
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/7                   

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

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

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

                  https://almanahj.com/qa/7science1                   

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

                  https://almanahj.com/qa/grade7                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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الكثافة والضغط
الثاني



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟:  الدرس

الكثافةالتمهيد

متى تطفو األجسام و متى تغوص؟التعريف القانون

كتلة وحدة 
الحجوم من 
المادة

g/ 𝒄𝒎𝟑
أو

Kg/𝒎𝟑
بالمقارنة بين كثافة المادة الصلبة 

:والسائل
إذا كانت كثافة الجسم أقل من -1

كثافة السائل يطفو
إذا كانت كثافة الجسم أكبر من -2

كثافة السائل يغوص

الكتلة
الحجم =الكثافة 

الوحدة



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

19ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

20ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

20ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

ألن كثافة كرة تنس الطاولة أقل من كثافة جميع السوائل

ألن كثافة البرغي الفوالذي أكبر من كثافة جميع السوائل

ألن كثافة الغطاء أكبر من كثافة بعض السوائل 
و أقل من كثافة سوائل أخرى

20ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

23ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

23ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

21ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

22ص 
البالون المملوء بالهيليوم
البالون المملوء بثاني أكسيد الكربون

ألن كثافته أقل( يطفو)سيرتفع البالون إلى األعلى
من كثافة ثاني أكسيد الكربون



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

21ص 3س 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

هل تختلف كثافة الماء المالح عن العذب؟

"هل تختلف كثافة الماء البارد عن الماء الحار؟

عن اإلجابة22ابحث في فقرة خط الغاطس الصفحة 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

22ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

إن كثافة الماء المالح في البحر أعلى من كثافة الماء العذب 
في حمام السباحة مما يجعل الطفو على ماء البحر أسهل

24ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  كيف تؤثر الكثافة على الطفو و الغوص ؟

الصدق

يستقصي طفو -1
وغوص األجسام في 
الموائع اعتماًدا على 

.كثافتها
يحدد األجسام التي -2

تطفو واألجسام التي 
تغوص في الغاز

يذكر العوامل التي -3
تعتمد عليها كثافة الماء

يقلل من األوزان ألنه انتقل إلى مياه عذبة ذات كثافة أقل 
و يجب عليه أن يقلل من كثافة جسمه فيقلل من االوزان 

التي يحملها

24ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  1ما قوة الدفع ؟:  الدرس

الكثافةالتمهيد

متى تطفو األجسام و متى تغوص؟التعريف القانون

كتلة وحدة 
الحجوم من 
المادة

g/ 𝒄𝒎𝟑
أو

Kg/𝒎𝟑
بالمقارنة بين كثافة المادة الصلبة 

:والسائل
إذا كانت كثافة الجسم أقل من -1

كثافة السائل يطفو
إذا كانت كثافة الجسم أكبر من -2

كثافة السائل يغوص

الكتلة
الحجم =الكثافة 

الوحدة



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  1ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
مفهوم الضغط 

في السوائل
يستقصي -2

العوامل المؤثرة 
على ضغط 

السائل

26ص 

1017
1022
1030

يزداد



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  1ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
مفهوم الضغط 

في السوائل
يستقصي -2

العوامل المؤثرة 
على ضغط 

السائل

26ص 

ألن كلما زاد العمق زاد الضغط في الماء و بالتالي
يزداد الضغط على طبلة األذن و تضررها

كثافة مياه البحر أكبر من كثافة المياه 
بالتالي مياه البحر أكبر من ضغط المياه العذبة 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  1ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
مفهوم الضغط 

في السوائل
يستقصي -2

العوامل المؤثرة 
على ضغط 

السائل

ُ أَْن يَْهِديَهُ يَْشرَ  َمْن ْح َصْدَرهُ ِلْْلِْساَلِم ۖ وَ فََمْن يُِرِد َّللاه
عهُد ي ِقًا َحَرًجا َكأَنهَما يَ يُِرْد أَْن يُِضلههُ يَْجعَْل َصْدَرهُ ضَ  صه

ِلكَ فِي السهَماِء ۚ  ُ َكذََٰ ْجَس َعلَى الهِذيَن اَل يَْجعَُل َّللاه الر ِ
(125)االنعام –يُْؤِمنُوَن 

بة حتى يصبح بنسبة قرييتنفسهكلما ارتفع اإلنسان عن سطح األرض يقل األوكسجين الذي 
ما ك. هذه المسافة ال يستطيع اإلنسان التنفسمترات،فعندمن الصغر على ارتفاع ثمانية كيلو 

يقل الضغط الجوي كثيرا عن المعدل المطلوب لحماية جسم اإلنسان



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  1ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
مفهوم الضغط 

في السوائل
يستقصي -2

العوامل المؤثرة 
على ضغط 

السائل

سوف ينكمش البالون، بسبب زيادة الضغط عليه

26ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  1ما قوة الدفع ؟:  الدرس

الضغطالغلق

العوامل المؤثرة عليهالتعريف

القوة المؤثرة 
على وحدة 
المساحة

Pa

أو
N/𝒎𝟐

العمق-

الكثافة-

الوحدة



2022الثاني، كانون11الثالثاء، 

. الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري : الرؤية

8 0.62N النحاس
يغوص 0.09N 9 0.61N 0.70N الحديد
يغوص 0.08N

70 0N الخشب
يغوص26.30.263

يطفو

28ص 

0.437Nالومنيوم

0.70N

0.70N

0.70N

0.70N

0.09N

0.08N

0.263

0.70N

2ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يغوص



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  2ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
العالقة بين قوة

دفع السائل و وزن 
.السائل المزاح

يستقصي -2
سبب طفو الجليد

28ص 28ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  2ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
العالقة بين قوة 

دفع السائل و وزن 
.السائل المزاح

يستقصي-2
سبب طفو الجليد

28ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  2ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
العالقة بين قوة

دفع السائل و وزن 
.السائل المزاح

يستقصي -2
سبب طفو الجليد

29ص 

2.5N=الوزن الحقيقي 

2.3N=الوزن الظاهري

الوزن الظاهري–الوزن الحقيقي =قوة الدفع 
0.2N=2.3-2.5= قوة الدفع 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  2ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
العالقة بين قوة

دفع السائل و وزن 
.السائل المزاح

يستقصي -2
سبب طفو الجليد

29ص 



2022الثاني، كانون11الثالثاء،  2ما قوة الدفع ؟ 

الصدق

يستنتج -1
العالقة بين قوة 

دفع السائل و وزن 
.السائل المزاح

يستقصي-2
سبب طفو الجليد

29ص 

تتجمد البركة كاملة من األسفل لألعلى و بالتالي موت 
الكائنات الحية


