
 

 

𝑰- : التمييز بين الجسم والمادة 

 تعريف :-1
  أكثر .م ، تلفزة ...( وتصنع من مادة أو الأجسام هي الأشياء التي نستعملها في حياتنا اليومية ) سكين ، كأس ، قل

 يمثل الجدول أسفله نماذج لبعض الأجسام والمواد المكونة لها :

 

 صحن سبورة هاتف دفتر نافدة مكتب الاجسام

المواد 

 المكونة لها

 خشب

 حديد

 خشب

 زجاج

 فلز

 بلاستيك ورق

 فلز

 خشب

 حديد

 زجاج

 أو خزف

 أو بلاستيك

 

 ملاحظات :-2
 الجسم من مواد مختلفة . مثل : صحن من زجاج أو خزف أو بلاستيك .يمكن صنع نفس 

 فمثلا من الزجاج يمكن صنع نافدة أو صحن أو شاشة حاسوب ....يمكن صنع أجسام مختلفة من نفس المادة . 

 النافدة مثلا .ك مكن صنع جسم واحد من عدة موادي

 

𝑰𝑰 – : التمييز بين مختلف المجموعات الرئيسية للمادة 
 

بالإعتماد على رائز الموصلية الكهربائية ورائز الحرارية ورائز الهشاشة . يمكن تصنيف المواد المستعملة في حياتنا 

 ثلاث مجموعات كبرى ، كما يلخص الجدول التالي :اليومية إلى 

 

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة الأولى المجموعات

 المواد الفلزية المواد البلاستيكية المواد الزجاجية المواد المكونة للمجموعة

 جيدة التوصيل عازلة كهربائيا عازلة كهربائيا التوصيل الكهربائي

 جيدة عازلة موصلات رذيئة التوصيل الحراري

 مقاومة بعض منها لا تقاوم مقاومة الصدمات

 غير منفذة غير منفذة غير منفذة نفاذية السوائل

 

 استنتاج :
( بالتوصيل الجيد للكهرباء ، أما البلاستيك والزجاج فهما مادتان  𝐴𝑙، الألومنيوم  𝐶𝑢، النحاس  𝐹𝑒تتميز الفلزات ) الحديد -

 عازلتان كهربائيا .

 عالية .يتميز الزجاج بقابليته للكسر ، أما البلاستيك فيتميز بقابليته للتشويه عند درجة الحراة 

 

 الأرض بأصيلة منتديات علوم الحياة و



 

 

𝑰𝑰𝑰- : التمييز بين المواد من نفس الصنف 

 التمييز بين بعض الفلزات :-1
 لتمييز بعض الفلزات نعتمد على بعض الخواص المميزة لها كاللون و الكتلة و المغناطيسية كما يلخص الجدول التالي :

 

 الزنك الألومنيوم النحاس الحديد الفلز

 رمادي رمادي أحمر أجوري رمادي اللون

 لا يجذبه لا يجذبه لا يجذبه يجذبه طيسيةاالخاصية المغن

𝒈الكتلة الحجمية ب  𝒄𝒎𝟑⁄ 𝟕, 𝟖 𝟖, 𝟗 𝟐, 𝟗 𝟕, 𝟏𝟒 

 

 استنتاج :

لومنيوم  من الفلزات الأكثر استعمالا في صناعة التعبئة ، وهما بالإضافة إلى الزنك والنحاس ، من أهم يعتبر الحديد والأ

 المستعملة في حياتنا اليومية .الفلزات 

 ملحوظة :
 يؤثر المغناطيس على المواد التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد .

 التمييز بين المواد البلاستيكية :-2
.𝑃ائية ، ونذكر منها : متعدد كلورور الفينيل في تعليب وتلفيف بعض المواد الغد نستعمل المواد البلاستسكية 𝑉. 𝐶  

.𝑃و متعدد ستيرين  𝑆  و متعدد الإيثيلين𝑃. 𝐸 : ونميز بينها باعتماد خواص منها . 

 خاصية الطفو على الماء العذب أو الماء المالح و خاصية الذوبان في الأسيتون  ...

لتصنيع دة اتحمل مادة التلفيف أو التعليب بعض الرموز منها :   والتي تدل على أن مادة التلفيف أو التعليب قابلة لإعا

(𝑅𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒) . كما تحمل رقما في الوسط يشير إلى اسم المادة 

 مثال :  
 

 متعدد كلورور الفينيل المواد البلاستيكية

𝑷.𝑽. 𝑪 

 متعدد ستيرين

𝑷. 𝑺 

 متعدد الإيثيلين

𝑷. 𝑬 

 الرمز 

   

 يطفو على الماء العذب لا يطفو لا يطفو الماء العذبالطفو في 

 ----------- يطفو لا يطفو الطفو في الماء المالح

 

 خلاصة :-3
  تم ي التمييز بين فلز وآخر ، ومادة بلاستيكية و أخرى  . كما أننستنتج أن لكل مادة خاصية تميزها عن الأخرى

 انطلاقا من خواصها الفيزيائية المميزة لها .

  تعد الأصناف الثلاث للمواد )الزجاج ، الفلزات ، البلاستيك( مواد أساسيى لتلفيف وتعليب المواد الغدائية

 والأجهزة . وأثناء اختيار مواد التلفيف تراعى مجموعة من الشروط أهمها :

 .مقاومتها للتصادم 

 .نفاذيتها للسوائل 

  موصليتها الكهربائية والحرارية. 


