
 

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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كیف تعمل القوى؟  4-2

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 القوى اتجاهأستطیع أن أحدد.
 عل�ىاتج�اه الق�وى الم�ؤثرة ألب�ین  الق�وىأستطیع أن ارسم مخط�ط 

.ما جسم .ما جسم
مفردات للتعلُّم
یؤثر
 ط القوىمخطَّ
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 عند دفع اثنین من الط�الب بعض�ھما باالی�دي ھ�ل یش�عران ب�القوة ؟ ھ�ل
.ھي قوة دفع ام شد ؟ ما اتجاه القوة؟ اذكر امثلة أخرى للقوة

الجاذبی���ة  تس���حب. إل���ى األرض عن���دما ُتس���قط كتاًب���ا م���ن ی���دك یھ���وي
 ف�ي الق�وى تعم�ل أن ھ�ل یمك�ن ولكن.إلى أسفل جمیع األجسام األرضیة
أخرى؟ اتجاھاتٍ 

في الصورة؟تحدیدھا  یمكنكما القوى التي 
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 2-4نشاط   

.استقصاء اتجاه القوى

:ستحتاج إلى
اطي •  طاولةٍ • كتاٍب •  رباٍط مطَّ
مسمار حدید•  ِمغناطیس• 

ك؟. َضع الكتاب على الطاولة - ھل تراه یتحرَّ
م���ا ال���ذي ك���ان س���یحدث للكت���اب ل���و ل���م تك���ن  -

ولماذا؟ الطاولة موجودة؟
����اطي ح����ول  - ارب����ط أح����د طرف����ي الرب����اط المطَّ

اطي اسحب.سبابتك .الطرف اآلخر للرباط المطَّ اطي اسحب.سبابتك .الطرف اآلخر للرباط المطَّ
����اطي؟  - ك الرب����اط المطَّ ف����ي أيِّ اتج����اٍه یتح����رَّ

ولماذا؟
ر ف����ي الرب����اط  - ة الت����ي ت����ؤثِّ اذك����ر اس����م الق����وَّ

اطي .المطَّ
ف�ي . قرب المغناطیس فوق المسمار الحدیدي -

ك المسمار؟ ولماذا؟ أيِّ اتجاٍه یتحرَّ
ة التي تؤثِّر في المسمار - .اذكر اسم القوَّ
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 ،للقوى أن تعمل في اتجاھاٍت مختلفٍة

فعن���دما نض���ع الكت���اب عل���ى الطاول���ة 
ة ُمتَّجھ�ة إل�ى أس�فل وَّ بق� یؤثر الكت�اب
. على الطاولة

 ة بس����بب س����حب ن ھ����ذه الق����وَّ تتك����وَّ
.للكتاب إلى أسفل الجاذبیة األرضیة .للكتاب إلى أسفل الجاذبیة األرضیة

  ة ھ�ي وزن الكت�اب والس�بب ف�ي القوَّ
ع��دم س��قوط الكت��اب، ھ��و أنَّ الطاول��ة 

.تؤثرعلیھ بقوة ُمتَّجھة إلى أعلى
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طات القوى :مخطَّ
�ط ى مَّ س�ی یمكن توضیح اتجاه القوى المؤثِّرة على جسم ف�ي رس�م مخطَّ

ة في صورة سھم. القوى وعندما تتس�اوى جمی�ع الق�وى .وتظھر كلُّ قوَّ
.الطول أسھم القوى بنفس تكون جمیع

 شكٍل ثنائيٍّ تعمل القوى دائًما في.

 یؤثر الكتاب على  في الصورة مثال
.ُمتَّجھة ألسفلالطاولة بقوة 

  وتؤثرالطاول���ة عل���ى الكت���اب بق���وة
؛ أي أنَّ كلت�����ا أعل�����ىُمتَّجھ�����ة إل�����ى 

اتج������اھین الق������وتین تعم������الن ف������ي 
.متعاكسین
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األسئلة 
انق�������ل الرس�������م المقاب�������ل، . أ1)

 وأضف األس�ھم لبی�ان االتج�اه
ة الذي .تعمل فیھ كلُّ قوَّ

ًة أكب��ر. ب      م��ن  ھ��ل ھن��اك ق��وَّ
.األخرى؟ لماذا؟.األخرى؟ لماذا؟

لماذا ال تغوص داخ�ل األرض 2)
عندما تقف ساكًنا؟ 

��ط ق��وى لتوض��یح ارس��م       مخطَّ
.إجابتك
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15ص  األسئلة
-أ1)

الح����ائط ال یتح����رك والش����خص ال یتح����رك یعن����ي الق����وى متقابل����ة . ال -ب    
.ومتساویة

ی��ؤثروزني بق��وة لالس��فل بق��وة 2)
مس���اویة ومعاكس���ة لق���وة دف���ع 

.االرض لي لالعلى
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المفاھیم الخاطئة:
 عدم حركة الشي تعني عدم وجود قوة تؤثر علیھ!!!!!
ث عن !تحدَّ
سطح الماء؟ لماذا تطفو القوارب فوق

ماذا تعلَّمت؟
 ٍتعمل القوى في اتجاھاٍت مختلفة.

محافظة شمال  في» الشاشة«قارب 
الباطنة

 ٍتعمل القوى في اتجاھاٍت مختلفة.
ثنائيٍّ بحیث  في شكلٍ  تعمل القوى

ة لتعم�� ف��ي اتج��اٍه مع��اكس  ك��لُّ ق��وَّ
التجاه

عمل القوة األخرى.
طات القوى اتجاھ�ات  توضح مخطَّ

.القوى ومقدارھا
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كیف تعمل القوى؟ 2-4تمرین 

طات القوى .ستستخدم في ھذا التمرین ما تعرفھ عن مخطَّ
.ارسم أسھًما لتحدید اتجاه القوى التي تظھر في كلِّ من الرسومات اآلتیة1)

مختلفة الطول إلظھار و .استخدم أسھًما بنفس الطول إذا كانت القوى متساویة     
ة األكبر .القوَّ
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أيُّ الرسومات تكون فیھا القوى متساویة المقدار؟. أ 2)
     _______________________________________
     _______________________________________.

أيُّ الرسومات تكون فیھا القوى مختلفة المقدار؟. ب     
     _______________________________________     _______________________________________
     _______________________________________.
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2 - 4تمرین 
-أ1)

- ب      - ب     
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- د  

- ه  

.)ه  (و  )ج  (و  )ب  (الرسومات  -أ2)
.)د  (و  )أ  (الرسمتان  - ب     
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