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االجسام و املواد
- Iالتمييز بني املواد و األجسام:
تتكون األجسام المستعملة في حياتنا اليومية من مادة واحدة أو من عدة مواد،وتتميز هذه المواد بالكثرة و
التعدد و يمكن تصنيفها الى ثالث مجموعات رئيسية هي  :الفلزات ،الزجاج ،المواد العضوية.
مثال  :الهاتف المحمول جسم يتكون من عدة مواد من بينها الزجاج ،البالستيك وبعض الفلزات بذاخله.
ملحوظة :
 يصنع نفس الجسم من مواد مختلفة  ،مثل  :صحن من الزجاج أو صحن من الخزف أو صحن من البالستيك . تصنع أجسام مختلفة من نفس المادة ،على سبيل المثال فمن الزجاج يمكن صنع أنبوب اختبار أو صحن أوكأس -.يمكن صنع جسم واحد من عدة مواد  ،مثل السيارة أو الهاتف النقال.

- IIالتمييز بني املواد حسب خصائصها

 - 1خصائص الفلزات

الحديد

النحاس

األلومنيوم

الفضة

الذهب

الفلزات مواد صلبة مثل :الحديد( ،)Feالنحاس( ،)Cuاأللومنيوم( ،)Alالزنك( ،)Znالفضة(...)Agاإل الزئبق الذي يوجد في الحالة السائلة .
للفلزات ثالث خصائص مشتركة هي :
 البريق الفلزي ( : )eclat métaliqueجميع الفلزات تتميز بسطح المع بعد الصقل. التوصيل الكهربائي الجيد ( : )conduction éléctriqueكل الفلزات موصلة للكهرباء وتعتبرالفضة و النحاس و الذهب من أحسن الموصالت. -التوصيل الحراري الجيد ( : )conduction thermiqueجميع الفلزات موصلة للحرارة.

 - 2خصائص الزجاج
الزجــاج يتكــون أساســا مــن مــادة الســليس ( )SiO2التــي توجــد

بكثــرة فــي الرمــل التــي تضــاف اليهــا مــواد أخــرى حســب نــوع
الزجــاج المــراد تصنيعه،عــادة يكــون شــفاف ،يتميــز بمقاومــة
عاليــة للتأثيــرات الكيميائيــة ،عــازل للتيــار الكهربائــي ،وغيــر
منفــد للســوائل و الغــازات عيبــه الوحيــد أنــه قابــل للكســر.
المــرأة العاكســة = زجــاج مســتوي  +طبقــة رقيقــة مــن فلز(فضــة).
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 - 3خصائص البالستيك
يصنع البالستيك بواسطة الصناعات البتروكيميائية ويتميز بمقاومة عالية لتأثيرات الكيميائية عازل للتيار الكهربائي وغير منفد
للسوائل و الغازات قابل لإلعادة التصنيع .ويمكن تصنيفه الى عدة أنواع من بينها :
متعدد كلورور الفينيل ()P.V.C

متعدد ستريين ()P.S

متعدد الربوبيلني ()P.P

متعدد االيثيلني ترييفتاالت
()P.E.T

متعدد اإليثيلني ()P.E

أنابيب املياه

كوؤوس

ألياف نسيجية

قنينات املاء

أحدية بالستيكية

- IIIالتمييز بني املواد من نفس الصنف
 - 1الفلزات
يعتبر الحديد والنحاس والذهب والزنك واأللمنيوم والفضة من أكثر الفلزات استعماال في حياتنا اليومية .فالذهب والنحاس يتميزان
بلونيهما األصفر واألحمر اآلجوري و الحديد والنيكل والكوبالت فلزات يجذبها المغنطيس ،ونميز بين الزنك واأللمنيوم برائز الكثافة
أو الكتلة الحجمية ( الكتلة الحجمية لأللمنيوم أصغر من الكتلة الحجمية للزنك).

صحن من الذهب

صحن من النحاس

صحن من الفضة

صحن من األلومنيوم

 - 2البالستيك
نميز بين أنواع البالستيك اعتمادا على الروائز التالية
اسم املادة البالستيكية

P.E.T

P.S

P.P

P.V.C

P.E

خاصيتها الفيزيائية

ال تطفو عىل املاء العذب
ال تطفو عىل املاء املالح
يتقوس يف املاء املغىل

ال تطفو عىل املاء العذب
تطفو عىل املاء املالح
×

تطفو عىل املاء العذب
×
×

ال تطفو عىل املاء العذب
ال تطفو عىل املاء املالح
ال يتقوس يف املاء املغىل
يحول لون لهب موقد بنسن
إىل األخرض

تطفو عىل املاء العذب
تطفو عىل املاء املالح

يذوب يف مادة األسيتون

