
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

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

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

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

                  https://almanahj.com/om/7science2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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قّوة الجاذبیّة–الوزن  9-3

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
 أس��تطیع أن أش��رح ت��أثیر الجاذبی��ة عل��ى األجس��ام الموج��ودة عل��ى

.سطح األرض
أستطیع أن أوجد وزن جسم ما على األرض إذا كنت أعرف كتلتھ  . أستطیع أن أوجد وزن جسم ما على األرض إذا كنت أعرف كتلتھ  .
 أستطیع أن أشرح كیف یختلف وزني على األرض عن وزني عل�ى

.القمر ولماذا
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  نحن نع�یش عل�ى األرض، وم�ن الص�عب أن
 وإذا قف��زت إل��ى أعل��ى، فإّن��ك. نبتع��د عنھ��ا

تق����وم . تس����قط عل����ى األرض م����ّرة أخ����رى
بس�������حبك  Gravity الجاذبّی�������ة األرض�������ّیة

.ألسفل
 الجاذبّیة األرضّیة ھي السبب في وجود قّوة

 ُیطل��ق عل��ى ھ��ذه. تس��حب أّي جس��م ألس��فل
مثل أّي ق�ّوة أخ�رى، .Weight الوزنالقّوة  مثل أّي ق�ّوة أخ�رى، .Weight الوزنالقّوة 

(N). النیوتنیتّم قیاس الوزن بوحدة 
 تسحبك الجاذبّیة األرض�ّیة دوًم�ا نح�و مرك�ز

 یح���دث ذل���ك بص���رف النظ���ر ع���ن و.األرض
.مكانك على سطح األرض

 عن��دما نرُس��م س��ھم الق��ّوة لتمثی��ل وزن أّي
.جسم، یشیر السھم نحو مركز األرض

ینتج وزُننا عن قّوةالجاذبّیة األرضّیة

باّتج�اه  وزن الجسم ھو ق�ّوة ت�ؤّثر
.مركز األرض
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52األسئلة ص  
أض��ف س��ھم ق��ّوة إلیض��اح . لنفس��ك واقًف��ا عل��ى األرض الارُس��م ش��ك1)

.وزنك
د مركزھ�ا الارُسم ش�ك2) ث�م ارُس�م نفس�ك واقًف�ا . للك�رة األرض�ّیة وح�دِّ

.أضف سھم قّوة إلیضاح وزنك.علیھا

(1 (2 (1 (2 
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اختراق األرض 
 تس����حبنا الجاذبّی����ة األرض����ّیة ط����وال

الوق����ت لألس����فل، ولكّنن����ا ال نخت����رق 
.األرض

لم ال یحدث ھذا؟
بق��ّوة، وُتس��ّمى  ل��ىت��دفعنا األرض ألع

 ق���ّوة ال���تالمس العمودی���ةھ���ذه الق���ّوة 
Normal Contact Force.

تالم�����س  ت�����دفُعك األرض ألعل�����ى بق�����ّوة
.یفعل المقعد عمودیة، وكذلك Normal Contact Force.

وع�ادة . أّي جسم تقوم بدفعھ، یقوم ھو بالدفع بق�ّوة ال�تالمس العمودی�ة
ولك�ن إذا .ة بما یكفي لموازنة قّوة الجاذبّیة األرضّیةیرالقّوة كب ما تكون

ا جًدا وقفت على شيء .فقد ال یكون دفعھ ألعلى كافًیا لدعمك لیس قوًیّ
52األسئلة ص 

تالم�س  أضف سھم ق�ّوة. )1(ارجع إلى الشكل الذي رسمتھ في السؤال3)
.عمودیة لتوضیح قّوة األرض الُمؤّثرة علیك

.یفعل المقعد عمودیة، وكذلك
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52حل األسئلة ص  

(3  
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الكتلة والوزن
 عندما ت�زن نفس�ك ف�ي المن�زل، ُیظھ�ر المی�زان القیم�ة ب�الكیلوغرام

(kg)   50»أزنأن�ا«قد تقولkg  لك�ن ف�ي العل�وم، نق�ول أّن الكتل�ة
Mass  50.الخاّصة بك ھيkg

ُتقاس كتلة الجسم ب�الكیلوغرام(kg)  . وھ�ي تعب�رعن مق�دار الم�اّدة
.الجسم التي یتكّون منھا .الجسم التي یتكّون منھا

 تسحب الجاذبّیة األرض�ّیة ك�لّ كیل�وغرام بق�ّوة س�حب ُتق�ّدر بح�والي
10N .

50لذلك، إذا كانت ُكتلتكkg ،فإّن وزنك على األرض ُیقّدر بح�والي 
.500N
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 جاذبّی��ة  جاذبّی��ة القم��ر أض��عف م��ن. تخّی��ل أّن��ك ذھب��ت إل��ى القم��ر
وُیمكن�ك القف�ز .األرض؛ لذلك س�یكون وزن�ك أق�لّ بكثی�ر عل�ى القم�ر

.ال تزال تسقط ألسفل على القمر، ولكّنك یرلمستوى أعلى بكث
أو أّي  إذا ذھبت لمكان بعید في الفضاء، بعیًدا ع�ن األرض والقم�ر

كم��ا ھ��ي، ال  ولك��ن تظ��لّ ُكتلت��ك. جس��م آخ��ر، فس��یكون وزن��ك ص��فًرا
.من الماّدة 50kgیزال جسمك ُمكّوًنا من 

.أقلّ بكثیر من جاذبّیة األرض یشعر رّواد الفضاء على القمر بجاذبیة
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53األسئلة ص  
.انسخ الجدول إلى دفترك4)

الوحداتالوصف المصطلح
قّوة ناتجة عن الجاذبّیة األرضّیة

مقدار الماّدة

.في األماكن الصحیحة»وزن«و»كتلة«في العمود األّول،اكتب الكلمتین
.أضف الوحدات الصحیحة في العمود األخیر.أضف الوحدات الصحیحة في العمود األخیر

فھ��ل تق��یس ،(kg) إذا أظھ��رت مجموع��ة م��ن الم��وازین ق��ي ب��الكیلوغرام5)
الموازین الكتلة أم الوزن؟

عندما ذھب رّواد الفضاء إلى القم�ر، اكتش�فوا أّن رف�ع األجس�ام الثقیل�ة 6)
.أسھل بكثیر من رفعھا على األرض،اذُكر السبب
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53حل األسئلة ص  

الوحداتالوصف المصطلح  4)
)N(نیوتن قّوة ناتجة عن الجاذبّیة األرضّیةالوزن
)kg(كیلوغرام مقدار الماّدةالكتلة

.الكتلة5) .الكتلة5)

.رفع األجسام یكون أسھل على القمر ألن وزنھا یكون أقل6)
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(.....)الوزن(....)الكتلة(.....)الجسم   تحدید الكتلة والوزن 9-3 نشاط
اس�����تخدم الم�����وازین والم�����وازین 

الكتل��ة وال��وزن  الزنبركّی��ة لحس��اب
.لمجموعة متنّوعة من األجسام

ل إجابات����ك ف����ي ج����دول مث����ل  س����جِّ
اكت�����ب . ھن�����ا الج�����دول الُموّض�����ح

.الوحدات في عناوین األعمدة

 10× (kg)الكتلة (N) =الوزن : تذّكر

(N)الوزن  (kg) =الكتلة
10                         
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3-9 الداعمة للنشاط 3-9 ورقة العمل
 في ھ�ذا النش�اط، س�وف تس�تخدم الم�وازین والم�وازین الزنبركی�ة ل�وزن مجموع�ة

.متنوعة من األجسام
.قبل إجراء أي قیاس، تحقق من التدریج الموجود على جھاز القیاس الخاص بك1)
  إذا كان التدریج بالكیلو غرامkg،فھو یقیس الكتلة.
 إذا كان التدریج بالنیوتنN،فھو یقیس الوزن.

.تحقق من جھاز القیاس الخاص بك2)
تحقق من أنھ یقرأ صفًرا قبل أن تزن أي شيء.
1ضع كتلة قیاسیة مقدارھاkg  0.1ھل یقرأ الجھاز: وتحققkg  على التدریج؟ 1ضع كتلة قیاسیة مقدارھاkg  0.1ھل یقرأ الجھاز: وتحققkg  على التدریج؟

ل نتائجك في جدول3) .ستحتاج إلى حساب الوزن من الكتلة، والكتلة من الوزن.سجِّ
 10×الكتلة بالكیلو غرام = الوزن بوحدة النیوتن :تذكر      

 10÷الوزن بوحدة النیوتن = الكتلة بالكیلو غرام 
.وإلیك الطریقة. یمكنك استخدام جدول النتائج إلجراء أي عملیات حسابیة

ما ھو وزنھ؟  0.6kgافترض أنك وجدت أن كتلة كتاب ھي
)N(الوزن )kg(الكتلة الجسم 
 0.6×6.0 = 0.610كتاب 
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ملحق 
ح���اول أن ت���زن جس���ًما باس���تخدام جھ���ازین أو أكث���ر م���ن أجھ���زة القی���اس 4)

نف�س اإلجاب�ة؟ إذا ل�م یك�ن األم�ر ك�ذلك،  ھل تعطي أجھ�زة القی�اس. المختلفة
.ناقش أسباب إعطاء جھازّي قیاس نتائج مختلفة

ھ��ل . بع��د وزن ع��دة أجس��ام، ق��ارن ب��ین نتائج��ك ونت��ائج اآلخ��رین ف��ي الص��ف5)
لم یكن األمر كذلك، ن�اقش أس�باب حص�ول ش�خص  تتفق إجاباتكم جمیًعا؟ إذا

.على نتیجة مختلفة عن شخص آخر
ر أیھما أثقل. التقط جسمین متشابھین، واحًدا في كل ید6) واآلن . حاول أن تقدِّ ر أیھما أثقل. التقط جسمین متشابھین، واحًدا في كل ید6) واآلن . حاول أن تقدِّ

.تحقق باستخدام جھازقیاس
اختبر صدیًقا لمعرفة ھل یمكنھ معرفة أیھما أثقل؟
 1.0اس��تخدم جس��مین، أح��دھما كتلت��ھkg 1.1 واآلخ��ر كتلت��ھkg ھ��ل یمكن��ك

مغمض العینین؟ معرفة أیھما أثقل وأنت
اختبر صدیًقا أیًضا.
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ملخص
 الكتل��ة ھ��ي مق��دار م��ا ف��ي الجس��م م��ن م��اّدة، وُتق��اس ب��الكیلوغرام

(kg).
ال��وزن ھ��و ق��ّوة الجاذبّی��ة األرض��ّیة عل��ى الجس��م، وُیق��اس ب��النیوتن 

(N).
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الكتلة والوزن 3-9تمرین 
وم��ن الس��ھل أن یخ��تلط األم��ر . الكتل��ة وال��وزن ھم��ا كمّیت��ان مھمت��ان ف��ي العل��وم

.سُتساعدك ھذه التمارین على تعلُّم الفرق بینھما.بینھما
وفیم�ا یل�ي أس�ماء بع�ض األش�یاء .kg أو ب�الكیلوغرام g ُتقاس كتلة الجسم بالغرام1)

) كتاب،  منزل ،  بنت ،  بقرة ،  سیارة ، فأر ،  حافلة (  .والكائنات
یوّضح الجدول التالي كتل�ة ك�لّ م�ن ھ�ذه األش�یاء والكائن�ات، ولك�ن أّي كتل�ة م�ن 

ء األش��یاء أو الكائن��ات ف��ي ماإلى أّي ش��يء أو ك��ائن؟ اكت��ب أس��یرھ��ذه الُكت��ل ُتش��
.كتلة كلّ منھم العمود الثاني من الجدول، لتوضیح .كتلة كلّ منھم العمود الثاني من الجدول، لتوضیح

الشي/الكائن الكتلة
20 g

500 g
30kg

250 kg
800 kg

5000 kg 
100 000 kg
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، ویرج�ع الس�بب 10رب كتلت�ھ ب�الكیلوغرام ف�ي ض�لمعرفة وزن أّي ش�يء، نق�وم ب2) 
.N 10 األرضّیة تجذب كلّ كیلوغرام من الكتلة بقوةفي ذلك إلى أّن الجاذبّیة

kg  ×10)بوحدة (الكتلة  N) =بوحدة (الوزن 
احس�ب وزن الص�غیر عن�د . عن�د والدت�ھ  kg 3.0 كانت كتل�ة األخ الص�غیر لع�ادل

(...............................................................................).والدتھ
.اكتب كتلة أو وزن بجوار كلّ عبارة في العمود الثاني من ھذا الجدول3)

أم وزن كتلةالعبارة
قّوة الجاذبّیة األرضّیة الُمؤّثرة على شيء أو كائن ماقّوة الجاذبّیة األرضّیة الُمؤّثرة على شيء أو كائن ما

تّم القیاس بالكیلوغرام
ُیصبح أقلّ بكثیر إذا ذھبت إلى القمر

ُیمكن تمثیلُھ بواسطة سھم قّوة
)N(یتّم قیاُسھ بوحدة النیوتن 

»من الماء   kg 1من الملح إلىg 50إضافة «
تظلّ كما ھي حتى في حالة وجودك في الفضاء

. N 5تبلغ خمس تفاحات حوالي 
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 3- 9حل تمرین 

الشي/الكائن الكتلة  1)
20 gفأر

500 gكتاب
30kgبنت

250 kgبقرة

(210 = 30 N×3 kg 

250 kgبقرة
800 kgسیارة

5000 kg حافلة
100 000 kgمنزلalm
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أم وزن كتلةالعبارة  3)

الوزن قّوة الجاذبّیة األرضّیة الُمؤّثرة على شيء أو كائن ما
الكتلةتّم القیاس بالكیلوغرام

الوزنُیصبح أقلّ بكثیر إذا ذھبت إلى القمر
الوزنُیمكن تمثیلُھ بواسطة سھم قّوة

الوزن)N(یتّم قیاُسھ بوحدة النیوتن  الوزن)N(یتّم قیاُسھ بوحدة النیوتن 
الكتلة»من الماء   kg 1من الملح إلىg 50إضافة «

الكتلةتظلّ كما ھي حتى في حالة وجودك في الفضاء
الوزن. N 5تبلغ خمس تفاحات حوالي  alm
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