
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/7science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/ae/7science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
0science
0science
0science1
0science1
https://almanahj.com/ae/grade7
https://almanahj.com/ae/grade7
https://t.me/UAElinks_bot
https://t.me/UAElinks_bot
http://www.tcpdf.org


  

 العلوم المــــادة  :                                                                         دائرة التعليم والمعرفة  
 2019/    /     /  اليوم والتاريخ :                                                                                 بــراعم الــعين الخــاصـةمدرســــة   
 ........الشــعبة  :........                              عن قوانين نيوتن ورقة عمل                                     بنــي يـــاس  

 م  2018/  2019ي ـدراسـعام الـللاالول  يـدراسـل الـالفص
                                                                     السابعصـف :ال

   ……………  .……….........………………………:  اســم الطالب   

*************************************************************** 
السؤال األول : اختر اإلجابة الصحٌحة لكل فقرة مما ٌلً:    

 
التغٌر فً الحركةهو مٌل الجسم إلً مقاومة ..................... -1     

 
التسارع  -د                          القصور -ج               المسافة  -اإلزاحة                     ب -أ         

........................القوتٌن المؤثرتٌن فً أجسام مختلفة تعرف باسم  – 2     
 

  قوى غٌر متوازنة-د                   قوى متوازنة -ج          القصور -ب      زوج قوة            -أ      

القوة المؤثرة علً جسم مقسومة علً كتلته.....................هً  - 3      
 

السرعة المتجهة-د                  العجلة-ج            السرعة      -اإلزاحة                       ب-أ       
 

؟     50N   لٌه قوة مقدارهاعندما تؤثر ع  10Kg       ما مقدار العجلة التً ٌتحرك بها جسم كتلته -4   

    5 m/s2    د-                    0.5 m/s2  ج-                         10 m/ s2  ب-                     0.2 m/s2   -أ         
 

10 m/s2    عندما ٌتحرك بعجلة مقدارها 5 kg لتً تؤثر علً جسم كتلته ار القوة ادما مق -5      

 50 N  د-                    2 N  ج-                      0.5 N ب-                                5 N    -أ    

ٌعرف قانون نٌوتن ................ باسم قانون القصور -6    

  العجلة -الثالث                    د -ج                       األول  -الثانً                            ب   -أ                

ٌمثل زوج قوة........................... ال أي مما ٌلً -7     

   اصطدام عربتٌن سباق ببعضهما -بتضغط بقدمك علً األرض وتضغط األرض بنفس مقدار القوة          -أ       

دفع العب للكرة برأسه  -د تضغط قدم شخص علً األرض وٌضغط وزنه علً األض             -ج       

           
كلما زادت القوة المؤثرة علً جسم ............. العجلة التً ٌتحرك بها الجسم  -8      

تتضاعف -ابتة                 دتظل ث -تقل                             ج -تزداد                           ب -أ      
    
حزام األمان فً السٌارات تطبٌق لقانون نٌوتن ....................... -9    

الحركة -د                       الثالث  -ج                        الثانً    -ب                األول       -أ          
 

 



  
السؤال الثانً :    

سبب اندفاعنا إلً األمام عند توقف السٌارة فجأة  واندفاعنا إلً الخلف عند تحرك السٌارة فجأة؟ فسر  -1      
 

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

 
 

ماً بأن كتلته عل kg 15 ما هو مقدار    5 s  50  خالل m/s ً20  إل m/s    2-  تغٌرت سرعة جسم أثناء حركته من         
القوة المؤثرة على هذا الجسم ؟       

 

3,4,5استخدم الجدول التالً لإلجابة عن األسئلة  ***    
  

 
أي من هذه الدراجات تكون عجلتها سالبة ؟ -3        

   A  الدراجة -د                      B  الدراجة -ج                    C الدراجة  -ب                D   الدراجة -أ  
 

؟   1 m/s2    4-   أي من هذه الدراجات تكون عجلتها أكبر من  
 

 A, D الدراجة -د                A ,C الدراجة -ج                    B, C الدراجة  -ب              A الدراجة  -أ              
 
 

أي من هذه الدراجات تكون القوة المؤثرة علٌها تساوي صفر ؟ - 5    
 

  A الدراجة -د                            C الدراجة  -ج                       B الدراجة  -ب                       D الدراجة  -أ  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ***بالتوفيق***

 السرعة النهائٌة  (s )  الوقت         
(m/s)  

 السرعة اإلبتدائٌة 
(m/s) 

ة الكتل  
(Kg) 

 الدراجة

10 15 0 10 A 
20 20 30 20 B 
20 50 22 30 C 
30 60 60 40 D 


