
     

 

 

  

 مؤشرات األداء: 

.قوى وأنواعهاال ى مفهومأن يتعرف الطالب عل -    

.أثير أنواع القوى المختلفة على حركة الجسمت -    

 

 السؤال األول: حوط اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
 

  .....................: مقياس شد الجاذبية لجسم ما هو -1

الكتلةج(                                  الوزنب(                                          الطولأ(   

 

..................... كلما استخدمت قوة أكبر تحرك الجسم بشكل -2  

                مختلفج(                                أبطءب(                                            أسرع  أ(

 

  ..................... ال يتحرك الجسم عندما تكون القوى المبذولة عليه -3

متوازنةج(                            متفاوتةب(                                          متقاربةأ(   

 

  .....................: إمساك حارس المرمى لكرة القدم مثال على -4

                    إيقاف الحركةج(                        تغير االتجاهب(                                    بدء الحركة أ(

 

  .....................: هي قوة ىأعل ىأسفل عندما تقفز إل ىالمبذولة لشدك إل القوة -5

مغناطيسيةج( ال                            تالمسب( ال                               اذبية       أ( الج  

 

 العلــــــــــوم: المــــادة

 2019 ⁄ 5 ⁄ 18التاريـخ:  

 ىوـــقال الموضــــوع:

 نرمين صبري  ي ون: هاجر مروانيإعداد المعلمت

 

 دولة اإلمارات العربية المتحـدة

 دائــــرة التعليــــم والمعرفــــة

 مــدرســـة الرؤيــة الخاصـــة

 : .......... الشعبة            الثالث: الصف

 (5)ورقة عمل 
 2019 – 2018العام الدراسي 

 الفصل الدراسي الثالث
 



 السؤال الثاني: 

 :يضع المفردة الصحيحة بالفراغ المناسب فيما يأت •

 [غناطيسالم - زلقةال – جاذبيةال – حتكاكاال – قوةال – ةخشنال]

 .....................قوة الشد بين جسمين هي  -1

 مالمسة أحد األجسام لآلخر.عند  هو قوة تظهر ..................... -2

 المبذولة عليها. .....................تتحرك األجسام بسبب  -3

 هو أي جسم له قوة مغناطيسية. ..................... -4

 احتكاك أقل. .....................احتكاك أكبر وعن األسطح  .....................ينتج عن األسطح  -5

 

 أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي:(  ×أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) (  √ضع إشارة )  :السؤال الثالث

 )      (                                     .( تتحرك األجسام من تلقاء نفسها1

 )      (                  .( عندما يتالمس المضرب مع الكرة يغير اتجاهها2

 )      (                          .كلما زادت كتلته الجسم ى( تقل الجاذبية عل3

 )      (                .( كلما زاد االحتكاك بين األجسام كلما زادت الحركة4

 )      (      .األجزاء المتحركة للحد من االحتكاك ى( يتم وضع الزيت عل5

 

 اكتب نوع القوى المبذولة في كل مما يأتي:  )أوال( السؤال الرابع:

                                                                                                       

 

 

 

 ؟كر مثالين لكل منهاذواع القوى مع هيا أيها البطل اذكر أن: (ثانيا)

 

         [                      [                ]               ]                 [                      ]          ]                   [ 



 .أو الشد دفعالهي  القوة:

 .قد تكون القوة صغيرة أو كبيرة

 األجسام الثقيلة تحتاج قوة لتحريكها أكبر من األجسام الخفيفة. ●

 كلما كانت القوة أكبر تحرك الجسم بشكل أسرع. ●

 تأثير القوى على تغير الحركة

 القوى تجعل األجسام تبدأ الحركة أو تسرع أو تبطيء أو تغير اتجاهها أو توقفها. ●

 ال يتحرك الجسم إذا كانت القوى المبذولة لتحريكه متوازنة. ●

 أنواع القوى

 االحتكاك الجاذبية المغناطيسية التالمس وجه المقارنة

قوة تقع بين األجسام  المفهوم

 التي تتالمس.

تسبب جذب القوة التي 

 المغناطيس لبعض الفلزات.

قوة شد بين جسمين مثل 

 جسمك واألرض.

قوة تظهر عند مالمسة 

أحد األجسام باآلخر فيدفع 

االحتكاك األجسام 

المتحركة بقوة ويسبب 

 إبطائها وتوقفها.

ضرب المضرب لكرة  األمثلة

 الكريكت.
جذب المغناطيس لفلزات  ●

 معينة مثل الحديد.

المغناطيس عدم جذب  ●

لمواد أخرى 

 ,الخشب,الورق(.)البالستيك

قطع المغناطيس يمكن  ●

أن تتجاذب أو تتنافر مع 

 بعضها البعض.

عند القفز إلى األعلى  ●

فإن جاذبية األرض تشدك 

 إلى أسفل.

الوزن هو مقياس شد  ●

 الجاذبية على األجسام.

كلما كانت كتلة الجسم  ●

أكبر كان شد الجاذبية 

 أكبر.

عن األجسام  ينتج ●

الخشنة الكثير من 

 االحتكاك.

استخدام المكابح  ●

)الفرامل( إليقاف 

 السيارة.

استخدام المواد الزلقة  ●

 للحد من االحتكاك.

وضع الزيت أيضا يحد  ●

 من االحتكاك.
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