
 

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 فيصل المدلل اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الصف السادس –حلم الوسطى 
                                                                                        

 فريق حلم الوسطى         فيصل المدلل إعداد / 
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 مقاومة الهواء  (8-4نشاط )

 :عرف مقاومة الهواء  (1
..................................................................................... 

و هو   مقاومة المائعأو هناك نوع من اإلحتكاك يسمى مقاومة الهواء  (2

لى األجسام التي تتحرك في الهواء ,  يعرض الرسم شخصين يؤثر ع

 بمظلتي هبوط , أدرس الرسم ثم أجب عن األسئلة التالية :   

 
 ما المبدأ العلمي التي تعتمد عليه مظالت الهبوط ؟  –أ 

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

 ما فائدة مظالت الهبوط ؟  -ب

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

 ............................ ما هي مظلة الهبوط التي ستهبط أوال ؟ -ج

 ........................................................................فسر إجابتك

 أرسم سهما يوضح إتجاه مقاومة قوة الهواء عند هبوط المظلة ( 3

  (8-4)نموذج االجابة لنشاط رقم 
رقم 

 السؤال 
المفرد

 ة
رقم  معلومات أخرى  الدرجة  االجابة 

 الهدف 
مستوى 
 التعلم 

مقاومة الهواء تدفع األشياء  - 1
إتجاه معاكس  فيالمتحركة 

 لحركتها 

درجة: عند ذكر  - 1
 اإلجابة الموضحة 

6Pf4 معرفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 
 
 
 

مقاومة الهواء تدفع األشياء   أ
المتحركة في إتجاه معاكس 

  لحركتها

درجة: عند ذكر  - 1
اإلجابة الموضحة 

أو أي إجابة 
أخرى تعطي نفس 

 معنى اإلجابة 

6Pf4 
 

 
 

 معرفة

وي هإبطاء حركة شخص ي ب
 من الطائرة 

ؤونة أو المواد و مإسقاط ال
 غيرها 

 

يكتفي بذكر فائدة  1
أو وحدة للمظالت 

أي إجابة أخرى 
تعطي نفس معنى 

  اإلجابة

6Pf4  
 
 

  تطبيق

 ب   ج
 

ألن مساحة التفسير : 
سطحها اقل و بالتالي تقل 

 .قوة دفع الهواء لها 

درجة : عند  - 1
ذكر اإلجابة 

الصحيحة مع 
 التفسير.

 

6Pf4  
 

 إستدالل 

3 - 

 

درجة :عند  - 1
رسم السهم 

  الصحيح 
 صفر : أي سهم .

 خطأ 
 

6Pf4   
 تطبيق
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