
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                
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والصغیرةالكبیرة القُوى  9-2

 بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
أستطیع أن أسمي الوحدة المستخدمة في قیاس القوى.
أستطیع أن أسمي األدوات المستخدمة لقیاس القوى .
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 ُتوّض������ح الص������ور بع������ض
القُ�وى الت��ي تجع�ل األش��یاء 

.تتحّرك
 أيٌّ من ھذه األشیاء یحت�اج

یج���ب أن ت���دفع عرب���ة . یمك���ن للقُ���وى أن تجع���ل األش���یاء تتح���ّرك
التسّوق لكي تب�دأ ف�ي التح�ّرك داخ�ل المتج�ر، كم�ا یج�ب أن تس�حب 

.المقبض لفتح درج

 أيٌّ من ھذه األشیاء یحت�اج
إلى قوة أكبر؟

49األسئلة ص 
رّت���ب . انظ���ر إل���ى الص���ور1)

القُ���وى م���ن األص���غر إل���ى 
.األكبر
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49حل األسئلة ص  

(1  
الضغط على جرس الباب.
رفع كومة من الكتب.
دفع سیارة.
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القُوىقیاس  
 األخ�رى م�ن القُ�وى أكب�ر إح�دى كان�ت أن نع�رف إذا العلوم إن أردنا في

ُیمكنن��ا  فكی��ف.قیاس��اتب��إجراء ُنخّم��ن ب��ل نق��وم أن ف��ال ُیمكنن��ا ببس��اطة 
قیاس القُوى؟

 المی��زان الزنبرك��ّي ُتس��ّمى أداة نح��ن نس��تخدمForcemeter  لقی��اس
. Newtonmeter) نی�وتنمیزان وھو یوجد اسم آخر لألداة . (القّوة

.أحد أنواع المیزان الزنبركيّ توّضح الصورة 
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  كتل��ة م��ن الق��ّوة المطلوب��ة لس��حب لقی��اس اس��تخدامھ طریق��ة تك��ون
:الخشب على منضدة كالتالي

 من أّن قراءة المیزان الزنبركّي عند الصفر قبل البدءتحقَّق.
عّلق خّطاف المیزان الزنبركّي بالكتلة الخشبّیة.
 أمسك بالحلقة الموجودة في الط�رف اآلخ�ر م�ن المی�زان الزنبرك�ّي

.واسحب الكتلة
ج .اقرأ قیمة القّوة من المقیاس المدرَّ ج .اقرأ قیمة القّوة من المقیاس المدرَّ
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كیف یعمل المیزان الزنبركّي؟ 
 ّوتق��وم ق��ّوة الس��حب بش��د . یوج��د زنب��رك داخ��ل المی��زان الزنبرك��ي

جالمقیاس بطول الزنبرك ویؤّدي ھذا إلى تحریك المؤشر  .المدرَّ
 أكبرلمسافة المؤشر ، یتحّرك أكبرالقّوة كلما كانت.

.ُیستخدم المیزان الزنبركّي لقیاس القُوى
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ولجع��ل األم��ر أس��ھل، ُیمكنن��ا كتاب��ة 
N نیوتن«من  البد«.

وحدة قیاس القّوة
 نی��وتننق��یس القُ��وى بوح��دة Newton ُس��ّمیت ھ��ذه الوح��دة عل��ى 

ش�رح  العالم اإلنجلی�زّي ال�ذي IsaacNewtonإسحاق نیوتن اسم 
.كیف ُتؤّثر القُوى على الطریقة التي تتحّرك بھا األشیاء

 ما مقدار النیوتن؟ إذا حمل�ت تفاح�ة
ألس���فل  ف���ي راح���ة ی���دك، فستض���غط

أم����ا إذا حمل����ت  1Nبق����ّوة ح����والي 
الق����ّوة  خم����س تفاح����ات، فس����تكون

. 5Nحوالي 
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قیاس القُوى باستخدام المیزان الزنبركيّ ) أ( 9-2 نشاط 
.بعض قُوى السحب باستخدام المیزان الزنبركيّ س ق1)
احسب القّوة المطلوبة لسحب درج أو فتح باب.
احسب القّوة المطلوبة لرفع حقیبة مدرسیة.
احسب القّوة المطلوبة لسحب كتلة من الخشب على س�طح منض�دة 

.ُثّم ألعلى على سطح مائل
ل القیاسات التي حصلت علیھا في جدول .سجِّ ل القیاسات التي حصلت علیھا في جدول .سجِّ
رالقّوة المطلوب�ة لرف�ع الكت�اب ب�النیوتن الارفع كتاًب�ا ثق�ی2) اطل�ب . ق�دِّ

.زمالئك أن یقوموا بالمثل إلى
 م��ن ك��ان تخمین��ھ األق��رب إل��ى. م��ن ك��لّ طال��ب،قس الق��ّوةیخعن��دما 
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50األسئلة ص  
انظ���ر إل����ى ص���ورة حقیب����ة 2)

ف�������ي  ال�������رحالت المعّلق�������ة
.المیزان الزنبركيّ 

ق���ّوة ُیمك���ن لھ���ذا  ب���رم���ا أكأ-
الزنبركّي قیاسھا؟ المیزان

م���ا مق���دارالقّوة الت���ي ترف���ع ب- م���ا مق���دارالقّوة الت���ي ترف���ع ب-
رحالت؟ حقیبة

لرفع حقیبة رحالت حساب القّوة المطلوبة

N 100أ-
N 60ب-
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الق��راءة الت��ي  إذا وقف��ت عل��ى می��زان، فإّن��ك تض��غط علی��ھ وت��زداد
ج . تظھر على القُرص المدرَّ

ستحتاج إلى  .استخدام مثل ھذه الموازین لقیاس قُوى الدفع ُیمكنك
. بوحدة النیوتن مجموعة من الموازین التي تقیس

قیاس قُوى الدفع

بالكیلو غ�رام  وإذا كانت تعطي قراءات(kg)، فأن�ت بحاج�ة إل�ى أن
.وھكذا، 20Nیعني  2kgو،10Nیعني  1kg تعرف أنّ 
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  ُتوّض���ح الص���ور ث���الث ط���رق
لقی���اس  الس���تخدام الم���وازین

.القُوى
 ُیمكنك الوق�وف عل�ى المی�زان

الُمّتجھ�ة ألس�فل  لقیاس الق�ّوة
.)قّوة وزنك(

 ُیمكنك استخدام ی�دیك للض�غط  ُیمكنك استخدام ی�دیك للض�غط
ُمقاب��ل الح��ائط،  عل��ى المی��زان

 وی��ؤّدي ذل��ك إل��ى قی��اس ق��ّوة
.دفع ذراعیك

الُیمكن��ك اس��تخدام ق��دمیك ب��د 
وی���ؤّدي ذل���ك إل���ى .م���ن ی���دیك

.قیاس قّوة دفع األرجل
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أكبر قّوة دفع) ب( 2-9 نشاط  
ما مقدار أكبر قّوة دفع لدیك؟
استخدم المیزان لإلجابة عن ھذا السؤال.
 ّقارن بین إجابتك وإجابات باقي زمالئك في الصف.

األسئلة
فم�ا الق�وة الت�ي تض�غط   5kgإذا كانت القراءة عل�ى می�زان م�ا ھ�ي3)

على المیزان؟على المیزان؟

(350 N
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ملخص
ُتقاس القُوى بوحدة النیوتن(N) .
ُتقاس القُوى باستخدام الموازین الزنبركّیة.

alm
an
ah
j.c
om
/om



فھم الموازین الزنبركیة 2-9ورقة العمل 

........................................................ماذا تقیس الموازین الزنبركیة؟1)
.................... .ما الوحدات المستخدمة في ھذه القیاسات؟ أعِط االسم والرمز2)
:ھذه ھي األجزاء المھمة في المیزان الزنبركي3)

.المؤشر،  أقصى قراءة ،  عالمة الصفر ، التدریج ،  الخطاف       
استخدم ھذه األسماء لملء العمود األول من الجدول لشرح ما یقوم بھ كل جزء.

الوصف/الوظیفةالجزء

یتم سحبھ بالقوة التي یتم قیاسھا

یتحرك بطول التدریج إلیضاح مقدار القوة

صف من العالمات على مسافات متساویة

الموضع الذي یجب أن یكون المؤشر علیھ عندما ال توجد أي قوة مؤثرة

توضح أقصى قوة یمكن قیاسھا بواسطة المیزان الزنبركي
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اس��تخدم نف��س المص��طلحات الت��ي كتبتھ��ا ف��ي الج��دول لتس��میة ھ��ذا الش��كل للمی��زان 4) 
.الزنبركي
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 انظر إلى المیزان الزنبركي الموضح.
ما أكبر قوة یمكنھ قیاسھا؟5)

ك�م ع�دد . تقسیمات بطول التدریج الموجود على المیزان الزنبركي 10توجد 6)
یمثلھا كل تقسیم؟ وحدات النیوتن التي

ما قیمة القوة التي یتم قیاسھا؟7)

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

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

...........................................................................................
عل��ى الش��كل، ض��ع عالم��ة عل��ى المك��ان ال��ذي س��یوجد ب��ھ المؤش��ر إذا زادت 8)

. N 85 القوة التي یتم قیاسھا إلى

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

...........................................................................................alm
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  2-9ورقة العمل حل 

.القوى1)
).N(الوحدة تسمى نیوتن، والرمز ھو 2)
(3  

الوصف/الوظیفةالجزء

یتم سحبھ بالقوة التي یتم قیاسھاالخطاف

یتحرك بطول التدریج إلیضاح مقدار القوةالمؤشر

صف من العالمات على مسافات متساویةالتدریج

الموضع الذي یجب أن یكون المؤشر علیھ عندما ال توجد أي قوة مؤثرةعالمة الصفر

توضح أقصى قوة یمكن قیاسھا بواسطة المیزان الزنبركيأقصى قراءة
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 (4  
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 (5100 N
(610 N
(720 N
(8
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