموجو ة فً القابس

تسمح للكررباء بالمرور من 
المقبس الج اري عبر القابس لتصل 

.إلى الجراز  

 المسامٌر

عندما نتعامل مع القابس ال نلمس سوى 
ألنه .الغطاء المصنوع من البالستٌك؛ 

 عازل جٌد للكهرباء

تساعدنا معرفة موصالت الكهرباء وعوازلها  استخدام التوصٌالت الكهربائٌة بأمان
.فً استخدام الكهرباء بأمان    

 تنبأ بما ٌمكن أن ٌحدث لألشخاص فً الصورة اآلتٌة

........................................................................
...................................................................... 

ال تسحب القابس بالطرٌقة التً تظهر فً 
الصورة المقابلة، فهذا ٌؤدي إلى تلف 
 العازل وبالتالً تصبح األسالك مكشوفة

افصل التٌار قبل أن تسحب القابس إلى 
الخارج، وبعد ذلك أمسك القابس إلخراجه 

.من المقبس  

ال تضع أبً ا سلكا كرربائٌا تحت سجا ة، 
فإن المشً على السجا  ٌب ي إلى تآكل 

البالستٌك العازل من حول األسالك 
.النحاسٌة  من طرق حماٌة األسالك الكهربائٌة من التلف 

 هذه الطرٌقة للحفاظ على األسالك

عبدهللا بن علً العبري/ فكرة وإعداد أ السادسالصف    

 مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً

 موضوع ال رس اختٌار الموا  المناسبة لألجرزة الكرربائٌة
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 شدة التٌار الكهربائً

الذي تت فق به الشحنات الكرربائً هً المع ل شدة التٌار مفهوم   

التً تسري عبر نقطة بعدد الشحنات التٌار الكرربائً  ٌتم قٌاس ش ة
ثانٌة واحدةفً  ائرة كرربائٌة خالل   

أو أمٌتر (ملتٌمٌتر)مقٌاس متع    القٌاس أداة   

 وحدة القٌاس (A ) األمبٌر

تتكون العدٌد من األجسام من خلٌط من معادن مختلفة 
 تسمى السبائك

1 2 

مخلوط من الح ٌ  والنٌكل 
 والكروم

 الصلب المقاوم للصدأ

 النحاس األصفر مخلوط من النحاس والقص ٌر

 
 أمثلة

 

 
جمٌع المعا ن 

موصلة للكررباء 
ولكن ب رجات 

 متفاوتة

 

 المعادن والسبائك

 الذهب موصل جٌد جدا للكهرباء، 
 فلماذا ال ٌتم استخدام األسالك

الذهبٌة فً الدوائر الكهربائٌة؟   

ألن الذهب ٌا صدٌقً  غالً 
ٌستخدم غالبا فً ) الثمن

(بعض توصٌالت الحاسوب  

 

ٌمكن معرفة أفضل المعادن فً توصٌل الكهرباء 
 من خالل قراءة االمٌتر بوحدة األمبٌر

 المعدن الذي له أعلى شدة التٌار

 األفضل فً توصٌل الكهرباء

 تم اختبار بعض المعا ن للتعرف على م ى ق رترا على توصٌل 
 الكررباء وتم تمهٌل النتائج باستخ ام األعم ة

ما افضل المعادن توصٌال للكهرباء ؟ -1  

أٌهما أكثر توصٌال للكهرباء الفضة أم الفوالذ؟ -2  

ما المعدن الذي ال تنصح باستخدامه فً المنازل مع توضٌح إجابتك؟ -3  

عبدهللا بن علً العبري/ فكرة وإعداد أ السادسالصف    مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً 
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 ال وائر الكرربائٌة

 تغٌٌر مكونات ال وائر الكرربائٌة مكونات ال وائر الكرربائٌة ورموزها

 
إزالة المصابٌح من 
ال ائرة الكرربائٌة أو 

 إضافترا إلٌرا

إضافة الخالٌا إلى 
ال ائرة الكرربائٌة أو 

 إزالترا منرا

تغًٌرا فً درجة سطوع المصابٌح 
 زٌادًة أو نقصاًنا

 ٌسبِّب 

 إضافة مكونات مختلفة  إلى ال ائرة الكرربائٌة

 قوى مختلفة من الكررباء

 تحتاج  إلى

 تقاس قوة الكررباء     بوح ة 

 (V)فولت 

الجهد الكهربائً هً قوة الكهرباء التً 
.ٌحتاجها مكون لٌعمل  

تغٌٌر طول أو سمك سلك فً دائرة كهربائٌة ٌؤدى 
 إلى تغٌٌر شدة التٌار الكهربائً

 مقاومة السلك السمٌك أقل والتٌار ٌكون أكبر

كلما زا  طول السلك زا ت المقاومة وانخفض ت فق 
 سرٌان التٌار الكرربائً

 صورة لدائرة كهربائٌة ٌتم فٌها استخدام الرموز
 .لتمثٌل المكونات      

 مخطط الدائرة الكهربائٌة

 دائرة متصلة على التوالً

 دائرة تسري خاللها الكهرباء فً مسار واحد

1 2 3 

4 

 اختبر معلوماتك

السادسالصف  عبدهللا بن علً العبري/ فكرة وإعداد األستاذ مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً   

 فسر إجابتك؟
..................................... 
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؟كٌف اخترع العلماء البطارٌات  

 عمود فولتا بطارٌة بغداد

ال على مقبرة قدٌمة أثناء إنشاء  عثر العمَّ
 سكة حدٌدة بالقرب من بغداد

ف علماء اآلهار على أشٌاء فً المقبرة  تعرَّ
من بٌنرا جرة من الفخار بها قضٌب من  
الحدٌد ٌخرج من منتصفها ومحاط بأنبوب 

 مصنوع من النحاس. 

.  صنع العلماء نسًخا من تلك البقاٌا األهرٌة
بمحمض الخل أنتج   عن ما مألوا األنبوب 

فولت من الكررباء بٌن ( 2إلى 1.5)بٌن ما 
 الح ٌ  والنحاس

جلفانًاكتشاف   

 اكتشف التٌار الكهربائً

علق رجل ضف ع على مشابك من النحاس 
 وقضٌب حدٌد والحظ أن عضالت الق م ارتعشت.

أصاب عن ما قال إن ارتعاش العضالت  سببه 
 التٌار الكهربائً

 لكنه اعتق  أن التٌار أتى من أعصاب ق م الضف ع
«كررباء الحٌوان» أطلق علٌه   

عدة مرات بمواد  جلفانًكرر فولتا تجارب 
 مختلفة

توصل إلى أن النحاس والحدٌد هما اللذان انتجا 
 الكهرباء ولٌس ق م الضف ع

احتوت قدم الضفدع على سائل الذي أوصل 
التٌار الكرربائً لذلك ارتعشت ق م الضف ع ألن 

 الكهرباء كانت تسري من خاللها

بع  تجارب ع ٌ ة طور نوع من البطارٌات 
 أسماها )عمود فولتا(

 
 

من ٌتكون   
 النحاسعمو  من الخارصٌن وأقراص من •
بٌن كل قرص وآخر كانت هناك قطعة من الورق المقوى •

 .مشبعة بالماء المالح
كان بوسع السلك الذي ٌصل قرص الخارصٌن السفلً •

بقرص النحاس العلوي أن ٌنتج تٌارا مستمرا من 
 .الشرارات

 40أو  30)بنى  فولتا بع  ذلك أعم ة مختلفة باستخ ام  
قرصا وقاس التفاعل مع أع ا  مختلفة من (60أو 

 األقراص 

اكتشف أن الصدمة الكهربائٌة ازدادت كثافة مع زٌادة 
 عدد  األقراص التً  استخ مرا فً العمو 

تحتوي البطارٌات على مواد كٌمٌائٌة تتفاعل مع بعضرا 
البعض وٌوفر هذا التفاعل الطاقة الالزمة ل فع الكررباء عبر 

 مدرسة اإلمام سعٌد بن عبدهللا للتعلٌم األساسً ال ائرة الكرربائٌة
الصف السادس
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