
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس إشراق خميس السنانية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  :التعلم القبلي
  :أجب عن األسئلة اآلتیة

  .……………مقدار ما في الجسم من مادة یسمى -١
………………………………….  

  .الكتلة - ١ج
  أحد الوحدات المستخدمة لقیاس الكتلة -٢
  الملي لتر -أ

  الكیلوغرام -ب
  النیوتن - ج
  )الكیلوغرام(اإلجابة الصحیحة ھي ب  - ٢ج
  .…………………………………………یستخدم لقیاس الكتلة -٣
  .المیزان الرقمي - ٣ج
  .…………………………………مقدار قوة جذب األرض للجسم یسمى -٤
  .الوزن - ٤ج
  .النیوتن…………………………… الوحدة المستخدمة لقیاس الوزن -٥
  .المیزان الزمبركي. …………………یستخدم لقیاس الوزن -٦

  :اف الدرسأھد
  .أستطیع أن أشرح ما الذي توضحھ أسھم القوى -١
  .أستطیع أن أرسم أسھم القوى لتمثیل القوى -٢

  .إذن، سنكون قادرین على أھمیة توضیح سھم القوى وكذلك رسم سھم القوى
  كیف تؤثر القوى على األجسام؟

  :ه الطرقھنالك بعض الطرق التي یمكن أن تؤثر بھا القوى على األجسام ومن أھم ھذ
  :أي أن أقوم بتحریك الجسم بعید عني كما في األمثلة: الدفع -١
  .یقوم رجل بتحریك الكرسي المتحرك بعیًدا عنھ -أ

  .رجل یقوم بدفع الصندوق -ب
  :وھي معاكسة لقوة دفع، والسحب یعني أن أقوم بجذب الجسم باتجاھي كما في األمثلة: السحب -٢
  .باتجاھھیقوم رجل بتحریك الصخرة  -أ

  .الحصان یسحب العربة -ب
  .ومثال علیھا شد الرباط المطاطي: الشد -٣
  .ومثال على ذلك القوى التي نبذلھا لفتح الباب، فنقوم بتدویر مقبض الباب: التدویر -٤

  اعط مثاًال على قوة التدویر؟: س
  .تدویر غطاء قنینة الماء: ج

  .حب، الدفع، التدویر الشدالس: إذن، تؤثر القوى على األجسام بعدة طرق وھي
  ھل یمكننا رؤیة القوى؟؟؟

  :لإلجابة على ھذا السؤال سوف نقوم بعمل النشاط التالي
  ھیا بكم لنقوم بالضغط على أنفكم باستخدام أصابعكم

  ھل تشعر بقوة ضغط؟
  نعم

  ھل ترى ھذه القوة؟
  ال

  إذن ماذا نستنتج؟! أحسنتم
  .نشعر بتأثیرھاأستنتج بأن القوى ال یمكن أن نراھا ولكن 

ومن المفاھیم الخاطئة لدى بعض الطالب أن األجسام الساكنة ال تؤثر علیھا أي قوى، وإن القوى تكون موجودة عند تحریك األجسام 
  .المتحركة فقط

  :ولمعالجة ھذا المفھوم انظر إلى ھذا المثال
  أمامك كتاب موضوع على طاولة وكالھما في حالة سكون

  .السادس أن القوى تنشأ عندما یؤثر جسمان على بعضھماوكما درست في الصف 
  .والكتاب یؤثر على الطاولة بقوة اتجاھھا إلى األسفل، والطاولة تؤثر بقوة دفع اتجاھھا إلى األعلى على الكتاب



 

  .، لذلك الجسمان یكونا في حالة سكون٠وبما أن القوتان متساویتان في المقدار نقول أن محصلة القوى تساوي 
  ، ماذا نستنتج؟إذن

  .جسام المتحركة والساكنةنستنتج بأن القوى تؤثر على األ
  .إذن، ألننا ال نستطیع رؤیة القوى نقوم بتمثیلھا باستخدام سھم یسمى سھم القوى وفائدة ھذا السھم أنھ یقوم بتوضیح اتجاه القوى

  .القوىوسنقوم برسم سھم یوضح اتجاه . یقوم رجل بتحریك الكرسي المتحرك: مثال
نوع القوة مصدر القوى أو اجسم : بعد أن قمنا برسم السھم سنقوم بتسمیة السھم ولكي نسمي السھم سنحتاج إلى ثالثة أشیاء وھي

  .الذي ینتج القوة ونحتاج أیًضا إلى الجسم الذي یتأثر بالقوى
  :انظر إلى المثال السابق

  الدفع: نوع القوى
  .الرجل: مصدر القوى

  :الكرسي المتحرك لذلك تكون التسمیة كالتالي: لقوىالجسم المتأثر با
  .دفع الرجل للكرسي المتحرك

الدفع، السحب، الشد، الدوران، وكذلك قمنا بتوضیح : إذن، تعلمنا في ھذا الدرس الطرق التي تؤثر بھا القوى على األجسام وھي
  .القوى باستخدام سھم القوى

  :التقویم الختامي
  :في كتاب الطالب ٤حل سؤال 

  .یلتقط بالل ابنھ الصغیر مصعب أثناء لعبھما مًعا
  .فكر في القوى التي تؤثر على مصعب

  في أي اتجاه تؤثر ھذه القوة -أ
……………………………………….  

  .إلى األعلى: ج
  ذان یتأثران؟؟؟لما الجسمان ال -ب

……………………………………………..  
  .مصعب وبالل: ج
  .ارسم شكًال یوضح القوى المؤثرة على مصعب - ج
  .رص على تسمیة سھم القوى بشكل صحیحاح

………………………………………….  
  .السھم یكون اتجاھھ لألعلى والتسمیة رفع بالل البنھ لألعلى: ج


