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 (101صفحة )؟ الفرق بين المادة الطبيعية والمادة االصطناعيةما  1س 

                     ( .حجارة ، اغصان ، عظام ، جلود حيوانات : ) المادة الطبيعية هي مواد وجدت في الطبيعة مثل*  

 .المادة االصطناعية هي مادة انتجها االنسان ، وهي غير متوفرة في الطبيعة * 

 (101صفحة ) ؟من أي مصدر طبيعي استخرج االنسان معظم المواد البالستيكية 2س 

 .، استخرج منه االنسان منتجات مختلفة لالستخدامات البيتية( بروتين موجود في الحليب ) الكزيئين  * 

 .  ، استخرجه االنسان ألفالم التصوير( ود في النباتات موج) السلولوز * 

 .ينتجون من النفط الخام مواد بالستيكية تستخدم النتاج منتجات بالستيكية: النفط الخام* 

  801صفحة  -انظر تجربة استخراج البالستيك من الحليب  :مالحظة                                                        

 (101صفحة )؟ بعض االمثلة لمواد بالستيكية ينتجون منها منتجات بالستيك مختلفة اذكر 3س 

 .مطاط صناعي * بولي اتيلين                *                        سي. في . بي * بولياستر                       *  

 (101صفحة )؟ مختلفةأي صفات للمواد البالستيكية يستغل االنسان الستخداماته ال 4س 

 .بعضها قابل للصهر بسهولة وبعضها يصمد بدرجات حرارة عالية*                .بعضها مرن وبعضها قاس*  

 .يمكن تصميمه بأشكال كثيرة ومتنوعة.                               * سهل المعالجة* 

 (101صفحة )؟ ما هي حسنات استخدام االدوات البالستيكية 5س 

استعمال البالستيك يخفف من استعمال منتجات كثيرة مصنوعة من الورق او الخشب او الجلد ، ويكون بديال لها  

 .  (اثاث ، ادوات عمل ، العاب خشبية ، معاطف جلد : ) مثل

 (112صفحة )؟ ما هي االضرار البيئية التي يسببها استخدام منتجات البالستيك 1س 

 .سنة 000اذ يتحلل بعد اكثر من  يتراكم بكثرة في البيئة ، :تشويه المنظر الطبيعي*  

 .يطلق الى الهواء عند حرقه غازات سامة خطرة جدا للصحة :التأثير على جودة الهواء* 

 .اذا ابتلعت الحيوانات اكياس البالستيك فإنها تغلق جهازها الهضمي وتموت :اصابة الكائنات الحية* 

لملقى في البحار واالنهار يدخل لمحركات السفن والبواخر ، كما ان اكياس البالستيك البالستيك ا :اصابة االمان* 

 .المتطايرة قد تلتصق بزجاج السيارات وتشّكل خطرا على السائقين والرّكاب

 (114صفحة )؟ (التيرس ) ما هي حسنات وسيئات موادا بالستيكية مصنوعة من نشا الذرة  1س 

، أي ان منتجات البالستيك المصنوعة من الذرة تتحلل بعد رميها في الزبالة او الى نشا الذرة مادة متحللة *  

 .(وهذه من الحسنات ) الكومبست خالل فترة معينة دون ان تترك موادا ملوثة 

 .سيئات المواد البالستيكية المنتجة من الذرة انها باهظة الثمن ، لذلك ال يتم انتاجها بكميات كبيرة* 

 (115صفحة )؟ يغير لونه للوردي ، ما هو السر في تغيير لونه وما الفائدة من ذلك( قمقم) ان كهربائي هناك سخ 8س 

في عملية انتاج البالستيك المعّد للقمقم يضعون موادا خاصة تغّير لونها مع تغّير درجة الحرارة ، ثم تستعيد هذه * 

 .المواد لونها السابق عندما تبرد

الماء ساخنا فال حاجة للتسخين مرة اخرى ، وفي هذا توفير بالطاقة  الماء ساخن ، و ما دام تغّير اللون يعني ان* 

 .الكهربائية

 (119صفحة ) :اشرح فكرة انتاج المنتجات الذكية التالية 9س 

يبرد  لونها وردي ، عندما يكون الطعام في الملعقة ساخنا جدا يتحول لونها لالصفر ، وعندما :الذكية ملعقة الطفل*  

 .الطعام تستعيد الملعقة لونها الوردي

عبارة عن شريط يوضع على الجبين ، يكون لونه ازرق ، اذا كانت درجة الحرارة  :مقياس درجة الحرارة الذكي*  

، اما اذا كانت درجة ( درجة مئوية 73) منخفضة ، يتغير لونه لالخضر اذا كانت درجة حرارة الجسم عادية 

 .ة فان لونه يتغير الى االصفرحرارة الجسم مرتفع

توجد بدالت ال يشعر من يلبسها : مصنوعة من الياف حديثة فتعطي للقماش صفات خاصة ، مثال :اقمشة ذكية*  

 .بفرق درجات الحرارة عندما ينتقل بين االماكن الدافئة والمكّيفة
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 (120صفحة )؟ ما هي مراحل التخطيط والتصميم لمنتج تكنولوجي 10س 

  
مشكلة والحاجة ، ثم صياغة المتطلبات والتقييدات ، في هذه المرحلة نقوم بتشخيص ال (:المشكلة) المرحلة االولى *  

هل نستخدم فقط المركبات المتوفرة ) ثم نأخذ بالحسبان ( نريد منتجا غير نّفاذ للماء او غير قابل للكسر : ) مثال

 ( .عندنا ام نحتاج غيرها ، وما هي المعلومات االخرى الالزمة لنا 
  
نستعرض االفكار لتخطيط وتصميم المنتج ، بعدها لمرحلة في هذه ا (:المنتجتخطيط  –البناء )  الثانيةالمرحلة *  

 .نختار احدها او بعضها ، ثم نقوم بالتخطيط لبناء المنتج ، ثم نبني نموذجا له
  
نجمع معلومات لحل المشكلة ، نبحث ايضا عن الصفات المميزة للمواد في هذه المرحلة  (:البحث)  الثالثةالمرحلة *  

 . التي سنبني منها المنتج
  
نحّضر كل المركبات التي خططنا لها ، ثم نقوم ببناء في هذه المرحلة  (:المنتجبناء  –البناء )  الرابعةالمرحلة *  

 .المنتج حسب ما خططنا له
  
نتج حسب نعرف اذا حققنا الهدف الذي حددناه ، وهل يعمل المفي هذه المرحلة  (:التقييم)  الخامسةالمرحلة *  

 . التخطيط ، وهل يختلف المنتج الذي بنيناه عن المنتج الذي خططنا له
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