
 

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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 القوى المتوازنة والقوى غیر المتوازنة 4-3

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 على جسم ماتؤثران قوتینأن أصف أستطیع.
 والقوى غیر المتوازنةالمتوازنة القوىأستطیع أن أصف معنى.

مفردات للتعلُّم
متوازنتان
 متوازنتینغیر
محصلة
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  إذا قام فریقین بمسابقة شد الحبل وكان الحبل ثاب�ت ال یتح�رك ف�أن
.ھناك قوتان متعاكستان ومتساویتان لذلك لم یتحرك الحبل
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 3-4نشاط   

أيُّ القوتین أكبر؟
:ستحتاج إلى

ساعةٍ •   كتاٍب ثقیٍل • 

.ابسط ذراعك وارفع الكتاب إلى أعلى
ك الكتاب؟ ھل یتحرَّ

ماذا سیحدث إذا رفعت الكتاب لمدة دقیقتین؟
األسئلة

ة التي تؤثِّر على الكتاب؟ ما القوَّ ة التي تؤثِّر على الكتاب؟. أ1) ما القوَّ
ة التي تؤثِّر على ذراعك؟. ب      ما القوَّ
األمرھ�ل  عند رفع الكتاب ف�ي ب�ادئ. ج      

تین أكب�ر م�ن كانت األخ�رى؟  إحدى الق�وَّ
لماذا؟

بعد رفع الكتاب لمدة دقیقتین، ھل كانت2)
تین أكبر من األخرى؟ لماذا؟      إحدى القوَّ
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 15ص  األسئلة

ة  -أ1) .ذراع الذي یرفع الكتاب إلى أعلىالقوَّ
ة الجاذبیة األرضیة -ب      .وزن الكتاب، الناتج عن قوَّ
.القوتان بنفس المقدار ألن الكتاب ال یتحرك والذراع ال یتحرك -ج     

ألنھ یسحب الذراع الى أسفل واص�بح إرتف�اع الكت�اب . وزن الكتاب أكبر2) ألنھ یسحب الذراع الى أسفل واص�بح إرتف�اع الكت�اب . وزن الكتاب أكبر2)
.أقل
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رأن .يثنائٍّ تعمل في شكٍل  القوى تذكَّ

ترف��ع كتاًب��ا إل��ى أعل��ى تس��تخدم عن��دما 
ًة ألعلى  .مرفوًعا لتبقیھقوَّ

 س�����ببھابق�����وة ألس�����فلیؤثرالكت�����اب ، 
الجاذبیة األرضیة التي تسحب الكت�اب الجاذبیة األرضیة التي تسحب الكت�اب 

.إلى أسفل

 متس��اویتان ف��ي المق��دارولكنالقوت��ان 
ال ، وبالت��الي متعاكس��ین ف��ي اتج��اھین

ك وفي ھذه الحالة، نق�ول .الجسم یتحرَّ
تین  .متوازنتانإنَّ القوَّ
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 مق��دار عن��دما یتع��ب ذراع��ك یق��ل 
ة ألعل��ى عن��دھا ی��ؤثر الكت��اب  الق��وَّ
ة الت��ي أكب��ر بق��وة ی��ؤثر  م��ن الق��وَّ

.بھا ذراعك

ةٌ ع��ن األخ��رى  ف��ي ح��ال زادت ق��وَّ
ك ة الجس���م ف���ي اتج���اه یتح���رَّ ك الق���وَّ ة الجس���م ف���ي اتج���اه یتح���رَّ  الق���وَّ

ت�����������ان تك�����������ونف األكب�����������ر  القوَّ
.غیرمتوازنتین

 ن���ان ف���ي الس���ھمان یوض���ح  المبیَّ
تین الصورة  فكلم�ا ك�ان مق�دارالقوَّ

ة أكبر السھم أطول .كانت القوَّ
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 تان .قوى محصلة نقول إنَّھ توجد غیرمتوازنتینعندما تكون القوَّ
تان .قوىمحصلة توجد  النقول إنَّھ  متوازنتین عندما تكون القوَّ

تان متوازنتان؟ ھل. على اآلخر حتى اآلن لم یتغلَّب أيٌّ من الفریقین القوَّ
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ث عن !تحدَّ
ك��رة جول��ف علی��ھ، بینم��ا ال  لم��اذا ینكس��ر زج��اج الناف��ذة عن��د رم��ي

تنس الطاولة أن تفعل ذلك؟ یمكن لكرة

ماذا تعلَّمت؟
عن��دما تك��ون القوت��ان المتعاكس��تان المؤثرت��ان عل��ى الجس��م ب��نفس 

.المقدار فإننا نقول إن القوتین متوازنتان
الجس��م  عن��دما تك��ون إح��دى الق��وتین المتعاكس��تین الم��ؤثرتین عل��ى

.أكبر من القوة المقابلة لھا نقول إن القوتین غیرمتوازنتین
ت�ان المتقابلت�ان مت�وازنتین فإن�ھ توج�د محص�لة  عندما ال تكون القوَّ

.قوى
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القوى المتوازنة والقوى غیر المتوازنة 3-4تمرین 
.ستتعرف في ھذا التمرین على القوى المتوازنة والقوى غیر المتوازنة

.معلومة صحیحةً  الكلمات الصحیحة لتصبح كلُّ  انظرإلى الرسم وَضع خًطا أسفل
.)سحب/دفعٍ (الموضحةھي قوى القوى1)
.)متعاكسة/متوازیة(ىقو القوى الموضحةھي2)
.)غیر متساویةٍ /متساویةٌ (القوى3)
.مع بعضھا)غیر متوازنةٍ /متوازنةٌ (القوى4)
.)الیسار/الیمین(األكبرباتجاه القوى تسحب5)
.)الیسار/الیمین(األصغرباتجاه القوى تسحب6) .)الیسار/الیمین(األصغرباتجاه القوى تسحب6)
.)الیسار/الیمین(الحركة نحو تتجھ7)

ًطا یوضح القوى الموجودة في الصورة أعاله8) .ارُسم مخطَّ alm
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 3 - 4تمرین 
.  سحبالقوى الموضحة قوى 1)
. متعاكسةالقوى الموضحة ھي قوى 2)
. غیر متساویةالقوى 3)
. غیر متوازنة مع بعضھاالقوى 4)
. الیمینتسحب القوى األكبر باتجاه 5)
. الیسارتسحب القوى األصغر باتجاه 6) . الیسارتسحب القوى األصغر باتجاه 6)
.  الیمینتتجھ الحركة نحو 7)
(8 
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   تحدید القوى المتوازنة وغیر المتوازنة 3-4ورقة عمل 

تان تؤثران على الفتى .ھناك قوَّ
ة 1) _______________؟)أ ( ما القوَّ
ة 2) _______________؟)ب(ما القوَّ

تان متوازنتان أم غیر3) متوازنتین؟ ھل القوَّ
     ________________________
     ________________________     ________________________

ة 4) ة  )أ  (ماذا قد یحدث إذا كانت القوَّ ؟)ب(أكبر من القوَّ

ة 5) ة ) ب(ماذا قد یحدث إذا كانت القوَّ ؟ )أ  (أكبر من القوَّ

__________________________________________

__________________________________________
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.یجلس أب وإبنھ على لعبة المیزان6) 
ة التي تجذب األب إلى األرض؟.أ       ما القوَّ

ھل یتأثراالبن بنفس قوة الجذب التي .ب     
أثرت على األب؟

_____________________

_____________________

ك��م یبل��غ وزنھم��ا kg (40(وتبل��غ كتل��ة االب��ن )kg 80(تبل��غ كتل��ة األب . ج      ك��م یبل��غ وزنھم��ا kg (40(وتبل��غ كتل��ة االب��ن )kg 80(تبل��غ كتل��ة األب . ج     
)؟)N( بوحدة النیوتن

تین المؤثرتین على األب واالبن. د       .ارسم أسھم قوى إلظھار مقدار القوَّ
.اشرح سبب عدم عمل لعبة المیزان كما نالحظ في الصورة أعاله. ه     

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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 3- 4ورقة عمل 
   
.الوزن/الجاذبیة األرضیة1)
.القوة األعلى من األرض2)
.متوازنتان3)
.سیغوص الفتى إلى داخل األرض4)
.سُیدفع االبن إلى األعلى بعیًدا عن األرض5)
.الجاذبیة األرضیة -أ6) .الجاذبیة األرضیة -أ6)

.نعم - ب     
.400N: األبن ،  800N: األب  -ج     
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-د    

ة  إلبناینتج  نة ومتواز ألن القوى غیر -ه      األبألسفل ٌأقل من قوة قوَّ
.لذلك یكون األبن في األعلى واألب في األسفل
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