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   الطّنجرة
  

  للطالب  
  
  

                  طنجرة تامر : قسم أ
  

اء طنجرة تصمد لفترة شريرغب يف  .  إلعداد شورباته الفاخرةهدلوالجديدة  اء طنجرةتامر يريد شر
 رفعها عندما تكون  لكي يكون سهالً، ثقيلةالطّنجرة من املهم أالّ تكون  .طويلة وال خترب بسرعة

  يها  لكي يكون يف وسع تامر أن يشتر،غالية الثمنك من املهم أالّ تكون  كذل.أيضا مليئة
  . الذي وفّرهخصي الشمن املصروف

  
  ؟نجرةأن تتوفّر يف الطّ تامر  الّيت يريدهاتطلّباتاملما هي     .1

  1.  ___________________________  

  2.  ________________________  

  3.  ________________________  
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 متيز صفات هنالكو املعادن، لكلّ مشتركة صفات هنالك. املعدن من مصنوعة الطّناجر غالبية  .2
  .املعادن بعضفقط 

جبانب  xوضع  ،)الزئبق عدا ما (املعادن لكلّ املشتركة فاتالصأحط بدائرة  التايل اجلدول يف  
املعادن لكلّ املشتركة غري فاتالص :  

  

  تنجذب  موصلة للحرارة
  موصلة جيدة  المعة  للمغناطيس

  للكهرباء
  تسمع صوتا

  عندما ينقرمعدنيا
  عليها

  ثقيلة
  

  موصلة للكهرباء
  

  تصدأ
  

  صلبة
  

  ال تنجذب
  للمغناطيس

  ال تصدأ  لينة  قابلة للتطريق  صفراء  خفيفة
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    :7–3جب على األسئلة  وأالتالية القطعةإقرأ 
 اليت للطّنجرة مالءمة األكثر هو منها أي يقرر لكي ،يعرفهاالّيت  عادنامل صفات بفحص يقوم تامر

  . عنها يبحث
 فاتالص. له املميزة الصفات كلّ منها كل جبانب أكتب.  تامرفحصها اليت عادنامل قائمة أمامك

لةمالكلمات خمزن يف سج.  
  
   ، الوزنخفيف  ثقيل،  ،غال  رخيص،  للمغناطيس، ينجذب  يصدأ،  ،لين  ،قاسٍ  :كلمات زنخم

   .أمحر-ذهيب هلون  للكهرباء، ممتاز موصل  ،ا نسبيواطئةانصهاره  حرارة درجة
  
  . مرات عدة صفة كلّ استخدام ميكن! إنتبه

  
   صفات                معادن    

 

  ______________________________________   حديد     .3
  
  
  ______________________________________  قصدير    .4
    
  ______________________________________   ألومنيوم    .5
      
  ______________________________________    حناس    .6
      
7.    ةفض    ______________________________________  
  
  
 هو األكثر مالءمةً  معدنأي  ،7-3 يف األسئلة  أعالهيت فحصتهاوفقًا لصفات املعادن الّ  .8

  .____________________  تامر؟ باتطلّتمل  
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  :كهذه صفات ثالث سجل  .ناجرط لتصنيع ةالئمغري م نةيمع معادن لدى فاتالص بعض  .9
   

  1.  ________________________  

  2.  ________________________  

  3.  _____________________      
    

 من مصنوعة طنجرة يوجد ال تامر حارة يف ليةزناملَ ألدواتا حانوت يف هأن لنفترض  .أ  .10
 آخر معدن أي . أخرى معادن نم مصنوعة طناجر يوجد لكن اخترته، الذي املعدن  
  ميكن أيضا تسجيل معدن ليس موجود يف قائمة     (ها؟ؤشرا تامر يود اليت الطّنجرة سيالئم  

   ).3             املعادن اليت يف صفحة 

    __________________  
  

    
  :اختيارك إشرح  .ب  
    ____________________________________________  
    ________________________________________________________

      
  

     ؟آخر معدن من مصنوعة طنجرة اخترت عندما تتنازلْ لطّنجرةبا  مطلوبةعن أي صفة  .11
  ________________________________________________  

  
    

    حال؟ بأي عنها التنازل ميكنك وال ،الطّنجرة يف تكون أن جيب أي صفة  .أ  .12
    ____________________________________________  

    
  ________________________________________ : علّل  .ب  
    ____________________________________________  
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  .ةسبيك هوالذي و ،)طةنريوس (يصدأ  الذي الالفوالذ من اليوم صنعي الطّناجر من كثري
  

     ؟ةالسبيك يه ما  .13
  _______________________________________________  

  
  :ناجرط إلنتاج مالئما جتعالنهاللتني  يصدأ ي ال الذلفوالذل صفتني سجلْ  .14
  

 1. ____________________ 

 2. ____________________ 
 
  

  
    :ناجرط إلنتاج ئمال بسببها هو غري ميتالّو يصدأ ذي الالّ للفوالذ صفة واحدةسجل  .15

   _______________________  
  
    

 سمكلوصول إىل لالفوالذ  معاجلة تتم ،يصدأ  الذي الالفوالذ من ناجرط تصنيع عملية خالل  .16
8( اق جدرقي

10
   عليها؟ التغلّب املعاجلة هذه تفَهدالفوالذ يف  أي صفة .)ملم 

 _______________________  
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   املعدن اجلديد :قسم ب
  
عه فوجدوا صفاته اخلرباء فحص  .تيمبوكتو يف منجم يف جديد معدن على رثد موصل أنجي  

  . نسبياواطئة انصهاره حرارة ودرجة قليالً المع ،قابل للتطريق ثقيل، للحرارة، جيد موصل للكهرباء،
    .املعدن نادر جدا ومن الصعب استخراجه

   .تظهر يف القائمة اليت أمامك استعماالت ممكنة للمعدن اجلديد
من بني الصفات اليت وجدها اخلرباء، أكتب يف العمود املناسب أي صفات مالئمة وأي صفات غري 

  .ستخداماتمالئمة لكل واحد من اال
  

 صفات غري مالئمة  صفات مالئمة اجلديد إستخدامات ممكنة للمعدن  

  طناجرإنتاج   .17
1._______________  

2._______________  
  

1.______________  

2.______________  

3.______________  
  

  إنتاج جموهرات  .18
1._______________  

2._______________  

3._______________  
  

ال توجد صفات غري 
  مالئمة

19.  
  جات ل صغرية يف معارقائقإنتاج 
  واسيباحل

1._______________  

2._______________  

  

1.______________  

  
  

  نتاج أسالك كهرباءإ  .20

1._______________  

2._______________  

3._______________  
  

1.______________  

2.______________  

3.______________  

4.______________  
  

  


