
 

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 فريق حلم الوسطى 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         إعداد / 
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 (5-4نشاط )

)ظلل اإلجابة مقدار الطاقة المنقولة إلى جسم ما لتحريكه يسمى  (1
 : الصحيحة( 

 الكتلة                   الشغل                  القوة                  الطاقة     

كما في  نيوتن 11متر بقوة قدرها 5تعطلت سيرة دمحم فقام بدفعها مسافة  (2

                           : الشكل المقابل 

 ما نوع القوة التي أثر بها دمحم على السيارة ؟ -أ

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

 هل بذل دمحم شغال على السيارة ؟  -ب

 ال                                                   نعم 

فسر اإلجابة 

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

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

 على ماذا يتوقف مقدار الشغل المبذول على جسم ما ؟  -ج

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

 ن قام بدفع السيارة ؟بعد ألماذا شعر دمحم بالتعب  -د

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

  (5-4)نموذج االجابة لنشاط رقم 
رقم 

 السؤال 
المفرد

 ة
رقم  معلومات أخرى  الدرجة  االجابة 

 الهدف 
مستوى 
 التعلم 

 معرفة 6Pf3 - 1 ب - 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 
 
 
 
 

  أ
قوة دفع  أو قوة لتحريك 

 السيارة 

درجة: عند ذكر  - 1
اإلجابة الموضحة 

أو أي إجابة 
أخرى تعطي نفس 

 معنى اإلجابة 

6Pf3 
 
 

 
 

 معرفة

  ب
 

 نعم 
ألن السيارة تحركت مسافة 

 معينة 

درجة : عند  - 1
ذكر اإلجابة 

الصحيحة مع 
 التفسير.

صفر : عند  -
اإلجابة صحيحة 
و التفسير خاطئ 

 أو العكس 

6Pf3 
 

 
 
 

  تطبيق

  ج
يتوقف الشغل المبذول على 
المسافة التي يقطعها الجسم 

 بفعل القوة .

درجة: عند ذكر  - 1
اإلجابة الموضحة 

أو أي إجابة 
أخرى تعطي نفس 

 معنى اإلجابة

6Pf3  
 

 معرفة

ألنه بذل شغال أو إستهلك  د
طاقة من عضالته أو بذل 

 جهدا 

درجة: عند ذكر  - 1
غحدى اإلجابات 

 الموضحة 

6Pf3  
 معرفة
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