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مواّد پیرامون ما
ن

آ
ص

خوا
و

ماده

ساختالاير

تغ��ر

دالايرد. تفاوت آن ي سازهنده فلزهاي با آل�اژها ذلايرهاي ساختالاير -

دالايرد. مع�ن� و منظم بلولايري ساختالاير آل�اژي هر -

م� ند. تغ��ر آل�اژها خواص و ساختالاير سازهنده، اجزاي دلايرصد تغ��ر با -

حالت د�گردلاير فلزهاي به فلز ند �ا �� افزودن از  ه هستند جد�دي مواد آل�اژها -

م�آ�ند. دست به مذاب

دالايرهند. ما زهندگ� دلاير اي گسترده  الايربرد  ه هستند آل�اژها�� برهنج و دن ، فوالد(است�ل) -

از مع�ن� لايرفتالاير مختلف شرا�ط دلاير  ه هستند مواد از جد�دي دستهي هوشمچند، مواد -

م�دهند. هنشان خودشان

شوهند. م� بندي دسته مصنوع� و طب�ع� گروه دو دلاير مواد -

رم�، وب�، اي، ش�شه فلزي،  ل� گروه شش دلاير آهنها جنس اساس بر م�توان لايرا مواد -

 رد. بندي طبقه پالست�¤� و اي ه پالاير

دالايرهند. مختلف� هاي و�ژگ� مواد -

ف�ز�¤� خواص از لايربا�� آهن و پذ�ري اهنعطاف گال�، هنرم�، ش¤نندگ�، استح¤ام، -

هستند. مواد

دالايرد. بستگ� آهنها هاي و�ژگ� به مواد  الايربرد -

دالايرد. بستگ� آهنها ق�مچت و و�ژگ�ها به مختلف وسا�ل ساخت دلاير مواد هنوع اهنتخاب -

داد. تغ��ر م�توان لايرا مواد خواص -

براي ها�� لايراه مواد  ردن تر �ب و مواد ساختالاير  ردن، دست¤الايري  ردن، مخلوط -

آنهاست. خواص بهبود

جد�د مواد

مواد دستهبندي

مواد و�ژگ�

تنوع

چند

چرچو
چـه

چـ

چـ

مقدمه

روزانه با مواد زیادی مانند وسایل آهنی، چوبی ، پالستیکی، فلزی و پارچه های نخی، ابریشمی و ... سرو کار 
داریم. چهره زندگی ما به نوع موادی که استفاده می کنیم بستگی دارد؛ مثالً اختراع آلیاژ فوالد، سبب گسترش 

صنعت خودروسازی و ساختمان سازی شد.
zz.منابع: موادی که به طور طبیعی در کره ی زمین )آب، هوا و زمین( وجود دارد

روش های به دست آوردن مواد از طبیعت
1- روش مستقیم )طبیعی(: استفاده از مواد موجود در زمین، هوا و آب با کم ترین تغییرات �
2- روش غیر مستقیم )مصنوعی(: استفاده از مواد طبیعی بعد از انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی برروی آن ها. �

موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست می آیند.
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استفاده  مورد  مواد  بیش تر   
بلکه  نمی شوند؛  یافت  طبیعت  در  زندگی،  در  ما 
باید آن را با انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی در 

مواد طبیعی به دست آورد.

 اکسیژن، نیتروژن و کربن دی اکسید به صورت گازهای بی رنگ در هوا یافت می شوند.

وسیله های مختلف از مواد گوناگونی ساخته  شده اند.
برخی فقط از یک نوع ماده تشکیل شده اند مانند: سیم مسی که فقط از مس و عصای چوبی که از چوب ساخته شده است.

                  

برخی دیگر از چند نوع ماده ساخته شده اند. مانند: کاغذ که از چوب، گچ و نشاسته ساخته شده است.

طبقه بندی مواد براساس جنس به کار رفته در آن ها

سنگی پالستیکی پارچه ای چرمی چوبی شیشه ای فلزی جنس ماده

هاون

.............

کیسه زباله

..................

لباس، پرده

.................

کیف،  کفش

....................

عصا، میز

....................

ذره بین، پارچ آب

..........................

سکه، قفل

....................

نمونه

...............
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ویژگی های مواد

هر ماده دارای ویژگی های خاص و معینی است که می تواند در مصرف و کاربرد آن نقش داشته باشد.

مفهومویژگی

میزان عبور جریان الکتریکیرسانای الکتریکی

میزان هدایت گرماییرسانایی گرمایی

مقاومت ماده در برابر خراشیده شدنسختی

میزان مقاومت ماده در برابر کشیده یا فشرده شدناستحکام

میزان تغییر شکل ماده در برابر نیروی وارد به شرط بازگشت به حالت اولیهانعطاف پذیری

میزان عبور نورشفافیت

میزان جذب رطوبترطوبت پذیری

جرم واحد حجم مادهچگالی

قابلیت شکل پذیر بودن ماده در اثر ضربه )مانند: فلزات(چکش خوار بودن

میزان مقاومت ماده ها در برابر نفوذ مایع ها خصوصاً آب )دفع کردن آب(ضد آب

میزان توانایی یک ماده برای کشیدن یک مایع خصوصاً آب به داخل خودجاذبه آب

میزان مقاومت در برابر ترک خوردن و شکستنسفتی

  کاربردهای یک ماده به ویژگی های آن بستگی دارد؛ شناخت ویژگی،  ما را در انتخاب مناسب ماده  
برای ساخت وسیله مورد نظر کمک می کند.

را  آن  می توان  بنابراین  می گیرد.  شکل  و  نمی شکند  آن  به  زدن  ضربه  با  باشد،  خوار  چکش  ماده ای  »اگر 

ماده ای  اگر  ولی  هستند.  فلزها چکش خوار  ورقه ورقه.  یا  مفتول  به صورت  مثالً  آورد  در  مختلف  به شکل های 

چکش خوار نباشد بر اثر ضربه می شکند. مثل نافلزها.

  چکش خوار بودن فلزها این امکان را می دهد تا آن ها را به شکل های مختلف در آوریم.
چکش خوار بودن فلزها با توجه به ساختار اتمی آن ها:

با ضربه زدن برروی فلزها، اتم های سازنده ی آن ها از هم جدا نمی شوند؛ بلکه روی هم ُسر می خورند. در نتیجه 

شکل ظاهری فلز تغییر می کند.
ضربه

  میزان چکش خواری طال بسیار زیاد است. به طوری که اگر مقداری طال به اندازه ی نخود داشته 
باشیم، می توانیم آن را به صفحه ی بسیار نازکی با مساحت 2 متر مربع در آوریم.
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چند ماده و علت کاربرد آن

علت کاربردوسیلهنام ماده سازنده

سیم مسی و ظروف مسیمسی
فلز جامد، سطح براق، رسانایی الکتریکی و گرمایی، 

چکش خوار، سختی زیاد

آلومینیم
صنعت هواپیما سازی، فویل 

آلومینیومی، قوطی آلومینیومی 
چگالی کم)به فلز سبک شهرت دارد.( استحکام زیاد )مقاوم 

در برابر خوردگی( چکش خواری

جواهرسازی، وسایل الکتریکیطال

چگالی زیاد، زنگ نمی زند )برای مدت طوالنی درخشان باقی 
می ماند(، چکش خواری بسیار باال )در اثر ضربه می توان آن 
را به صورت نازک ترین ورقه یا مفتول در آورد(، رسانایی 

الکتریکی زیاد

شیشه
شیشه ی عینک، شیشه ی در و پنجره 

و ...
شفافیت، سختی زیاد

پالستیک
تایر خودرو، توپ فوتبال، روکش 

استحکام، انعطاف پذیری، عایق الکتریکیسیم های برق و ...

توجه به ویژگی چگالی، بیش تر در ساخت وسایلی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهند محکم ولی سبک باشد.

  برای تعیین چگالی مواد گوناگون ابتدا حجم های ثابتی از مواد را تهیه می کنیم و سپس با استفاده 
از ترازو، جرم آن ها را اندازه می گیریم. هر کدام جرم بیشتری داشته باشند، چگالی آن ها نیز بیشتر است.

   چگالی فلزات معموالً بیش تر از سایر مواد است. البته چگالی فلزات نیز با هم متفاوت است.

مقایسه چگالی چند فلز با هم

 در ساختن جلیقه های ضد گلوله از پالستیک هایی استفاده می شود که استحکام آن ها چند برابر فوالد است.
 در ساختن چرخ اتومبیل از رشته های فوالدی استفاده می شود.

 برای ساختن وسایلی که استحکام زیاد داشته باشند از فلز استفاده می شود. مانند: بدنه ی خودرو، 
اسکلت ساختمانی، پل ها، در و پنجره ها و وسایل ورزشی.

 استحکام فلزات مختلف، یکسان نیست.

طال

آهن

فوالد

�
گال

مچ
ن

زا
م�
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مقایسه فلز آهن و آلومینیوم و طال از نظر مقاومت در برابر خوردگی

طال آلومینیم آهن

فلزی است که هیچ گاه زنگ نمی زند و به همین 
دلیل برای مدت های طوالنی درخشان باقی می ماند.

در برابر خوردگی مقاوم است. در مجاورت هوا و رطوبت زنگ 
می زند و خورده می شود.

مختلف وسا�ل ساختن جهت مواد، اهنتخاب براي مع�الايرها��

ف�ز��� فراواهن�ق�مچتو�ژگ�هاي

بسیار  کاربرد  علت   
ارزان تر  مختلف،  صنایع  در  آهن  گسترده 

بودن آن نسبت به فلزات دیگر است.

چند سازه
چند سازه، به ترکیب شدن دو یا چند ماده مختلف گفته می شود که در اثر ترکیب شدنشان چند سازه ی ایجاد 

شده، خاصیت های مواد قبلی را نیز دارا می باشد. به طور مثال استفاده از چند سازه ها به جای فلزات در ساخت 

بدنه خودروها مزایای بسیاری دارد. باعث می شود خودرو سبک شود و بنابراین مصرف سوخت آن کم می شود، 

محکم تر می شود و در نتیجه ضریب امنیت افزایش می یابد.

فایبر گالس نخستین چند سازه شناخته شده است که سال هاست از آن برای ساختن بدنه خودروها و قایق های 

تندرو، کاله های ایمنی، میز و صندلی و ... از آن استفاده می کنند.

راه های تولید مواد با خواص بهتر
1- افزودن آهک به گل در ساخت بناهای خشتی ← افزایش استحکام �

افزودن خاک رس به کربن جهت تولید مغز مداد ← افزایش سختی �

افزودن یک یا چند ماده ی شیمیایی به فلزات ← افزایش استحکام �

افزودن نمک به برخی میوه ها ← ماندگاری طوالنی �

آلیاژ

خواص فلزها را می توان با افزودن یک یا چند ماده شیمیایی به آن ها تغییر داد. در اثر این عمل، خواص فلزها 

بهبود پیدا می کند. معموالً به مخلوط دو یا چند فلز آلیاژ می گویند.

طال

هنقره

قلع

�روم

مس

آلوم�ن�وم

لايروي

آهن
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چگونگی تهیه آلیاژ فلزها
برای این منظور فلزها را ذوب کرده و با هم مخلوط می کنند. در اثر این عمل اتم های سازنده ی آلیاژ البه الی 

یکدیگر پخش می شوند.

فلز دو ت�ههاي مخلوط ب) آل�اژ                         الف)

   گاهی برای تهیه ی برخی آلیاژها از نافلز کربن نیز استفاده می شود.
   کربن، نافلزی سیاه رنگ و نرم است که با کشیدن آن روی کاغذ یا سنگ به آسانی الیه نازکی 

از آن برجای می ماند.
نمونه هایی از آلیاژها و کاربرد آن ها

کاربرد خواص اجزای سازنده نام آلیاژ

قاشق و چنگال استحکام و مقاوم در برابرخوردگی نیکل، کروم و آهن فوالد زنگ نزن )استیل(

قابلمه- ابزار کشاورزی- 
لوله های فاضالب شکننده - سخت تر از آهن کربن و آهن چدن

ظروف - مجمسه سخت تر از مس قلع  ومس برنز

ظروف - شیر آالت سخت تر از مس مس و روی برنج

مواد هوشمند

موادی که بتوانند در شرایط مختلف شکل خود را حفظ کنند. به کمک این مواد می توان وسایلی با طول عمر 

بیش  تر را ساخت.

کاربرد مواد هوشمند:

zzقاب عینک 

zzلوازم  دندانپزشکی 
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1 - جمالت درست و غلط را مشخص کنید.
درست         نادرست  1( استحکام همه ی فلزات با هم یکسان است. 
درست         نادرست  2( علت شناور شدن یخ روی آب، چگالی کم آن نسبت به آب است. 
درست         نادرست  3( کاربرد یک ماده فقط به فراوانی آن ماده بستگی دارد. 
درست         نادرست  4( علت کشیده شدن زغال روی کاغذ و سنگ، به علت استحکام آن است. 
درست         نادرست  5( شیشه را می توان به صورت ورقه های بسیار نازک و پهن در آورد. 
درست         نادرست  6( در ساخت عصای چوبی یک نوع ماده به کار رفته است. 
درست         نادرست  7( بیش تر مواد مورد نیاز انسان به طور مستقیم از زمین به دست می آید. 

8( با ناخن می توان برروی صابون خراش ایجاد کرد، پس ناخن از صابون سخت تر است.
درست         نادرست   
درست         نادرست  9( در تهیه آلیاژ ها همواره از فلزها استفاده می شود. 
درست         نادرست  10( استحکام فلزات بیش تر از سایر مواد است. 

2 - گزینه صحیح را  عالمت بزنید.
1. کدام یک از موارد زیر نارسانای الکتریکی می باشند؟

 4( قوطی آلومینیومی   3( بشقاب سرامیکی 	 2( سیم مسی 	 1( سکه
2. کدام یک از موارد زیر را می توان به صورت مفتول یا ورقه در آورد؟

 4( گوگرد   3( کربن 	 2( نقره 	 1( کلر
3. دستبند طال، آلیاژ طال با چه فلزاتی می باشد؟

 4( مس و سرب 	 3( نقره و مس 	 2( نقره و آلومینیوم 	 1( مس و روی
4. کدام یک از مواد زیر به طور مستقیم از طبیعت به دست می آید؟

 4( گوگرد 	 3( سیمان 	2( آهن 	 1( شیشه
5. چگالی کدام یک از مواد زیر از همه بیش تر است؟

4(  نقره 	3( آلومینیوم 	 2( فوالد   1( طال
6. علت کاربرد بسیار گسترده فلز آهن در صنایع مختلف دارد؟

 4( استحکام 	 3( سختی 	2( ارزانی 	 1( فراوانی
7. ویژگی مشترک تایر خودرو و خط کش پالستیکی کدام مورد زیر می باشد؟

4( چگالی 	3( انعطاف پذیری 	 2( استحکام 	 1( سختی
8. چرا طال برای مدت طوالنی درخشان باقی می ماند؟

 4( استحکام زیاد 	  3( زنگ نزدن 	 2( سختی باال 	1( چکش خواری
9. کدام فلز به دلیل سبکی، مقاوم و محکم بودن در بدنه هواپیما استفاده می شود؟

 4( آلومینیوم 	 3( آهن 	 2( روی 	1( مس
10. کدام یک به صورت بلورهای زرد و کدر در دهانه آتشفشان های خاموش و نیمه فعال وجود دارد؟

 4( نمک خوراکی 	3(  گوگرد 	 2(  طال 	  1( الماس
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3 - جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1( اختراع آلیاژ فوالد سبب گسترش صنعت ........................ و ........................ شد.

2( افزودن مقداری آهک به گل سبب افزایش ........................ آن می شود.
3( در ساختن ........................ از رشته های فوالدی استفاده می شود.

4( نمک خوراکی را می توان از ........................ به دست آورد.
5( در تهیه برخی از آلیاژها از نافلزی مانند ........................ استفاده می شود.

6( سختی مغز مداد با افزودن ........................ به کربن افزایش می یابد.
7( برای ساختن وسایلی که استحکام زیادی داشته باشند از ........................ استفاده می شود.

8( قابلیت ورقه ای شدن فلز ........................ ، از سایر فلزات بیش تر است.

4 - هر یک از موارد زیر را به کاربردی که دارند وصل کنید.

ماده کاربرد

فوالد   نقش مهمی در صنعت هواپیما سازی دارد.

آلومینیوم   افزودن آن به مغز مداد موجب افزایش سختی آن می شود. 

خاک رس   آلیاژ مورد استفاده برای ساخت پل فلزی و اسکله

آهن   فلزی ارزان که در صنعت کاربرد زیادی دارد.

5 - به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید.
1( شکل مقابل به کدام ویژگی ماده اشاره دارد؟

ضربه

2( دو نمونه از کاربرد مواد هوشمند را بنویسید.

3( چرا فلز آلومینیوم به فلز سبک شهرت دارد؟

4( چه ویژگی هایی در شیشه باعث کاربرد آن در ساخت ذره بین می شود؟

5( مغز مداد سخت تر است یا کاغذ؟ چرا؟

6( معیارهایی که برای انتخاب مواد جهت ساختن وسایل مختلف اهمیت دارد را بنویسید.

7( دو فلز آهن و آلومینیوم را از نظر استحکام با هم مقایسه کنید.

8( به چه علت از کربن برای ساخت مغز مداد استفاده می شود؟
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9( علت استفاده ی هر یک از مواد زیر را در ساخت وسایل ذکر شده بنویسید.

علت انتخاب نام ماده سازنده وسیله

................................... الستیک

................................ مس

................................ آلومینیوم

................................ شیشه

10( جدول زیر را کامل کنید.

کاربرد خواص اجزای سازنده نام آلیاژ

قاشق و چنگال ................................ نیکل - کروم و آهن ................................

................................... سخت تر از مس ................................... برنز

11( در نمودار زیر در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

آولايردن بدست لايروشهاي

طب�عت از مواد


مصنوع

گوگرد

آهن

.............................

.............................

.............................

12( با توجه به شکل، چگالی مواد را برروی نمودار مشخص کنید.

پنبه مچوب

برهنج

آب

ج�وه

                               

13( مفاهیم زیر را تعریف کنید.
1( آلیاژ:

2( مواد هوشمند:
3( استحکام:

4( انعطاف پذیری:
5( چگالی:
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بارم ردیف

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1( با افزودن مقداری ........................ به مغز مداد می توان سختی آن را بیش تر کرد.

2( اختراع آلیاژ فوالد سبب گسترش صنعت ........................ و ساختمان سازی شد.
3( دلیل کاربرد گسترده فلز آهن در صنایع مختلف ........................ آن است.

4( با افزودن فلز هایی مانند کروم و نیکل به آهن، ماده ای به نام ........................ به دست می آید.
5( در ساختار جلیقه های ضد گلوله از ........................ استفاده می شود. 

الف

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

جمالت درست و غلط را مشخص کنید.
1( بیش تر مواد مورد استفاده ی ما در زندگی، در طبیعت یافت می شوند.

2( سختی مغز مداد بیش تر از کاغذ است.
3( اگر ماده ای چکش خوار باشد، با ضربه زدن به آن می شکند.

4( دو فلز آهن و آلومینیم از نظر چگالی با هم برابرند.
5( کاغذ از یک نوع ماده ساخته شده است.

ب

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

 گزینه صحیح را  عالمت بزنید.
اول خود  به حالت  با رها شدن  و  افزایش می یابد  اثر کشیدن  در  وقتی طول کش الستیکی   .1

برمی گردد به کدام ویژگی آن اشاره دارد؟
4( چکش خواری		3( انعطاف پذیری					 2( سختی 	 1( استحکام

2. کدام عنصر در ساخت قاشق استیل به کار نمی رود؟
 4( سرب 	 3( آهن 	 2( نیکل   1( کروم

3. کدام یک از موارد زیر انعطاف پذیر است؟
 4( تایر خودرو   3( بشقاب سرامیکی		 2( مواد چوبی  1( قوطی آلومینیمی

4. فلزی که در ساخت سیم های برق استفاده می شود، کدام یک از موارد زیر می باشد؟
 4( نیکل 	 3( آلومینیوم 	 2(  مس 	 1( آهن

5. در موادی که برای تولید سمباده استفاده می شوند، کدام ویژگی اهمیت بیش تری دارد؟
 4( انعطاف پذیری			 3( استحکام 	 2( تراکم پذیری 	 1( درجه سختی

ج

0/25

0/25

0/25

0/25

عبارت های سمت راست را به کلمات سمت چپ وصل کنید.

طال   بلورهای زرد و کدر در دانه ی آتشفشان خاموش و نیمه فعال

الماس   بلورهای زیبا و درخشان در داخل سنگ آتشفشانی

نمک خوراکی   رگه های فلزی درخشان در البه الی برخی از سنگ ها و 
خاک ها

گوگرد   از آب دریا تهیه می شود.

د
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0/5

0/5

0/5

0/5

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
1( دلیل کاربرد فلز آلومینیوم در هواپیما را بنویسید )دو مورد(

را  مورد  دو  دارد،  اهمیت  مختلف  وسایل  ساختن  جهت  مواد،  انتخاب  برای  که  معیارهایی   )2
بنویسید.

3( چرا اغلب پل ها و اسکله های فلزی را از فوالد می سازند؟
4( با افزودن یک یا چند ماده شیمیایی به فلزها چه تغییری در خواص آن ها ایجاد می شود؟

ه

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

مفاهیم زیر را تعریف کنید.
1( استحکام:

2( مواد هوشمند:
3( سختی:

4( خاصیت ضد آب بودن:
5( سفتی:

و

0/75

1

1

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
1( نمودار مفهومی زیر را کامل کنید.

2( در جدول زیر ویژگی  آهن و گچ را با هم مقایسه کنید.

براق - کدر سخت - نرم چکش خوار- شکننده ماده

................................... سخت ..................................... آهن

................................... ........................................ شکننده گچ

3( تصویر مقابل مخلوطی از اتم های دو فلز مختلف را در دو حالت نشان می دهد با ذکر دلیل 
توضیح دهید کدام تصویر آلیاژ است؟

ب الف                         

ز
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1/5

1/5

4( در جدول زیر چگالی چند ماده مختلف را نشان می دهد.

کربن دی اکسید استخوان بنزین روغن زیتون یخ چوب پنبه ماده

1/96 1/8 0/74 0/92 0/92 0/25 g

cm
2 چگالی 

الف( چگالی مواد داده شده را روی نمودار رسم کنید.

ب( کدام یک از این مواد در آب فرو می روند؟

ج( کدام یک از این مواد روی آب شناور می مانند.

5( انسان ها از دیر باز آموخته اند برای تولید مواد مفید و سودمند در زندگی، می توان از افزودن 
دو یا چند ماده به هم کمک گرفت. با توجه به این مطلب دلیل هر یک از موارد زیر را بنویسید.

الف( کارد و چنگال آشپزخانه زنگ نمی زند.

ب( برای ساخت دستبند طال، از طالی خالص استفاده نمی شود.

ج( در ساخت بسیاری از فلزها، از فلز آهن استفاده می شود.



72

بارم ردیف

0/25

0/25

0/25

0/25

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1( اصلی ترین ذره های سازنده جهان، ........................ هستند.

2( در مواد گازی شکل فاصله ی بین ذره ها ........................ از جامد و مایع است.
3( از مخلوط دو یا چند فلز با هم ........................ به دست می آید.

4( انرژی جنبشی آب 60 درجه از آب 10 درجه ........................ است.

الف

0/25

0/25

0/25

0/25

جمالت درست و غلط را مشخص کنید.
1( کربن دی اکسید از دو اتم کربن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است.

2( مدلی که برای نمایش اتم ها به کار می رود، گلوله های کروی است.
3( فوالد زنگ نزن بسیار مقاوم و سخت تر از آهن می باشد.

4( چگالی همه ی فلزات با هم برابر است.

ب

0/25

0/25

0/25

0/25

 گزینه صحیح را  عالمت بزنید.
1. کدام یک از فلزات زیر به یک فلز سبک شهرت دارد.

 4( آلومینیوم 	 3( نقره 	  2( فوالد 	 1( آهن
2. افزودن چه ماده ای به گل جهت ساخت بناهای خشتی، سبب افزایش استحکام آن می شود؟
 4( ماسه 	 3( کاه 	 2( کربن 	 1( آهک

3. به چه علت فلز آهن کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع مختلف دارد؟
 4( چکش خواری					 3( سختی 	2( ارزانی 	 1(  فراوانی

4. کدام یک از موارد زیر در دمای یکسان افزایش حجم بیش تری دارد؟
 4(  شیشه 	 3( آلومینیم 	 2(  مس 	 1( آهن

ج

0/25

0/25

0/25

0/25

عبارت های سمت راست را به کلمات سمت چپ وصل کنید.

آهن   فلزی مایع و سمی است.

کلر   نافلزی جامد و زرد رنگ است.

جیوه   فلزی که به آسانی در مجاورت هوا و رطوبت زنگ می زند.

طال   نافلزی گازی شکل و سمی است.

گوگرد 

د

0/5

0/5

0/5

0/5

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید.
1( ویژگی  آب را در حالت جامد آن بنویسید.

2( در اتم خنثی تعداد کدام ذرات با هم برابر است؟
3( دو ماده را نام ببرید که به روش مستقیم از طبیعت به دست می آیند.

4( دو کاربرد مواد هوشمند را بنویسید.

ه
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0/5

0/5

0/5

مفاهیم زیر را تعریف کنید.
1( انعطاف پذیری:

2( مولکول:
3( استحکام:

و

0/5

0/75

0/75

1

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
1( وقتی می گوییم »شیشه از صابون سخت تر است.« منظور چیست؟

2( هر اتم اکسیژن دارای 8 الکترون، 8 پروتون، 8 نوترون است. در یک »مولکول« اکسیژن چند 
الکترون، پروتون و نوترون وجود دارد؟

3( در نمودار زیر مواد داده شده را در محل مناسب قرار دهید. )نیتروژن - مس- متان(

خالص مادهي

تر��ب

مول�ول� عنصر

اتمچ� عنصر

عنصر

.............................

.............................

.............................

4( در هر ی از پدیده های زیر کدام تغییر حالت رخ داده است؟

الف(                                     ج(  

................................................                                              ..............................................          

      ب(                                    د(    

................................................                                        ..............................................           

ز
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1

1

1

1/5

5( چهار ماده را نام ببرید که از نفت خام به دست می آیند.

6( علت استفاده از هر یک از مواد ذکر شده در وسایل زیر را بنویسید. )دو مورد برای هر یک 
کافی است.(

الستیک: توپ فوتبال ...........................................
طال: انگشتر  ..........................................................

7( در جدول زیر در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید.

کاربرد اجزای سازنده نام آلیاژ

................................... ................................. چدن

................................... ........................................ برنج

8( شکل مقابل را تفسیر کنید. 

چوب پنبه
آب

برنج

جیوه


