
 

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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القُوى 9-1

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
أستطیع أن أصف ما ھي القوى.
أستطیع أن أشرح ما الذي توضحھ أسھم القوى في مخطط بیاني.
 أس���تطیع أن أرس���م أس���ھم الق���وى لتمثی���ل الق���وى ف���ي المخطط���ات  أس���تطیع أن أرس���م أس���ھم الق���وى لتمثی���ل الق���وى ف���ي المخطط���ات

.البیانیة
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  تعرض الص�ورة ق�اطرة ومقط�ورة
س�ریع وعل�ى الق�اطرة طریق على 

تح���رك لك���ي الس���حب بق���وة كبی���رة 
.المقطورة بحملھا الثقیل

 والس��حب والش��د وال��دوران ال��دفع
أن األش�یاء الت�ي ُیمك�ن ھي بع�ض 

.بفعلھا Forceالقّوة تقوم  .بفعلھا Forceالقّوة تقوم 
 لدفعاستخدام القّوة یمكنك Push  معّطلةعربة.
 لسحباستخدام القّوة یمكنك Pull  لفتحھدرج.
 لشداستخدام القّوة یمكنك Stretch  مطاطيّ رباط.
 لتدویراستخدام القّوة ُیمكنكTurn   بابمقبض.
 بع�ض الط�رق الت�ي ُیمك�ن  والتدویرإلىوالسحب والشد الدفع ُیشیر

).على جسم)ُتؤّثر(القّوةأّن نقول .(األشیاءأن تؤثر بھا القّوة على 

alm
an
ah
j.c
om
/om



46األسئلة ص  
الُجم�ل أع�اله أمثل�ة عل�ى تعرض 1)

فّك����ر . اس����تخدام القُ����وىكیفّی����ة 
 اكت��ب.األمثل��ةف��ي بع��ض بنفس��ك 

لك��لّ إض��افّیة، واح��دة أرب��ع جم��ل 
» س�حب«و » دفع«الكلمات من 
.»تدویر«و » شد«و 

ُتوّض��ح الت��ي إل��ى الص��ور انظ��ر 2) ُتوّض��ح الت��ي إل��ى الص��ور انظ��ر 2)
یس���تفید بع���ض األش���خاص كی���ف 

قص�یرة تص�ف اكت�ب . القُ�وىمن 
alm.بھا كیفّیة استخدام كلّ قّوة
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46حل األسئلة ص  

(1  
یمكنك استخدام قوة لدفع عربة صغیرة إلى األمام.
یمكنك استخدام قوة لسحب نافذة لفتحھا.
لشد حبل شراع السفن یمكنك استخدام قوة.
لتدویر مقود السیارة یمكنك استخدام قوة.

(2 
یتم استخدام قوة لشد القوس.
 ث��م س��یتم اس��تخدام (ی��تم اس��تخدام ق��وة لس��حب مض��رب الكریك��ت للخل��ف

.)قوة لدفع المضرب والكرة لألمام
یتم استخدام قوة لدفع دواسة الدراجة.
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القوىرؤیة ال یمكن  
 ف�ي طبق�ة عصبّیة توجد نھایات حیث بالقُوى، تشعر أن ألجسامنا یمكن

.استشعار القوةجلدنا یمكنھا 
أنفك،وستش��عربقّوة إص��بعك برف��ق بإص��بعك عل��ى ط��رف اض��غط :مث��ال

.على أنفكتضغط 
 ُّیمكن���ك الش���عور .اجل���س عل���ى كرس���ي

.بالدفع ألعلى للكرسيّ 
 ضع یدك على المنضدة ثم ض�ع فوقھ�ا

 ولكن یمكننا الشعور بتأثیرھاھذه القوى ُیمكننا رؤیة ال .
س��ھم الق��ّوة یع��ّد . تمث��ل القُ��وى بأس��ھم عن��د الرس��مForceArrow 

.ُتؤّثر بھ القّوةاالّتجاه الذي ُیوّضح ألّنھ القّوة؛ لتمثیل جّیدة طریقة 

.اّتجاه القّوةقّوة لتوضیح نستخدم سھم 

 ضع یدك على المنضدة ثم ض�ع فوقھ�ا
ق�ّوة :تت�أثر ی�دك بق�ّوتین.كوًبا من الماء

ك���وب الم���اء الت���ي ت���دفع ی���دك لألس���فل 
alm.وقّوة المنضدة التي تدفعھا لألعلى
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القّوةتسمیة أسھم  
 الق��ّوةالق��ّوة ُیوّض��ح لن��ا اّتج��اه س��ھم .

: نقوم بتس�میة الس�ھم لتوض�یح أم�رین
الجسم الذي ُتؤّثر علیھ الق�ّوة والجس�م 

.الذي ُینتج القّوة
 ت���دفع مث���اال إلم���راة ُتوّض���ح الص���ورة

س�ھم الق�ّوة تتّم تسمیة . التسّوقعربة 
بال����دفع إلیض���اح الجس���م ال���ذي یق���وم بال����دفع إلیض���اح الجس���م ال���ذي یق���وم 

.والجسم الذي یتّم دفعھ
تظھر القُوى عندما یؤّثر جس�مان . یساعدنا ھذا على فھم مصدر القُوى

.على بعضھما
 ا،حیث یمكن لمغناطیس أن یجذب مسماًرا یؤّثر المغن�اطیس عل�ى حدیدّیً

عل��ى  ُتوّض��ح الص��ورة ق��ّوة المغن��اطیس.تجاھ��ھبس��حبھ المس��مارویقوم 
.المسمار
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47األسئلة ص  
لتوض�یح دف�ع  أض�ف س�ھم الق�ّوة.ارُسم صورة مبسطة لقدمك ترُكل كرة3)

.وسّم السھم بشكل صحیح. قدمك للكرة
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تسمیة القُوى 1-9 نشاط 
 ابح���ث ع���ن بع���ض القُ���وى وس���ّمھا باس���تخدام

.أسھم القُوى
م���ن أس���ھم القُ���وى م���ن ال���ورق أو  3اص���نع 1.

.البطاقات
.تقریًبا 20cm یجب أن یكون كلّ سھم بطول2.
د . اعثرعل����ى موض����ع ب����ھ ت����أثیر للق����ّوة3. وح����دِّ

.االّتجاه الذي ُتؤّثربھ القّوة.االّتجاه الذي ُتؤّثربھ القّوة
.اكتب تسمیة للقّوة على أحد األسھم4.

األسئلة
ھ��ل یواف��ق عل��ى اّتج��اه .ادع طالًب��ا آخ��ر للنظ��ر إل��ى أح��د األس��ھم الخاّص��ة ب��ك1)

السھم الخاّص بك؟ھل یعتقد أّنك سمیتھ بشكل صحیح؟
.اآلن انظر إلى أحد األسھم الخاّصة بھ و ناقشھ فیھا2)

.التسمیة في موضعھا بحیث تشیر إلى اّتجاه القّوة ألصق5.

.كّرر الخطوات نفسھا مع األسھم األخرى6.

إجابة الطالب
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48األسئلة ص  
یل����تقط ب����الل ابن����ھ الص����غیر 4)

ر . مصعب أثناء لعبھما مًعا فكِّ
الت���ي ت���ؤّثر عل���ى  ف���ي الق���ّوة

.مصعب
ف�����ي أّي اّتج�����اه ُت�����ؤّثر ھ�����ذه أ-

القّوة؟القّوة؟
ما الجسمان اللذان یتأثران؟ب-
یوّض����ح الق����ّوة  الارُس����م ش����كج-

. الُم�������ؤّثرة عل�������ى مص�������عب
عل���ى تس���میة س���ھم  اح���رص

.القّوة بشكل صحیح
.بالل یرفع مصعب
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48حل األسئلة ص  

(4  
  .ألعلىأ-

).األب واالبن(بالل ومصعب ب-
  ج-

alm
an
ah
j.c
om
/om



المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم:
 منھ�ا  تنتج دائًما ع�ن عوام�ل نش�طةال ھناك الكثیر من القوى التي

. على قدمیك الدفع ألعلى الذي تمارسھ األرض
رؤی�ة ك�ل  ن�ك م�نمكت س�حریة» نظارات قوى« يمرتدنفسك  تخیل

.القوى التي تؤثرعلى األجسام حولھم
ملخص
ُتؤّثر القُوى على األجسام بالدفع والسحب والشد والدوران. ُتؤّثر القُوى على األجسام بالدفع والسحب والشد والدوران.
ُتظھر القُوى عندما یؤثر جسمان على بعضھما.
سھم القّوة یوّضح اّتجاه القّوة.alm
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دات القُوى 1-9ن تمری محدِّ
 س�وف ُیس�اعدك ھ�ذان التمرین�ان! القُوى غیر مرئّیة، ولكّننا نع�رف أّنھ�ا موج�ودة

.على اكتشاف القُوى على نحو أفضل

ارُسم دائرة حول أّي كلم�ة . اقرأ الُجمل التالیة1)
توج��د كلم��ة . أّن ھن��اك ق��ّوة م��ؤّثرة ُتش��یر إل��ى

.واحدة في كلّ جملة
دفع عبد هللا الباب لفتحھ وخرج إلى الشارع.
كان یسحب معھ حقیبة كتب مدرسیة ثقیلة. كان یسحب معھ حقیبة كتب مدرسیة ثقیلة.
ركل عبدهللا حجًرا على األرض.
عندما رأى أخاه الصغیر أحمد، رفعھ ألعلى.
أحمد لم یعجبھ ذلك، ولھذا جذب أُذن عبدهللا.
 عن�دما قاب�ل عب��د هللا أص�دقاءه، ك�انوا یق��ذفون

.كرة
 ح����اول عب����د هللا أن یمس����ك ب����الكرة ولكّنھ����ا

.ارتطمت بأنفھ
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نح��ن نرُس��م أس��ھم القُ��وى لتوض��یح ت��أثیر 2) 
.ه القّوةتجاالقُوى، ویبین السھُم ا إحدى

 یج��ب أن ت��تّم تس��میُة س��ھم الق��ّوة لتحدی��د
ث القُ��ّوة والجس��م ال��ذي یح��دال��ذي  الجس��م

.القّوة تؤّثر علیھ
عل���ى ك���لّ ص���ورة لیوّض���ح  ماارُس���م س���ھ

نة القُوى .تّم حلّ المثال األّول. الُمبیَّ
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1- 9ن تمریحل 

(1  

عبد هللا الباب لفتحھ وخرج إلى الشارع دفع.
 معھ حقیبة كتب مدرسیة ثقیلة یسحبكان.
عبدهللا حجًرا على األرض ركل.
 ،ألعلى رفعھعندما رأى أخاه الصغیر أحمد.
 أُذن عبدهللا جذبأحمد لم یعجبھ ذلك، ولھذا.  أُذن عبدهللا جذبأحمد لم یعجبھ ذلك، ولھذا.
 كرة یقذفونعندما قابل عبد هللا أصدقاءه، كانوا.
 بأنفھ ارتطمتحاول عبد هللا أن یمسك بالكرة ولكّنھا.
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