
 

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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المواّد في حیاتنا الیومیّة وخصائصھا 8-4

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
 خصائص مادتین مختلفتین على األقلأستطیع أن أصف .
 أستطیع أن أشرح لماذا ُتص�نع األش�یاء الت�ي نس�تخدمھا یومًی�ا م�ن

.مواد مختلفة.مواد مختلفة
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 ،یتّم استخدام العدید من المواّد المختلفة لصناعة المالبس التي ترتدیھا
. ف��ي حیات��ك الیومّی��ة والمب�اني الت��ي تع��یش فیھ�ا، وك��لّ ش��يء تس�تخدمھ

نحن نصنع األشیاء من المواّد التي لھا خصائص نحتاج إلیھا ألغراض 
.ُمعّینة

ل���ھ  Plasticsالبالس���تیك 
عدی�دة وخص��ائص  أن�واع

بع�����ض أن�����واع .مختلف�����ة
مرن���ة  البالس���تیك تك���ون

Flexible وخفیف������ة
.الوزن ویسھل تشكیلھا

 األلی����اف إّم����ا أن تك����ون
األلی�����������اف .طبیعی�����������ة 

عب�����������ارةعن خی�����������وط 
أن ص��غیرة؛ ل��ذا یمك��ن

تك������ون قوّی������ة وقابل������ة 
.لالنثناء

حّم����������ل تتالخزفی����������ات 
 درج��ات الح��رارة العالی��ة

ص������لبة وھش������ة  فھ������ي
تخدم تس���.للغای���ة وقوّی���ة

 بالطال������������ص������������ناعة ب
  وب���������الط واألح���������واض

.لمكوك الفضاء الھیكل

إّم�����ا  Glassالزج�����اج 
. ش�فاف أوش�بھش�فاف

یتس������������م الزج������������اج 
 ولكن��ھ ھ��ش بالص��البة

.تلوینھ ُیمكنكما 
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 ّكی�ف . الزجاج والبالس�تیك: لنلق نظرة على ماّدتین من ھذه المواد
یج����ب  تس����اعدنا خص����ائص الم����اّدتین عل����ى اختی����ار الم����اّدة الت����ي

استخدامھا لُصنع جسم ُمعّین منھا؟

 ی����تّم اس����تخدام الزج�����اج ف����ي ص����ناعة النواف�����ذ، وُعل����ب الغ�����ذاء
واألدوات  والمش���روبات وقنین���ات الش���رب، والك���ؤوس واألجھ���زة

.العلمّیة األخرى.العلمّیة األخرى

 یمكن استخدام البالستیك لصناعة أكواب الش�رب، وأوعی�ة الغس�یل
وإط��ارات النواف��ذ  وُعل��ب الغ��ذاء وقنین��ات الش��رب وأنابی��ب ال��رشّ 

.وغیرھا من االستخدامات
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الزجاج 
وھذا یعن�ي .الزجاج عادة شفاف

. خالل��ھ أّن��ھ ُیمكن��ك أن ت��رى م��ن
ُتعّد ھذه الخاصیة جّیدة للنوافذ، 

ت���رى  كم���ا أّن���ھ م���ن المفی���د أن
.محتویات الُعلب والزجاجات

 مقاوم للماء الزجاجWaterproof أو  فھو ال یتفاعل مع األطعمة  مقاوم للماء الزجاجWaterproof أو  فھو ال یتفاعل مع األطعمة
.المشروبات الموجودة داخل العلبة أو القنینة

من�ھ  ُیعّد الزجاج ماّدة رخیصة الثمن وُیمكن ص�ناعة أش�كال عدی�دة
.Recycle إعادة تدویرهكما ُیمكن 

ھ�ذه  وق�د تك�ون. ومع ھذا، ُیعّد الزجاج ثقي وُیمكن كسره بس�ھولة
بع�ض  ت�تّم معالج�ة. الخصائص عیًب�ا بالنس�بة ل�بعض االس�تخدامات

.الزجاج كي یمكن تسخینھ دون أن یتعرض للكسر

alm
an
ah
j.c
om
/om



البالستیك 
 ش�������فاًفایك�������ون البالس�������تیك إّم�������ا 

Transparent م��امعتأو Opaque 
.ویمكن تشكیلھ بعّدة أشكال

 ُیمك���ن اس���تخدام البالس���تیك لص���ناعة
والمش��روبات، فھ��و ال  أوان��ي الغ��ذاء والمش��روبات، فھ��و ال  أوان��ي الغ��ذاء

.یتفاعل مع الغذاء

 یتمّی��ز البالس��تیك بخف��ة ال��وزن وُیمك��ن تلوین��ھ ب��ألوان زاھی��ة،كما
.یمكن إعادة تدویر بعض أنواعھ

جًدا للتحّلل وھ�ذا یس�ّبب مش�اكل ف�ي  لیستغرق البالستیك وقًتا طوی
.التخّلص من النفایات

شكلھ یرقد یتأّثر البالستیك بالحرارة وقد یتغ.
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43األسئلة ص  
اذكر اثنتین من الخصائص التي یشترك فیھا  -أ1)

.امً والبالستیك دائ كلّ من الزجاج
اذك���ر اثنت���ین م���ن الخص���ائص الت���ي یش���ترك -ب     

.والبالستیك أحیاًنا فیھا كلّ من الزجاج
ما المزایا التي تتمّیز بھا الزجاجات المصنوعة 2)

من البالستیك؟
م��ا العی��وب الت��ي تج��دھا عن��د اس��تخدام القنین��ات 3)

ألعاب مصنوعة من مواّد مختلفة
م��ا العی��وب الت��ي تج��دھا عن��د اس��تخدام القنین��ات 3)

البالستیكّیة؟
لماذا ال یتّم استخدام األوعیة البالستیكّیة في التسخین على جھاز الطھي؟4)
لطف�ل  م�ا ن�وع الم�اّدة األكث�ر مالئم�ة لص�ناعة لعب�ة. انظر إلى ص�ور األلع�اب5)

.صغیر؟ أعِط أسباًبا إلجاباتك
ما عیوب استخدام المعادن في صناعة لعبة لطفل صغیر؟6)
لماذا یتّم استخدام البالستیك غالًبا في صناعة ألعاب األطفال؟7)
ما الخصائص التي ستبحث عنھا في المواّد الت�ي ستس�تخدمھا لص�نع ط�ائرة 8)

ورقیة؟

ألعاب مصنوعة من مواّد مختلفة
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43حل األسئلة ص  

یشترك كل م�ن الزج�اج والبالس�تیك دائًم�ا ف�ي أنھم�ا ال یتف�اعالن م�ع  -أ1)
.األطعمة ویمكن تشكیلھما بأشكال مختلفة

یش��ترك الزج��اج والبالس��تیك أحیاًن��ا ف��ي كونھم��ا ش��فافین وق��ابلین  -ب     
.إلعادة التدویر

تتمیز القنینات المصنوعة م�ن البالس�تیك بأنھ�ا أخ�ف وزًن�ا وأق�ل تكلف�ة 2)
.في النقل وال تنكسر بسھولة

لیس��ت ك��ل الم��واد البالس��تیكیة قابل��ة إلع��ادة الت��دویر كم��ا أنھ��ا ال تتحل��ل 3)
.بسھولة وھو ما یسبِّب مشكالت في التخلص من النفایات
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ألن الحرارة تؤثِّر على المواد البالستیكیة، لذا ستنصھر األوان�ي إذا ت�م 4) 
.تسخینھا على جھاز الطھي

ن�ة 5) المادة األكثر مالئمة لص�ناعة لعب�ة لطف�ل ص�غیرھي القم�اش ألنھ�ا لیِّ
على ح�واف ح�ادة،  وھي ال تحتوي. ولن تؤذي الطفل إذا حاول مضغھا

.فلن تجرح الطفل، كما أنھ یمكن غسلھا إذا اتسخت

.ن الطفل قد یجرح نفسھ بالحواف الحادةأل6) .ن الطفل قد یجرح نفسھ بالحواف الحادةأل6)

ویمك��ن . ألن��ھ رخ��یص ویمك��ن تلوین��ھ ب��ألوان زاھی��ة ك��ي یب��دو ج��ذاًبا7)
.بجوانب مستدیرة كي یكون آمًنا وھو ال ینكسر بسھولة تصنیعھ

المواد التي تكون خفیف�ة، وقوی�ة، وملون�ة ویمك�ن تش�كیلھا ف�ي ص�ورة 8)
.المطلوبة أوراق رقیقة ومرنة یتم قصھا وخیاطتھا باألشكال
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المواّد وخصائصھا 4-8 نشاط 

 ّد خصائص��ھا وكیفّی��ة . س��یقدم ل��ك المعل��م مجموع��ة م��ن الم��واد ح��دِّ
.االستفادة منھا

ل نتائجك في جدول .سجِّ
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ملخص
یوجد العدید من المواّد المختلفة.
تتمّیز المواّد المختلفة بخصائص مختلفة.
یعتمد استخدامك للماّدة على خصائصھا.
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المواّد في حیاتنا الیومیة وخصائصھا 4-8 تمرین
 تحدی��د خص��ائص الم��واّد المس��تخَدمة ف��ي الحی��اة ل��ىسیس��اعدك ھ��ذا التم��رین ع

.الیومیة التي تكون ضروریة الستخدامات ُمعّینة

ُیعتبر كلّ من الزجاج والبالستیك م�ن الم�واد الُمفی�دة ج�ًدا ف�ي ص�ناعة عل�ب تعبئ�ة 1)
.وتخزینھا األطعمة والمشروبات

ما خصائص الزجاج التي تالئم ھذا االستخدام؟أ-

ما خصائص الزجاج التي ُثمّتل مشكلة عند نقل األطعمة والمشروبات؟ -ب
.........................................................................................

ما خصائص الزجاج التي ُثمّتل مشكلة عند نقل األطعمة والمشروبات؟ -ب

ما خصائص البالستیك التي تكون مفیدة عند نقل األطعمة والمشروبات؟ -ج

ما خصائص البالستیك التي تتسّبب في مشكلة عندما یكون اإلناء فارًغا؟ -د

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

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

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

تخّیل أّنك تمتلك مص�نًعا لص�ناعة القمص�ان، وس�تقوم بعم�ل تص�میم جدی�د لقم�یص 2)
.استوائيّ  یتم ارتداؤه في مناخ
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 س(: یع��رض الج��دول الت��الي بع��ض خص��ائص الم��واّد ال��ثالث الت��ي ُیمكن��ك اس��تخداُمھا( 
.)ع(و )ص(و

)ع(المادة)ص(المادة)س(المادةالخصائص
رخیصةرخیصة جداغالیةالتكلفة

الم��اّدة  ص��عب للغای��ة؛ ألنسھل جداسھولة التصنیع
سھلناعمة جًدا

سھلسھلسھل جًداسھولة الغسل

بالكاد تمتص الصبغةیظھر بھا بعض الُبقعتمتص الصبغة جّیًداإمكانّیة امتصاص الصبغة إمكانّیة امتصاص الصبغة
بالكاد تمتص الصبغةیظھر بھا بعض الُبقعتمتص الصبغة جّیًداجّیًدا

 االحتف������اظ ب������اللون بع������د
یتالشى قلیالیتالشى جًداال یتالشى اللونغسلھا عشرات المّرات

تجّف ببطءتجّف بسرعة كبیرةتجّف بسرعةمدة التجفیف

ھل ُیمكن أن یتبّخر العرق
نعمالنعمعبر المادة؟

(.......................................)ما الماّدة التي ستختارھا في صناعة القمصان؟ -أ
(................................................................).اشرح أسباب اختیارك - ب
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  4-8 تمرینحل 

الزج���اج ش���فاف وال یتفاع���ل م���ع األطعم���ة كم���ا أن تكلف���ة تص���نیعھ  -أ1)
.منخفضة

.الزجاج ثقیل ویمكن أن ینكسر بسھولة -ب     
.البالستیك خفیف وفي الوقت نفسھ قوي -ج      
یستغرق البالس�تیك وقًت�ا ط�وي ك�ي یتحل�ل، وق�د یتس�بب ف�ي مش�كلة  -د     

.تتعلق بالتخلص من النفایات.تتعلق بالتخلص من النفایات

.)ع( -أ2)
المادة رخیصة وسھلة االستخدام وتمتص الم�ادة الملون�ة جی�ًدا وال  -ب     

تس��مح بتبخرالع��رق م��ن الجل��د؛ ل��ذا  یتالش��ى الل��ون بش��كل س��يء، كم��ا
.سیحتفظ من یرتدیھا ببرودة جسمھ
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