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آشنا می شویمتاثیر آنها در ساخت وسایل زندگی و ویژگی های مواد هدف از آموزش فصل: در این فصل با برخی   

 طبیعت منبع مواد است:

از طبیعت به دست آورد مثال گوگرد ، نمک، طال  والماس.  مستقیمابرخی مواد را می توان   

(غیرمستقیم)برخی دیگر را با انجام دادن تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مواد طبیعی به دست می آوریم  

 برخی منابع مواد:

 نام ماده منبع روش مستقیم/غیر مستقیم

 آهن، آلومینیوم، مس سنگ معدن غیر مستقیم

مستقیمغیر   شیشه ماسه 

 پالستیک نفت خام غیر مستقیم

 اکسیژن ، نیتروژن، کربن دی اکسید هوا غیر مستقیم

 نمک آب دریا مستقیم

 الماس کنار سنگ آتشفشانی مستقیم

 گوگرد دهانه آتشفشان ها مستقیم

الیه های برخی خاکها و سنگها  مستقیم  طال 
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 مواد تشکیل دهنده اجسام:

ختلف و برخی دیگر از مواد یکسان درست شده اندمبرخی اجسام از مواد   

ماده تشکیل شده   ماده 

 سیم مسی مس 

 کاغذ گچ، چوب،نشاسته

 

 برخی ویژگی های مواد:

چگالی از جمله برخی از ویژگی های مواد است و انعطاف پذیری،چکش خواری، رسانایی،استحکامدرجه سختی،  

تر است منظورمان این است که ، می توان به کمک ماده سخت روی ماده نرم   وقتی می گوییم یک ماده از ماده دیگر سختسختی:  

. ه را خراش دادتوان صابون و چوب پنبتوان شیشه را برید .با ناخن مییا آن را برید مثال: با الماس می تر را خراش انداخت .   

شده یا کشیده شود و پس از حذف نیرو تواند در اثر وارد کردن نیرو خمن ماده چقدر میآدهد که نشان میانعطاف پذیری:   

گرددرا بکشیم و رها کنیم دوباره به حالت اول برمی . مثال کش انعطاف پذیر است . زیرا اگر آندوباره به حالت اول برگردد  

بودن:  این واژه در مقابل شکنندگی قرار دارد . و به معنی تحمل ضربات چکش و نشکستن می باشد.چکش خوار   

 

که شبکه ضربه می زنیم ردیفی از از ذرات فلزی جابه جا می شوند بدون آن فلزاتشکل باال نشان می دهد وقتی به  

بریزدفلزی )شبکه ای از ذرات مثبت فلزی و دریای الکترونهای آزاد( به هم   
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رسانا بودن:  با کمک مدار الکتریکی ساده می توان رسانایی مواد را مشخص کرد فلزات رسانای برق هستند و نافلزات جریان 

دهند)تنها نافلزی که  رسانای برق است نوعی زغال به نام گرافیت است(برق را عبور نمی  

 

 
 

میزام مقاومت ماده در برابر پاره شدن گفته می شود.به عبارتی دیگر مقدار نیرویی است که الزم است تا یک استحکام:  به 

 ماده در اثر کشیده شدن گسسته یا بریده شود
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 چگالی: چگالی از تقسیم جرم ماده بر حجم ان به دست می آید .

 ماده چگالی)بر حسب گرم بر میلی لیتر( 

7/0  چوب 

001 /0  هوا 

 آب 1

 

 چه وسیله ای به کار ببریم؟

 هر وسیله کاربرد معینی دارد . و مواد سازنده آن ویژگی مخصوصی دارند. ضمنا قیمت و فراوانی آن در انتخاب ما اهمیت دارد  
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 تولید مواد با خواص بهتر:

 برای بهتر کردن خواص مواد به آن مواد دیگری اضافه می کنند تا ویژگی دلخواه ایجاد شود

مادهراه افزایش استحکام  کاربرد  ماده 

 گل افزایش آهک به گل ساخت بنای خشتی

تولید مغز مداد   کربن=زغال= گرافیت افزایش خاک رس 

ایجاد آلیاز / افزودن کربن  ساختن خانه و اسکلت های مختلف  فلزات 

 آلیاژ: 

مخلوط می کنند. آلیاژ ها ویژگی برای ایجاد آلیاژ فلزات را ذوب و با هم از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست می آید  

فلز کمتر، جاهای ویزه ای را در شبکه  ،. در یک آلیاژ. مثال افزایش مقاومت یا زنگ نزدن های جدیدی به مواد می دهند

 فلزی آلیاژ اشغال می کند

 

 

شوند مواد هوشمند کاربردهای مختلفی دارند مثال در ساخت قاب عینک، و لوازم دندانپزشکی استفده می  مواد هوشمند:

 در اثر فشار مچاله می شوند و تغییر شکل می دهند و با حذف نیرو دوباره به شکل اولیه خود در می آیند
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 ردیف عبارت  نادرست درست

 1 الماس ونمک طعام را مستقیما از طبیعت به دست می آورند   

 2 پالستیک و گوگرد را غیرمستقیم از طبیعت تهیه می کنند   

 3 ناخن چوب پنبه را خراش می دهد پس درجه سختی آن بیشتر از چوب پنبه است   

 4 فلزاتی مانند مس در اثر ضربه می شکنند  

 5 گرافیت نوعی زغال است که با وجود نافلز بودن رسانای برق است   

 6 به میزان مقاومت ماده در برابر پاره شدن ، درجه سختی می گویند   

ابریشم از نخ و پالستیک بیشتر است استحکام     7 

 8 در یک ظرف آب ، جیوه در پایین و مهره برنجی در باال می ایستد   

 9 از گرافیت در تولید مغز مداد استفاده می شود    

از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست می آیدآلیاژ     10 

شکل می دهند و با حذف نیرو دوباره به مواد هوشمند در اثر فشار مچاله می شوند و تغییر   

 شکل اولیه خود در می آیند

11 

کام آن می شود ح افزایش آهک به گل موجب افزایش است    12 

 13 در یک آلیاژ، فلز کمتر، جاهای ویزه ای را در شبکه فلزی آلیاژ اشغال می کند  

به موارد زیر پاسخ دهید -14  

؟اپنبه در باال و جیوه در ته ظرف قرار می گیرد چردر یک لیوان آب ، چوب الف(   

  ب( یک ماده هوشمند چه ویزگی هایی دارد؟

برای افزایش استحکام فلزات دو راه پیشنهاد کنید. -15  

با توجه به جدول زیر به سواالت پاسخ دهید -16  

 ماده چگالی)بر حسب گرم بر میلی لیتر( 

7/0  A 

001 /0  B 

2/1  C 

فرض جامد بودن این مواد، مشخص کنید مکعب های مساوی از کدام جرم بیشتری داردالف( به   
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یک گرم بر میلی ب( به فرض جامد بودن و نامحلول بودن این مواد در آب، کدامیک در آب فرو می رود چگالی آب را 

 لیتر در نظر بگیرید

 شکل زیر به کدام ویژگی فلزات اشاره دارد؟ -17

 

 کامل کنید جدول زیر را  -18

 نام ماده منبع روش مستقیم/غیر مستقیم

 آهن، آلومینیوم، مس سنگ معدن 

 شیشه ماسه غیر مستقیم

 پالستیک نفت خام 

 اکسیژن ، نیتروژن، کربن دی اکسید هوا غیر مستقیم

 نمک آب دریا 

 الماس کنار سنگ آتشفشانی مستقیم

 گوگرد دهانه آتشفشان ها 

الیه های برخی خاکها و سنگها  مستقیم  طال 

برای بهتر کردن خواص مواد به آن مواد دیگری اضافه می کنند تا ویژگی دلخواه ایجاد شود. برای افزایش استحکام  -19

 گل، گرافیت، و فلزات چه موادی افزوده می شود؟

 با توجه به شکل پاسخ دهید -20

 

 گی هایی را به فلزات می دهند؟ژمیدهد؟ آلیاژ فلزات چه ویالف( کدام شکل آلیاژ را نمایش  


