
 

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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الالفلّزات 8-2

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
 أس���تطیع أن أص���ف بع���ض الخص���ائص المش���تركة ف���ي العدی���د م���ن

.الالفلزات
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 .مواد مفیدة بسبب تفاعالتھ�ا الكیمیائی�ة Non-Metals الالفلزاتُتعد 

.وھناك الكثیر من االختالف فیما بینھا

الخصائص المشتركة بین غالبیة الالفلّزات
 الالفل��ّزات غی��ر المع��ة، فھ��ي ال تعك��س الض��وء بش��كل جّی��د، كم��ا أّن

.سطحھا لیس أملًسا كالفلّزات

 ھشةالالفلّزات في الحالة الصلبة تكون Brittle.

وُیعتب�ر ھ�ذا مفی�ًدا؛ ألّن�ھ . معظم الالفلّزات ردیئة التوص�یل للح�رارة
.أواني الطھي ُیمكن استخدام بعضھا في صناعة مقابض
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 لھا .الالفلّزات لیست بدرجة صالبة الفلّزات وتحمُّ
العدید من الالفلّزات تكون في الحالة الغازّیة.
 درج��ات انص��ھار الالفل��ّزات الت��ي ال تك��ون ف��ي الحال��ة الغازّی��ة لھ��ا

غلیان منخفضة  ودرجات Low MeltingPoints منخفضة نسبًیا
.Low Boiling Points نسبًیا

ُیضاف الكبریت 
.لجعلھ صلًبا للمّطاط

نمأل البالونات بغاز
.الھیلیوم

ُیستخدم غاز الكلور
.لقتل البكتیریا

ُیستخدم غاز األكسجین
 لذین یعانونلالنقّي 

.لتنفسباصعوبات 
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.ُیستخدم السیلیكون لعمل الرقاقات الحاسوبّیة.ُیستخدم الكربون لتنقیة الماء

39األسئلة ص 
.اذكر خمسة عناصر من الالفلّزات غیر الكبریت والھیلیوم1)
ُیستخدم الكبریت؟ افیم2)
ما الخاصیة التي یتمّیز بھا غاز الھیلیوم وتجعلھ مفیًدا في البالونات؟3)
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39حل األسئلة ص  

.األكسجین،الھیدروجین،الكربون،النیتروجین،الكبریت1)

.ُیستخَدم الكبریت في صناعة المطاط لجعلھ صلًبا2)

م��ن الھ��واء ل��ذا ترتف��ع البالون��ات ف��ي  )أق��ل كثاف��ة(الھیلی��وم أخ��ف وزًن��ا 3)
.الھواء.الھواء
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إجراء بحث حول الالفلّزات  2-8 نشاط 
سُیعطیك ُمعّلمك قائمة بالالفلّزات كي تختار منھا.
ا واح����ًدا اس����تخدم الش����بكة العالمی����ة لالتص����االت الدولی����ة . اخترالفل����ّزً

ف إلى ھذا )اإلنترنت( .الالفلزّ والمراجع العلمیة للتعرُّ
فیما یلي بعض األسئلة التي ُیمكنك البحث عن إجابتھا:
فیم ُیستخدم؟
ما خصائُصھ؟
أین ُیمكن العثور علیھ؟ أین ُیمكن العثور علیھ؟
 ھ��ل تحت��اج الالفل��ّزات إل��ى الُمعالج��ة قب��ل أن ی��تم اس��تخداُمھا؟ إذا كان��ت

اإلجابة بنعم، فكیف یحدث ھذا؟
ھل توجد أّي حقائق مھمة عن ھذا الالفلز؟
اعرض البحث الذي أجریتھ في صورة تقریر أو ُملصق.
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 المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم:
 غی�ر المع�ة، ردیئ�ة ف�ي :(ھناك عوامل تشترك فیھا الالفلزات منھا

).توصیل الكھرباء والحرارة
ملخص
الالفلّزات لھا درجات انصھار منخفضة وتكون ھشة.
العدید من الالفلّزات تكون في الحالة الغازّیة.
الالفلّزات ردیئة التوصیل للكھرباء والحرارة.
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إجراء بحث حول الفلز 2-8 ورقة العمل 
ف��ي ھ��ذا النش��اط، س��تبحث ع��ن معلوم��ات ع��ن الالفل��ز ال��ذي تخت��اره وستس��تخدم ھ��ذه 

یمكن��ك ع��رض المعلوم��ات الت��ي حص��لت . األس��ئلة ال��واردة ُھن��ا المعلوم��ات لإلجاب��ة ع��ن
الفراغات الموجودة أدناه لتسجیل جزء م�ن  استخدم. علیھا في صورة تقریر أو ملصق

.بحثك
ما العنصر الالفلزي الذي ُتجري بحًثا حولھ؟1)

من أین نحصل عل�ى ھ�ذا العنص�ر الالفل�زي؟ اكتش�ف ال�دول والمن�اطق الت�ي یمك�ن 2)
.العنصر الالفلزي فیھا العثور على ھذا

..........................................................................................

.العنصر الالفلزي فیھا العثور على ھذا

ف��یم ی��تم اس��تخدام ھ��ذا العنص��ر الالفل��زي؟ اذك��ر مجموع��ة م��ن االس��تخدامات، إذا 3)
.أمكن

ما خصائص العنصر الالفل�زي ال�ذي تجعل�ھ مناس�ًبا لھ�ذه االس�تخدامات؟ ح�اول أن 4)
واستخدم أیًضا الخصائص العامة . معینة لھذا العنصر الالفلزي تذكر أي خصائص

.لالفلزات

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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الالفلزي؟ ھ��ل یل��زم اس��تخالص ھ��ذا العنص��ر رھ��ل تل��زم معالج��ة ھ��ذا العنص��5) 
صورة الفلز نقي؟ إذا كان یلزم استخالص�ھ، فكی�ف  الالفلزي أم أنھ یوجد في

یتم ذلك؟

ھل توجد أي مشكالت تتعلق باستخدام ھذا العنصر الالفل�زي؟ ھ�ل ھ�و ب�اھظ 6)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
ھل توجد أي مشكالت تتعلق باستخدام ھذا العنصر الالفل�زي؟ ھ�ل ھ�و ب�اھظ 6)

استخالصھ؟ ھل یلزم نقلھ قطع مسافة طویلة؟ التكلفة أم یصعب
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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