
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس نزيه سعودي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  حلم الوسطى: صف سادس

 فريق حلم الوسطى          نزيه سعوديإعداد / 

 

1 

 االحتكاك  ( 6-4نشاط  ) 

الشكل االتي يوضح مجموعة من القوى المؤثرة على حركة سيارة في اتجاهات  _ 1
 ى السيارة حتكا  المؤثرة علوة االق ما الرمز الذي يشير الى ,  مختلفة

       ) اختر االجابة الصحيحة (
 Qد/              Yج/             Zب/             Xأ/   
 
قام كل من احمد ودمحم بتجربة  لقياس القوة االزمة لسحب مكعب من البالستي     -2

على لوح خشبي ثم تغطيته بمواد مختلفة في كل مرة كما هو موضح في الشكل 
 االتي:
 
 
 
 
 
 

             أ/ وحدة قياس القوة ؟ ) ظلل دائرة االجابة الصحيحة (

N                            Kg                             m
2                         

cm
2 

تنبأ ماذا سيحدث لمقدار القوة االزمة لسحب المكعب على السطح المغطى ب/ 
 (           عند اضافة الزيت له  ) ظلل االجابة الصحيحة ببالستي  شفاف 

 
 تزيد                             تقل         

 فسر إجابت :
..................................................................................................... 

 
                                                 على الشكل الموضح اعاله ارسم مستخدما شكل السهم اتجاه قوة االحتكا    ج/ 

 

 االحتكا  6-4اجابة نشاط نموذج 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 
 السؤال

المفرد
 ة

معلومات  الدرجة االجابة
 اخرى

رقم 
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مستوى 
 التعلم

  1    Y    1 _ 6Pf4 تطبيق 

 معرفة N    1 - 6Pf4 أ  2  

 تقل القوة  ب    
الن الزيت يقلل من 

 قوة االحتكا 
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