
 

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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تأثیرات القوى 4-4

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
أو م�ا  جس�مق�وة م�ا تغیی�ر حرك�ة تس�تطیع  كی�فأن أص�ف ستطیع أ

.اشكلھ
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 ھل أنت قادر على مالحظة اي قوة؟

كیف تعرف أن قوة ما تؤثر على جسم؟

ال یمكننا رؤیة القوى، ولكن یمكننا أن نرى أو نشعر بتأثیرھا.
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 4-4نشاط   

.استقصاء ما تفعلھ القوى
:ستحتاج إلى

ة• كرة تنس طاولة •  ماصَّ
كتاب•  ولةطا• 

ك؟. َضع الكرة على الطاولة - ھل تراھا تتحرَّ
ة - .انفخ على الكرة باستخدام الماصَّ
ماذا یحدث للكرة؟ -
.ثبِّت كتاًبا مفتوًحا في وضع رأسي عند أحد طرفي الطاولة -
.دحرج الكرة برفٍق في اتجاه الكتاب - .دحرج الكرة برفٍق في اتجاه الكتاب -
ماذا یحدث للكرة؟. اترك الكرة تتدحرج حتى تصطدم بالكتاب -
.ادفع الكرة بإصبعك باتجاه أحد زمالئك في المجموعة -
.اطلب إلى زمیلك أن یدفعھا بإصبعھ إلى شخٍص آخر -
ماذا یحدث التجاه الكرة في كلِّ مرٍة ُتدفع فیھا؟ -
.امسك الكرة واضغط علیھا برفق -
ماذا یحدث لشكل الكرة؟ -
تان الموجودتان في كلِّ حالة متوازنتان أم غیر متوازنتین؟ - ھل القوَّ
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ما الذي یمكن أن تفعلھ القوى ؟

ك األش���یاءأن  یمك���ن للق���وى  تح���رِّ
ب��النفخ  ك��رة تؤثربق��وةعلى فعن��دما

كأودحرجتھ��ا فیھ��ا . فإنھ��ا تتح��رَّ
ع أن أیًض�ا كما یمك�ن للق�وى تس�رِّ

كة .من حركة األجسام المتحرِّ

 تبط����ئ یمك����ن للق����وى أیًض����ا أن
 األجس��������ام المتحرك��������ة حرك��������ة

عن����دما ، كم����ا ح����دثتوقِفھ����اأو
وتوقَّف�ت اصطدمت الكرة بالكتاب

الكت�اب عن�دھا ی�ؤثر . عن الحرك�ة
.لیوقِفھا بقوة على الكرة
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 ر���� اتج����اه یمك����ن للق����وى أن تغیِّ
 الجس���م، فعن���دما تقاذف���تحرك���ة 

���رت ك ؤالأن���ت وزم��� الك���رة، غیَّ
ٍة؛وذل�ك  الكرة اتجاھھا في كلِّ  مرَّ

بسبب أنَّ ك�لَّ ف�رد أث�ر بق�وةعلى 
.حركتھا الكرة فغیرت اتجاه

 ر����� ش�����كل یمك����ن للق�����وى أن تغیِّ
 فعن���دما ض���غطت عل���ىالجس���م

 وھ���ذه الك���رة أث���رت بقوةعلیھ���ا
ة أدت .تغیُّرشكلھا إلى القوَّ

 ر حرك��ة الجس��م�� الق��وى الت��ي تغیِّ
.أوشكلھ ھي قوى غیرمتوازنة
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األسئلة
اذك��ر أرب��ع ط��رٍق نتوص��ل م��ن خاللھ��ا إل��ى . ال یمكنن��ا رؤی��ة الق��وى1)

.وجود القوى

كیف تعمل القوى على كسر الزجاج عندما یسقط على األرض؟. أ2)

اطی�ة ترت�د إذا أس�قطتھا . ب     كیف تعمل القوى على جع�ل الك�رة المطَّ
almمن یدك؟
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19ص  األسئلة

 تغی�ر إتجاھ�ھأو  توقفھأو تبطئ حركتھ أوتحرك الجسم یمكن للقوى أن 1)
 .تغیر شكلھأو 

.شكل الجسم یرالحركة وتغ توقِف القوى -أ2)

.اتجاھھ یرُتسبِّب القوى حركة الجسم وتغ -ب     
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دةٌ بمناطق  المتصاص السیارات الحدیثة مزوَّ
اب عند وقوع حادثٍ  لحمایة الركَّ

ث عن !تحدَّ
 م الج����زء���� لم����اذا یتھشَّ

ارة  األم���امي م���ن الس���یَّ
عن����������د اص�����������طدامھا 

بشجرٍة؟
دةٌ بمناطق السیارات الحدیثة مزوَّ

اب عند وقوع حادثٍ  الصدمات؛ وذلك .لحمایة الركَّ

ماذا تعلَّمت؟
رالقوى من حركة الجسم سواء .بتسریعھا أو إبطائھا تغیِّ
ر القوى اتجاه حركة الجسم .تغیِّ
ر القوى شكل الجسم .تغیِّ
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القوى أثیراتت 4-4تمرین 

بأ

.ستراجع في ھذا التمرین ما تعلَّمتھ حول تأثیرات القوى
رالقوى1) حة في كلِّ من الرسومات اآلتیة على األجسام اكتب كیف تؤثِّ .الموضَّ

دج

:أيِّ الرسومات الموضحة أعاله تكون فیھا القوى2)
.متوازنةً . أ     
.غیرمتوازنة. ب     

_______________        _______________
_______________        _______________

alm
an
ah
j.c
om
/om



4 - 4تمرین 

.القوى حركة الجسم من خالل إیقافھ یرتغ -أ1)
.القوى شكل الجسم یرتغ - ب     
.ُتسبِّب القوى حركة األجسام -ج     
.القوى اتجاه حركة الجسم یرتغ - د     

.أ  -أ2)
alm.د  ،ج  ، ب - ب     

an
ah
j.c
om
/om



تأثیرات القوى  4- 4ورقة عمل 

ن مالحظ�ات م�ن نش�اط  ط�ات  4 -4في ورقة العم�ل ھ�ذه س�تدوِّ وترس�م مخطَّ
.قوى

.4 -4أكمل الجدول بتدوین مالحظاتك من نشاط 1)

أم �ھل القوى متوازنة تأثیر القوةالقوة على الجسم
غیر متوازنة؟

كرة على الطاولة

أو النفخ الدفع

األرتطام بجسم آخر

نقر الكرة باألصبع

ضغط
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ط قوى لتوضیح تأثیر كل قوة2)   ط. ارسم مخطَّ .اكتب عنواًنا لكل مخطَّ
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4- 4ورقة عمل 
 

(1 
أم �ھل القوى متوازنة تأثیر القوةالقوة على الجسم

غیر متوازنة؟

متوازنةالكرة ال تتحرككرة على الطاولة

غیر متوازنةالكرة تتحركأو النفخ الدفع غیر متوازنةالكرة تتحركأو النفخ الدفع

غیر متوازنةالحركة تتوقف الكرة عناألرتطام بجسم آخر

غیر متوازنةتغیر الكرة إتجاھھانقر الكرة باألصبع

غیر متوازنةتغیر الكرة شكلھاضغط alm
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(2 
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