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إنتاج علب مشروبات

إنتاج علب مشروبات
  

    للّطالب 

ر  أمير يشارك في مبادرة صناعّية تدمج طالًبا في عملّية إنتاج علب مشروبات (مثل كوال أو عصير ). تقرَّ
في المصنع أن ُتفحص من جديد عملّية إنتاج علب المشروبات.

عليكم مساعدة أمير بفحص ما هي الماّدة المالئمة إلنتاج علب المشروبات.

في المهّمة ثالث مراحل:
- في المرحلة األولى يتّم فحص صفات المواّد الخام المالئمة إلنتاج علب المشروبات.

- في المرحلة الّثانية يتّم فحص مدى تّوفر المواّد المالئمة.
- في المرحلة الّثالثة يتّم فحص اعتبارات متعّلقة بجودة البيئة عند اختيار المواّد المالئمة.

رها في علبة مشروب بارد? ١. ما هي, برأيك, المواصفات الّتي يجب َتَوفُّ
مثال لمواصفة: أن تكون العلبة خفيفة.         

أذكر مواصفتين إضافيتين:         

 أ. 

 ب. 
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صفة

ماّدة
لون  قساوةثقل

 قابلة 
للّصدأ

قابلة 
للّتطريق

 ×

موصلة 
للحرارة

××

موصلة 
للكهرباء

نعمنعم نعم نعمرمادي فّضيقاٍسثقيلحديد

نعمنعم نعم كّال فّضي فاتح قاٍسخفي^ألومنيوم

نعمنعم نعم كّال مائل للحمرة قاٍسثقيلنحاس 

نعمنعم كّال كّال رمادي غير قاٍسثقيل قصدير 

المرحلة األولى:

المرحلة األولى تتعّلق بصفات المواّد الخام الّتي يتّم أخذها بالحسبان من أجل إنتاج علب المشروبات 
منها . عليك أن تقّرر ما هي الماّدة الخام ذات الّصفات األكثر مالءمة إلنتاج علب مشروبات.

أمامك جدول يحتوي على صفات لبعض المواّد.

جدول ١: مواّد وصفاتها

      

        
           
          

    
×  تطريق - معالجة الماّدة للحصول على لوح دقيق منها.

××  موصل للحرارة - إنتبه: صفة إيصال الحرارة تشمل أيًضا قدرة الماّدة على الوصول إلى درجات 
حرارة واطئة (ال يوجد صفة مقابلة هي إيصال برودة). 

        
٢. أ. ما هي الّصفات المشتركة لكّل المواّد في الجدول ١?

 

ب. إلى أّي مجموعة مواد تنتمي المواّد في الجدول?
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٣. في السؤال الّتالي ستفحصون مدى مالءمة مواّد مختلفة للمنتجات المصنوعة منها.
أمامك ثالثة منتجات. كّل واحد منها مصنوع من ماّدة أخرى.         

 إستعن بالجدول ١ واكتب ما هي الّصفات الّتي بسببها ُتالئم الماّدة الُمنَتَج والوظيفَة الّتي يؤّديها.

ُسّلم مصنوع من ألومينيوم (أكتب صفتين):         

 

 مسمار مصنوع من حديد (أكتب صفة واحدة):

 
 

أسالك كهربائّية مصنوعة من نحاس (أكتب صفتين):         
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تعليلصفة

خفيفة
العلبة لن تكون ثقيلة, وهكذا يسهل رفعها والّشرب منها, وكذلك 

سيكون من الّسهل نقل العلب من مكان إلى آخر.

العلبة لن تنثني ولن تنفجر عند الّنقل أو عند الّشرب.١.

موصلة للحرارة٢.

ال تصدأ ٣.

سيكون باإلمكان تصميم شكل العلبة من ألواح دقيقة.٤.

٤. تمّعن في صفات المواّد في الجدول ١ (صفحة ٢).
أ. أّية من الّصفات في الجدول ١ من المهّم أن تكون في الماّدة المالئمة إلنتاج علب 

مشروبات?
         أكمل الّصفات والتعليالت في بقّية الّسطور الّتي في الجدول الّتالي بحسب المثال في 

الّسطر األّول.

 ب.      أّي صفتين تظهران في الجدول ١ غير مهّمتين عند اختيار ماّدة مالئمة إلنتاج علب   
          مشروبات?

 
                                                                                                                                                                                          

٥. بحسب الجدول ١, للحديد صفات مالئمة إلنتاج علب مشروبات, وصفات غير مالئمة.  في 
مصنع إلنتاج علب قّرروا عدم استخدام الحديد إلنتاج العلب.

 إشرح لماذا, حسب رأيك, اّتخذوا هذا القرار, بالّرغم من صفات الحديد المالئمة.
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الماّدة
الّصفات اّلتي بسببها 
الماّدة مالئمة إلنتاج 

العلب

    الّصفات اّلتي بسببها
    الماّدة غير مالئمة 

    إلنتاج العلب

قصدير
ال يصدأ, 

موصل للحرارة
ثقيل, قابل للكسر, 

ال يمكن تطريقه

حديد

ألومينيوم

نحاس

٦. أمامك جدول يحتوي على المواّد من الجدول ١.

              
              

     
         

    
     
     
     

       

أ. أكتب بجانب كّل ماّدة ما هي الّصفات الّتي بسببها الماّدة مالئمة إلنتاج علب مشروبات, 
وما هي الّصفات الّتي بسببها الماّدة غير مالئمة. ذكر في الجدول مثال بخصوص القصدير. 
 إذا لم تتواجد في أحدى المواّد صفة بسببها الماّدة غير مالئمة - يجب وضع خط في الخانة 

المالئمة.

ب. أكمل: بحسب صفات المواد, فإّن الماّدة الوحيدة المالئمة إلنتاج علب المشروبات هي  

.

 عّلل إجابتك.
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المرحلة الّثانية:

في المرحلة األولى من المهّمة, قرأت عن أمير الّذي يشارك في مبادرة صناعّية في مصنع إلنتاج علب 
مشروبات.  كما تتذّكر, تّم في المرحلة األولى فحص صفات بعض المعادن ومالءمتها إلنتاج علب 

المشروبات.

في المرحلة الّثانية, عليك أن تفحص انتشار× المعادن المختلفة. االفتراض هو أّنه كّلما كان المعدن 
أكثر انتشاًرا, كّلما كان أرخص.

في الّصفحة الّتالية تجد خارطة انتشار عدد من المعادن في الكرة األرضّية.  وفي الصفحة الّتي تليها عدد 
من األسئلة الّتي تتطّرق للخارطة.

× انتشار - عدد األماكن في الكرة األرضّية الّتي يتواجد فيها المعدن.
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٧. رّتب في الجدول الّذي أمامك المعلومات بخصوص أنواع المعادن المشار إليها في الخارطة.
 من أجل معرفة ما هو مدى انتشار كّل نوع من المعادن, عليك أن َتُعّد كم مّرة يظهر رمز كّل معدن 

في الخارطة.

أ. أكتب في المكان المالئم في الجدول عدد رموز كّل معدن في كّل قاّرة.
         إجمع في العمود األيسر عدد الّرموز للمعدن في كّل القاّرات.

         إستعن بمثال القصدير.

ب. من بين المعادن المذكورة في الجدول, أّي المعادن هي األكثر انتشاًرا في العالم?

 

جـ. من بين المعادن المذكورة في الجدول, أّي المعادن هي األقّل انتشاًرا في العالم?

 

د. إستناًدا إلى الخارطة والجدول فقط, ما هي المعادن الّتي كنت ستختارها إلنتاج علب 
مشروبات?

 

 عّلل إجابتك.

 

نوع 
المعدن

عدد األماكن عدد األماكن في كّل قاّرة اّلتي يتواجد فيها المعدن
في العالم اّلتي 

يتواجد فيها 
المعدن

أميركا الشمالّية 
والجنوبّية

أسترالياأفريقيا   آسيا    أوروپا

٥--٣-٢قصدير

حديد

ألومينيوم

≠نحاس
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٨. بحسب الخارطة, ال يوجد في دولة إسرائيل خامات معادن.
        كي^ ستؤّثر هذه الحقيقة على سعر علب المشروبات في البالد?

        ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

سعرها سيكون   أعلى  / أوطأ  من الّسعر الّذي كان يمكن أن يكون لو كان في البالد خامات         
معادن.

 عّلل إجابتك.

  

٩. في هذه األّيام يمكن إعادة علب مشروبات فارغة إلى الحوانيت.

أ. بعد أن يتّم جمعها من الحوانيت, ماذا يعملون بها?

 

ب. هل من شأن هذه العملّية أن تساعد دولة إسرائيل على تخفي^ اعتمادها على دول أخرى 
لحاجتها إلى الحصول على مواّد خام إلنتاج علب مشروبات?

         ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

نعم      /       ال          

         عّلل إجابتك:
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المرحلة الّثالثة

في المرحلة الّثالثة الختيار المعدن المالئم إلنتاج علب مشروبات يجب األخذ بالحسبان أيًضا اعتبارات 
متعّلقة  بجودة البيئة . غالبية المعادن ال تتواجد في األرض بصورة نقّية, وإّنما على شكل تربة معدن 

خام.  يتّم التنقيب عن تربة المعدن الخام وبعد ذلك يتّم استخالص المعدن الّنقي منها.  أثناء الّتنقيب 
عن تربة المعدن الخام تحدث أضرار جسيمة للبيئة.  أحد األضرار البارزة هو تراُكم نفايات كثيرة.

١٠. أمامك جدول يحتوي على معطيات عن وزن الّنفايات الّتي تنتج عند استخالص ١ كغم من 
المعدن الخالص.

جدول ٢: وزن الّنفايات الّناتجة عند استخالص معدن

       
              

 
        
        

أ. أمامك سّلم ذو ٤ درجات.  َدّرْج المعادن الواردة في الجدول بحسب مدى كون استخراجها 
يضّر  بالبيئة.  في رأس الُسّلم (بجانب الّرقم ١) أكتب اسم المعدن الّذي مدى إضراره 

بالبيئة هو األوطأ, وفي نهايته (بجانب الّرقم ٤) أكتب اسم المعدن الّذي مدى إضراره بالبيئة 
هو األعلى.

 .١ 

 .٢ 

 .٣ 

 .٤ 

المعدن
وزن الّنفايات الّناتجة عند استخالص ١ 

كغم من المعدن الخالص

٣ كغمألومينيوم

١ كغمحديد

٢٠٠ كغمنحاس

٢٠ كغمقصدير
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ب. لماذا, بحسب رأيك, تتطّرق كمّيات الّنفايات المذكورة في الجدول إلى إنتاج كمّية ثابتة 
من المعدن الخالص (١ كغم)?

 

 

١١.  أ. بحسب معلوماتك, أذكر ضرًرا واحًدا يتسّبب للبيئة خالل عملّية استخالص معدن من  
 الّتربة.

ب. إقترح طريقة واحدة لتقليص الّضرر.

  

١٢. إستناًدا إلى اعتبارات جودة البيئة فقط (المعطيات في الجدول ٢), أّي معدن هو األكثر مالءمة 
إلنتاج علب مشروبات?

 

 عّلل اختيارك:
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تلخيص:

١٣. أ. أكتب اسم المعدن الّذي اخترته في كّل مرحلة من المراحل.

         - في المرحلة األولى من المهّمة, االعتبار الّذي تّم فحصه كان صفات المعادن.   

. بحسب هذا االعتبار, المعدن الّذي تّم اختياره هو         

        - في المرحلة الّثانية من المهّمة, االعتبار الّذي تّم فحصه كان انتشار املعادن.  

.          بحسب هذا االعتبار, المعدن الّذي تّم اختياره هو 

 - في المرحلة الّثالثة من المهّمة, االعتبار الّذي تّم فحصه كان مدى اإلضرار بجودة  
 البيئة.  

.           بحسب هذا االعتبار, المعدن الّذي تّم اختياره هو 

ب. بصفتك مستشاًرا ألمير في المبادرة الّصناعّية, ما هو المعدن الّذي كنت ستقترح عليه  
استخدامه من أجل إنتاج علب مشروبات? 

         
         عّلل اقتراحك بحسب المراحل الّثالث في المهّمة:

  


