
 

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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والوزنالكتلة  4-1 

بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 الكتلة والوزنبین الفرقأن أصف أستطیع.
 مص�طلح ال�وزن ف�ي اس�تخدام ف�يأستطیع أن أص�ف الخط�أ الش�ائع

.الیومیة حیاتنا .الیومیة حیاتنا
 والكتلة وأستخدمھاالوزن  وحداتأستطیع أن أسمي.
مفردات للتعلُّم
 الُكتلة
الوزن  
 نیوتن)N(

قوة الجاذبیة األرضیة
 كیلوغرام)(kg

alm
an
ah
j.c
om
/om



ما الفرق بین الُكتلة والوزن؟

 ھل ما ذكره الفتى الموضح ف�ي الص�ورة
صحیٌح أم غیر صحیح؟

من مادة ھي مقدارما في الجسم(الُكتلة(
 

مثل ُتقاس الُكتلة بوحدات: مثل ُتقاس الُكتلة بوحدات: 
الغرام( g ) والكیلوغرام(kg).
35في الصورة   ُكتلة الفتى الموضح)( kg ،وزنھ؟ولكن كم یبلُغ

 التفكی��ر  ول�تفھم مفھ��وم ال��وزن، علی��ك. مختلف��انش��یئان الُكتل�ة وال��وزن
ة الجاذبیة األرضیةفي  . قوَّ

كتاٌب من یدك؟ ماذا یحدث عندما یسقُط
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ُیق����اس ال����وزن باس����تخدام وح����دة 
 ب�ذلك وقد ُسمیت(N)نیوتنُتسمى 

 نس�����بة إل�����ى الع�����الم اإلنجلی�����زي
ع���ام 400،قب���ل )إس���حاق نی���وتن(

 وكلم�ا زادت .الجاذبی�ة األرض�یةتنجذب جمیع األجسام إلى األرض بفعل
ة جذبھ نحو األرض .ُكتلة الجسم، زادت قوَّ

ي زیادة كتلة. )ھو مقدار قوة جذب األرض للجسم( الوزن  وبالتالي تؤدِّ
.إلى زیادة الوزنالجسم

من الریش أم  10g:ُكتلتھ أكبر أيُّ الجسمین
     10g الرمل؟من

.الُكتلةلقیاس الرقميُیستخدم المیزان 

ع���ام 400،قب���ل )إس���حاق نی���وتن(
ل����ھ الس����بق ف����ي ش����رح مفھ����وم و

.القوى

ال��������وزنو الُكتل��������ة مفھ��������ومي 
ك�لٌّ منھم�ا  ُیق�اس ل�ذلك مختلف�ان
.مختلفة بطریقةٍ 

almقیاس الُكتلة والوزن
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 1-4نشاط   

.قیاس الُكتلة والوزن

:ستحتاج إلى
األجسام كیٍس بالستیكيٍّ لحمل• أجساٍم لھا كتٌل مختلفة• 
میزاٍن زنبركيٍّ •   میزان لقیاس الُكتلة• 

 اس��تخدام می��زان لقی��اس الكت��ل لتس��جیل م��ا تحص��ل علی��ھ م��ن قیاس��ات نتیج��ة لاعم��ل ج��دو-
.الزنبركي المیزان استخدام والقیاسات الناتجة عن

الظ�اھرة  سّجل في الجدول الوحدات المستخدمة لقیاس الق�راءات -
 الظ��اھرة عل��ى عل��ى المی��زان المس��تخدم لقی��اس الُكتل��ة، والق��راءات

.المیزان الزنبركي لقیاس الوزن
.َضع كلَّ جسم على حدة على میزان لقیاس الكتلة -

.لقیاس الوزن نستخدم المیزان الزنبركي

.َضع كلَّ جسم على حدة على میزان لقیاس الكتلة -
.سّجل القیاسات التي حصلت علیھا في الجدول -
.باٍب أوأمسكھ بیدك مقبضب الزنبركي المیزان علِّق-
.البالستیكي علق كلَّ جسٍم على حدة في الكیس -
.ضع الكیس على المیزان الزنبركي -
.في الجدول سّجل القیاسات التي حصلت علیھا -

ةاألسئل
میزان قیاس الكتل�ة وتل�ك الت�ي ظھ�رت قارن بین القراءات التي حصلت علیھا من1)

ما النمط الذي تالحظھ؟. المیزان الزنبركيعلى
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 13األسئلة ص 

.قراءات المیزان الزنبركي عن میزان قیاس الكتل تختلف1)
أضعاف القراءة عل�ى  10القراءات على المیزان الزنبركي تبلغ (النمط      

).میزان قیاس الكتل
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.یسیر خارج المركبةرائد فضاء

المفاھیم الخاطئة :
35وزن أحم�د : صحح العبارة التالیة 

).kg(كیلوغرام 
ث عن !تحدَّ
اد الفضاء؟ الفضاء في لماذا یسبح روَّ

ماذا تعلَّمت؟ ماذا تعلَّمت؟
الُكتلة ھي مقدار ما في الجسم من مادة.
الوزن ھو مقدار قوة جذب األرض للجسم.
 ي كیل�وغرام ھ�وحدة قیاس الُكتل�ھ)kg (ال�وزن ھ�ي  ووح�دة قی�اس

).N(نیوتن 
 1الُكتلة التي مقدارھاkg  ة .على األرض 10Nتعادل قوَّ
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الُكتلة والوزن 1-4 تمرین
د في ھذا التمرین :ستحدِّ

._____________________ما األداة الُمستخَدمة لقیاس الُكتلة؟. أ1)
.___________________________ ما وحدة قیاس الُكتلة؟. ب

.____________________ ما األداة الُمستخَدمة لقیاس الوزن؟. أ2)
.___________________________ما وحدة قیاس الوزن؟. ب     

أكم�ل ج�دول . قاس طالب الص�ف الس�ادس الُكتل�ة وال�وزن لع�دد م�ن األش�یاء3)
ر أن تكتب الوحدات القیاسیة الصحیحة لكلِّ قیاسٍ . بھما النتائج الخاص .تذكَّ ر أن تكتب الوحدات القیاسیة الصحیحة لكلِّ قیاسٍ . بھما النتائج الخاص .تذكَّ

الوزنالكتلةالشيء
1طوبة

25رزمة كتب

52قطع صغیرة

400كیس إسمنت
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ق���اس ط���الب الص���ف الس���ادس أوزان أجس���اٍم مختلف���ٍة باس���تخدام می���زاٍن . أ4)
.على المیزان الزنبركيِّ أدناه وسجلھا اقرأ القیاسات. زنبركيٍّ 

.___.ابدأ بالجسم األقل وزًنا. اكتب قائمًة باألجسام حسب ترتیب وزنھا. ب     
فھ�ل س�یعطي ھ�ذا اإلج�راء ق�راءة  إذا سحبت جسًما معلًَّقا في میزاٍن زنبركيٍّ 5)

._________.ال اإلجابنعم أم دقیقة لوزن الجسم؟اذكرالسبب سواٌءكانت

alm
an
ah
j.c
om
/om



1- 4تمرین 

.میزان قیاس الكتل -أ1)
).kg( كیلوغرام - ب     

.میزان زنبركي -أ2)
).N( نیوتن - ب     

)N(الوزن )kg(الكتلة الشيء  3) )N(الوزن )kg(الكتلة الشيء
110طوبة

2.525رزمة كتب

52520قطع صغیرة

40400كیس إسمنت
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. 10N     20N       30N      40N    -أ4)

.الرابع، الثالث، الثاني، األول -ب     

الن��ك س��تزید الق��وة ف��ي المی��زان الزنبرك��ي وس��تكون النتیج��ة غی��ر . ال5)
.دقیقةالنك أضفت قوة الشد الى قوة الوزن.دقیقةالنك أضفت قوة الشد الى قوة الوزن
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؟ ضیةراألنیوتن الجاذبیة شرح كیف  1-4ورقة عمل 
ةراق .الجاذبیة األرضیة وشرحھاأ كیف قادت مالحظات إسحاق نیوتن إلى فھم قوَّ

 كان إس�حاق نی�وتن یجل�س أس�فل ش�جرة تفَّ�اح ح�ین الح�ظ
 دفعھ ھذا إلى البدء في التفكی�ر. األرضسقوط تفَّاحة على

 جاءت�ھ. في سبب س�قوط األجس�ام بش�كٍل مس�تمٍرإلى أس�فل
ة جذبت األجس�ام نح�واألرض،  فكرة أنھ ال بد من وجود قوَّ

ة اس��م الجاذبی��ة األرض��یة وق��د  .وق��د أطل��ق عل��ى ھ��ذه الق��وَّ
 .أمع���ن نی���وتن التفكی���ر ف���ي الجاذبی���ة األرض���یة والتفَّاح���ة .أمع���ن نی���وتن التفكی���ر ف���ي الجاذبی���ة األرض���یة والتفَّاح���ة
��رت ف��ي التفَّاح��ة ة الت��ي أثَّ  وتس�اءل م��ا إذا كان��ت نف��س الق��وَّ

 ث�م تس�اءل ل�و كان�ت ذات ت�أثیر عل�ى. تأثیٍرعلى القمر ذات
القمرفلماذا سقطت التّفاحة على األرض ولم یسقط القمر؟

ة الت�ي  ة الالزمة لیظل القمر یدور حول األرض، ثم قارنھ�ا ب�القوَّ قام نیوتن بحساب القوَّ
وانتھى بھ المط�اف إل�ى االس�تنتاج أن القم�ر بعی�دا ج�دا . تسقط إلى أسفلجعلت التفَّاحة

�ةً  ة جاذبی�ة األرض لیس�ت، قویِّ وب�دالً م�ن ذل�ك . بم�ا یكف�ي لس�حب القم�ر إل�ى أس�فلوقوَّ
.، حول األرض)مدار(فإنھا تبقي القمر في مسار
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ما الدلیل الذي دفع نیوتن إلى التفكیر 1)

في وجود الجاذبیة األرضیة؟

.اشرح ما الجاذبیة األرضیة. أ2)

ة الجاذبیة األرضیة؟. ب      ما الوحدة التي نستخدمھا لقیاس قوَّ

___________________________

___________________________

__________________________________________
ة الجاذبیة األرضیة؟. ب      ما الوحدة التي نستخدمھا لقیاس قوَّ

ر نیوتن عدم خروج القمر عن مداره سابًحا في الفضاء؟3) كیف فسَّ

التحّدي     
لماذا في رأیك ال یسقط القمر على األرض؟     

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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1-4ورقة عمل 

سبب سقوط األجس�ام دائًم�ا  فيففكرعلى شجرة  الحظ سقوط تفَّاحة من1)
.على األرض

ة جذب األجسام نحواألرض -أ2) .الجاذبیة األرضیة ھي قوَّ
).N( نیوتن -ب     

.یظل القمر في مدارة حول بفعل قوة الجاذبیة االرضیة3) .یظل القمر في مدارة حول بفعل قوة الجاذبیة االرضیة3)
:التحدي     
��ة بم��ا یكف��ي لس��حب القمرإل��ى األس��فل       ة جاذبی��ة األرض لیس��ت قویَّ ق��وَّ

alm.بإتجاه األرض بسبب بعد القمر عن األرض
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