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1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών 
1. Συμπληρώςτε τον παρακάτω πίνακα. 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χαλκόσ  Μόλυβδοσ Σίδηροσ Ξφλο Γυαλί Λάςτιχο 

ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ τερεό      

ΧΡΩΜΑ       

κλθρό ι μαλακό  
(……………………………………………………) 

      

Ελαςτικό ι  άκαμπτο 
(……………………………………………………) 

      

Εφκραυςτο ι άκραυςτο 
(……………………………………………………) 

      

Σα μόρια του είναι πυκνά ι αραιά 
(……………………………………………………) 

      

Καλόσ ι κακόσ αγωγόσ του 
θλεκτριςμοφ  
(……………………………………………………) 

      

Καλόσ ι κακόσ αγωγόσ τθσ 
κερμότθτασ  
(……………………………………………………) 

      

 

2. Συμπληρώςτε τα κενά ςτο παρακάτω κείμενο. 

Ένα υλικό που χαράηει τον γφψο αλλά δεν χαράηεται από τον αςβεςτίτθ ζχει ςκλθρότθτα μεταξφ …………………………….. . Σο 

ςκλθρότερο ορυκτό που υπάρχει ςτθ φφςθ είναι το …………………………….. . Εξαιτίασ τθσ πολφ μεγάλθσ ςκλθρότθτάσ του 

χρθςιμοποιείται ςτισ …………………………….. και ςτα κοπίδια που κόβουν …………………………….. . Ένα διαμάντι κόβεται με 

εργαλεία κοπισ που ςτα άκρα τουσ ζχουν …………………………….. .  Ελαςτικά αντικείμενα είναι …………………………….., 

…………………………….. . Πολφ εφκραυςτα αντικείμενα είναι …………………………….., …………………………….. . Ένα κιλό βαμβάκι 

ζχει …………………………….. μάηα με ζνα κιλό ςίδερο. Σο ςίδερο όμωσ ζχει πολφ μεγαλφτερθ …………………………….. από το 

βαμβάκι. Σο νερό είναι πιο …………………………….. από το λάδι. Έτςι το …………………………….. επιπλζει πάνω από το 

…………………………….. . Για να διαπιςτϊςουμε αν ζνα υλικό είναι πιο πυκνό από το νερό κα το ρίξουμε μζςα ςτο νερό και 

αν …………………………….. ςυμπεραίνουμε ότι ζχει μεγαλφτερθ πυκνότθτα από το νερό. Σο καράβι επιπλζει επειδι ζχει 

…………………………….. …………………………….. από το νερό. Ο χαλκόσ χρθςιμοποιείται ςτα καλϊδια επειδι ζχει μεγάλθ 

…………………………….. …………………………….. . Οι λαβζσ τθσ κατςαρόλασ καταςκευάηονται από πλαςτικό επειδι ζχει πολφ 

μικρι …………………………….. …………………………….. , ϊςτε όταν τθν πιάνουμε να μθν καιγόμαςτε. τα αερόςτατα ο αζρασ 

μζςα ςτο μπαλόνι κερμαίνεται και ζτςι αυτό ανυψϊνεται επειδι ο κερμόσ αζρασ ζχει μικρότερθ …………………………….. 

από τον ψυχρό αζρα τθσ ατμόςφαιρασ. Σο λεξάν χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι αλεξίςφαιρων τηαμιϊν εξαιτίασ τθσ 

πολφ μικρισ του …………………………….. .     

 

3. Αντιςτοίχιςε ςε κάθε ιδιότητα των υλικών την περιγραφή τησ: 
Ιδιότητες  Περιγραφή ιδιοτήτων 

 

1. Ευθραυστότητα 
 

2. Θερμική αγωγιμότητα 
 

3. Σκληρότητα 
 

4. Πυκνότητα 
 

5. Ηλεκτρική αγωγιμότητα 
 

6. Ελαστικότητα 

 
 

Α. Εκφράζει την ικανότητα ενός υλικού να χαράσσει ή να χαράσσεται από 

άλλα υλικά.  

Β. Η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό σχήμα του ύστερα από 

μια παραμόρφωση.  

Γ. Ιδιότητα ενός υλικού να μην αντέχει σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό 

σε καταπονήσεις.  

Δ. Η ιδιότητα ενός υλικού να επιτρέπει στα ηλεκτρικά φορτία να περνούν με 

ευκολία μέσα από τη μάζα του.  

Ε. Εκφράζει τη μάζα ενός υλικού που περιέχεται σε ορισμένο όγκο του.  

Ζ. Η ιδιότητα ενός υλικού να επιτρέπει στη θερμότητα να περνά με ευκολία 

μέσα από τη μάζα του. 


