
 

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 الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/qa/7science2                   

* 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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العناصر و المركبات و المخاليط
الثاني



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

العناصر و المركبات –حل تقييمات الكتاب 
3األسبوع –و المخاليط 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  1ما العناصر؟ 

الصدق

يوضح المقصود -1
بالعنصر الكيميائي

يقارن بين -2
العناصر من حيث 

وفرتها في القشرة 
االرضية

تحديد الذرات المكونة للمادة من نوع و احد او اكثر

النحاس و االكسجين الحتوائها على نوع واحد فقط من الذرات

( نوعين مختلفين)الماء و الملح الحتوائها على اكثر من نوع واحد 
من الذرات

41ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  1ما العناصر؟ 

الصدق

يوضح المقصود -1
بالعنصر الكيميائي

يقارن بين -2
العناصر من حيث 

وفرتها في القشرة 
االرضية

ألنه يصعب تحديد المواد  المكونة للعنصر من مالحظة شكلها 
الخارجي فقط

معظمها



2022الثاني، كانون19األربعاء،  1ما العناصر؟ 

الصدق

يوضح المقصود -1
بالعنصر الكيميائي

يقارن بين -2
العناصر من حيث 

وفرتها في القشرة 
االرضية

45ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  1ما العناصر؟ 

الصدق

يوضح المقصود -1
بالعنصر الكيميائي

يقارن بين -2
العناصر من حيث 

وفرتها في القشرة 
االرضية

45ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  1ما العناصر؟ 

الصدق

يوضح المقصود -1
بالعنصر الكيميائي

يقارن بين -2
العناصر من حيث 

وفرتها في القشرة 
االرضية

43ص 

موجود بنسب كبيرة و يمكن استخالصه بطرق غير مكلفة

عنصر االكسجين



2022الثاني، كانون19األربعاء،  1ما العناصر؟ 

الصدق

يوضح المقصود -1
بالعنصر الكيميائي

يقارن بين -2
العناصر من حيث 

وفرتها في القشرة 
االرضية

43ص 

األلمونيوم

سكانديوم-النثانيوم

ياةألهميته في التنفس للكائنات الحية و البقاء على قيد الح



2022الثاني، كانون19األربعاء،  1ما العناصر؟ 

الصدق

يوضح المقصود -1
بالعنصر الكيميائي

يقارن بين -2
العناصر من حيث 

وفرتها في القشرة 
االرضية

44ص 

صناعة الطائرات و مواد البناء و األدوات المنزلية

عناصر تتواجد بنسب ضئيلة في القشرة االرضية

لصنع مغانط قوية تستخدم في صناعة الميكروفونات و مكبرات 
الصوت و المحركات الكهربائية



2022الثاني، كانون19األربعاء،  1ما العناصر؟ 

الصدق

يوضح المقصود -1
بالعنصر الكيميائي

يقارن بين -2
العناصر من حيث 

وفرتها في القشرة 
االرضية

45ص 

النسبة التي يتواجد بها العنصر في الهواء

النيتروجين

عناصر اخرى

ألنه ليس عنصرا



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

العناصر

.ال ، بسبب اختالف المظهر الخارجي للفلزات

.اللمعان ، اللون ، الحالة الفيزيائية 

47ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

العناصر

من خالل المزيد من التدقيق في الصفات الخارجية 
.للعناصر والمقارنة بين خصائصها .نعم

.ستتغير الحالة الفيزيائية لبعض العناصر

47ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

العناصر
الكبريتالذهب

48ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

العناصر
األلمنيوم الحديد

48ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

الكربون ، النحاس ، الحديد: سنستخدم كل من العناصر العناصر

48ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

العناصر

الكربون 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

العناصر

النحاس



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

العناصر
الكربونالنحاس

الحديد

48ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

الفضةالعناصر الكربون

48ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يصنّف بعض -1
العناصر بناًء 

على خصائصها

يحّدد -2
خصائص بعض 

العناصر

.العنصر الالمع يعكس الضوء أما العنصر الباهت ال يعكس الضوء

عنصر لونه رمادي نستخدمه لصنع هياكل األبنية 

(.المعادن)الحديد -النحاس 

.عنصر خشن مثل الكربون ، عنصر ناعم مثل الفضة ، الفرق بينهما هو الملمس

عنصر الحديد

49ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يميز بين -1
استخدام العناصر 

بناًء على 
.خصائصها

يتعّرف على -2
بعض مراحل 

اكتشاف العناصر
.عبر التاريخ

التيتانيوم-السيليكون 

يستخدم السيليكون في صناعة معالج البيانات الكمبيوتر
يستخدم التيتانيوم في صناعة المروحة في الطائرة

50ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يميز بين -1
استخدام العناصر 

بناًء على 
.خصائصها

يتعّرف على -2
بعض مراحل 

اكتشاف العناصر
.عبر التاريخ

(الصالدة) المتانة -القدرة على توصيل الكهرباء

اختبار الصالدة تحت درجة حرارة عالية-قابلية توصيل الكهرباء

التيتانيوم-السيليكون 

التيتانيوم مالئم لصناعة مروحة الطائرة ألنه يحافظ على شكله في درجة الحرارة 
العالية جدا الناتجة عن محرك الطائرة

50ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يميز بين -1
استخدام العناصر 

بناًء على 
.خصائصها

يتعّرف على -2
بعض مراحل 

اكتشاف العناصر
.عبر التاريخ

ألن معرفة خصائص العنصر تمكننا من استخدامه و االستفادة 
.منه بالشكل األمثل 

ألن األلمنيوم يتميز بالمتانة و مقاومة الصدأ و خفيف الوزن فهو مناسب 
.لصناعة الطائرات

.أما الحديد  يتميز بالمتانة لكنه ثقيل، فهو مناسب لبناء الهياكل و الجسور

52ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء،  كيف نُصن ِّف العناصر بناًء على خصائصها؟

بر الوالدين

يميز بين -1
استخدام العناصر 

بناًء على 
.خصائصها

يتعّرف على -2
بعض مراحل 

اكتشاف العناصر
.عبر التاريخ

كانت الفكرة أنه يستطيع تحويل الفلزات الرخيصة 
.إلى ذهب ( كالرصاص)

51ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

1ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

كيف يستنتج -1
يتكون المركب 

الكيميائي
يقارن بين -2

المركبات و 
المخاليط  من حيث 

طريقة تكونها  و 
خصائصها

54ص 
نالحظ وجود لهب و حرارة و تصاعد دخان و تغير لون المادة بعد احتراقها 

تكونت مادة هشة و غير المعة لكن قطعة الصوف الفوالذي كانت صلبة و المعة

حديد اكسجين

/فلز صلب و المع : الحديد / غاز قابل لالشتعال : االكسجين 
هشة و باهتة و غير موصلة للتيار الكهربائيمادة: أكسيد الحديد 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

1ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

كيف يستنتج -1
يتكون المركب 

الكيميائي
يقارن بين -2

المركبات و 
المخاليط  من حيث 

طريقة تكونها  و 
خصائصها

أكسيد الحديد مركب يتكون من نوعين مختلفين من العناصر المرتبطة كيميائيا
اما الحديد و االكسجين فهي عناصر يتكون كل منهما من نوع واحد من الذرات

اختفت المواد االصلية و ظهرت مادة جديدة بخصائص مختلفة كليا

التفاعل الكيميائي

54ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

1ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

كيف يستنتج -1
يتكون المركب 

الكيميائي
يقارن بين -2

المركبات و 
المخاليط  من حيث 

طريقة تكونها  و 
خصائصها

مزيج من الدقائق الصلبة منفصلة 
عن بعضها و مختلفة اللون

خصائص المخلوط ال تختلف عن العناصر خصائص العناصر المكونة

مخلوط غير متجانس حيث يمكن رؤية و تمييز 
برادة الحديد  بسهولة عن الكبريت

55ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

1ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

كيف يستنتج -1
يتكون المركب 

الكيميائي
يقارن بين -2

المركبات و 
المخاليط  من حيث 

طريقة تكونها  و 
مخلوط غير متجانس خصائصها

55ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

1ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

كيف يستنتج -1
يتكون المركب 

الكيميائي
يقارن بين -2

المركبات و 
المخاليط  من حيث 

طريقة تكونها  و 
خصائصها

يمكن ذلك

ملح رمل مخلوط غير متجانس
من الملح و الرمل

54ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

1ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

كيف يستنتج -1
يتكون المركب 

الكيميائي
يقارن بين -2

المركبات و 
المخاليط  من حيث 

طريقة تكونها  و 
خصائصها

عنصر الحديد و عنصر الكبريت 

حبيبات دقيقة صلبة رمادية اللون: الحديد 
مسحوق أصفر اللون: الكبريت 

المظهر الخارجي للمخلوط عن اليختلف
مظهر العناصر المكونة له

55ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

1ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

كيف يستنتج -1
يتكون المركب 

الكيميائي
يقارن بين -2

المركبات و 
المخاليط  من حيث 

طريقة تكونها  و 
خصائصها

مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات: العنصر 
مادة من عدة عناصر او مركبات غير مترابطة كيميائيا: المخلوط 

لم تتغير خصائص أي منهما و لم تتكون مادة جديدة

مخلوط غير متجانس ألنه يمكن التمييز بين مكوناته بسهولة بعد خلطها

55ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

1ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

كيف يستنتج -1
يتكون المركب 

الكيميائي
يقارن بين -2

المركبات و 
المخاليط  من حيث 

طريقة تكونها  و 
خصائصها

مخلوطمركب

عنصرعنصرعنصر

75ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

2ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

يستنتج أهمية -1
النماذج في دراسة 

العناصر و 
المركبات و 

المخاليط
يصمم نماذج -2

لوصف عناصر و 
مركبات و مخاليط 

مختلفة

عنصر الكربون

الن الكربون صلب و يتكون من نوع واحد من الذرات

(قطع زرقاء مترابطة مع قطعة صفراء واحدة 4) الميثان 

ذرات هيدروجين متحدة مع ذرة كربون واحدة4الن الميثان يتكون من 

57ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

2ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

يستنتج أهمية -1
النماذج في دراسة 

العناصر و 
المركبات و 

المخاليط
يصمم نماذج -2

لوصف عناصر و 
مركبات و مخاليط 

مختلفة

المخلوط ان ) النموذج المصمم يمثل مخلوطا لمركبين فقط 
( يمكن ان يتكون من اكثر من ذلك 

1865

الميثان
.....الميثان هو غاز يستخدم كوقود و لصناعة البالستيك و النايلون 

(الميثان)تعتبر قطر من اهم دول المنتجة للغاز الطبيعي 

57ص 



2022الثاني، كانون19األربعاء، 

بر الوالدين

2ما العناصر والمركبات والمخاليط؟ 

يستنتج أهمية -1
النماذج في دراسة 

العناصر و 
المركبات و 

المخاليط
يصمم نماذج -2

لوصف عناصر و 
مركبات و مخاليط 

مختلفة

المركبات و المخاليط و التفاعالت : فهم خصائص المادة  من حوالنا 
الكيميائية

57ص 


