
 

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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ستقصاء االحتكاكا 4-7 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أن أص���ف الف���رق ف���ي االحتك���اك ب���ین جس���م م���ا وأس���طح أس���تطیع

.مختلفة
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: ألمس االسطح التالیة
.ورقة صنفرة  •
 .ومرقائق ألومنی •
.نخشب خش •
.اءورقة ملس •
.ورق مقوى •
.رتبھا من حیث االكثراحتكاكا الى االقل احتكاكا 

 األس���طح بع���ض 
 أكث���ر م���ن زلق���ة
لماذا؟. غیرھا

.رتبھا من حیث االكثراحتكاكا الى االقل احتكاكا 
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 7-4نشاط   

كیف توثِّر طبیعة السطح في االحتكاك؟
:ستحتاج إلى

رزمة أو مجموعة كتبٍ •  لَْوٍح َخَشبيٍّ • 
ماٍء •  رملٍ • صابوٍن سائٍل • 
علبة أحذیة •  علبة ثقاب مملؤٍة بالرمل• 
ساعة إیقاف•  ل -  ثّب���ت الل����وح الخش����بي بحی����ث یش����كِّ

.)منحدر(مستوى مائل 

.َضع علبة الثقاب أعلى المنحدر -

الثق�اب  قِس الزمن الالزم لھبوط علبة -
.على المنحدر

اٍت  - ر أخ����ذ القیاس����ات ث����الث م����رَّ ك����رِّ
.أخرى

سّجل نتائج�ك ف�ي ج�دول مث�ل الج�دول  -
.التالي
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  الزمن الالزم لتصل علبة الثقاب  
الخشب المغطى بالصابونالخشب(sec)إلى األرض 

)1 (القراءة 

)2 (القراءة 

) 3( القراءة 

.غطِّ اللوح الخشبي بصابوٍن سائلٍ  - .غطِّ اللوح الخشبي بصابوٍن سائلٍ  -
.ضع علبة الثقاب أعلى المنحدر -
.قِس الزمن الالزم لھبوط علبة الثقاب على المنحدر -
اٍت أخرى - رأخذ القیاسات ثالث مرَّ .كرِّ
.سجل نتائجك في الجدول أعاله -
�أ بم�ا إذا ك�ان.أحذیة علبة داخل علبة الثقاب الموجود في الرمل أفرغ -  ص�ندوق تنبَّ

.بشكل أسرع على اللوح الخشبيِّ من علبة الثقاب أم ال األحذیة سیتحرك
�ى -  اختبر تنبُّؤك م�رًة عل�ى س�طح الخش�ب الج�اف وم�رًة عل�ى س�طح الخش�ب المغطَّ

.بالصابون
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األسئلة
على أيِّ السطحین انزلق�ت علب�ة الثق�اب . قارن بین نتائج كال السطحین1)

أسرع؟
أيُّ السطحین أثر بقوة احتكاٍك أكبر؟ كیف توصلت إلى ذلك؟2)
كیف غیَّر الصابون من طبیعة سطح الخشب؟3)
لماذا یفضل تكرار القیاسات؟4)
��ؤ بالنت��ائج الت��ي دونتھ��ا. أ5) وأيُّ العلبت��ین لھ��ا. اقت��رح س��بًبا دفع��ك للتنبُّ ��ؤ بالنت��ائج الت��ي دونتھ��ا. أ5) وأيُّ العلبت��ین لھ��ا. اقت��رح س��بًبا دفع��ك للتنبُّ

رأیك؟مساحة سطٍح أكبر في
لماذا أفرغَت الرمل الموجود في علبة الثقاب داخل علبة األحذیة؟. ب
اقترح سبًبا للنتائج التي حصلت علیھا عندما اختبرت صحة تنبُّؤك . ج 

��ى بالص��ابونعل��ى الخش��ب الج��اف ��ؤك . والخش��ب المغطَّ ھ��ل ك��ان تنبُّ
صحیًحا؟

.اذكر عاملین یؤثِّران على قوى االحتكاك بین سطحین6)
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25ص  األسئلة

.الخشب المغطى بالصابون1)
.استغرقت علبة الثقاب وقت أطول .بالصابون بدون الخشب2)
.زلًِقا بشكل أكبرأو  جعل الصابون اللوح أملًَّسا3)
.للحصول على نتائج موثوقة4)
صندوق االحذیة لھ مس�احة أكب�ر لل�تالمس م�ع الس�طح الخش�بي مم�ا  -أ5)

.یسبب إحتكاك أكثر ویسترق وقتا أطول من علبة الثقاب.یسبب إحتكاك أكثر ویسترق وقتا أطول من علبة الثقاب
ة لتك��ون -ب      كلت��ا  نفس��ھا ف��ي ھ��ي الخش��بيّ  الل��وح عل��ى الم��ؤثرة الق��وَّ

.الحالتین
یتح���رك الص���ندوق أبط���ى م���ن العلب���ة ف���ي الس���طحین ألن االحتك���اك  -ج     

.نعم.أكبر
 .نوع السطح  -6)

.مساحة سطح الجسم الموجود على السطح -     
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محامل كرات

ث عن !تحدَّ
ف�ي كیف تقلِّل محامل الك�رات 

اآلالت من االحتكاك؟

محامل كرات

ماذا تعلَّمت؟
ة االحتك��اك ة االحتك��اك ب��ین س��طحین خش��نین أكب��ر م��ن ق��وَّ ب��ین  ق��وَّ

.سطحین أملسین
ة االحتك���اك عل���ى األس���طح الكبی���رة أكب���ر منھ���ا عل���ى األس���طح  ق���وَّ

.الصغیرة
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استقصاء االحتكاك 6- 4تمرین 

.في ھذا التمرین ستلقي نظرًة على بعض نتائج استقصاء ما
 قاست فاطم�ة وعبی�ر المس�افة الت�ي انزلق�ت بھ�ا قطع�ة خش�بیة عل�ى لَ�ْوٍح َخَش�بيٍّ 

ى بموادَّ  لتا إلیھا. مختلفةٍ مائل مغطَّ .فیما یلي النتائج التي توصَّ

)cm( المسافة التي قطعتھا قطعة الخشبالمواد التي تغطي سطح اللَْوح الَخَشبيّ 

ى 75ورق مقوَّ ى 75ورق مقوَّ

120بالستیك شفاف للتغلیف

25ورق صنفرة

50مندیل ورقي
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ما السطح الذي نتج عنھ احتكاًكا أكبر؟. أ1)  

كیف عرفت ذلك؟. ب     

لماذا نتج عن ھذا السطح احتكاًكا أكبر؟. ج     

ما السطح الذي نتج عنھ احتكاًكا أقل؟. أ2)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
كیف عرفت ذلك؟. ب     

لماذا نتج عن ھذا السطح االحتكاك األقل؟. ج     

.اقترح طریقًة لتقلیل احتكاك قطعة الخشب على جمیع األسطح3)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

alm
an
ah
j.c
om
/om



 7- 4تمرین 

.قطعة الخشب المغطاة بورق الصنفرة -أ1)
.cm 25ألنھا قطعت مسافھ أقل حوالي  -ب     
.ألنھ سطٌح بالغ الخشونة -ج     

.قطعة الخشب المغطاه ببالستیك شفاف للتغلیف -أ2)
. cm 120ألنھا قطعت مسافھ أكبر حوالي -ب      . cm 120ألنھا قطعت مسافھ أكبر حوالي -ب     
ا -ج      .ألنھ سطٌح أملٌس جّدً

.ندھن قطعة الخشب بملمع االحذیة لجعلھا ملساء أكبر3) alm
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أسطٍح مختلفةمقارنة االحتكاك على 7-4ورقة العمل 

أس����طح  المس����افة الت����ي قطعتھ����ا س����یارتھما اللعب����ة عل����ى ق����اس ح����ازم وخال����د
.النتائجلھذه وتوصال.مختلفة

alm
an
ah
j.c
om
/om



  
ر لم��اذا1) وخال��د  ح��ازم ك��رَّ

؟قیاساتھما

احس��ب متوس��ط المس��افة 2)
ارة على  التي قطعتھاالسیَّ

واكتب����ھ ف����ي  ك����ل س����طح

______________
______________

واكتب����ھ ف����ي  ك����ل س����طح
.الجدول

 بیانًی�����ا  الارُس����م تمث�����ی. أ3)
alm.للنتائجباألعمدة
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.على أّي سطٍح تحركت السّیارة لمسافٍة أبعد؟ اقترح سبًبا لھذا. ب     

.اقترح سبًبا لعدم تحرك السّیارة لمسافة بعیدة على العشب. ج      

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

. الرط�ب جاًف�ا )الق�ار(تنبأ بكیفیة التأثیر عل�ى النت�ائج إذا ك�ان القط�ران 4)
 .اشرح سبب ذلك

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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7- 4ورقة العمل 

.للتأكد من أنَّ قیاساتھم صحیحة ولجعل النتائج موثوقة 1)
(2  
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-أ3)  

.ألن الماء یجعلھ زلق واملس فیقل االحتكاك.الرطب )القار(القطران  -ب     
.ألنھ سطح خشن غیر أملس بالتالي یزید االحتكاك -ج     

ألن القطران الجاف بدون الماء أكثرخش�ونھ م�ن .ستقطع السیارة مسافة أقل4)
.القطران الرطب فیكون ھناك إحتكاك أكبر فتقطع مسافة أقل
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