
 

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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مقاومة الھواء 4-8 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 الھواءأستطیع أن أصف معنى مقاومة.
أستطیع أن أصف تأثیرات القوى على مظلة تھبط إلى األرض.

مفردات للتعلُّم
 الھواءمقاومة
 المائعمقاومة
 السطحمساحة
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ھل شعرت بالھواءعلى وجھك عند قیادة الدراجة الھوائی�ة أوعن�د المش�ي ف�ي    
ارة أثناء سیرھا؟بماذا شعرت؟ ھلیوم عاصف؟ أخرجت یدك من نافذة السیَّ

 جزیئ�ات ت�دفع. )خلیط م�ن الغ�ازات(الھواء 
ك�ة بعكسالغاز   اتجاه حركة األش�یاء المتحرِّ

ةً ویول��د  ى  ق��وَّ  ویطل��ق مقاوم��ة الھ��واءُتس��مَّ
.مقاومة المائععلیھا أیًضا 

بھا دف���ع الھ���واء(مقاوم���ةالھواء ةٌ یس���بِّ  ق���وَّ
. )األجس���ام المتحرك���ة اتج���اه حرك���ة عك���س
إبط����اء و ارةیَّ لس����مقاوم����ة الھ����واء ل:مث����ال
.احركتھ

ك،  للجسم مساحة السطح كلما زادت المتحرِّ
.زادت مقاومة الھواء لھ
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الكبیرة؟الشاحنة  أمالشاحنة الصغیرة : أكبر ھواءأيُّ الجسمین لھ مقاومة 
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ت��دفع مقاوم��ة الھ��واء أیًض��ا ف��ي 

 اتج����اه مع����اكس لألجس����ام أثن����اء
. وتبطئ حركتھا سقوطھا

 مقاوم���ةمظل���ة الھب���وط تس���تخِدم 
�����ة  وتمت�����از الھ�����واء لتعم�����ل بخفِّ

أس��������طحھا  ومس��������احة وزنھ��������ا أس��������طحھا  ومس��������احة وزنھ��������ا
عالكبیرة الكثی�رمن  ؛ لذا فھي تجمِّ
یول��د  مم��ا ھبوطھ��ا أثن��اء الھ��واء

alm.الھواء مقاومة قدًرا كبیًرا من
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 7-4نشاط   
.صنع مظلة ھبوط

:ستحتاج إلى
شریٍط الصٍق • كیٍس بالستیكيٍّ • خیٍط • 
ساعةٍ •  مقصٍّ •  أوزانٍ •  .قُص الكیس البالستیكيَّ على شكل مربَّع -

ب الحوافَّ بحیث یبدو وكأّنھ ثمانيُّ األضالع  -  شكل ل�ھ(شذِّ
.)ثمانیة أحرف

.اصنع ثقًبا صغیًرا بالقرب من الحافة في كال الجانبین -
أدِخ��ل خیًط��ا ف��ي ك��لِّ ثق��ٍب م��ن الثقب��ین، وینبغ��ي أن یك��ون  -

.متساویین في الطول الخیطان .متساویین في الطول الخیطان
ألِصق الخیطین بالجس�م ال�ذي تس�تخدمھ ك�وزٍن باس�تخدام  -

.شریٍط الصقٍ 
. قِف على كرسيٍّ لتقوم بإنزال مظلَّة الھبوط التي ص�نعتھا -

ر أنَّك .ترید إنزالھا بأبطأ سرعٍة ممكنةٍ  تذكَّ
س��جل ال��زمن ال��ذي اس��تغرقتھ مظلَّ��ة الھب��وط لتص��ل إل��ى  -

.األرض
تحقَّق من النتائج التي توصلت إلیھا من خالل إنزال مظلة  -

اٍت أخرى الھبوط .سّجل تلك النتائج في جدولٍ . ثالث مرَّ
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األسئلة
.اذكرعاملین أثَّرا في مظلَّة الھبوط. أ1)

ًطا لبیان القوى ال. ب     .الھبوط ي أثَّرت في مظلَّةتارُسم مخطَّ

.احسب متوسط الزمن الذي استغرقتھ المظلة للھبوط. أ2)
.بشكٍل أبطأ تجعل مظلَّةالھبوط تنزل أن طریقة یمكنك بھا اقترح.ب    

الخ�ارج  ھل ستنزل مظلة الھبوط بشكل أبطأ أم أس�رع إذا اختبرتھ�ا ف�ي3)
في یوٍم عاصٍف؟ ولماذا؟
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27ص األسئلة

.الجاذبیة األرضیة -أ1)
.مقاومة الھواء -       

- ب     
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ھ�����������ذا مث�����������ال 
توض���یحي حی���ث 
یج���������ب عل���������ى 
الطال�����ب القی�����ام 
بالنش���اط بنفس���ھ 
ثم یق�وم بحس�اب 

.المتوسط

.ث 1.85مثال ألحد األختبارات حیث المتوسط  -أ2)

)أكبر مساحة سطحٍ (. استخدام قطعة أكبر من البالستیك -ب    

.مقاومة الھواءمن تزید  الریاح ألن. أبطأ 3)
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المفاھیم الخاطئة:
األجسام الثقیلة تھوي الى األرض أسرع من االجسام الخفیفة!!!!

ث عن !تحدَّ
 وك الفض��اء�� لم��اذا یك��ون مكُّ

ًدا بمظلَّ���ة ھب���وط عن���د  م���زوَّ
الیابسة؟ الھبوط على

ٌد  وك الفضاء مزوَّ یستخدمھا ھبوط  بمظلَّةمكُّ
.على الیابسةالھبوط  عند

الیابسة؟ الھبوط على

ماذا تعلَّمت؟
بھا دفع الھواء عكس اتجاه حركة ةٌ یسبِّ األجسام  مقاومة الھواء قوَّ

.المتحركة
تزید مقاومة الھواء على األسطح الكبیرة.
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مقاومة الھواء 8 -4تمرین 
.یعرض الرسم شخصین یقفزان بمظلتي ھبوط 

.___________________ما مظلَّة الھبوط التي ستسقط أسرع؟. أ1)
.____________________________.)أ(فسر إجابتك في . ب     
ةٍ 2) ح اتِّجاه عمل كلِّ قوَّ .____.سمِّ القوى التي تؤثِّر على مظلَّة الھبوط ووضِّ
ھل تعتقد أن مظلَّة الھبوط تسقط أسرع كلما زاد الوزن؟ كیف یمكنك اختب�ار 3)

._____________________________________فكرتك؟
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الھ�روب م�ن  الفض�اء، تحت�اج الص�واریخ إل�ى في عند بدء إطالق الصواریخ4) 
ة جاذبیة األرض؛ ى قوَّ ٍة ُتسمَّ .الدفع للقیام بذلك لذلك تستعین بقوَّ

.______________.سمِّ القوى التي تؤثِّر على الصاروخ في الرسم. أ     
ة التي تدفع الصاروخ ألعلى؟. ب      .___________________ما القوَّ
ة التي تسحب الصاروخ باتجاه األرض؟. ج      ._____________ما القوَّ
ك الص��اروخ ألعل��ى، ھ��ل تك��ون الق��وى.د       متوازن��ة أم ال؟ اش��رح عن��دما یتح��رَّ

._____________________________________ .إجابتك
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8 - 4تمرین 

).ب(المظلة  -أ1)
.لھا مساحة سطٍح أصغر وبالتالي مقاومة ھواٍء أقل ألن -ب     
(2 

.مقارنة زمن ھبوط مظلھ واحدة بأوزان مختلفة.ال3)
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-أ4)  

الجاذبیة
األرضیة

مقاومة الھواء

الدفع

.الدفع -ب    
.الجاذبیة األرضیة ومقاومة الھواء -ج    
ق���وة دف���ع الص���اروخ ألعل���ى أكب���ر م���ن ق���وتي الحاذبی���ة االرض���یة . ال -د    

.ومقاومة الھواءلذلك ینطلق الصاروخ ألعلى
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تصمیم مظلَّة ھبوط 8-4ورقة العمل 

ما المواد واألدوات التي ستستخدمھا؟1)
ھل ستھبط المظلَّة التي ستصنعھا ببطٍء أم بسرعة إلى األرض؟ ولماذا؟. أ2)

م مظلَّة الھبوط لیتحقَّق لك ذلك؟. ) أ(بناء على إجابتك في . ب      كیف ستصمِّ
.اصنع مظلَّة الھبوط الخاصة بك واختبرھا. أ3)

.سجل الزمن الذي استغرقتھ مظلة الھبوط لتصل إلى األرض. ب     

ف��ي ھ��ذا النش��اط ستص��مم وتص��نع نم��وذج مظلَّ��ة ھب��وط یمك��ن اس��تخدامھ إلن��زال الم��ؤن 
.منطقة نائیة ال توجد بھا طرقالطبیة بسالم في

.سجل الزمن الذي استغرقتھ مظلة الھبوط لتصل إلى األرض. ب     
 الھب�وط للمجموع�ات األخ�رى لتص�لالت سجل الزمن الذي استغرقتھ مظ�. ج     

.إلى األرض
)sec(زمن ھبوط المظلة على األرض المجموعة
مجموعتنا

1
2
3
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ت الھب�وط . قارن بین نتائجك ونتائج المجموعات األخرى في صفك4)  أّي مظ�الَّ
مت أداء .__________________ذلك؟ أفضل؟ كیف توصلت إلى قدَّ

.____________ما الخصائص التي توفَّرت في مظلَّة الھبوط الناجحة؟5)
.قیِّم عمل مجموعتك باستخدام الجدول أدناه•
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8- 4ورقة العمل 

یج��������ب ان تق��������وم 
المجموع�������������������ات 
بالنش��اط ث��م تتب��ادل 

.ساعة ایقاف، أوزان ،رقاقة المنیوم  ،كیس بالستیكي  ،خیط 1)
.ببطئ النھا تحتوي على مؤن طبیة -أ2)

.زیادة مساحة سطح المظلة لزیادة مقاومة الھواء - ب     
.أحد النتائج المحتملة -ج3)

)sec(زمن ھبوط المظلة على األرض المجموعة

بالنش��اط ث��م تتب��ادل 2.1مجموعتنا
زمن ھب�وط المظل�ة 
كما في ھذه النتائج 

.المحتملة

.المظلة التي أستغرقت وقت أطول قدمت أفضل أداء4)
.تتكون من مواد خفیفة،مساحة سطح كبیرة  لھا5)

2.1مجموعتنا

11.9

22.3
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