
 

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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مقاومة الھواء 9-5

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
 ؤثر على األجسام تأستطیع أن أشرح ما ھي مقاومة الھواء وكیف

. المتحركة
 أستطیع أن أشرح كیف یمكن لشكل الجسم أن یجعلھ یتحرك أسرع  أستطیع أن أشرح كیف یمكن لشكل الجسم أن یجعلھ یتحرك أسرع

.عبر الھواء أأو أبط
 أس����تطیع أن أرس����م أس����ھم الق����وى لتمثی����ل مقاوم����ة الھ����واء ف����ي
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  إذا قم���ت بإس���قاط ش���يء، فإّن���ھ
فوزن��ھ،أو . یس��قط عل��ى األرض

بمعن�����ى آخ�����ر ق�����ّوة الجاذبّی�����ة 
.األرضّیة، یجعلھ یسقط

 تعرض الصورة بعض المظّلیین
 ف����ي النھای����ة،.أثن����اء ھب����وطھم

ل�ن .سیصلون إلى سطح األرض ل�ن .سیصلون إلى سطح األرض
تك�����ون س�����رعُتھم كبی�����رة ج�����ًدا 

.عندما یصطدمون باألرض
یعن�ي  وذل�ك. یس�قطون ف�ي الھ�واء نھمویرجع السبب في ھذا إلى أ

ھ��ذه الق��ّوة اإلض��افیة ھ��ي ق��ّوة  .أن ھن��اك ق��ّوة أخ��رى ت��ؤّثر عل��یھم
الت��ي ت��ؤّدي إل��ى إبط��ائھم إل��ى  AirResistance مقاوم��ة الھ��واء

.سرعة آمنة

 مظلّة الھبوط تساعد المظلّیین على الھبوط
.بأمان من ارتفاع كبیر
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القُوى المتوازنة 
یقوم الھواء بالدفع ألعل�ى  ليأثناء ھبوط المظ

وُیمكنن�ا . من مظّلة الھب�وط في الجزء الداخليّ 
الق�ّوة ُمش�یًرا  تمثیل ھذه القّوة باس�تخدام س�ھم

.إلى أعلى
 ّوھم����ا  ل����يھن����اك قّوت����ان ت����ؤّثران عل����ى المظ

متس��اویتان ف��ي الحجم،ولكنھم��ا ف��ي اّتج��اھین 
 متعاكس����ین، ل����ذلك تلغ����ي ك����لّ واح����دة منھم����ا متعاكس����ین، ل����ذلك تلغ����ي ك����لّ واح����دة منھم����ا

.بطریقة آمنة ليویھبط المظ.األخرى

متوازنة  نقول أّن القُوى األخرىیرعندما تلغي كلّ قّوة تأثBalanced.
56األسئلة ص 

یھ�بط نح�و األرض،  عن�دما لياذكر اسمي القّوتین المؤّثرتین على المظ1)
.واذكر اّتجاه كلّ قّوة

.ليقّوتان تؤّثران على المظ
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یس���������������������تخدم 
الس������������������نجاب 

مقاوم��ة  الط��ائر

الحركة في الھواء
ج�ًدا؛ ل�ذلك  »رقیق�ة«الھواء ماّدة .من السھل أن ُتلّوح بیدك في الھواء

تك�ون مظّل�ة الھب�وط ذات  ُیمكننا التحّرك فی�ھ بس�ھولة، ول�ذلك یج�ب أن
.ستكون عدیمة النفع مساحة كبیرة، فمظّلة صغیرة

مقاوم��ة  الط��ائر
 الھ�����������������������واء

لمساعدتھ عل�ى 
االن�����زالق ف�����ي 

.الھواء

56األسئلة ص 
.ذھبت إلى القمر اشرح السبب وراء عدم نفع مظّلة الھبوط إذا2)
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56حل األسئلة ص  

.)لألعلى(ومقاومة الھواء  )لألسفل(الوزن 1)

لن تقلل مظل�ة . ال یوجد ھواء على القمر، ولذلك ال توجد مقاومة ھواء2)
.الھبوط سرعتك أثناء ھبوطك
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مقاومة الھواء واالحتكاك
مقاومة الھواء مثل االحتكاك، فھي تقوم بإبطاء أّي شيء یتحّرك.
 ولك���ن ف���ي ھ���ذه الحال���ة ف���إن مقاوم���ة الھ���واء تعتم���د عل���ى مس���احة

. فكلما زادت المساحة، زادت مقاومة الھواء.السطح
ب�����ذور النبات�����ات الش�����ائكة 

تتط�������ایر ب�������بطء ألس�������فل، 
وتحملھ��ا الری��اح بعی��ًدا ع��ن 

 ی���تّم تص���میم الط���ائرة الموّض���حة ف���ي
الص������ورة لتتح������ّرك بس������ھولة ف������ي 

الش����كل  ویوص����ف مث����ل ھ����ذا.الھ���واء
.Streamlinedبالتصمیم االنسیابّي 

وتحملھ��ا الری��اح بعی��ًدا ع��ن 
.Streamlinedبالتصمیم االنسیابّي .النبات األمّ 

زغ��ب  ھ��واء عن��دما یس��قطللكبی��رة مقاوم��ة 
.النباتات الشائكة في الھواء

.طائرة ذات تصمیم انسیابيّ 
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57األسئلة ص  
بش�كل انس�یابّي لتقلی�ل  یك�ون ینارُسم ھیكلي سیارتین، أح�د الھیكل�3)

اش�رح الس�بب وراء . بش�كل غی�ر انس�یابيّ  ُمقاومة الھواء، واآلخر
.أن تكون إحدى السیارتین أسرع من األخرى احتمالّیة

غیر انسیابيّ  انسیابيّ  

لسیارة المصممة بشكل انسیابي أُسرع بسبب وجود مقاومة ھواء أقل ا
.)ن لھما نفس المحركإذا كا(
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السقوط في الھواء 5-9 نشاط 
مافي ھذا النشاط، س�تحاول أن ُتس�قط جس� 

.ببطء قدر المستطاع
وقّطعھ���ا إل���ى   A4اس���تخدم ورق���ة بحج���م1.

.مستطیالت متساویة أربعة
واح��ًدا وق��م بطّی��ھ كم��ا ھ��و  الُخ��ذ مس��تطی2.

���ح، لتك���وین ش���كل  بع���ض .(»ب���ذرة«موضَّ
األشجار لھ�ا ب�ذور بھ�ذا الش�كل لك�ي ت�دور األشجار لھ�ا ب�ذور بھ�ذا الش�كل لك�ي ت�دور 

.)ألسفل ببطء
استخدم ساعة إیقاف لتسجیل زمن س�قوط 3.

لتجع���ل الب���ذرة  التص���میم ی���رغ. »الب���ذرة«
تھ�����بط بش�����كل أبط�����أ، مث�����ال، ق�����م بثن�����ي 

إل������ى إس������قاط  س������تحتاج. »الجن������احین«
 كھ����ذه» ب����ذرة«یمك����ن تص����میم .من االرتفاع نفسھ في كلّ مّرة» البذرة«

.ببطء في الھواء لتسقط
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الحس�ابّي  ث م�ّرات واحس�ب الوس�طاللكلّ تصمیم، قِس زم�ن الس�قوط ث�4. 
عل��ى  للقی��ام بھ��ذا،اجمع الثالث��ة أزمن��ة ُث��ّم اقس��م المجم��وع. )المتوّس��ط(

.ثالثة
م���ا ال���ذي . ق���ارن أفض���ل تص���میم ل���ك بتص���میمات زمالئ���ك ف���ي الص���فّ 5.

تسقط ببطء؟» البذرة«یجعل
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 المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم:
 ن الھ��واء ألنح��ن عموًم��ا ال نش��عر بمقاوم��ة الھ��واء أثن��اء تحركن��ا

منخفض��ة، أم��ا الحرك��ة ف��ي الم��اء فتك��ون  ، أي أن كثافت��ھ»رقی��ق«
.مرة 800أصعب كثیًرا ألن كثافتھ تزید عن كثافة الھواء 

حی���ث تتح���رك مركب���ات لمقاوم���ة الھ���واء أھمی���ة كبی���رة بالنس���بة لل
��دة بمقاوم��ة  مركب��ةوتك��ون الس��رعة القص��وى لل أكب��ر بس��رعة مقیَّ

یوفرھ��ا  الھ��واء عن��د ت��وازن مقاوم��ة الھ��واء م��ع ق��وة ال��دفع الت��ي یوفرھ��ا  الھ��واء عن��د ت��وازن مقاوم��ة الھ��واء م��ع ق��وة ال��دفع الت��ي
.المحرك

ملخص
 مقاوم��ة الھ��واء ھ��ي ق��ّوة ت��ؤّثر عل��ى األجس��ام الت��ي تتح��ّرك ف��ي

.الھواء
الشكل ذو التصمیم االنسیابّي یقّلل من مقاومة الھواء.
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