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بیاورند.   به دست  را  زیادی  نوآوری های  و  توانسته اند موفقیت ها  ایرانی  اخیر متخصصان  در سال های 

کند.  برایتان مشخص  را  این پیشرفت ها  به  اندازه ای مسیر رسیدن دانشمندان  تا  این فصل می تواند  در  بیان شده  مطالب 

آنچه برای تبدیل علم به عمل باید بدانیم

آزمایش قابل  و پیش بینی های  توضیحات  قالب  در  دربارۀ جهان  تولید دانش  مفهوم علم: 

 پیشرفت سریع علم، نتیجۀ فعالیت مشترک همۀ دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است.

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

زمین شناسی

 شاخه های علوم تجربی 

استفاده می کنند. آنها  از  و تحقیق  که دانشمندان هنگام مطالعه  کارهایی است  علوم: همان  در  یادگیری  مهارت های 

زندگی سوق می دهد. و حل مسائل  پدیده ها، شناخت جهان  کشف  به سمت  را  او  که  انسان است  گی های  ویژ از  یکی  کنجکاوی: 

راه حل مسائل است.  و ساده ترین  ابتدایی  تجربی   روش 

روش علمی  روشی منظم و منطقی برای حل مسائل علمی است.
روش های حل مسائل 

فناوری می گویند. را  به عمل  تبدیل علم  فناوری:  تولید 

مهارت های یادگیری در علوم
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احســاس مشــکل )مســئله(: مســئله در پی مشــاهدۀ دقیق و هدفمند با حواس پنج گانه به وجود می آید.

مهم ترین  جواب  یافتن  برای  تالش  و  کردن  سؤال  است.  ضروری  امری  بعدی  مراحل  کردن  طی  برای  مسئله  دقیق  بیان  مسئله:  بیان 

در علم است. نکته 

که با استفاده از اطالعات جمع آوری شده برای توضیح علت یک پدیده  پیشنهاد راه حل )فرضیه سازی(: حدس هوشمندانه و منطقی 

ارائه می شود.

آن است. نتایج  بررسی  و  آزمایش  انجام دادن  و  نادرستی پیش بینی، طراحی  یا  راه مطالعۀ درستی  بهترین  آزمودن فرضیه: 

کرد. نتیجه گیری  و  تفسیر  را  یافته ها  ثابت شود، می توان  فراوان  آزمایش های  به وسیلۀ  که درستی یک فرضیه  زمانی  نتیجه گیری: 

مراحل روش علمی

درسنامه
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در خاورمیانه  کی-رسی  بزرگ ترین سد خا کرخه  ساخت سد 

راه دور(  از  )پرندۀ هدایت پذیر  پهپاد  ساخت 

ایرانی  زیست فناوری  داروی جدید  ساخت شش 

در خاورمیانه »بنیانا«  نام  با  گوساله  اولین  شبیه سازی 

ایرانی  متخصصان  فناوری  از  نمونه ای   

دارو و  نیروگاه هسته ای  تلفن،  رایانه،  ساخت خودرو،  دنیا:  در  فناوری ها  از  نمونه ای   

ساخت خودرو

سوخت هسته ای
و... برد در صنعت، پزشکی  کار

اتمی ساخت بمب 

کمتر زمان  در  بیشتر  با سرعت  جابه جایی مسافر 

استفاده از سوخت فسیلی برای به حرکت درآوردن آن و آلودگی هوا
معایبی هستند  و  مزایا  دارای  فناوری ها   

ها
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ش
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اور

فن

مترین

کنید. پر  مناسب  کلمه های  با  را  خالی  جاهای  الف( 
است.  مسائل،   حل  برای  راه  ابتدایی ترین  و  ساده ترین   1 

است.  آن  نتایج  بررسی  و  آزمایش  دادن  انجام  و  طراحی   ، نادرستی   یا  درستی  مطالعۀ  راه  بهترین   2 

است.  جواب  یافتن  برای  تالش  و  علم،   در  نکته  مهم ترین   3 

 . حل   آب  در  و  است  علمی،   نام  اتانول   4 

دارد.  نام  عمل،   به  علم  تبدیل   5 

است.  فناوری  به  تبدیل   از  نمونه ای  آن  از  استفاده  و  هسته ای  سوخت  تولید   6 

کنید. مشخص  را  زیر  عبارت های  نادرستی  یا  درستی  ب( 
نادرست  درست     بخشید.   توسعه  را  علوم  گون،  گونا مهارت های  بستن  کار  به  و  تجربه  تفکر،  از  بهره گیری  با  می توان   1 

نادرست  درست     است.   علوم  یادگیری  مهارت های  از  ابزار«  از  استفاده  »توانایی  و  »اندازه گیری«   2 

نادرست  درست     که به ترتیب بعد از طرح سؤال صورت می گیرد.    3 طراحی و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن، مراحلی است 

نادرست  درست     هستند.   آب  در  محلول  مواد  دسته  از  اتانول  و  گوگرد   4 

نادرست  درست     است.   ایرانی  متخصصان  توسط  علم  تولید  از  مثالی  دور«  راه  از  هدایت پذیر  »پرندۀ   5 

نادرست  درست     است.  شده  کشورها  پیشرفت  موجب  فناوری  به  علم  تبدیل   6 

کنید. وصل  پ( 
است.(   اضافی  )ب(  ستون  در  مفهوم  )یک  کنید.  وصل  )ب(  ستون  در  مرتبط  مفاهیم  به  را  )الف(  ستون  عبارت های   1 

مسئله حل  برای  احتمالی  پاسخی 

مشاهده از  بعد  پدیده ها  بروز  علت  بیان 

پنجگانه حواس  از  استفاده  با  اطالعات  جمع آوری 

علمی روش  از  مرحله  آخرین 

الف

کردن تفسیر 

نتیجه گیری

آزمایش انجام 

فرضیه

مشاهده

ب
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دهید.  کوتاه  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ت( 

است؟  مراحلی  چه  شامل  علمی  روش   1 

باشد؟  ویژگی هایی  چه  دارای  باید  فرضیه   2 

دهد؟  انجام  اقدامی  چه  آزمایش،  از  به دست آمده  نتایج  درستی  از  اطمینان  برای  باید  محقق   3 

دارد؟  وجود  »فناوری«  و  »علم«  بین  تفاوتی  چه   4 

دهید. کامل  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ث( 

کنید. تعریف  را  زیر  مفاهیم   1 

کنجکاوی:  الف( 

ب( مهارت های یادگیری در علوم: 

علمی:  روش  پ( 

آزمایشی ترتیب می دهند. بنابراین  کنند،  را در آب حل  آنها  برادۀ آهن« تصمیم می گیرند  گوگرد و  با دیدن مواد »اتانول، شکر،   2 دو دانش آموز 

کرده اند؟  طراحی  را  آزمایش  این  پرسشی  چه  به  پاسخ  پی  در  دانش آموز  دو  این  الف( 

�

بنویسید.  فرضیه ای  نوشته اید،  )الف(  قسمت  در  که  پرسشی  برای  ب( 

�

کنید. پیش بینی  را  دانش آموز  دو  این  آزمایش  نتیجۀ  پ( 

آب در  آبمحلول  در  نامحلول 

کنید.  تفسیر  مثال  یک  ذکر  با  را  زیر  جملۀ   3 

دارند.«  هم  معایبی  فواید،  کنار  در  فناوری ها  »اغلب 

بنویسید.  را  زیر  فناوری های  از  یک  هر  معایب  و  فواید  از  نمونه  یک   4 

معایبفوایدفناوری

خودرو ساخت 

همراه تلفن 

هسته ای نیروگاه 

دارو
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کنید.  پر  را  جدول  خالی  جاهای  فناوری ها،  از  یک  هر  مورد  در  داده شده  اطالعات  به  توجه  با   5 

عیبعیبفایدهفناوری رفع  برای  پیشنهاد 

اطالعاتاینترنت به  سریع  دسترسی 

بانکیخودپرداز بانک حساب  از  استفاده  سوء  امکان 

زباله کارخانه های بازیافت به خارج از شهربازیافت  انتقال 

دهید. پاسخ  زیر  پرسش  دو  به  تجربی  علوم  شاخه های  مورد  در   6 

ببرید.  نام  را  آنها  می شود؟  تقسیم  شاخه  چند  به  تجربی  علوم  الف( 

دارد؟  نتیجه ای  چه  تجربی،  علوم  حوزه های  همۀ  در  متخصصان  و  دانشمندان  مشترک  فعالیت  ب( 

کنید. انتخاب  را  درست  گزینۀ  ج( 

ندارد؟  جایگاهی  علوم  توسعۀ  و  زندگی  مسائل  با  برخورد  هنگام  تجربی  علوم  متخصصان  فعالیت های  در  گزینه  کدام   1 

تجربه  از  استفاده   )2 تفکر     از  بهره گیری   )1  

درست کاماًل  فرضیه های  ارائۀ   )4 یادگیری   مهارت های  بستن  کار  به   )3  

کدام متغیر را باید تغییر دهیم؟  ک در ساخت دیوارۀ سد«  کرخه است. برای تعیین »تأثیر نوع خا کی-رسی خاورمیانه، سد   2 بزرگ ترین سد خا

سد  ساخت  و  طراحی  چگونگی   )2 ساخت    هنگام  در  رفته  کار  به  مصالح  مقدار   )1  

ساخت  در  به کاررفته  مصالح  نوع   )4 سد     احداث  زمان   )3  

می شود؟  استفاده  بیشتر  علوم  در  یادگیری  مهارت های  از  علمی  روش  مراحل  از  کدام یک  در   3 

نتیجه گیری   )4 آزمایش   انجام   )3 فرضیه سازی     )2 مشاهده     )1  

چیست؟  علم  در  نکته  مهم ترین   4 

جواب  یافتن  و  سؤال  پرسیدن   )2 کنجکاوی    و  دقیق  مشاهدۀ   )1  

اطالعات  تفسیر  و  نتیجه گیری   )4 یادداشت برداری    و  آزمایش   )3  

را  به دست آمده  اطالعات  و  یادداشت  را  مشاهدات  آب  در  نمک  و  گوگرد  نمک،  جوهر  اتانول،  انحالل پذیری  بررسی  آزمایش  در  که  زمانی   5 

شود.  مشخص  آن  نادرستی  یا  درستی  تا  کنید  مقایسه  با   را  آزمایش  از  به دست آمده  نتیجۀ  باید  کردید،  ثبت  جدولی  در 

تجربیات   )4 اطالعات     )3 پیش بینی ها    )2 مشاهدات     )1  

می شوند؟  حل  آب  در  همگی  زیر  مواد  از  دسته  کدام  آب،  در  مواد  بعضی  انحالل پذیری  آزمایش  به  توجه  با   6 

گوگرد   - جوهرنمک   - شکر   - نمک   )2 اتانول     - آهن  برادۀ   - نمک   - نفت   )1  

نفت   - اتانول   - آهن  برادۀ   - گوگرد   )4 نمک     - شکر   - جوهرنمک   - اتانول   )3  
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اطالعات است. برای جمع آوری  اندازه گیری یک مرحلۀ مهم  نیازمندیم.  آن  ابزارهای  و  اندازه گیری  به  روزانه  زندگی  در 

نیز می گویند.  واحد  اندازه گیری،  یکای  به  بیان می کنند.  آن  یکای  و  با یک عدد  را  اندازۀ هر چیزی   

دارد.  نام  کمیت  بیان می کنیم،  رقم  و  بر حسب عدد  و  و مقدار می دهیم  اندازه  آن،  به  که   هر چیزی 

آن است. یکای  برابر  کمیت چند  اندازۀ یک  که  اندازه گیری نشان می دهد   

جرم  اندازه گیری  یکای  برابر   200 آن  جرم  و  است  شده  اندازه گیری  جعبه،  جرم  یعنی  است،  کیلوگرم   200 جعبه  یک  جرم  می گوییم  وقتی  مثاًل 

کیلوگرم است. یعنی 

واحد تبدیل  متداول اندازه گیری  یکاهای  اندازه گیری ابزار  مفهوم کمیت

وم
عل

در 
ی 

گیر
ازه 

ند
ا

1 1000kg = g )kg( کیلوگرم   ،)g( گرم  ترازو مادۀ تشکیل دهندۀ  مقدار 
هر جسم است.

جرم

1N =
گرمی  100 وزن یک جسم  )N( نیوتون  نیروسنج

)جاذبه ای(  گرانشی  نیروی 
به جسم  زمین  از طرف  که 

وارد می شود.
وزن

1 1000m mm=
1 100m cm=
1 1000km m=

 ،)cm( )mm(، سانتی متر  میلی متر 
)km( کیلومتر   ،)m( متر 

خط کش، متر
و  نقطه  بین دو  فاصلۀ 
که یک جسم  مسافتی 

طی می کند.
طول

1 1000 3L cm=
1 1 13cm mL cc= =

، ( )cm3 سانتی متر مکعب
( )L لیتر  ، ( )m3 متر مکعب

برای  ج  1- ظروف مدر
مایعات  کم  حجم های 

ج( )استوانۀ مدر
ارتفاع   × × عرض  2- طول 

برای حجم های هندسی
در یک  آب  گر مقداری  ا  -3
و یک  ریخته  ج  ظرف مدر

را  با حجم غیرهندسی  جسم 
تغییر حجم  بیندازیم،  آن  در 

آب در ظرف نشان دهندۀ 
حجم جسم است.

که یک  مقدار فضایی 
اشغال می کند. جسم  حجم

1 0 0013 3
kg

m

g

cm
= /

1 10003 3
g

cm

kg

m
=

kg

m3
 ، g

cm3

و حجم جسم  محاسبۀ جرم 

از  استفاده  و  گانه  به طور جدا

Â²I«a ³o]
´\e= رابطۀ

به  نسبت جرم یک جسم 
آن است. حجم  چگالی

1 60h = min
1 60min = s

،)min( )s(، دقیقه  ثانیه 
)h(، شبانه روز، سال ساعت 

زمان سنج ساعت، 
انجام  زمان  مدت 

کمیت زمان  فعالیت ها را با 
اندازه می گیرند.

زمان

کردند  برای اینکه عددهای حاصل از اندازه گیری های مختلف یک چیز با هم مقایسه پذیر باشند، دانشمندان در نشست های بین المللی توافق 

گرفتند. را در نظر  برای طول یکای متر  و  ثانیه  برای زمان یکای  کیلوگرم،  برای جرم یکای  کنند. مثاًل  تعریف  را  کمیت یکای معینی  برای هر  که 

درسنامه

اندازه گیری در علوم و ابزارهای آنفصل 2 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آنفصل 2



ل
او

ه 
سط

تو
 م

مت
هف

یب 
جر

م ت
لو

ع
وم

ل د
ص

  ف

10
 

دقت در انداز ه گیری حجم مایعات:

ج در قسمت مرکز  ج و مایع، سطح مایع درون استوانۀ مدر به دلیل نیروی جاذبۀ بین مولکول های ظرف مدر

دارای فرورفتگی است. بنابراین برای خواندن حجم مایع درون ظرف باید به سطح زیرین منحنی دقت کنید.

اندازه گیری چگالی: چگالی هر ماده به نوع ماده بستگی دارد و برای هر مقدار از یک نوع مادۀ مشخص عددی یکسان است. در جدول زیر چگالی 

چند مادۀ مختلف را می بینید.

چوب پنبه الکل چوب روغن یخ آب 
خالص شیشه آلومینیم آهن نقره سرب چگال ترین 

مایع )جیوه( طال ماده

0 12/ 0 7/ 0 8/ 0 8/ 0 9/ 1 2 5/ 2 7/ 7 8/ 10 5/ 11 3/ 13 6/ 19 3/
چگالی 

( / )g cm 3

با استفاده از عالمت های<<==>> مفاهیم شناوری، غوطه وری و ته نشینی یک ماده نسبت به مایع درون ظرف را نشان دهید.

ماده  >> چگالی  مایع درون ظرف  ⇒⇒ چگالی  آب( ماده شناور است.  در  )مانند چوب پنبه    

ماده  == چگالی  مایع درون ظرف  ⇒⇒ چگالی  ماده غوطه ور است.  روغن(  در  )مانند چوب   

ماده << چگالی  مایع درون ظرف  ⇒⇒ چگالی  ته نشین است.  ماده  آب(  در  آهن  )مانند   

ال
مث

است؟ میلی لیتر  بر  گرم  چند  آن  چگالی  باشد،  میلی لیتر   250 آن  حجم  و  گرم   500 جسمی  جرم  گر  ا

³o] ³o¬
Â²I«a ³o]

´\e´\e oTÃ²ïÂ±Ã¶

=

=






⇒ = = =

500

250
500
250 2 بر میلی لیتر  گرم   

یکای سانتی متر مکعب یکسان است. با  یکای میلی لیتر  تذکر: 

ال
مث

باشد:  گرم   200 جسم  این  جرم  گر  ا دادیم.  قرار  آبی  ظرف  درون  را  سانتی متر  2 3 5×× ×× ابعاد به  مکعب مستطیلی 

آورید.  دست  به  را  جسم  چگالی  الف( 

ب( با توجه به شکل، کدام شماره محل قرارگیری این جسم را در ظرف به درستی نشان می دهد؟ چرا؟

آب( چگالی  == 1 مکعب سانتی متر  بر  گرم  (

³o] ³o¬ ´\e 3 5 K÷§¶oT¶ïÂTºIw= = × × =200 2 30, الف( 

Â²I«a ³o]
´\e K÷§¶oT¶ïÂTºIwoM ³o¬= = 200

30 6 6� /  

6 6 13 3/ / /g cm g cm´v]Â²I«a JAÂ²I«a .joÃ¬ïÂ¶ nHo¤ 3 á¾õ£º nj » > ⇒ jj¼{ïÂ¶ ¸Ãzºï¾U ®ÃõTv¶K÷§¶ ب(  

ال
مث

ج 30 میلی لیتر است. استوانۀ مدر مایع درون  حجم 
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فعالیت  این  انجام  در  را  او  دهد.  قرار  آب  در  ته نشین  و  غوطه ور  حالت  دو  در  را  غ  تخم مر عدد  یک  دارد  قصد  دانش آموزی 

کنید. راهنمایی 

ùo¶ï´hU Â²I«a JA Â²I«a> زیرا:    ته نشین می شود،  غ  قرار دهیم، تخم مر آب  در  را  غ سالم  که یک عدد تخم مر زمانی 

چگالی  با  نمک  آب  چگالی  که  جایی  تا  می دهیم  افزایش  کم کم  را  آب  چگالی  آب،  در  نمک  مقداری  کردن  حل  با  حال 

بماند. آب نمک غوطه ور  در  غ  و تخم مر آن یکسان شود  غ درون  تخم مر

ال
مث

گوجه فرنگی  یک  چگالی  می توان  چگونه  داده شده،  شکل  به  توجه  با 

کرد؟ محاسبه  را  گرمی   150

Â«ºoÎï¾]¼¬´\e ýoË ·»nj JA ´\e ýoË ·»nj JA ´\e= −( ) ( )2 1  

⇒ = − =Â«ºoÎ¾]¼¬ ´\e oTÃ²ïÂ±Ã¶40 30 10  

oTÃ²ïÂ±Ã¶ K÷§¶ oT¶ïÂTºIw oTÃ²ïÂ±Ã¶ K÷§¶ oT¶ïÂTºIw1 1 10 10= ⇒ =  

Â²I«a ³o]
´\e K÷§¶ oT¶ïÂTºIw oM ³o¬= ⇒ =150

10 15  

ال
مث

عوامل مؤثر در دقت  اندازه گیری:

تقریب همراه است.  با  اندازه گیری  اندازه گیری هستند. همیشه  در دقت  اندازه گیری دو عامل مهم  ابزار  و دقت  دقت شخص 

مثاًل: توجه شود.  اندازه گیری  به میزان دقت وسیلۀ  باید  اندازه گیری  نتیجۀ  نوشتن  در 

بین  جسمی  طول  مثاًل  گر  ا و  می شود  گزارش  میلی متر  حسب  بر  اجسام  طول  اندازۀ  است،  میلی متر  آن  اندازه گیری  دقت  که  خط کشی  با   

کنیم. گزارش  را  آن  و  نزدیک تر است  کدام عدد  به  ببینیم  باید  باشد،  و 23 میلی متر   22

گرم داشت.  0 1/ از کمتر  اندازه گیری  نمی توان  کند،  اندازه گیری  را  گرم   0 1/ تا که می تواند  )دیجیتال(  رقمی  ترازوی  کمک یک  با   

مترین

کنید.  پر  مناسب  کلمۀ  با  را  خالی  جاهای  الف( 
است.  برای   علوم  در  یادگیری  مهارت های  از  یکی  اندازه گیری   1 

می گویند.  جسم  آن  را   جسم  هر  تشکیل دهندۀ  مادۀ  مقدار   2 

است.  جسم  اندازه گیری   برای  ابزاری  )دیجیتال(،  رقمی  ترازوی   3 

می دهند.  نشان  یکای   با  را  جسم  یک  وزن   4 

شده اند.  درجه بندی  و   برحسب   آزمایشگاهی  خط کش های   5 

می شود.  استفاده  مایع  اندازه گیری   برای  مدرج  استوانۀ  از   6 

است.  شده  مدرج  حسب   بر  مدرج  استوانۀ   7 

است.  آن  بر   جسم  تقسیم   حاصل  جسم  هر  چگالی   8 

 . رابطه   آن  جرم  با  ماده  هر  چگالی   9 
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کنید.   مشخص  را  زیر  عبارت های  نادرستی  یا  درستی  ب( 
نادرست  درست     می کنند.   گزارش  آن  یکای  و  عدد  یک  با  را  چیزی  هر  اندازۀ   1 

نادرست  درست     می گویند.   نیز  واحد  اندازه گیری،  یکای  به   2 

نادرست  درست     است.   بیشتر  آن  جرم  باشد،  بیشتر  جسم  یک  تشکیل دهندۀ  مادۀ  مقدار  چه  هر   3 

نادرست  درست     می کنیم.   استفاده  مایع  کم  مقدارهای  جرم  اندازه گیری  برای  مدرج  ظرف های  از   4 

نادرست  درست     می شود.   برابر  دو  جسم  آن  چگالی  شود،  برابر  دو  آن  حجم  و  ثابت  جسمی  جرم  گر  ا  5 

نادرست  درست     می کنیم.  ضرب   1000 در  را  عدد  مکعب«  سانتی متر  بر  »گرم  به  مکعب«  متر  بر  »کیلوگرم  یکای  تبدیل  برای   6 

نادرست  درست     همراه اند.  تقریب  با  همواره  اندازه گیری ها   7 

کنید. وصل  پ( 

است.(   اضافی  )ب(  ستون  در  مفهوم  )یک  کنید.  وصل  )ب(  ستون  در  مرتبط  مفاهیم  به  را  )الف(  ستون  عبارت های   1 

حیاط طول  اندازه گیری  واحد 

مداد نوک  قطر  اندازه گیری  واحد 

مداد طول  اندازه گیری  واحد 

کوچک سنگ  قطعه  یک  حجم  اندازه گیری  واحد 

شهر دو  بین  مسافت  اندازه گیری  واحد 

الف

مکعب سانتی متر 

سانتی متر

کیلومتر

مکعب متر 

میلی متر

متر

ب

دهید.  کوتاه  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ت( 

ببرید.  نام  را  طول  متداول  یکاهای  از  نمونه  چهار   2 

است؟  مکعب  متر  بر  کیلوگرم  چند  چوب  این  چگالی  است.  مکعب  سانتی متر  بر  گرم   4 چوب  نوعی  استاندارد  چگالی   3 

ببرید.  نام  زمان  اندازه گیری  برای  وسیله  دو   4 

مورد(  )دو  دارد؟  بستگی  چیزهایی  چه  به  اندازه گیری  در  دقت   5 

است؟  چقدر  است،  داده  نشان  گرم   200 2/ را موز  یک  جرم  که  )دیجیتال(  رقمی  ترازوی  اندازه گیری  دقت   6 

دهید. کامل  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ث( 

کنند؟   تعریف  را  معینی  یکای  کمیت،  هر  برای  که  کردند  توافق  بین المللی  نشست های  در  دانشمندان  چرا   1 

از وزن جسم چیست؟   2 منظور 
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دهید.   پاسخ  زیر  پرسش های  به  و  کنید  نگاه  روبه رو  شکل  به   3 

دارد؟   نام  چه  اندازه گیری  ابزار  الف( 

می گیرد؟   قرار  استفاده  مورد  کمیتی  چه  اندازه گیری  برای  وسیله  این  ب( 

چیست؟  کمیت  این  اندازه گیری  واحد  پ( 

دارد؟  بستگی  چیزی  چه  به  ابزار  این  داخل  فنر  کشیدگی  مقدار  ت( 

می دهد؟   نشان  را  چیزی  چه  )؟(  عالمت  ث( 

بنویسید.  مناسبی  تعریف  زیر  کمیت های  از  یک  هر  برای   4 

حجم:  الف( 

طول:  ب( 

اندازه گیری  کدام عدد به دست آمده،  آوردند.  را به دست  74 و 74 سانتی متر  2/ کردند و اعداد اندازه گیری  را   5 دو دانش آموز طول یک میز 

چرا؟  می دهد؟  نشان  را  دقیق تری 

دهید.  پاسخ  زیر  پرسش های  به  روبه رو  شکل  مورد  در   6 

چیست؟  وسیله  این  نام  الف( 

است؟  شده  مدرج  یکا  کدام  برحسب  ظرف  این  ب( 

چیست؟  وسیله  این  کاربرد  پ( 

دهید.  توضیح  کوچک  تکه سنگ  یک  برای  را  ظرف  این  اندازه گیری  روش  ت( 

بنویسید.  را  زیر  اجسام  از  یک  هر  چگالی  گزارش  برای  مناسب  یکای   7 

کلید:   الف( 

بزرگ:  سنگ  قطعه  یک  ب( 

کنید.  بیان  را  خود  می رود؟ دلیل  فرو  یا  می ماند  شناور  بیندازیم،  آب  در  را  مکعب  سانتی متر  بر  گرم   3 2/ چگالی با  جسمی  گر  ا  8 

( / )1 3g cm ==JAÂ²I«a  

دهید. نشان  شکل  روی  می گیرند؟   قرار  بخشی  چه  در  کدام  هر  بیندازیم،  آب  محتوی  ظرفی  درون  را  مختلف  چگالی های  با  زیر  مواد  گر  ا  9 

 )1 3g cm/ == آب )چگالی 

جیوهچوب پنبهیخماده

مکعب( سانتی متر  بر  )گرم  0چگالی  9/0 12/13 6/
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استوانه می اندازد.  به آرامی درون  را  گرمی  استوانۀ مدرج 80 سانتی متر مکعب آب می ریزد و سپس یک قطعه سنگ 150   10 ماهان درون یک 

کنید.  حساب  را  سنگ  چگالی  می گیرد.  قرار  مکعب  سانتی متر   130 روی  استوانه  درون  آب  سطح 

کنید.  گرم بر سانتی متر مکعب حساب  کیلوگرم است. چگالی آن را برحسب  8 سانتی متر و جرم 3  3 2×× ××  11 مکعب مستطیلی چوبی دارای ابعاد

دارد؟  وجود  هوا  کیلوگرم  چند  متر،   3 8 7×× ×× ابعاد به  اتاق  این  در  است.  مکعب  متر  بر  کیلوگرم   1 اتاقی  درون  هوای  چگالی  کنید  فرض   12 

دارد؟ کاربرد  کمیت  کدام  اندازه گیری  برای  زیر  ابزارهای  از  یک  هر   13 

ت( پ( ب( الف( 

در  را  او  می توانید  چگونه  کند.  اندازه گیری  و  بزند  تخمین  را  خود  علوم  کتاب  کاغذ  ورقه های  ضخامت  دارد  قصد  کنجکاو  دانش آموز  یک   14 

کنید؟  راهنمایی  کار  این  انجام 

کنید.  انتخاب  را  درست  گزینۀ  ج( 

کدام یک از اعداد زیر در مقایسۀ میانگین  کردیم و نتایج زیر به دست آمد.   1 جرم یک قطعۀ فلزی را چهار بار به وسیلۀ یک ترازو اندازه گیری 

59 8 55 60 2 60 5 59 6/ / / /−− −− −− −− نمی رود؟   کار  به 

 55  )4   60 5/ )3   59 8/ )2    60 2/ )1  

است.  مکعب  متر  و   مکعب  سانتی متر  معادل   »لیتر«  یک   2 

میلیون  ده   - میلیون  یک   )2 هزارم     یک   - هزار  یک   )1  

میلیارد  یک   - میلیون  ده   )4 هزار     یک   - صد  یک   )3  
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کرد میخ آهنی در آب فرو رفت  او مشاهده  انداخت.  لیوان  کرد و یک عدد چوب پنبه و میخ آهنی داخل  پر  از آب  تا نصفه  را  لیوان   3 علی یک 

کمیت بستگی دارد؟  کدام  و چوب پنبه روی آب شناور ماند. علت این اتفاق به 

چگالی   )4 وزن      )3 حجم     )2 جرم     )1  

نسبت   در  تفاوت  پدیده  این  علت  می رود.  فرو  آب  زیر  به  کوچک  سکۀ  یک  ولی  می ماند،  شناور  آب  سطح  روی  بر  چوب  بزرگ  تکۀ  یک   4 

آنهاست.    
·p»
³o] )4    

´\e
³o] )3   

³o]
´\e )2   

³o]
·p» )1  

است؟   مکعب  سانتی متر  بر  گرم  چند  نظر  مورد  مادۀ  چگالی  داده شده،  نمودار  به  توجه  با   5 

8  )1  

125  )2  

80  )3  

0/12  )4  

گرم بود. سپس آن را درون ظرف مدرجی  که مقدار آن 400  گرفت   6 سامان برای اندازه گیری چگالی تخم مرغ ابتدا جرم آن را به وسیلۀ ترازو اندازه 

گرم بر سانتی متر مکعب است؟  گرفت. چگالی تخم مرغ چند  که 500 سانتی متر مکعب آب داشت، انداخت؛ سطح آب روی 600 سانتی متر مکعب قرار 

4  )4   2  )3   1
2

)2    1
4

)1  

کدام یک از اندازه گیری های زیر بر حسب سانتی متر نمی تواند مربوط به این خط کش  کند.  0 سانتی متر را اندازه گیری  1/  7 خط کشی می تواند تا

باشد؟  

20  )4   2  )3   0 12/ )2   0 2/ )1  

است.  ثانیه  با   برابر  ساعت   5  8 

 3000  )4    300  )3    18000  )2    1800  )1  

است؟   متفاوت  بقیه  با  زیر  کمیت های  از  کدام یک  نوع   9 

علمی آموزش  سی دی  ضخامت   )2 آتشفشان     کوه  دهانۀ  قطر   )1  

مکه  تا  تهران  مسافت   )4 مدرسه    در  تفریح  زنگ  دو  فاصلۀ   )3  

است.  نشان دهندۀ   اندازه گیری  وسیلۀ  یک  درجه بندی  کوچک ترین   10 

اندازه گیری ابزار  دقت   )2 اندازه گیری     وسیلۀ  خطای   )1  

اندازه گیری   مقدار  تخمین   )4 اندازه گیری    تقریبی  مقدار   )3  
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امت ها، الفبای موادفصل 3 امت ها، الفبای موادفصل 3

کی ها،  خورا انواع  چرم،  شیشه،  )گچ(،  ساختمانی  مواد  فلزات،  چوب،  هوا،  آب،  مانند  بسیاری  چیزهای  کنید،  نگاه  خود  اطراف  به  دقت  با  گر  ا

ماده می گویند. آنها  به  که  را مشاهده می کنید  و...  دارو  ک،  پوشا

از مواد مانند آب به صورت طبیعی در جهان به سه حالت جامد، مایع  مواد پیرامون ما همواره در حال تغییر فیزیکی و شیمیایی اند. بعضی 

مانند هم است. آنها  ولی ذره های سازندۀ  یافت می شود،  آب  بخار  و 

کرد. تولید  بردهای مختلف  کار با  ترکیب شدن مواد مختلف مادۀ جدیدی  یا  با مخلوط  نیز می توان  گاهی 

گرمــا و فشــار زیــاد، ســنگ مرمــر ایجــاد می شــود. ایــن ســنگ قیمتــی در برابــر شــرایط نامســاعد  ســنگ مرمــر: از دگرگونــی ســنگ آهــک در اثــر 

بــه دلیــل رنــگ زیبــا و جــالی  بــاران مقــاوم اســت و مدت هــای طوالنــی بــدون تغییــر باقــی می مانــد و  نــور خورشــید و  گرمــا، ســرما،  از جملــه 

کار مــی رود. بــه  خــوب در تزییــن ســاختمان ها و مجسمه ســازی 

خام  نفت  پاالیش  یا  تصفیه  با  می شود.  یافت  زمین  پوستۀ  از  بخش هایی  باالیی  الیه های  در  که  سیاه رنگ  و  غلیظ  مایعی  خام:  نفت 

کرد. تولید  و...  رنگ  دارو، مواد شوینده، حشره کش، چسب،  تهیۀ الستیک، پالستیک،  برای  اولیه  مواد  می توان 

که از آب دریا یا معادن سنگ نمک استخراج می شود. نمک به طور  نمک خوراکی: از پرکاربردترین مواد معدنی به دست آمده از طبیعت است 

مستقیم در صنعت داروسازی )تهیۀ سرم(، چرم سازی )دباغی پوست(، صنایع غذایی )شیرینی پزی - تهیۀ خیارشور و...(، از بین بردن لغزندگی 

معابر در زمستان )مخلوط شن و نمک( و به طور غیرمستقیم در تصفیۀ آب، اسیدسازی )جوهرنمک(، تنظیم پی اچ خون، جابه جایی پیام های 

کاربرد دارد. عصبی در بدن و... 

چگونگی مطالعۀ ذره های سازندۀ ماده

روش مشاهدۀ مستقیم: این روش برای مشاهدۀ ذره های تشکیل دهندۀ ماده مناسب نیست، زیرا ذره های تشکیل دهندۀ ماده آنقدر 

با قوی ترین میکروسکوپ ها هم دیده نمی شوند. که حتی  ریزند 

کمک حواس پنج گانه و شواهد و نشانه های به دست آمده از آزمایش های تجربی،  روش مشاهدۀ غیرمستقیم: در این روش می توان با 

برد. آن پی  و ذره های تشکیل دهندۀ  ماده  گی های  ویژ و  به خواص 

کرد؟ اثبات  را  هوا  در  آب  بخار  وجود  غیرمستقیم  مشاهدۀ  راه  از  می توان  چگونه 

که دیوارۀ بیرونی آن خشک است مقداری آب می ریزیم. سپس چند قطعه یخ در آن اضافه می کنیم.  درون یک لیوان استیل 

بعد از مدتی، قطره های آب روی دیوارۀ بیرونی لیوان تشکیل می شود. بخار آب موجود در هوا در اثر مجاورت با لیوان آب یخ، 

گرمای خود را از دست می دهد و به آب تبدیل می شود و قطره های آب، روی دیوارۀ بیرونی لیوان تشکیل می شود.

ال
مث

کاربرد چند مادۀ پر مصرف

درسنامه
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را می سازند.( مواد  و  قرار می گیرند  کنار هم  )اتم ها  اتم می گویند.  مواد،  ریز سازندۀ  1-به ذره های 

 -2

3- همۀ مواد در جهان هستی تقریبًا از 90 نوع اتم، یعنی 90 عنصر ساخته شده اند.

دارد. اتم  نوع  که یک  ماده است  از  4- عنصر شکل خالصی 

و... نقره  آلومینیم،  فلز مس،  مانند  اتم ساخته شده اند،  نوع  از یک  از مواد فقط  بعضی   -5
و... آب، متان  کسید،  کربن دی ا مانند  ترکیب می گویند،  باشند  اتم ساخته شده  نوع  یا چند  دو  از  که  به موادی   -6

اتم است. فلز فقط  ذره های سازندۀ عنصرهای   -7
دارای هسته می باشند. اتم ها  همۀ   -8

برابر است. پروتون ها  با  الکترون ها  تعداد  اتم خنثی  در   -9
ندارد، هیدروژن است. نوترون  که  تنها عنصری   -10

اتم های یکسان( می باشند. )با  به صورت مولکولی  نافلزات  ذره های   -11

دهید. پاسخ  پرسش ها  به  و  کنید  دقت  کسید  دی ا بن  کر مولکول  تشکیل دهندۀ  ذره های  تعداد  و  اتم ها  ساختار  به 

است؟   شده  ساخته  اتم  نوع  چند  از  کسید  دی ا بن  کر مولکول  الف( 

است؟  شده  تشکیل  اتم  تا  چند  از  کسید  دی ا بن  کر مولکول  ب( 

دارد؟  وجود  بن  کر اتم  و  کسیژن  ا اتم  ون  الکتر تعداد  بین  تفاوتی  چه  پ( 

است؟ مولکول  کسید،  دی ا بن  کر گاز  سازندۀ  ذرۀ  نوع  چرا  ت( 

کربن(  اتم   1 کسیژن،  ا اتم   2( اتم  ب( 3  کربن     و  کسیژن  ا نوع،   2 الف( 

ت( زیرا ذرۀ سازندۀ آن از پیوند چند اتم تشکیل شده است. کربن دارد.   کسیژن 2 الکترون بیشتر از هر اتم  پ( هر اتم ا

ال
مث

مقایسۀ ویژگی عنصرهای فلزی و نافلزی:

عنصرها گی  ویژ

نافلزفلز

دارند. فلزی(  )جالی  براق  ندارند.سطح  براق  سطح 

هستند. الکتریکی  جریان  هستند.رسانای  الکتریکی  جریان  نارسانای 

هستند. گرما  هستند.رسانای  گرما  نارسانای 

دارند. آب  از  بیشتر  چگالی  آنها  دارند.اغلب  کمی  بسیار  چگالی 

شکننده اند.چکش خوارند.

دارند. باال  جوش  و  ذوب  دارند.دمای  پایینی  جوش  و  ذوب  دمای 

جامدند. اتاق  دمای  در  بقیه  جیوه،  هستند.به جز  گاز  حالت  به  اغلب 

ساختار اتم
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مقایسۀ ویژگی حالت های ماده:

حالت
گاز مایع جامد ویژ گی

داردشکل  معینی  می آیدشکل  در  ظرف  شکل  نداردبه  معینی  شکل 

داردحجم معینی  داردحجم  معینی  نداردحجم  معینی  حجم 

ذره ها فشرده آرایش  کمفشرده بسیار  بسیار  فشردگی 

ذره ها حرکت  زیادمتوسطکندسرعت 

گازی  در مواد  بین ذره های سازنده  فاصلۀ  زیرا  داد.  کاهش  زیادی  تا حد  را  آنها  و می توان حجم  راحتی صورت می گیرد  به  گازها  کردن  کم  مترا

بین ذره های سازنده :فاصلۀ   k¶I] ÍÄI¶ pI¬< < زیاد است.  بسیار  مایعات  و  به جامدات  نسبت 

نکته

که دیده می شود، افزایش حجم  کردن مقایسه شده است. همان طور  گرم  در نمودار زیر، میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده بر اثر 

بیشتر است. نمودار  این  در  گازها 

تغییر حالت های ماده:

افزایش یا کاهش دما، نقش مؤثری در فاصلۀ بین ذره های سازندۀ ماده و تغییر حجم آن دارد. در شکل زیر تغییر حالت های ماده را مشاهده می کنید.

انواع تغییر حالت های ماده

تبخیر، تصعید ذوب،  گرماگیر: 
انجماد، میعان، چگالش گرماده: 
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مترین

کنید.  پر  مناسب  کلمه های  با  را  خالی  جاهای  الف( 

شده اند.  ساخته  نام   به  ریزی  ذره های  از  مواد  همۀ   1 

نیستند.   مشاهده  قابل  صورت   به  که  ریزند  آنقدر  ولی  می کنند  تعیین  را  مواد  خواص  اتم ها   2 

دارند.  نام  شده اند،   ساخته  اتم  نوع  یک  از  فقط  که  موادی   3 

می آید.  وجود  به  اتم   چند  یا  دو  پیوند  از   4 

دارد. نام  می شود،   استفاده  آن  از  آب  کردن  ضدعفونی  برای  و  دارد  گازی شکل  حالت  که  سمی  و  نافلز  عنصری   5 

است.  و   پروتون ها  الکترون ها،  شامل  اتم ها  سازندۀ  ذره های   6 

کمتر(  - )بیشتر  است.  آلومینیمی  پوش برگ  در  اتم ها  بین  فاصلۀ  از  کسید   دی ا کربن  گاز  در  مولکول ها  بین  فاصلۀ   7 

 . منبسط   اندازه  یک  به  گرما  اثر  در  یکسان  شرایط  در  فلزات  تمام   8 

کم(  - )زیاد  می شود.  جسم   چگالی  می کنیم،  ذوب  و  داده  حرارت  را  کیلوگرمی  دو  آهن  فلز  تکه  یک  که  زمانی   9 

کنید.  مشخص  را  زیر  عبارت های  نادرستی  یا  د رستی  ب( 

نادرست  درست     است.   شده  ساخته  ماده  از  می کنید  مشاهده  خود  اطراف  در  که  جسمی  هر   1 

نادرست  درست     برد.   پی  ماده  سازندۀ  ذره های  وجود  به  تاحدودی  می  توان  مستقیم  مشاهدۀ  طریق  از   2 

نادرست  درست     هستند.   جهان  سازندۀ  ذره های  اصلی ترین  اتم ها،   3 

نادرست  درست     نیست.   معینی  و  مشخص  حجم  و  شکل  دارای  کلر  گاز   4 

نادرست  درست     است.   ترکیب  ماده ای  آب  و  نافلز  عنصری  جیوه   5 

نادرست  درست     است.  سه اتمی  ترکیبی  آب،  بخار  مولکول  هر   6 

نادرست  درست     است.  آن  مولکول های  حرکت  سرعت  کسید،  دی ا کربن  گاز  کم پذیری  ترا اصلی  دلیل   7 

نادرست  درست     است.  آهن  از  کمتر  آلومینیم  از  یکسانی  مقدار  حجم  افزایش  میزان  گرما،  اثر  در   8 

نادرست  درست     است.  آب  انبساط  میزان  از  کمتر  الکل  از  یکسانی  مقدار  انبساط  میزان  یکسان،  گرمای  اثر  در   9 

نادرست  درست     است.  بیشتر  نافلزی  جامدات  از  فلزی  جامدات  حجم  افزایش  میزان  گرما،  اثر  در   10 

کنید. وصل  پ( 

است.(  اضافی  )ب(  ستون  در  ماده  )یک  کنید.  وصل  )ب(  ستون  در  ماده  یک  به  را  )الف(  ستون  عبارت های  از  یک  هر   1 

سه اتمی مولکول  با  مایع  یک 

سمی نافلز  گاز  یک 

زردرنگ و  نافلز  جامد  یک 

الف

آب

کسید دی ا کربن 

گوگرد

کلر

ب
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کنید.  وصل  آن  تصاویر  به  را  داده شده  توضیحات  می دهد.  نشان  را  ماده  چهار  ذره ای  ساختار  زیر،  تصاویر   2 

دارد. چکش خواری  قابلیت  که  جامد  ماده ای 

است. گازی  ترکیب  یک 

می شود. یافت  طبیعت  در  حالت  سه  به  که  ترکیبی 

دارد. کم پذیری  ترا خاصیت  که  گازی شکلی  نافلز  عنصر 

دهید.  کوتاه  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ت( 

کنید.  مشخص  را  زیر  عنصرهای  بودن  نافلز  یا  فلز   1 

کربن:   ت(  گوگرد:   پ(  مس:   ب(  آهن:   الف( 

باشد؟   آب  مولکول  تکمیل کنندۀ  می تواند  عنصر  کدام  نام  مقابل،  شکل  در   2 

دارد؟  نام  چه  هوا  تشکیل دهندۀ  مهم  عنصر  دو   3 

ببرید.  نام  را  اتمی  عنصر  دو  و  مولکولی  عنصر  دو   4 

  ، مولکولی:   عنصر  الف( 

  ، اتمی:   عنصر  ب( 

است؟  طبیعت  در  آب  حالت های  از  کدام یک  به  مربوط  زیر،  اتمی  آرایش های  از  یک  هر   5 

پ( ب( الف( 
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بنویسید.  جدول  در  را  زیر  مواد  کاربردهای  از  مورد  دو   6 

خام  مرمرنفت  کیسنگ  خورا نمک 

دهید. کامل  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ث( 

کنید؟  ثابت  غیرمستقیم  مشاهدۀ  راه  از  را  زیر  موضوع  دو  می توانید  چگونه   1 

اتاق  هوای  در  آب  بخار  وجود  الف( 

آب قند  در  قند  وجود  ب( 

کنید.  تعریف  را  زیر  مفاهیم   2 

اتم:   الف( 

ب( مولکول: 

دهید. پاسخ  یخ  مولکول  مورد  در  زیر  پرسش های  به   3 

الف( ذره های سازندۀ مولکول یخ را نام ببرید. 

کنید.  کروی، ساختار اتمی یکی از ذره های سازندۀ این ماده را رسم  گلولۀ  ب( براساس مدل 

اتم ساخته شده است؟  از چند نوع  پ( مولکول یخ 

ت( این ماده عنصر است یا ترکیب؟ 

گرما نسبت به آب مقایسه  اثر  بر  را  نیتروژن، مس و پالستیک  گاز  از نمودار میله ای زیر، میزان افزایش حجم   4 روی قسمت های مشخص شده 

می گیرید؟   نتیجه ای  چه  نمودار  این  از  کنید. 

کنید.  رسم   7 7 8e p n, , ذره های تعداد  با  عنصری  برای  ساده ای  اتمی  ساختار   5 

این ذره چیست؟  نام  آن می چرخند؟  به دور  تعداد ذره در خارج هسته  الف( چه 

بنویسید.  را  آنها  نام  و  هسته  درون  ذره های  تعداد  مجموع  ب( 

بنویسید.  را  زیر  ترکیب های  از  یک  هر  سازندۀ  اتم های   6 

متان:  گاز  ب(  آب:   الف( 

کی:  خورا نمک  ت(  کسید:   دی ا کربن  گاز  پ( 
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کنیم؟  جدا  هم  از  را  آنها  چگونه  نمی شوند.  جدا  و  کرده اند  گیر  هم  داخل  آلومینیم  و  پالستیک  جنس  از  لیوان  عدد  دو  کنید  فرض   7 

دهید. توضیح  را  زیر  پدیدۀ  علت   8 

آن«  درون  جوش  آب  ریختن  با  شیشه ای  لیوان  »شکستن 

درستی  به  شدن  گرم  از  بعد  را  قطعه  این  شکل  تغییر  گزینه،  کدام  می کنیم.  گرم  را  روبه رو  شکل  به  قطعه  یک   9 

نشان می دهد؟ علت را توضیح دهید.

)ب()الف(

کنید.   تفسیر  را  زیر  پدیدۀ  علت   10 

می شود.«  پخش  خانه  بستۀ  فضای  کل  در  سرعت  به  گاز  بماند،  باز  گاز  اجاق  شیر  گر  »ا

می کند.  بیان  گازها  مورد  در  را  واقعیتی  چه  موضوع  این  کرد.  فشرده  کپسولی  درون  فشار  با  می توان  را  گاز   11 

می کنند؟  کم  را  خود  خودروهای  الستیک های  باد  تابستان  فصل  در  رانندگان  چرا   12 

را  آن  شکل  می افتد.  بادکنک  برای  اتفاقی  چه  دهیم،  قرار  یخ  ظرف  درون  را  بطری  و  کنیم  وصل  بطری  یک  دهانۀ  به  را  پربادی  بادکنک  گر  ا  13 

کنید و علت را بنویسید.  رسم 

کنید. انتخاب  را  درست  گزینۀ  ج( 

. در   تفاوت  آن،  مختلف  حالت های  در  تفاوت  علت  می شود.  یافت  حالت  سه  به  طبیعت  در  آب   1 

است آن  مولکول  سازندۀ  اتم های  تعداد   )1  

است  آن  سازندۀ  اتم های  نوع   )2  

است آن  سازندۀ  ذره های  رفتار   )3  

است آن  اتم های  شیمیایی  خواص   )4  
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است.  اتم  فقط  عنصر   سازندۀ  ذره های   2 

جیوه   )4 گوگرد      )3 کلر    گاز   )2 کسیژن    ا  )1  

است؟  ماده  کدام  به  مربوط  روبه رو  شکل   3 

کلر  گاز   )2 گوگرد      )1  

کسید دی ا کربن   )4 جیوه      )3  

است؟  آمده  عنصر«  و  نافلز  فلز،  »ترکیب،  ترتیب  به  مواد  گزینه،  کدام  در   4 

کسید  دی ا کربن  آلومینیم،  جیوه،  مس،   )1  

مس  گوگرد،  طال،  کسید،  دی ا کربن   )2  

طعام  نمک  کلر،  جیوه،  آب،   )3  

کسید  دی ا کربن  آب،  کسیژن،  ا جیوه،   )4  

است.  و   ماده ای   آتش نشانی  کپسول  در  موجود  گاز   5 

اتمی سه   - نافلز  عنصر   )2 اتمی     دو   - ترکیب   )1  

اتمی  سه   - ترکیب   )4 اتمی     دو   - عنصر   )3  

است؟  درست  گزینه  کدام  در  کسیژن  ا اتم  یک  سازندۀ  ذره های  کل  تعداد   6 

24  )4   16  )3   8  )2   6  )1  

است؟  شده  ساخته  اتم  نوع  چند  از  گاز  این  است.  شده  ساخته  کربن  اتم   1 با  هیدروژن  اتم   4 ترکیب  از  که  است  گازی  متان   7 

5  )4   4  )3   2  )2   1  )1  

است؟  شده  نوشته  درست  ماده،  حالت  سه  به  مربوط  ویژگی  گزینه  کدام  در   8 

دارند.  مشخص  شکل  جامد  مواد   )1  

ندارند.  معینی  حجم  مایع  مواد   )2  

دارند.  مشخصی  حجم  گازها   )3  

می شوند.  پخش  جا  همه  در  مایع  مواد   )4  

است؟  کمتر  همه  از  یکسان(  مقادیر  )با  ماده  کدام  حجم  افزایش  میزان  گرما،  اثر  در   9 

آهن   )4 کائوچو     )3 آب     )2 کسیژن    ا  )1  

می یابد. آن   مولکول های  می گیریم،   گرما  آب  از  وقتی   10 

افزایش   - جنبش   )2 افزایش      - انرژی   )1  

کاهش  - تعداد   )4 کاهش      - انرژی   )3  
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مواد پیرامون مافصل 4 مواد پیرامون مافصل 4

طبیعت منبع مواد:

کرد: زیر عمل  به صورت  برای دسته بندی مواد می  توان  ما »طبیعت« است.  زندگی  در  استفاده  مواد مورد  تنها منبع 

مانند: قرار می گیرند.  استفاده  و مورد  به دست می آیند  از طبیعت  که مستقیمًا  موادی  طبیعی  

دارد. وجود  نیمه فعال  و  آتشفشان های خاموش  در دهانۀ  کدر  و  زرد  بلورهای  به صورت  گوگرد: 

ک  ها یافت می شود. طال: به صورت تکه ها یا رگه های فلزی درخشان در البه الی برخی از سنگ ها و خا

یافت می شود. آتشفشانی  کنار سنگ های  در  و درخشان  زیبا  بلورهای  به صورت  الماس: 

آب دریاست. در  کی: موجود  نمک خورا

که با انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی روی مواد طبیعی به دست می آیند. مثاًل فلز  مصنوعی  موادی 

از  را  از سنگ آهک و پالستیک  را  از ماسه، سیمان  را  آنها، شیشه  از سنگ معدن  را  آلومینیم  و  آهن، مس 

نفت  خام می سازند.

براساس چگونگی تهیه 

و... پارچه ای، پالستیکی  فلزی، شیشه ای، چوبی، چرمی،  بر اساس جنس  

ویژگی های فیزیکی مواد:

از مواد خواص فیزیکی معینی دارند. معمواًل  کار می روند. هر یک  برای بهبود شرایط زندگی به  که  از مواد مختلفی استفاده می کنیم  در زندگی 

استفاده می شود: زیر  واژه های  از  مواد  فیزیکی  گی های  ویژ و  توصیف خواص  برای 

ویژگی های مواد

سختی 

نرمی یا 

انعطاف پذیر

انعطاف ناپذیر یا 

شکنندگی

یا چکش خواری

گرمایی الکتریکیرسانایی  خاصیت آهنرباییچگالیاستحکامرسانایی 

کنید: باال دقت  گی های  ویژ از  بعضی  بیشتر  توضیح  به  زیر  در 

از  استفاده  با  نمونه  برای  برید.  را  آن  یا  کرد  ایجاد  خراش  دیگر  مادۀ  روی  سخت  مادۀ  این  کمک  به  می توان  که  است  این  منظور  سختی:   

برید. را  الماس می توان شیشه 

نیرو،  حذف  از  پس  و  شود  کشیده  یا  خم  نیرو،  کردن  وارد  اثر  بر  می تواند  مقدار  چه  ماده  یک  که  می دهد  نشان  گی  ویژ این  انعطاف پذیری:   

انعطاف پذیر )شکل پذیر( هستند.  )ژله ای( موادی  و خط کش های پالستیکی  کش  برگردد.  اول  حالت  به  دوباره 

در می آید.  به شکل های دلخواه  و  اثر ضربه نمی شکند  در  ماده  گی،  ویژ این  در   چکش خواری: 

تغییر شکل می دهد.  و  روی هم می لغزد  آنها  اتم  با ضربۀ چکش ساختار  و  فلزها موادی چکش خوار هستند 

دسته بندی مواد

درسنامه




