
 

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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طاقةوال قوىال 4-5 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 الشغل" لوصف  والحركةالطاقة مفاھیم  أستخدمأن أستطیع“.
 م�نعلى الرغم الحركة  فيجسم ما یستمر  كیفأن أصف أستطیع 

.ھدفععن  ھالمؤثرة علی القوةمصدر توقف  .ھدفععن  ھالمؤثرة علی القوةمصدر توقف 

مفردات للتعلُّم
الطاقة
الشغل

alm
an
ah
j.c
om
/om



ال ُبدَّ من وج�ود 
ٍة لتحری�����ك  ق�����وَّ

ارة  الس��������������������یَّ

ھل أس�تخدمت الطاق�ة ف�ي الح�التین؟ .حاول أن تدفع الحائط بعد ذلك أدفع الكرسي
م��ن أی��ن ج��اءت الطاق��ة أی��ن ذھبت؟ھ��ل ب��ذلت ق��وة؟ ھ��ل حرك��ت الق��وة االجس��ام؟  

مامعنى كلمة شغل ؟ متى نقول أنك بذلت شغال عند دفع الحائط أم الكرسي؟

 لتحریكھا لقوةتحتاج األجسام 
.أو إیقاف حركتھا

ارة  الس��������������������یَّ
.)اللعبة(

 ال ُبدَّ من وج�ود
ٍة إلیق������اف  ق������وَّ

ارة  الس��������������������یَّ
.)اللعبة(

 عل��ى جس��مٍ  بق��وةعن��دما ن��ؤثر 
 ، ف����إن ھ����ذا الجس����ملتحریك����ھ

.طاقةیحصل على 

مقدارالطاق��ة المنقول��ة (الش��غل
.)لتحریكھ یسمى إلى الجسم
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المبذول؟ ما مقدارالشغل 

 مق�����دار الش�����غلیتوق�����ف 
 المس���افةالمب���ذول عل���ى

 التي یقطعھ�ا الجس�م بفع�ل
ة .القوَّ

الت��ي المس��افة كلم��ا زادت 

ة الموجودة في قدم الفتى الطاقة إلى  تنقِل القوَّ
ك الكرة .ویتم بذل الشغل الكرة، فتتحرَّ

الت��ي المس��افة كلم��ا زادت 
زاد  یقطعھ����������ا الجس����������م

المب��ذول م��ع  مقدارالش��غل
alm.من الطاقة نقل مزیدٍ 
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ك  ةٌ على جسٍم ولم یتحرَّ إذا أُثرت قوَّ
.ھذا أنَّھ لم ُیبَذل أي شغلمعنى

إذا لم تؤثر على الكرة أي قوة، فإنھا 
.ولن یبذل أي شغل لن تتحرك
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األسئلة
ح1) ك جسٌم من تلقاء نفسھ؟ وضِّ .إجابتكھل یمكن أن یتحرَّ

:عندما تفتح باًبا2)
ة التي تؤثِّر علیھ؟. أ      ما القوَّ
اإلجابة نعم أم ال؟ھل یتم بذل أيِّ شغل؟ اذكر السبب سواء كانت. ب     

ترف�ع كتاًب�ا إل�ى أعل�ى؟ كیف یمكنك زیادة مق�دار الش�غل المب�ذول عن�دما3)
ح إجابتك .وضِّ

ي      التحدِّ
 م��ن أی��ن ت��أتي الطاق��ة الالزم��ة     

 لعب��ة تح��اكي طاحون��ةك لتحری��
الھواء؟
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 21ص  األسئلة

ة لجعلھ الجسم  یحتاج. ال1) .تحركیإلى قوَّ

.الدفع أو السحب -أ2)
.القوة تجعل الباب تتحرك. نعم تم بذل شغل  -ب     

رف�ع  عن�دیزی�د  فمقدار الشغل المب�ذول.  ارفع الكتاب إلى مستوى أعلى3) رف�ع  عن�دیزی�د  فمقدار الشغل المب�ذول.  ارفع الكتاب إلى مستوى أعلى3)
.أكبرالكتاب إلى أعلى لمسافٍة 

التحدي     
الری��اح إل��ى الطاحون��ة الھوائی��ة لت��ؤثر بق��وة تجع��ل م��ن ُتنق��ل الطاق��ة      

.تتحرك الطاحونة
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المفاھیم الخاطئة:
 القوة = الشغلx  المسافة.
 ھل الطاقة والقوة شي واحد!!!!!
ث عن !تحدَّ
لتحریك األجسام؟ من أین نأتي بالطاقة الالزمة

ماذا تعلَّمت؟
تحتاج األجسام لقوة لتحریكھا أو إیقاف حركتھا.
 ًكة طاقة .تمتلك األجسام المتحرِّ
الشغل ھو مقدار الطاقة المنقولة إلى جسم ما لتحریكھ.
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القوى والطاقة 5 - 4تمرین 
.سوف تستذكر في ھذا التمرین ما تعلمتھ حول القوى والطاقة

یستخدم محمود دراجتھ الھوائیة لكي یص�ل 1)
.إلى مدرستھ

اجة؟. أ       ة التي یؤثر بھا على الدرَّ ما القوَّ
اجة؟. ب      ة على الدرَّ ما تأثیر القوَّ
ھل تم بذل أيِّ شغل؟ اذكر السبب سواٌء . ج     

.كانت اإلجابة نعم أم ال.كانت اإلجابة نعم أم ال

ل����ت س����یارة س����الم2) وق����د ح����اول دف����ع  .تعطَّ
ك .السیارة ولكنَّھا لم تتحرَّ

ارة؟. أ       ة التي أثر بھا على السیَّ ما القوَّ
ارة؟ . ب       ھ���ل ت���م ب���ذل أيِّ ش���غل عل���ى الس���یَّ

.اذكر السبب سواء كانت اإلجابة نعم أم ال
لماذا شعر سالم بالتعب؟. ج     
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بأ

ًة في السماء4) .أطلق یوسف طائرًة ورقیَّ

ھ تم بذل شغل أكثر؟ اذكر السبب» ب  «أو » أ  «أي الصورتین 3) ح أنَّ .توضِّ

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

ًة في السماء4) .أطلق یوسف طائرًة ورقیَّ
عل���ى  م���ن أی���ن حص���لت الط���ائرة الورقی���ة. أ     

......................للطیران؟ الطاقة الالزمة
ھب���وب الری���اح  م���اذا س���یحدث إذا توقَّ���ف. ب     

...........................................فجأة؟
ف����ي اعتق����ادك لم����اذا تص����نع الط����ائرات . ج     

م��������������ن م��������������واد خفیف��������������ة  الورقی��������������ة
............................................جًدا؟
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5 - 4تمرین 

اسات -أ1) .دفع الدوَّ
اجة -ب      .تتحرك الدرَّ
تتس��بب الق��وة الت��ي ت��م الت��أثیر بھ��ا عل��ى الدواس��ات ف��ي حرك��ة .نع��م -ج     

.الدراجة
ارة -أ2) .دفع السیَّ

ارة ال تتحرك. ال -ب      .السیَّ ارة ال تتحرك. ال -ب      .السیَّ
ارةألنھ  -ج      .یستخدم طاقًة لیؤثر بقوة على السیَّ
تحرك�ت مس�افة أكبرفھ�و أثرعلیھ�ا بق�وة )ب(ألن الكرة في الصورة).ب(3)

.أكبر
ارة الورقیِّة على طاقة من الریاح -أ4) .تحصل الطیَّ

.ستسقط الطائرة الورقیِّة على األرض -ب     
.لكي تطیر حتى اذا كانت الریاح خفیفة فتحملھا لخفة وزنھا -ج     
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