الثالثة ثانوي إعدادي

األستاذ  :محمد عماري

 -1التمييز بين المادة والجسم
ٌتكون كل جسم من األجسام الموجودة فً الكون من مادة واحدة أو أكثر وٌمكن لنفس المادة أن تدخل فً تركٌب
أجسام مختلفة كمادة الخشب التً تدخل فً تركٌب عدة أجسام منها  :الباب  -النافذة  -السبورة  -الكرسً ...
أمثلة من األجسام  :كأس – قلم – مسمار -كرسً....
أمثلة من المواد  -الحدٌد  -الزجاج  -الخشب  -األلومنٌوم – البالستٌك ...
 -2المجموعات الرئيسية للمواد
تتكون األجسام المستعملة فً حٌاتنا الٌومٌة من ثالث مجموعات رئٌسٌة للمواد وهً :
 الفلزات  Les métauxكالحدٌد  ,النحاس ,األلومنٌوم ... المواد العضوية  Matériaux organiquesكالبالستٌك(اللدائن) Plastiqueوالخشب و الورق... الزجاج .Le verreتتمٌز كل مادة بخواص وممٌزات تمٌزها عن غٌرها .
 -3خصائص بعض المواد
أ -بعض الخواص للمجموعات الرئيسية
 تتمٌز كل الفلزات بالتوصٌل الكهربائً والتوصٌل الحراري و البرٌق أي اللمعان عندما ٌكون سطحها مصقوال. تتمٌز كل المواد العضوٌة بقابلٌتها لالحتراق وٌتمٌز البالستٌك بالتشوه وهً مواد خفٌفة . ٌتمٌز الزجاج بقابلٌته للكسر وبشفافٌته وعدم تفاعله مع المواد األخرى.ب -التمييز بين بعض الفلزات
ٌعتبر الحدٌد والنحاس واأللومنٌوم والزنك من أهم الفلزات وأكثرها استعماال فً الصناعة ولكل فلز خواص تمٌزه عن
غٌره .
 ٌتمٌز النحاس الخالص بلونه األحمر اآلجوري . ٌتمٌز الحدٌد بانجذابه إلى المغناطٌس .3
 نمٌز بٌن األلومنٌوم والزنك باختالف الكتلة الحجمٌة )  ( ᵨ= m/Vألن األلومنٌوم )  (ᵨ = 2,7g/cmأخفمن الزنك ) (ᵨ = 7,1g/cm3أي أن الكتلة الحجمٌة لأللومنٌوم أصغر من الكتلة الحجمٌة للزنك.
ملحوظة
األشابة هً كل خلٌط ٌحتوي على فلز واحد على األقل مثل الصفر ( النحاس  +الزنك ) وهً أشابة لونها أصفر
والفوالذ (حدٌد  +كربون ) وهً أشابة ٌجذبها المغناطٌس .
ج -التمييز بين بعض أنواع البالستيك
توجد عدة أنواع من البالستٌك (أكثر من  70نوعا ) أهمها أربعة وهً :
 متعدد اإليثلين  : PEوهو نوع ٌطفو على الماء العذب . متعدد السترين  :PSوهو نوع ال ٌطفو على الماء العذب ولكنه ٌطفو على الماء المالح كما أنه ٌذوب فً األسٌتون. متعدد كلورور الفينيل  : PVCوهو نوع ٌحترق بلهب أخضر . متعدد اإليثيلين تيريفتاالت  : PETوهو نوع ال ٌطفو على الماء ولكنه ٌتقلص فً الماء المغلى .خالصة
 تتكون األجسام من مواد وتنقسم المواد إلى ثالث مجموعات رئٌسٌة وهً المواد الفلزٌة والمواد الزجاجٌة والموادالعضوٌة وخاصة البالستٌك وهً مواد تشكل خطرا على البٌئة ألنها غٌر قابلة للتحلل والتفسخ فً الطبٌعة ولتفادي
هذا الخطر ٌجب إعادة تدوٌرها أي إعادة استعمالها ثم إعادة تصنٌعها وتسمى هذه العملٌة أٌضا االسترداد.
 المواد القابلة إلعادة التدوٌر تحمل العالمة التالٌة : ٌتم اختٌار المادة المناسبة لصناعة األجسام و لتلفٌف وتعلٌب المنتجات الصناعٌة (مواد غذائٌة أو أجهزة ) حسبخواصها .

