المادة :العلوم الفٌزٌائٌة

الجزء :المادة

المستوى الثالثة ثانوي إعدادي

أمثلة لبعض المواد المستعملة فً حٌاتنا
الٌومٌة
سؤال إشكاني :
 كثيرا يا َعرف األجساو انتي تؤثث فضاءَا نكٍ َجهم أسثاب اختيار انصاَع نهًىاد انتي تذخم فيتركيثها ،فًا هي يعايير اختيار يادج دوٌ أخري ؟
 - 1انتًييس تيٍ يفهىو انجسى و يفهىو انًادج
 1- 1مالحظة بعض األجسام :
من خالل مالحظة ما ٌلً  :كرسً – كأس – إبرٌك – علبة حلٌب
نجد ماٌلً
علبة حلٌب
الكأس
اإلبرٌك
الكرسً
زجـــــــــــاج أو ورق أو
أألمونٌوم
خشب
مكونات
بالستٌن
بالستــٌـــــــن
خشب
حدٌد
بالستٌن
 :أجسام corps
الكرسً – الكأس – اإلبرٌك – علبة الحلٌب هً
الزجاج – الحدٌد – البالستٌن – األلمونٌوم –الورق هً  :مواد Materiaux
 1-2استنتاج:

األستاذ :جواد بن دحو

من بٌن خواص هذه المواد لدٌنا :
المادة
الخاصٌة

انفمــــــــــز

التوصٌل الكهربائً

مـــــوصل

عـــــــــــازل

التوصٌل الحراري

موصل جٌد

موصل ردٌئ

عـــــــــــازل

مماومة التصادم

ٌمـــــــــــاوم

ال ٌمـاوم (لابل للكسر)

البعض منه ٌماومه

نفاذٌة السوائل

غٌر منفذ

غٌر منفذ

غٌر منفذ

ملحوظة :تحمل مادة التلفٌف أو التعلٌب بعض الرموز منها
التً تدل على أن المادة المستعملة لابلة إلعادة التصنٌع recyclable
 – 3تنوع المواد :
 : 3-1التمٌٌز بٌن بعض الفلزات :

تتكىٌ األجساو انًستعًهح في حياتُا انيىييح يٍ يىاد يختهفح  ،وتصُف يعظى انًىاد انًستعًهح إنً
 3يجًىعاخ رئيسيح هي :
يىاد فهسيح  ( :حذيذ  ،أنًىَيىو َ ،حاش  ،رهة  ،فضح )...
يىاد تالستيكيح  :وتعتثر يٍ انًىاد انعضىيح يثم ( انخشة  ،انىرق)....
يىاد زجاجيح .

 3-2التمٌٌز بٌن بعض المواد البالستٌكٌة :

 - 2تصنٌف المواد حسب خواصها

الزجـــــــــــــــــــــــاج البالستٌن (مادة
عضوٌة)
عـــــــــــازل

الفلز
اللون
الخاصٌة
المغناطٌسٌة

تعتبر األصناف الثالثة للمواد ( الزجاج  ،المواد العضوٌة  ،الفلزات ) مواد رئٌسٌة لتلفٌف و تعلٌب
المواد الغذائٌة و األدوٌة و مواد التجمٌل و األجهزة....
ٌتم ااختٌارمادة التلفٌف و التعلٌب بحٌث ال تتفاعل مع الهواء و مع مادة العلبة كما ٌؤخذ بعٌن
االعتبار
مماومتها للتصادم و موصلٌتها الكهربائٌة و الحرارٌة و كذلن نفاذٌتها للماء

المدة3h :

الحدٌد Fe
رمادي
ٌجدبه المغناطٌس

من بٌن المواد البالستٌكٌة األكثر استعماال نجد

النحاس Cu
أحمر أجوري
ال ٌجدبه المغناطٌس

األلومنٌوم Al
رمادي
ال ٌجدبه المغناطٌس

المادة :العلوم الفٌزٌائٌة
منعدد اإلٌتٌلٌن
ترفتالت
)(PET

االسى

الجزء :المادة
متعدد اإلتٌلٌن
)(PE

متعدد كلورور
الفٌنٌل )(PVC

المستوى :الثالثة تانوي إعدادي
متعدد
البروبلٌن (
)PP

متعدد
الستٌرٌن
)(PS

انريس

االستعًال

صنع
المارورات ،
المظالت
الهوائٌة ،
شاشات LCD

المواد

األكٌاس و
االوانً
المنزلٌة

PVC

صنع أنابٌب
المٌاه  ،لنٌنات
المٌاه
المعدنٌة،
غشاء األسالن
الكهربائٌة

PS

فً تعلٌب
الٌاغورت  ،و
األجهزة.

صنع األوانً

PE

بعض الخواص
الطفو
الذوبان فً األسٌتون
رائز اللهب

ال ٌطفو على سطح
الماء
ال ٌذوب
لهب أخضر

ٌطفو على سطح
الماء المالح
ٌذوب
ال ٌتغٌر لون اللهب

ٌطفو على سطح
الماء المالح و العذب
ٌذوب
ال ٌتغٌر لون اللهب

األستاذ:

المدة3h :

المادة :العلوم الفٌزٌائٌة

المستوى :الثالثة تانوي إعدادي

الجزء :المادة

األستاذ:

المدة3h :

خطاطة للتعرف على كل مادة بالستٌكٌة بعد ان نخضعها للروائز التالٌة

.

الرائز األول  :هل تطفو العينة على
سطح الماء العذب؟

نعم

ال

الرائز الثانً  :هل تتمدد العينة كثيرا

الرائز الثالث  :هل تطفو العٌنة على
سطح الماء المالح
ال

نعم

نعم

الرائز السادس  :هل تنطوي العٌٌنة
على نفسها فً الماء المغلى

ال

الرائز الخامس  :هل تذوب العٌنة
فً األسٌتون؟

نعم

الرائز السابع :عند
احتراق اللهب أخضر

نعم
العٌنة من مادة PVC

العٌنة من مادة PET

نعم

العٌنة من مادة PS

ال
العٌنة من مادة PP

الرائز الرابع :
نفسها فً الماء المالح

هل تلتصك العٌنة على

ال

العٌنة من مادة PEHD

نعم

العٌنة من مادة PEBD

