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نســان باســتمرار لتلبيــة احتياجاتــه مــن مــواد واأدوات بتحويــل الخامــات والمــواد المتوفــرة   يســعى ال�إ

لديــه اإلــى مــواد جديــدة، اأو تحســين خصائــص بعــض المــواد المتوفــرة، فيعمــل بذلــك علــى تحســين 

نســان  جــودة حياتــه فــي شــتى المجــال�ت، وتســمى ال�أســاليب والطــرق الكيميائيــة التي يســتخدمها ال�إ

أوليــة )الخامــات( اإلــى مــواد اأكثــر ملاءمــة لمتطلبــات الحيــاة بالتقانــة الكيميائيــة،  لتحويــل المــواد ال�

أدويــة،  وتحتــل التقانــة الكيميائيــة دوراً مهمــاً فــي حياتنــا، وتدخــل فــي مجــال�ت مختلفــة كصناعــة ال�

أليــاف، والمنظفــات، والدهانــات، وغيرهــا.  والســبائك، والبوليمــرات، وال�

 يتوقع من الطلبة بعد دراستهم هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا
 قادرين على تطبيق مفاهيم التقانة الكيميائية في حياتهم العملية من خلال تحقيق

ال�آتي:

ألياف والدهانات في مواقف حياتية. - اإستخدام البوليمرات وال�

- تحضير مواد يستخدمونها في حياتهم اليومية بال�عتماد على التقانة الكيميائية. 

المحتويات

الوحدة ال�أولى: التقانة الكيميائية

١ الفصل ال�أول: البوليمرات   

١٠ الفصل الثاني: الدهانات   

١٤ الفصل الثالث: المنظفات   

١٩ اأسئلة الوحدة:    
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البوليمرات Polymersالفصل ال�أول

 

تعــد البوليمــرات اأحــد منتجــات التقانــة الكيميائيــة، التــي تدخــل فــي اإنتــاج كثيــر مــن المــواد المســتخدمة فــي مجــال�ت 

الحيــاة المختلفــة كصناعــة الملابــس وال�أحذيــة والعلــب وال�أكيــاس البلاســتيكية وكثيــر مــن اأجــزاء الســيارات، واأنابيــب 

الميــاه، وغيرهــا. فمــا المقصــود بالبوليمــرات؟ ومــا اأنواعهــا؟ ومــا اســتخداماتها؟ 

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذا الفصــل والتفاعــل مــع اأنشــطته اأن يكونــوا قادريــن علــى تطبيــق مفاهيــم 

البوليمرات وال�ألياف في حياتهم العملية من خلال تحقيق ال�آتي:: 

توضيــح المقصــود بــكل مــن عمليــة البلمــرة والبوليمــر والمونومــر - ١

أليــاف. وال�

ألياف حسب مصادرها وخصائصها. - 2 تصنيف البوليمرات وال�

المقارنــة بيــن البوليمــرات الصناعيــة والطبيعيــة مــن حيــث تركيبهــا - 3

واستخداماتها.

تحديد خواص بعض البوليمرات واستعمال�تها. - ٤

 

ألياف؟   كيف تتعدد البوليمرات وال�

              وما اأهمية ذلك؟ 
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 Polymerization ١ البلمرة  ١  ١

ــاء  ــم بن ــة تركيــب المكعبــات البلاســتيكية )الليجــو( مــن قبــل ال�أطفــال، حيــث يت ــة البلمــرة بعملي يمكــن تشــبيه عملي

ــرة تســمى  ــات صغي ــرة مــن جزيئ ــه اتحــاد اأعــداد كبي ــم في ــي يت ــرة، فالبلمــرة تفاعــل كيميائ ــرة مــن قطــع صغي قطعــة كبي

ــة يســمى البوليمــر.  ــة عالي ــة مولي ــر ذي كتل ــن جــزيء كبي المونومــرات لتكوي

تعــد البوليمــرات مــن المــواد الصلبــة فــي درجــات الحــرارة العاديــة، اأمــا المونومــرات فيمكــن اأن تكــون غازيــة اأو ســائلة 

اأو صلبة، وتختلف البوليمرات تبعاً ل�ختلاف:

نوع المونومرات التي تتركب منها.- ١

عدد المونومرات وانتظامها في سلسلة البوليمر.- 2

اأو - 3 البوليمــر )خطيــة  فــي  بنــاء السلاســل  طبيعــة 

متفرعــة(.

ــن سلاســل - ٤ قــوى التجــاذب داخــل السلســلة اأو بي

البوليمــر.

١-١نشاط

بالتعــاون مــع مجموعــة مــن طــلاب صفــك اجمــع عينــات مصنوعــة مــن اأنــواع مختلفــة مــن البوليمــرات مثــل علــب 

ــال واأكيــاس الخضــراوات وصحــون الميلاميــن وقمــاش مصنــوع مــن النايلــون وغيرهــا. وقــارن بينهــا مــن  اللبــن والحب

حيــث الملمــس، ومقاومتهــا للتمــزق والكســر، ودرجــة ليونتهــا عنــد وضعهــا فــي مــاء ســاخن، وســهولة احتراقهــا، وغيرها 

مــن الخصائــص. ونظــم ذلــك فــي جــدول.  

 

الشكل )١ ـ ١( مواد متنوعة مصنوعة من البوليمرات
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2 اأنواع البوليمرات:   ١  ١

آتية:  أنواع ال� تقسم البوليمرات حسب مصدرها اإلى ال�

نسان مثل النشا والسيليولوز والبروتينات.  اأ. البوليمرات الطبيعية: وهي التي يتم تكوينها طبيعياً دون تدخل ال�إ

السيليولوز: يوجد هذا البوليمر في الخشب واللحاء والقطن وغيرها، ويستخدم في صناعة الورق والحرير الصناعي 

C(، والشكل 
6
H

12
O

6
ألبسة القطنية، ويمتاز بسلاسله الطويلة غير المتفرعة، التي تتاألف من اآل�ف جزيئات الغلوكوز ) وال�

)١ – 2( يبين رسماً تخطيطياً لبوليمر السيليولوز، وتاأخذ سلاسله اأوضاعاً متوازية فينشاأ بينها روابط قوية تناسب وظيفتها 

السيليولوز فوائد غذائية متعددة كتحسين عملية الهضم،  ألياف  َول� النباتية،  النبات وبناء جدر الخلايا  كداعمة لهيكل 

وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، والتقليل من السعرات الحرارية في الغذاء.

غلوكوز غلوكوز غلوكوز غلوكوز غلوكوز غلوكوز غلوكوز

الشكل )١ – 2(: رسم تخطيطي لجزء من بوليمر السيليولوز

نسان كالتنظيم   البروتينات: تدخل البروتينات في جميع خلايا الكائنات الحية، وتقوم بوظائف متعددة في جسم ال�إ

أمينية التي تتركب من الكربون والهيدروجين وال�أكسجين والنيتروجين،  والبناء، وتتكون من اتحاد عدد كبير من الحموض ال�

والشكل )١ – 3( يبين رسماً تخطيطياً لجزء من البروتين.

 
حامض اأميني حامض اأميني حامض اأميني حامض اأميني حامض اأميني حامض اأميني

الشكل )١ – 3( رسم تخطيطي لجزء من بوليمر البروتين

ب. البوليمــرات الصناعيــة: تنتــج هــذه البوليمــرات مــن مركبــات كيميائيــة بســيطة، وتشــمل: البلاســتيك، والمطاط 

أليــاف الصناعيــة، وغيرها. الصناعــي، وال�

3  طرق تحضير البوليمرات الصناعية  ١  ١

تحضر البوليمرات صناعياً بطريقتين:

ألكينات ومشتقاتها )المركبات العضوية التي تحتوي على  ضافة: وهذا النوع من البلمرة يخص تفاعل ال� ١. طريقة ال�إ

رابطة ثنائية بين ذرتي كربون( ومن اأهمها البولي اإيثيلين، وبولي كلوريد الفينيل )PVC(، والتفلون، فتنفك الرابطة الثنائية 

بتاأثير الحرارة والضغط والعامل المساعد، وترتبط جزيئات المونومر بعضها مع بعض على شكل سلاسل. فمثلاً البولي اإيثيلين 

آتية: CH( كما هو مبين في المعادلة ال�
2
=CH

2
يثيلين ) بوليمر مبني من مونومرات ال�إ
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( اإلى امتداد تركيب البوليمر بوحدات عديدة بال�تجاهين.  حيث يشير الرمز )

٢. طريقــة التكثيــف: مــن اأمثلــة هــذه البوليمــرات بوليمــر البوليســتر المســتخدم فــي اإنتــاج الخيــوط الصناعيــة 

للملابــس. 

٤  التصنيف التقني للبوليمرات  ١  ١

تصنف البوليمرات حسب خواصها الفيزيائية واستخداماتها العملية اإلى:

البوليمــرات المتلينــة بالحــرارة: تتميــز هــذه البوليمــرات باأنهــا صلبــة عنــد درجــات الحــرارة العاديــة، لكنهــا . ١

أمثلــة عليهــا، واأكثرهــا  تتليــن بالحــرارة،  ثــم تعــود اإلــى قســاوتها بالتبريــد، وُيعــّد البولــي اإيثيليــن مــن اأهــم ال�

ــا:  ــن هم ــى نوعي ــتخداماً، ويتواجــد عل اس

 High Density Poly Ethylene (HDPE) اأ- البولي اإيثيلين عالي الكثافة

أبيــض المعتــم، وخمولــه الكيميائــي، وسلاســله غيــر متفرعة  وهــو مــادة صلبــة فــي حالتــه العاديــة، ويتميــز البوليمــر بلونــه ال�

ممــا يكســبها قــوة ترابــط اأكبــر، وتاأخــذ حيــزا اأقــل، وهــذا يجعلهــا اأكثــر صلابــة، واأكثــر قــوة، واأعلــى كثافــة، وغيــر شــفافة.

 يتم تحضير هذا البوليمر بوجود عامل مساعد، وضغط قريب من الضغط الجوي العادي، ودرجة حرارة بين 56 – 7٠س°، 

 Low Density Poly Ethylene (LDPE) ب- البولي اإيثيلين منخفض الكثافة

ــر تحــت  ــذا البوليم ــة، ويكــون شــفافاً. ويحضــر ه ــة، وكثاف ــوة، ومتان ــل ق ــي تكــون اأق ــة، الت ــز بسلاســله المتفرع يتمي

ظــروف يكــون فيهــا الضغــط )١٠٠٠ - 3٠٠٠( ضغــط جــوي، ودرجــة حــرارة تصــل اإلــى 25٠ ْس، ويصنــع منهــا بعــض 

المنتوجــات كرقائــق التغطيــة، وكفــوف اليديــن التــي تســتخدم لمــرة واحــدة. 

 Thermosetting Polymers :٢. البوليمرات المتصلبة بالحرارة

وهي بوليمرات عضوية صناعية، تتحول عند تعريضها للحرارة اإلى كتلة صلبة ل� يمكن صهرها، نتيجة تكوين شبكة 

أبعاد من الروابط الكيميائية التساهمية، وتستخدم هذه البوليمرات في مواد البناء والطلاءات والميلامين الذي  ثلاثية ال�

يصنع منه بعض ال�أدوات المنزلية، وتتميز بمتانتها وقدرتها العالية على تحمل ال�أحمال رغم خفتها، اإضافة اإلى كونها 

مقاومة نسبياً للحرارة والكيماويات وعازلة للكهرباء. 
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Elastomers :3. البوليمرات المرنة المطاطية

وتتميز هذه البوليمرات بمرونتها، وقابليتها للتمدد والتقلص؛ ويمكن الحصول على المطاط من مصدرين:

اأ. المطــاط الطبيعــي )ل�ســتكس(: يحضــر مــن الســائل الماأخــوذ مــن شــجرة المطــاط، وتتــم فلكنتــه، وذلــك 

بخلطــه مــع الكبريــت، وتســخينه بمعــزل عــن الهــواء؛ 

ليصبــح اأكثــر مرونــة، وتغطــى خيوطــه باأليــاف القطــن اأو 

ــات والحــد  ــي لتســهيل امتصــاص الصبغ ــر الصناع الحري

مــن مطاطيتــه، ويدخــل فــي صناعــة ملابــس الســباحة 

أنــه يمتــاز بالمرونــة وال�ســتطالة، ومــن  والمشــدات؛ ل�

عيوبه اأنه يتاأثر بالحرارة العالية وبمواد التنظيف. 

ب. المطــاط الصناعــي ) ســباندكس(: يحضــر 

بمعالجــة البوليســتر بمــواد كيميائيــة للحصــول علــى البوليمــر، ويمتــاز بقــوة ومتانــة اأعلــى مــن المطــاط الطبيعــي، ولكنه 

اأقــل مرونــة مــن المطــاط الطبيعــي. 

نسان في صناعة ملابسه،  تعد األياف الصوف والقطن والحرير الطبيعي والكتان من المواد التقليدية التي استخدمها ال�إ

ألياف عادة من  ألياف باأنها سلاسل دقيقة طويلة تتصف بالمتانة والمرونة، ولها القدرة على ال�لتفاف. وتتكون ال� وتعرف ال�

البوليمرات، فمثلاً تتكون األياف القطن من السيليولوز، وتتكون األياف البولي اإيثيلين من بوليمر البولي اإيثيلين. 

تصنيف ال�ألياف

ألياف المستخدمة في صناعة الخيوط اإلى: يمكن تصنيف ال�

١. ال�ألياف الطبيعية:

ــل القطــن  ــا، مث ــس له ــو المكــون الرئي ــيليولوزية(: ل�أن الســيليولوز ه ــة )الس ــة النباتي ــاف الطبيعي اأ. ال�ألي

والكتــان والقنــب، وتعــد األيــاف القطــن اأكثــر مرونــة مــن األيــاف الكتــان بســبب ارتفــاع نســبة الســيليولوز فــي القطــن 

الــذي يوجــد علــى شــكل سلاســل قابلــة للاســتطالة.                      

شجرة المطاط

األياف القطناألياف الكتان

Fibers :5  ال�ألياف  ١  ١
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ب. ال�ألياف الطبيعية الحيوانية )البروتينية(: ل�أن البروتين هو المكون الرئيس لها، مثل:

أليــاف الشــعرية، ويتميــز بمتانتــه وقدرتــه علــى امتصــاص الرطوبــة والعــزل  - الصــوف: يعــد الصــوف مــن ال�

الحــراري، وتــؤدي الحــرارة العاليــة والمــاء اإلــى انكماشــه بمــا يعــرف بظاهــرة التلبــد )فقــد 

ــة  ــاف بعضهــا مــع بعــض، فتقــل المســامات الهوائي ألي المســامية( بســبب التصــاق وتشــابك ال�

ــا.  ــود ل�أصله ــا فتنكمــش ول� تع الموجــودة به

فرازيــة، وينتــج الحريــر مــن اإفــرازات الغدتيــن اللعابيتيــن ليرقــة دودة القــز  أليــاف ال�إ - الحريــر: يعــد الحريــر مــن ال�

ــي، يجــف  ــى شــكل ســائل هلام عل

ويتصلــب بمجــرد ملامســته للهــواء 

ويتــم  الحريــر،  خيــوط  مكونــاً 

الشــرانق  بتعريــض  عليــه  الحصــول 

مــاء  فــي  وضعهــا  اأو  المــاء  لبخــار 

ســاخن لقتــل الفراشــة قبــل خروجهــا 

ــم  ــوط، ث لكــي ل� تتقطــع هــذه الخي

يفك الحرير صناعياً اأو يدوياً. 

ألياف المعدنية المستخدمة، ويؤخذ من بعض  أمثلة على ال� ج( ال�ألياف المعدنية: يعد ال�أسبستوس )ال�أسبست( من ال�

ألياف قوية وقدرتها على التحمل عالية، وغير قابلة للاحتراق. اأنواع الصخور، وهذه ال�

اأنابيب معزولة باستخدام األياف قماش مقاوم للحرارة من األياف ال�أسبستاألياف ال�أسبست
ال�أسبست

أليــاف التــي يمكــن تصنيعهــا مــن مــواد لــم تكــن علــى شــكل شــعيرات جاهــزة للغــزل والنســيج. وظهرت  ٢. ال�أليــاف الصناعيــة: وهــي ال�

ــات  ــن الكيماوي ــط م ــام بمعالجــة القطــن بخلي ــن ق ــي شــاردونيه )Chardonnet(، حي ــل الكيميائ ــن قب ــاف م ألي ــع ال� ــى محــاول�ت تصني اأول

أليــاف، والتــي ســميت بالحريــر  بقــاء علــى ال� أمــر الــذي يعمــل علــى تبخــر الكحــول وال�إ والكحــول، ثــم تمريــره مــن خــلال ثقــوب صغيــرة، ال�

أبحــاث حتــى تــم اإنتــاج األيــاف صناعيــة مــن البوليمــرات ومنها:اليــاف النايلــون واليــاف البوليســتر.  الصناعــي )الرايــون(. ثــم توالــت ال�

شرانق دودة القز
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١-٢نشاط

تفحــص المكونــات التــي تدخــل فــي صناعــة ال�أقمشــة والملابــس التــي تكــون عــادًة مكتوبــة عليهــا، وســجل اأنــواع 

البوليمــرات المصنوعــة منهــا، وصنفهــا اإلــى طبيعيــة وصناعيــة.  

6   صفات ال�ألياف:  ١  ١

ألياف حسب نوعها، ولكل منها خصائص تناسب مجال استخدامها، ومنها: تتباين صفات ال�

أليــاف علــى حجــز الهــواء بداخلهــا ول� تســمح لــه بال�نتقــال لمــكان  ١. درجــة التوصيــل للحــرارة: تعمــل بعــض ال�

اآخــر، مثــل الصــوف الــذي يســتخدم للعــزل الحــراري فــي البنــاء، وصناعــة المفــارش وال�أغطيــة.

أليــاف علــى تحملهــا للقــوى المؤثــرة عليهــا دون اأن تنقطــع، وتعتبــر هــذه الصفــة  ٢. المتانــة: صفــة تعبــر عــن قــدرة ال�

مهمــة للاأليــاف التــي يصنــع منهــا شــباك الصيــد، وشــعيرات فراشــي ال�أســنان مثــل األيــاف البولــي اإيثيليــن.

أليــاف علــى اســتعادة شــكلها ال�أصلــي بعــد زوال المؤثــر، كاأليــاف القطــن واأليــاف  3. المرونــة: صفــة تعبــر عــن قــدرة ال�

المطــاط الصناعــي )ســباندكس(.

أليــاف الطبيعيــة كالقطــن بقــدرة عاليــة  أليــاف علــى احتــواء الســوائل، وتمتــاز ال� 4. ال�متصــاص: صفــة تعبــر عــن قــدرة ال�

أليــاف  ــة ل�متصــاص ال� ــلاً، وتحســب النســبة المئوي ــة كالنايلــون مث أليــاف الصناعي ــة مــع ال� علــى ال�متصــاص بالمقارن

آتيــة: كمــا فــي المعادلــة ال�

     % ١٠٠×
كتلة القماش رطباً – كتلة القماش جافاً

كتلة القماش جافاً
     نسبة ال�متصاص =

أليــاف 5% اأو اأكثــر كان القمــاش مصنوعــاً مــن األيــاف طبيعيــة عاليــة ال�متصاص  فــاإذا كانــت النســبة المئويــة ل�متصــاص ال�

أليــاف اأقــل مــن 5% كان القمــاش مصنوعــاً مــن األيــاف صناعيــة  كالقطــن، اأمــا اإذا كانــت النســبة المئويــة ل�متصــاص ال�

قليلــة ال�متصــاص كالنايلــون.

: قطعــة قمــاش كتلتهــا وهــي جافــة 2٠٠غــم، وكتلتهــا وهي رطبة 22٠غم. احســب نســبة ال�متصاص 

لهــذا القمــاش، مبينــاً نــوع القمــاش المصنــوع منه.    
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7   ال�ألياف البصرية )الضوئية(  ١  ١

هــي شــعيرات رفيعــة جــداً وطويلــة مــن الزجاج النقي وبعــض اأنواع 

البلاســتيك، ويجمــع كثيــر منهــا فــي حــزم مغطــاة بمــادة بلاســتيكية 

أليــاف الضوئيــة فــي  )كيبــلات(، اأنظــر الشــكل )١-5(. تســتخدم ال�

نقــل ال�شــارات الضوئيــة فــي اأنظمــة ال�تصــال�ت الحديثــة. ويتكــون 

آتيــة )الشــكل ١-6(:  الليــف الضوئــي مــن ال�أجــزاء ال�

١. القلــب: يتكــون مــن زجــاج رفيــع فائــق النقــاء يمثــل 

الضوئيــة. شــارات  ال�إ تنتقــل مــن خلالــه  الــذي  المســار 

٢. العاكس: المادة التي تحيط بالقلب ومصنوع من زجاج يعكس الضوء باستمرار ليبقى داخل القلب. 

3. الغلاف الواقي: غلاف بلاستيكي يحمي الليف الضوئي.

أليــاف الضوئيــة عــن اأســلاك التوصيــل العاديــة  تمتــاز ال�

بقدرتهــا الفائقــة علــى نقــل المعلومــات، ومحصنــة ضــد 

شــارات  التشــويش والتداخــل؛ ممــا يضمــن وضــوح ال�إ

وانتقالهــا باأمــان، وصغيــرة الحجــم وخفيفــة الــوزن، ول� 

شــارات الضوئيــة؛ ل�أن  تحتــاج اإلــى طاقــة كبيــرة لنقــل ال�إ

الفقــد اأثنــاء التوصيــل يكــون قليــلاً، ول� تتاأثــر بظاهرتــي 

البــرق والصواعــق. 

الشكل )١ - 6( مكونات الليف الضوئي

الغلاف الواقي

العاكس

القلب

ألياف الضوئية الشكل )١ - 5( كيبلات ال�
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اأسئلة الفصل ال�أول
آتية: جابة الصحيحة للاأسئلة ال� ١:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

ألياف السيليولوز؟ آتية تعد من الفوائد الغذائية ل� ١  اأي من ال�
ب. تزويد الجسم بسكر الغلوكوز.  اأ. خفض نسبة الكوليسترول في الدم. 

د. تزويد الجسم بالفيتامينات.  ج. زيادة السعرات الحرارية في الغذاء. 

ألياف على تحملها للقوى المؤثرة عليها دون اأن تنقطع؟ 2  ما الصفة التي تعبر عن قدرة ال�
د. المتانة  ج. ال�متصاص  ب. القابلية للثني  اأ. المرونة 

3  ما ال�سم الذي يطلق على األياف المطاط الطبيعي؟
أراميد د. ال� ج. ال�أسبست  ب. سباندكس.  اأ. ل�ستيكس. 

آتية يحضر بطريقة التكثيف؟  4  اأي البوليمرات ال�
 PVC .د ج. التفلون  ب. البوليستر  اأ. البولي اإيثيلين 

٥  ما العناصر الداخلة في تركيب مونومر الغلوكوز المكون لبوليمر السيليولوز؟ 
O ,H ,C .د  N ,O ,C .ج  N ,H ,C .ب  S ,O ,C .اأ

ألياف، فلكنة المطاط، ظاهرة التلبد.  2: وضح المقصود بكل من: البوليمرات، ال�

3: علل كلاً مما ياأتي:

   اأ. البولي اإيثيلين عالي الكثافة اأكثر متانة وقوة من البولي اإيثيلين منخفض الكثافة.

طفاء وخراطيم المياه. ب. استخدام األياف ال�أسبستوس في صناعة ملابس رجال ال�إ  

4:  تتصف البوليمرات المستخدمة في الصناعات النسيجية بعدة صفات. اذكر اأربعاً منها. 

ألياف الضوئية في عالم ال�تصال�ت الحديثة:  ٥:  يكثر استخدام ال�

ألياف الضوئية؟ اأ. ما المقصود بال�

ب. مم يتكون الليف الضوئي؟

ألياف عن اأسلاك التوصيل العادية؟ ج. بماذا تمتاز هذه ال�
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الدهانات Paintsالفصل الثاني

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذا الفصــل والتفاعــل مــع اأنشــطته اأن يكونــوا قادريــن علــى تطبيــق مفاهيــم 

متعلقــة بالدهانــات فــي حياتهــم العمليــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتي:: 

توضيح المقصود بالدهان عملياً. - ١

بيان اأنواع الدهانات والمذيبات المناسبة لكل نوع عملياً.- 2

  ما الميزات التي ترغب توافرها في دهان منزلك؟ 

 

ويعــرف الدهــان باأنــه مــادة مائعــة، يطلــى بهــا ســطح 

تلتصــق  رقيقــة  طبقــة  مكونــة  وتتصلــب  تجــف  صلــب، 

ــرات  ــه مــن المؤث ــاً، وتحمي بالســطح الصلــب، فتكســبه لون

الخارجيــة.

١   المكونات ال�أساسية للدهان  2  ١

يتكون الدهان بالعادة من مسحوق مادة صلبة معلقة في سائل، ومن المكونات ال�أساسية للدهان ما ياأتي:

١. المــادة الملونــة: وهــي مــادة تكــون عــادة صلبــة تعطــي 

اللــون المطلــوب للدهــان، قــد تكــون هــذه المــواد عضويــة 

مثــل صبغــة الكلوروفيــل الخضــراء، اأو غيــر عضويــة مثــل 

ــة  ــواد الملون ــي الم ــر، ويشــترط ف اأكســيد الرصــاص ال�أحم

بشــكل عــام اأن تكــون غيــر شــفافة وغيــر ســامة وخاملــة 

كيميائياً. 

٢. المــادة الرابطــة: وهــي المــادة التــي تعمــل علــى تثبيــت الدهــان علــى الســطح عــن طريــق تكويــن طبقــة متماســكة 

عنــد جفــاف الدهــان، وتتوقــف جــودة الدهــان علــى جــودة المــادة الرابطــة، وهــي غالبــاً زيــوت نباتيــة مثــل زيــت بــذر 

الكتــان، اأو حيوانيــة مثــل زيــت الســمك، اأو بعــض البوليمــرات الطبيعيــة اأو الصناعيــة. 

مواد ملونة )صبغات(
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3. المــواد المالئــة: تضــاف هــذه المــواد للتقليــل مــن تكاليــف الدهــان، واإكســابه قوامــاً ســميكاً عنــد جفافــه، مثــل: 

 .)CaCO3( وكربونــات الكالســيوم ،)BaSO4( كبريتــات الباريــوم

4. المجففــات: مــواد تزيــد مــن ســرعة جفــاف الدهــان مثــل مركبــات الكوبلــت والمنغنيــز، وقــد حلــت هــذه المــواد 

محــل مركبــات الرصــاص؛ ل�أن مركبــات الرصــاص ســامة.

5. مواد ملدنة: تكسب الدهان مرونة كافية تمنع تشققه بعد الجفاف مثل زيت الخروع. 

١-3نشاط

تحضير بعض المواد الملونة )ال�أصباغ(

ــي كاأس زجاجــي،  ــم ضــع القطــع ف ــرة، ث ــى قطــع صغي ــات( اإل ــب، حمضي ــوت، عن ــات خضــراء )ت ــة نب ــع ورق قطّ

واأضــف اإلــى الــكاأس كميــة مــن ال�أســيتون اأو الكحــول، واتركــه عــدة دقائــق. مــاذا تلاحــظ؟ مــا لــون المحلــول الناتــج؟ 

مــا اســم هــذه الصبغــة؟ ابحــث عــن اأصبــاغ طبيعيــة اأخــرى. 

2   مذيبات الدهان  2  ١

 بعــد التعــرف علــى المكونــات ال�أساســية للدهــان ل� بــد مــن اختيــار ســائل مناســب يعمــل علــى اإذابــة هــذه المكونــات 

ــي هــذا  ــا ف ــن الشــروط الواجــب توافره ــى الســطوح، وم ــى انتشــار الدهــان عل ــس، ويعمــل عل ــوط متجان ــن مخل وتكوي

الســائل )المذيــب( اأن:

١. يكون مذيباً متطايراً. 

2. ل� يتفاعل مع مكونات الدهان ال�أخرى.

3. ل� يكون خطراً اأو ساماً. 

٤. تكون كلفة اإنتاجه مقبولة.

ويعــد المــاء اأهــم المذيبــات غيــر العضويــة فــي الدهانــات المائيــة، اأمــا المذيبــات العضويــة فمــن اأهمهــا التربنتيــن 

والبنزيــن والتنــر التــي تســتخدم فــي الدهانــات الزيتيــة، وتعــد هــذه المذيبــات اأيضــاً مــواد مخففــة للدهــان تضــاف اإليــه عنــد 

ــه وتســهيل حركــة الفرشــاة. ال�ســتعمال لتقليــل لزوجت
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3 بعض اأنواع الدهانات المستخدمة في فلسطين  2  ١

تصنف الدهانات المستخدمة في فلسطين بالنسبة للسائل المذيب اأو المخفف اإلى:

ــاز  ــة: وهــي الدهانــات التــي يســتخدم فيهــا المــاء كمذيــب وكســائل مخفــف للــون، ويمت ــات المائي اأول�ً. الدهان
هــذا النــوع باألوانــه الهادئــة، وســعره المناســب، اإل� اأنــه يصعــب تنظيفــه فهــو يتاأثــر بغســله مــراراً ويبهــت لونــه، ويقســم 

اإلــى قســمين:

١. دهانات مائية بلاستيكية: وهي الدهانات التي تحتوي على مواد بلاستيكية، ومنها: 

اأ. ال�أملشــن: وهــو مــن الدهانــات المائيــة التــي يســتعمل فيهــا المــاء كســائل مذيــب، ويعتمــد علــى المــادة الرابطــة 
ســمنتية الداخليــة.  البلاســتيكية، ويســتعمل هــذا النــوع لدهــان الجــدران وال�أســقف ال�إ

ب. ســوبر كريــل: يســتخدم فــي دهــان الجــدران الداخليــة والخارجيــة، وبســبب زيــادة نســبة المــواد البلاســتيكية 
فهــو يمتــاز بمقاومتــه الكبيــرة للعوامــل الجويــة.

2. دهانات مائية غير بلاستيكية: وهي الدهانات التي ل� تحتوي على المواد البلاستيكية مثل الشيد.

ــة: وهــي التــي تســتعمل فيهــا الزيــوت كســائل مذيــب ومخفــف، وتســتخدم فــي دهــان  ــات الزيتي ــًا. الدهان  ثاني

ــة. ــاً الجــدران الداخلي ــدرج، واأحيان ــزات، وال�أخشــاب، وجــدران ال بعــض المــواد المصنوعــة مــن الفل
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اأسئلة الفصل الثاني 
آتية: جابة الصحيحة للاأسئلة ال� ١:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

١  ما اأهمية مركبات الكوبلت التي تضاف اإلى بعض اأنواع الدهان؟
ب- تزيد من سرعة جفافه. اأ- تكسبه مرونة كافية تمنع تشققه. 

د- تكسبه قواماً سميكاً.  ج- تعمل على تثبيته على السطح. 

2  لماذا يمتاز السوبر كريل بمقاومته الكبيرة للعوامل الجوية؟
ب- ل�أن المذيب هو الماء.    اأ- ل�أن نسبة المواد البلاستيكية فيه مرتفعة. 

د- ل�أن مرونته عالية.  أنه يجف بسرعة.  ج- ل�

آتية يعد من الدهانات المائية غير البلاستيكية؟  3  اأي من ال�
د- الورنيش  ج- السوبر كريل  ب- الشيد  اأ- ال�أملشن 

أمثلة على المواد المالئة؟ آتية تعد من ال� 4  اأي من المواد ال�
ألمنيوم   د- سيليكات ال� ج- اأكسيد الرصاص  ب- كلوريد الصوديوم  اأ- كربونات الكالسيوم 

2:  وضح المقصود بكل من: الدهان، المادة الرابطة في الدهان. 

3:  علل ما ياأتي:

 تضاف مواد مالئة اإلى الدهانات.

4:  ما الشروط الواجب توافرها في مذيبات الدهان؟

٥:  عدد المكونات الرئيسة للدهانات.
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المنظفات Detergentsالفصل الثالث

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذا الفصــل والتفاعــل مــع اأنشــطته اأن يكونــوا قادريــن علــى تطبيــق مفاهيــم 

المنظفــات فــي حياتهــم العمليــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتي:: 

التعرف على طرق صناعة الصابون عملياً.. ١

تحضير صابون بالطريقة الباردة. . 2

التعرف اإلى مكونات كل من الشامبو ومعجون ال�أسنان من خلال الملصقات.. 3

  ما المواصفات التي ترغبها في كل من الصابون والشامبو ومعجون ال�أسنان الذي تستخدمه.

 

 )Soaps( ١  الصابون  3  ١

عملية التصبن

يقصــد بالتصبــن تحويــل الزيــت اأو الدهــن اإلــى صابــون باســتخدام مــادة قاعديــة )قلويــة(، ويتــم ذلــك مــن خــلال اإضافــة 

محلــول المــادة القلويــة للزيــوت اأو الدهــون، فيتشــكل الصابــون، وينتــج الجليســرول.

زيت اأو دهن + مادة قلوية  صابون + جليسرول

وُيعــّد هيدروكســيد الصوديــوم NaOH وهيدروكســيد البوتاســيوم KOH اأكثــر المــواد القلويــة المســتخدمة فــي صناعــة 

الصابــون، فعنــد اســتخدام NaOH فــي عمليــة التصبــن يكــون الناتــج صابونــاً صلبــاً كالصابــون البلــدي، اأمــا فــي حالــة 

اســتخدام KOH فيكــون الناتــج صابونــاً طــري القــوام كصابــون الحلاقــة.

طرق التصبن

يتــم صناعــة الصابــون مــن اأنــواع مختلفــة مــن الزيــوت، مــن اأهمهــا: زيــت الزيتــون، وزيــت جــوز الهنــد، وزيــت النخيــل، 

ويوجــد طريقتــان لصناعــة الصابون:

١. الطريقة الباردة: )ترك الصابون مختلطاً مع الجليسرول(

تتــم هــذه الطريقــة باإضافــة الكميــة اللازمــة مــن محلــول هيدروكســيد الصوديــوم تركيــزه )2٠ - 25( % اإلــى الزيــت مــع 

أنهــا تجــرى  تمــام التفاعــل ثــم يقطــع، وتتميــز هــذه الطريقــة بســهولتها، وغيــر مكلفــة ل� التقليــب، يتــرك الخليــط لعــدة اأيــام ل�إ

عنــد درجــات حــرارة منخفضــة وتجهيــزات قليلــة، اإضافــة اإلــى وجــود الجليســرول الــذي يعطــي ميــزات جيــدة للصابــون، 

أبيــض، ومــن عيوبهــا اأنــه ل� يمكــن اإنتــاج اأنــواع نقيــة وعاليــة الجــودة بهــذه الطريقــة. والصابــون الناتــج يمتــاز بلونــه ال�
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١-4نشاط

صناعة الصابون بالطريقة الباردة 

المواد اللازمة: 

 3٠٠غم زيت زيتون، ١٠٠ مل ماء، 5٠غم هيدروكسيد الصوديوم )الصودا الكاوية(، 5٠ غم دقيق القمح

خطوات العمل:

اأضف الدقيق اإلى الزيت تدريجياً مع التحريك للحصول على مستحلب كثيف القوام.. ١

اأذب هيدروكسيد الصوديوم في الماء.. 2

اأضف محلول هيدروكسيد الصوديوم تدريجيا اإلى مخلوط الزيت والدقيق مع التحريك الدائري.. 3

اأسكب المزيج في حوض مناسب وغطه لحفظ الحرارة.. ٤

اأترك المزيج لمدة اسبوع حتى يتشكل الصابون وبعدها قطعه لقطع مناسبة.. 5

تحذير: تذكر اأن مادة هيدروكسيد الصوديوم كاوية للجلد وخطرة، وعليك التعامل معها بحذر.

٢. الطريقة الساخنة: )فصل الجليسرول عن الصابون(

تتم هذه الطريقة على عدة مراحل:

اأ. مرحلــة التصبــن: يســخن الزيــت فــي ال�أحــواض لدرجــة ١٠٠ سيليســيوس، ثــم يضــاف محلــول هيدروكســيد 

الصوديــوم تدريجيــاً.

ــدف فصــل  ــن، به ــز ل�أحــواض التصب ــام المرك ــح الطع ــول مل ــول: يضــاف محل ــن المحل ــون ع ب. فصــل الصاب

ــى الجليســرول. ــوي عل ــوي والمحت ــاء القل ــن الم ــون ع الصاب

زالــة المــادة القلويــة والجليســرول المتبقــي، ويتــم فــي  ج. تنقيــة الصابــون وتبييضــه: تغســل خلطــة الصابــون ل�إ

هــذه المرحلــة اإضافــة مــادة هيبوكلوريــت الصوديــوم )NaOCl( المســتخدمة فــي المنــازل لوعــاء التفاعــل مــن اأجــل 

ــون اأبيــض. ــى صاب الحصــول عل

اإضافــة المــواد المرغوبــة: يبــرد الصابــون بعــد تنقيتــه فــي اأوعيــة كبيــرة، ويتــم اإضافــة المــواد  د. تفريــغ الصابــون و

ضافــة اإلــى الزيــوت العطريــة. المالئــة كالنشــا اأو الطحيــن، بال�إ

هـ. تجفيف الصابون: يتم تجفيف الصابون بوضعه في مكان جيد التهوية، ثم تتم عملية تغليفه ونقله للاستهلاك.

يمتاز الصابون الناتج بهذه الطريقة باأنه نقي وجيد وفاتح اللون. 
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2   اآلية عمل الصابون كمنظف  3  ١

ــن قســمين،  ــون م ــزيء الصاب ــف ج يتاأل
يحــوي ال�أول راأســاً قطبيــاً )اأيونيــاً مشــحوناً( 
المجموعــة  علــى  يحتــوي  المــاء  ياألــف 
الكربوكســيلية )-COO(، اأمــا الثانــي فهــو 
ذيــل ل� قطبــي )غيــر مشــحون( كاره للماء، 
الهيدروكربونيــة،  السلســلة  ويتضمــن 
ل�حــظ الشــكل )١-7(، وعندمــا يلامــس 
الصابــون المــاء، يتشــكل محلــول غــروي، 
)غيــر  اللاقطبــي  الذيــل  ينجــذب  حيــث 
اإزالتهــا  المشــحون( نحــو المــادة المــراد 
)الدهــن اأو الزيــت(، بينمــا ينحــل الــراأس 

أيوني المشحون( في الماء جاذباً معه الذيل لينجرف مع تيار الماء.  القطبي )ال�

3   الشامبوهات  3  ١

يتكون الشامبو عادة من:

ــد تكــون  ــادة النشــطة، وق ــي الم ــة: وه ــادة الفعال اأ- الم

صلبــة، اأو هلاميــة، اأو محلــول�ً شــفافاً.

ب- المــادة الحافظــة: مــادة تضاف بهدف وقف نمو الجراثيم 

اأو البكتيريا، وحفظ المنتج وعدم تحلله اأو تعفنه. 

زالة عسر الماء: مثل كربونات الصوديوم. ج- مواد ل�إ

.pH د- مواد محسنة للقوام: مواد تضاف لزيادة اللزوجة وضبط القوام ودرجة الحموضة

هـــ- مــواد ملطفــة ومحســنة: مثــل الزيــوت الطبيعيــة كزيــت الزيتــون، الــذي يعمــل علــى تلطيــف فــروة الشــعر، والمــواد 

المعطــرة والملونــة التــي تعطــي الشــامبو لونــاً ورائحــة مرغوبــة وجذابــة.

٤   معجون ال�أسنان  3  ١

آتية:  يتكون معجون ال�أسنان من المواد ال�

ــا مــواد شــبه غرويــة، ماصــه للمــاء،  ١. مــواد رابطــة: مــواد تعمــل علــى ربــط مكونــات المعجــون معــاً، وتكــون غالب
ــي والنشــا والغلوكــوز. كالصمــغ العرب

شكل )١ - 7( اآلية عمل الصابون
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٢. مــواد منظفــة وملمعــة: ومــن اأشــهرها، لوريــل ســلفات الصوديــوم، كونــه يتمتــع بفاعليــة عاليــة فــي التنظيــف عنــد 

مختلــف درجــات الحموضــة pH، ويعمــل علــى تخليــص ال�أســنان مــن الرواســب الكلســية.

3. مــواد مرطبــة: تعمــل علــى منــع جفــاف المعجــون، ومــن اأكثرهــا اســتخداما الجليســرول، لمــا يتميــز بــه مــن طعــم 

حلو، وقدرته على ال�ختلاط بباقي المواد.  

4. مكسبات الطعم والرائحة: وقد تكون مواد طبيعية كالسكر والمنثول والقرفة، اأو مواد صناعية كالسكرين.

5. مــواد مزلقــة: ويســتخدم عــادة زيــت البرافيــن، والــذي يعمــل علــى منــع تشــقق المعجــون، كمــا يعمــل علــى عــدم 

ترســيب المــواد مــرة اأخــرى علــى الســن اأثنــاء ال�ســتخدام.

6. مــواد حافظــة، ومضــادات التســوس: تســتخدم مــادة فلوريــد الصوديــوم اأو فلوريــد الكالســيوم بنســبة ١% كمــادة 

حافظة ومانعة للتسوس. 

مشروع اإنتاج منظف والترويج له

نترنــت والمصانــع المحليــة والمختصيــن   ١. تحضيــر اأحــد المنظفــات: بالرجــوع اإلــى المراجــع المختلفــة وال�إ

فــي التقانــة الكيميائيــة فــي اأحــد الجامعــات القريبــة، قــم ومجموعــة مــن طلبــة صفــك بتحضيــر اأحــد المنظفــات 

)صابــون، شــامبو، معجــون اأســنان، معجــون حلاقــة، ســائل جلــي،......(، وجربــه، وضعــه فــي عبــوات مناســبة، 

واأكتــب نشــرة تتضمــن ال�أدوات والمــواد اللازمــة للتحضيــر مــع ضــرورة توثيــق خطــوات التحضيــر.

 ٢. دراســة الجــدوى ال�قتصاديــة: قــم باإعــداد دراســة للجــدوى ال�قتصاديــة للمنتــج تتضمــن تكلفــة اإنتــاج 

نتــاج، والمصاريــف التشــغيلية، والدعايــة وال�عــلان(، وســعر بيــع العبــوة،  المنظــف )المــواد وال�أدوات اللازمــة للاإ

ــاح.  أرب ــي ال� وصاف

3. الدعاية والترويج للمنتج: قم باإعداد مطوية للترويج للمنتج تحتوي على:   

. مميزات المنتج عن غيره.       . شعار مميز للمنتج.            

. سعر المنتج.      . اإرشادات استخدام المنتج.         

4. تحديد المخاطر البيئية والصحية للمنتج اإن وجدت. 
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اأسئلة الفصل الثالث 
آتية: جابة الصحيحة للاأسئلة ال� ١:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

ضافة اإلى الصابون؟  آتية ينتج من عملية التصّبن بال�إ ١  اأي من المواد ال�
د. الفينول  ج. الميثانول  ب. الجليسرول  يثانول  اأ. ال�إ

آتية يتم عندها صناعة الصابون بالطريقة الباردة؟  2  اأي من درجات الحرارة ال�
د. ١2٠ْس  ج. ١٠٠سْ  ب. ٤5 سْ  اأ. صفر سْ 

3  ما المادة القلوية المستخدمة في صناعة الصابون الطري كمعجون الحلاقة؟
ب. هيدروكسيد البوتاسيوم  اأ. هيدروكسيد الصوديوم 

د. هيدروكسيد المغنيسيوم  ألمنيوم  ج. هيدروكسيد ال�

زالة عسر الماء في صناعة الشامبو؟ آتية تستخدم ل�إ 4  اأي من المواد ال�
ب. كربونات الصوديوم.  اأ. سلفات لوريل الصوديوم. 

أمونيوم.     د. كلوريد ال� ج. سترات الصوديوم. 

آتية تعد مثال�ً على المواد المزلقة المستخدمة في صناعة معجون ال�أسنان؟ ٥  اأي من المواد ال�
د. السكرين. ج. زيت البرافين.  ب. الجليسرول.  اأ. النشا. 

2:  وضح المقصود بكل من: التصبن، والمادة الفعالة في الشامبو، والمادة المزلقة في معجون ال�أسنان. 

3:  علل كلاً مما ياأتي:

يتم اإضافة هيبوكلوريت الصوديوم اإلى وعاء التفاعل في تحضير الصابون بالطريقة الساخنة.

4:  قارن بين الطريقة الباردة والطريقة الساخنة في صناعة الصابون من حيث: 

ب. التكلفة.    درجة الحرارة التي تحدث عندها عملية التصبن.  

د. خصائص الصابون الناتج.  ج. فصل الجليسرول عن الصابون.  

٥:  اشرح اآلية عمل الصابون في اإزالة بقعة الزيت. 

٦:  عدد المكونات الرئيسة لمعجون ال�أسنان.
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آتية: جابة الصحيحة للاأسئلة ال� ١:  ضع دائرة حول رمز ال�إ

آتية يمكن اأن تنتج من اإضافة هيدروكسيد الصوديوم اإلى زيت الزيتون؟ ١  اأي من المنظفات ال�
د. سائل جلي  ج. صابون بلدي  ب. معجون حلاقة  اأ. معجون اأسنان 

آتية تعد من البوليمرات المتصلبة بالحرارة؟ 2  اأي البوليمرات ال�
ب. الميلامين اأ. البولي اإيثيلين منخفض الكثافة 

د. البولي اإيثيلين عالي الكثافة ج. المطاط الطبيعي )ل�ستكس( 

ألياف الحرير الصناعي )الرايون(؟ 3  ما المونومر المكون ل�
د. اإيثيلين ج. غلوكوز  ب. رباعي فلورو اإيثيلين  اأ. حمض اأميني 

آتية تتفق مع اآلية عمل الصابون؟ 4  اأي من ال�
ب. ينحل الراأس القطبي في الماء.  اأ. ينجذب الذيل اللاقطبي اإلى الماء. 

د. تذوب بقعة الزيت في الماء.   ج. ينجذب الراأس القطبي اإلى بقعة الزيت. 

٥  ما نوع األياف الصوف؟
د. صناعية  ج. طبيعية شعرية  ب. طبيعية اإفرازية  اأ. طبيعية معدنية 

٦  ما البوليمر الذي يصنع منه كفوف اليدين التي تستخدم لمرة واحدة؟
ب. التفلون     اأ. بولي اإيثيلين عالي الكثافة 

د. النايلون ج. بولي اإيثيلين منخفض الكثافة 

٧  ما المرحلة التي يتم فيها اإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم اإلى الزيت الساخن لتحضير الصابون بالطريقة الساخنة؟
ب. تجفيف الصابون  اأ. فصل الصابون عن المحلول 

د. التصبن ج. تنقية وتبييض الصابون 

آتية تعد من المواد الملونة غير العضوية في الدهانات؟ ٨  اأي من ال�
آزوبنزين ال�أحمر ب. ال�   اأ. حمض البكريك ال�أصفر 

د. اأكسيد الرصاص ال�أحمر    ج. صبغة الكلوروفيل الخضراء 
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آتية تستخدم كمادة رابطة في الدهانات؟ ٩ اأي من ال�
د. كبريتات الباريوم  ج. زيت الخروع  ألمنيوم  ب. سيليكات ال� اأ. زيت السمك 

آتية تستخدم كمادة مكسبة للطعم والرائحة في معجون ال�أسنان؟    اأي من المواد ال�

د. الجليسرول ج. البرافين  ب. المنثول  اأ. النشا 

ألياف الصناعية، والدهانات الزيتية.  2:  وضح المقصود بكل من: التقانة الكيميائية، وال�

3:  علل ما ياأتي:

اأ. تناسب تركيب سلاسل السيليولوز مع وظيفتها كدعامة لهيكل النبات وبناء جدر الخلايا. 

ب. األياف القطن اأكثر مرونة من األياف الكتان. 

ج. ل� يفضل استخدام مركبات الرصاص في صناعة الدهانات. 

د.تضاف مواد حافظة اإلى الشامبو. 

4:  من خلال دراستك لطرق تحضير البوليمرات. اأجب عما ياأتي. 

اأ. اذكر طرق تحضير البوليمرات.

ب. اأعط مثال�ً واحداً لبوليمر يحضر بكل منها. 

آتية اإلى بوليمرات صناعية وطبيعية: ٥:  صنف البوليمرات ال�

السيليولوز، PVC، التفلون، النشا، البروتينات، الميلامين 

٦:  ما الخصائص التي جعلت بوليمر الميلامين مناسباً لصناعة ال�أدوات المنزلية؟

٧:  قارن بين المطاط الطبيعي والصناعي من حيث: 

ج. المرونة ب. المتانة   اأ. طريقة التحضير  

٨: ما سبب اختلاف البوليمرات بعضها عن بعض. 

٩:   قارن بين ال�أملشن والسوبركريل من حيث: 

ج. استخدام كل منهما  ب. نسبة المواد البلاستيكية في كل منهما     اأ. السائل المذيب  

١٠:   بين بمخطط سهمي مراحل تحضير الصابون بالطريقة الساخنة. 
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أنابيــب البلاســتيكية. اعتمــاداً علــى التركيــب  ١١: يســتعمل بوليمــر بولــي كلوريــد الفينيــل )PVC( فــي صناعــة ال�

ــه:  ــي تلي ــئلة الت ــى ال�أس ــر، اأجــب عل ــذا البوليم ــن ه ــي لجــزء م آت ــي ال� الكيميائ
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اأ. ما العناصر الكيميائية الداخلة في تركيب هذا البوليمر؟

ب. اكتب الصيغة البنائية للمونومر المكون لهذا البوليمر.

ج. ما عدد المونومرات المكونة لهذا الجزء من البوليمر؟

١4:   قارن بين البولي اإيثيلين عالي الكثافة والبولي اإيثيلين منخفض الكثافة من حيث: 

ج. درجة الحرارة التي يتم عندها تحضير كل منهما                                                                       ب. الشفافية     اأ. المتانة   

( في المكان المناسب:  آتية ثم اأضع اإشارة ) ١٥:   اقراأ كل عبارة من ال�

نادرًااأحيانًادائمًاالرقم العبارة
١

2

3

اأستطيع المقارنة بين البوليمرات الصناعية والطبيعية من حيث التركيب.

رشادات في عملية الدهان. اأستطيع تطبيق بعض ال�إ

اأستطيع تحديد نوع الشامبو المناسب لنوع الشعر.
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اختبار الوحدة التعليمية المتمازجة ال�أولى )التقانة الكيميائية(

مجموع العلامات )50( علامة

جابة الصحيحة لكل من ال�أسئلة ال�آتية:                       )١0 علامات(  السؤال ال�أول: اختر ال�إ

١. ما ال�سم الذي يطلق على األياف المطاط الطبيعي؟

 اأ( البوليستر          ب( السليولوز                ج( سباندكس             د( ل�ستكس

٢. اأي ال�ألياف ال�آتية تستخدم في تحضير حرير شاردونية؟

 اأ( النايلون         ب( الحرير الطبيعي       ج( البوليستر           د( القطن

يثلين؟ 3. ما الصيغة الجزيئية للاإ
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4. اأي المواد ال�آتية تتوقف عليها جودة الدهان؟

 اأ( المادة المالئة            ب( المادة الرابطة               ج( المادة الملونة         د( المواد الملدنة 

زالة عسر الماء في الشامبو؟ من المواد ال�آتية تستخدم ل�إ 5. اأي 

 اأ( لوريل سلفات الصوديوم                   ب( كربونات الصوديوم 

 ج( كبريتات الصوديوم                        د( الكوبلت 

6. اأي المواد ال�آتية تستخدم في تبييض الصابون المصنع بالطريقة الساخنة؟

اأ( هيدروكسيد الصوديوم                        ب( هيبوكلوريت الصوديوم 

ج( هيدروكسيد البوتاسيوم                       د ( النشا 

7( ما المادة التي تضاف لمعجون ال�أسنان لمنع التسوس؟

 اأ( المنثول             ب( الجيلاتين      ج( فلوريد الصوديوم           د( زيت البارافين. 

8( ما الخاصية التي تعبر عن قدرة ال�ألياف على استعادة شكلها ال�أصلي بعد زوال المؤثر؟

اأ( المرونة              ب( المتانة         ج(  ال�متصاص          د(  توصيل الحرارة 

9( ما المونومر المكون للبروتينات؟ 
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أميني         د( الجليسرول  يثلين            ب( الجلوكوز         ج( الحمض ال� اأ(ال�إ

١0( ما الهدف من اإضافة مركبات الكوبلت والمنغنيز اإلى الدهان؟

 اأ( لمنع تكتل دقائق الدهان             ب( لزيادة سرعة جفاف الدهان

ج( للتقليل من تكاليف الدهان            د( لزيادة قوة تماسك الدهان 

السؤال الثاني: )8 علامات( 

اأ. علل ما ياأتي:                                                                             )3 علامات(

١( اضافة مواد حافظة اإلى الشامبو.

شارات الضوئية باستخدام ال�ألياف الضوئية اإلى طاقة كبيرة. ٢( ل� يحتاج نقل ال�إ

3( ل� ينصح باستخدام مركبات الرصاص كمادة مجففة للدهان. 

ب. اعتمادًا على التركيب الكيميائي ال�آتي لبولي اأكريل نتريل )ال�كريلان(، اأجب عما ياأتي. )5 علامات( 

١( اأكتب الصيغة البنائية للمونمر المكون للبوليمر. 

٢( ما عدد المونومرات المكونة لهذا البوليمر؟       

3( ما العناصر الكيميائية الداخلة في تركيب هذا البوليمر؟

السؤال الثالث: )8 علامات(

اأ. بين بمخطط سهمي مراحل تحضير الصابون بالطريقة الساخنة.                            )5علامات(

ب. اشرح ال�آلية التي يعمل بها الصابون على اإزالة بقعة الزيت.                              )3علامات(

السؤال الرابع: ) 8 علامات( 

اأ. اأرسم  الليف الضوئي مبينًا مكوناته وموضحًا اأهمية كل مكون؟                           )5 علامات(
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ب. عرف المصطلحات ال�آتية؟                                                               )3 علامات(

١( البلمرة                            ٢( الدهان                    3( البلازميد                    

السؤال الخامس: ) 8 علامات(

اأ. قارن بين كل مما ياأتي حسب ما هو مطلوب؟                                            )4 علامات(

١( البولي اثيلين عالي الكثافة والبولي اإيثيلين منخفض الكثافة من حيث الصلابة والشفافية. 

٢( ال�أملشن والسوبركريل من حيث نوع السائل المذيب ونسبة المواد البلاستيكية في كل منهما. 

ب. اإذا علمت اأن كتلة قطعة قماش وهي جافة 500  غرام، وكتلتها وهي رطبة 550 غرام.  )4 علامات( 

 1( احسب نسبة ال�متصاص لهذا القماش.

 2( هل تتوقع اأن قطعة القماش طبيعية اأم صناعية؟ فسر اإجابتك.

السؤال السادس: )8 علامات(

اأ. عدد الشروط الواجب توفرها في مذيبات الدهان.                                          )4 علامات(

ب. تتوقف جودة الدهان على نوع المادة الرابطة.                                           )4 علامات(

)١ ماذا يقصد بالمادة الرابطة. 

)٢ اأذكر نوعين من المواد الرابطة الشائعة في الدهانات.  


