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 اتم الفبای مواد  (3فصل )
یافت می  بخارو  مایع، جامددر طبیعت به سه حالت  آب

 شود این سه حالت ویژگی های مختلفی دارند.

 یک نوع ماده اند.  آب بخارو  یخ، آبدرحالی که 

 عبارتنداز:سنگ مرمر و کاربرد های آن

 ساخت مجسمه (1

 کفپوش حیاط اماکن متبرکه (2

 نمای ساختمان (3

 عبارتنداز: نفت خام و کاربرد های آن

 تولید الستیک (1

 قطعات خودرو (2

 دارو (3

 حشره کش (4

 لوازم پالستیکی )آشپزخانه( (5

 لباس (6
 عبارتنداز:سنگ نمک وکاربردهای آن

 تهیه خیارشور (1

 تهیه سرم (2

 تهیه نمک خوراکی (3

 ذوب یخ خیابان ها در زمستان (4

 مواد از چه چیزی ساخته شد ه اند؟
 مواداز ذر ه های ریزی بنام اتم ساخته شده اند. (1

 از ترکیب اتمها مولکول ها تشکیل می گردد.  (2

 جهان هستند.  ٔ  اتم ها اصلی ترین ذره های سازنده (3

 نکته:
اتم ها آن قدر ریز هسـتند که حتی با میکروسـکوه های قوی 

می  غیر مســتمیمنیز دیده نمی شــوند.بنابراین تنها با مشــاهده 

 توان اتم ها را بررسی و خواص آنها را کشف کرد. 
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  چیست؟عنصر-1

 تشکیل شده است. فمط از یک نوع اتم یکسانی خالصی است که  ماده

 :مثال
 ( عنصر های یک اتمی)آهن،نمره،مس،جیوه  (1

 ( عنصر های دواتمییُد،اکسیژن ) (2

 ( هشت اتمیگوگرد) (3

 چیست؟ ترکیب -2

  )مختلف(تشکیل شده است. بیش از دو یا چند نوع اتم متفاوتاست که مولکول های آن  یی خالص ماده

 :مثال
 از دو نوع اتم)اکسیژن، هیدروژن( آب (1

 از دو نوع اتم )کربن ،هیدروژن( گاز متان  (2

 از دو نوع اتم)کربن،اکسیژن( گازکربن دی اکسید  (3

 ویژگی فیزیکی عناصر عبارتنداز: 

 رنگ (1

 اندازه (2

 جرم (3

 چگالی  (4

 میزان رسانایی الکتریکی (5

 میزان رسانایی گرمایی (6
 انواع عناصر عبارتنداز: 

 )اتمی(عناصر فلزی  (1

 )مولکولی( عناصر نافلزی (2

 عبارتند از: )اتمی(ویژگی عناصر فلزی 

 است.  مایعکه  جیوهجامد هستند بجز  (1

 رسانای جریان برق می باشند.  (2

 رسانای گرما می باشند.  (3

 دارای سطح براق و درخشان هستند.  (4

 قابل تغییر شکل به صورت )مفتول ، ورق ، سیم ، شمش و...( می باشندوروی هم سرمیخورند.)چکش خوارند(. (5

 نمطه ذوب و جوش باال دارند. (6

  است. اتمسازنده عنصرهای فلز ی  ذره (7

 طال  -نمره -مس -آهن : مثال 

 عبارتند از: )مو لکولی(ویژگی عناصر نافلزی 

 جالپذیر نمی باشند.  (1

 رسانای جریان برق نیستند.  (2
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 شکننده هستند.  (3

 ظاهری غیرشفاف دارند. (4

 است. مایعکه  بُرمحالت جامد و گازی دارند بجز  (5

 نافلزات جامد به پودرتبدیل می شوند.چکش خوارنیستند ودراثرضربه  (6

 : مثال 
 گوگرد ، کربن ، یُد، اکسیژن، هیدروژن ، نیتروژن

  :نکته
  .رسانای جریان برق نیستندکه در هوا یافت می شوند،  نیتروژنو  اکسیژن عنصرهای گازی شکل مثل:

 از ذره های متفاوت و کوچک تری ساخته شده اندکه عبارتنداز: اتم ها

 می باشد.  اطراف هستهمکان آن در  (:eالکترون) (1

 می باشد.  درون هستهمکان آن در (: pپروتون) (2

 می باشد. درون هستهمکان آن در  (:nنوترون) (3

 
 
 
 
 

 نکته:

 است.  مساویدر حالت عادی،تعداد الکترونها، پروتون های هراتم باهم 

 . مختلف یکسان نیستاتم های  تعداد الکترونها، پروتون ها و نوترون ها در

 

 ویژگی جامدات عبارتنداز: 

 شکل منظم دارد.  (1

 حجم معینی دارد. (2

 ویژگی مایعات عبارتنداز: 

 مایع به شکل ظرف درمی آید. (1

 حجم معینی دارد.  (2

 ویژگی گازها عبارتنداز: 
 گاز به شکل ظرف درمی آید. (1

 حجم معینی ندارد.  (2

 :نکته
سه ماده جامد، مایع و گاز وارد کنیم، خواهیم دید که مواد جامد ومایع در ته ظرف باقی می  ساوی از  سه ظرف به ممدار م اگر در 

 مانند ولی ماده گازی شکل در سراسر ظرف پخش می شود و همه حجم ظرف را اشغال می کند. 
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 :(فشردگی مواد براثر فشار)گازها  تراکم پذیری

بین ذر ه ها بیشتر از جامد و مایع است. به طوری که اگر یک نمونه گاز را  شکل، فاصلهدر مواد گازی 

بین آنها  وارد ظرف کوچک تری کنیم، اتم ها یا مولکول ها به یکدیگر نزدیک می شـــوند و فاصـــله

ـــانی و به ممدار زیاد متراکم  (.کاهش حجمکاهش می یابد) اما نمی توان یک مایع یا جامد را به آس

 کرد. 

 «بیشتر بدانید»
 گرما وفاصلۀ بین ذرات:

 (. انبساطحجم مواد در اثر گرم شدن، افزایش می یابد)

 افزایش می یابد. زیرا با گرم شدن ماده، انرژی جنبشی )حرکتی( ذر ه های سازنده آن بیشتر می شود و در نتیجه فاصله بین آنها

 (. انقباضحجم مواد در اثر کاهش گرما، کم می شود)

 بین آنها کاهش می یابد. زیرا با کاهش گرما ، انرژی جنبشی )حرکتی( ذر ه های سازنده ماده کمتر می شود و در نتیجه فاصله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت مادهتغییر گرما و 
 بر جامدات:  )ذوب( گرما اثر

 که در آن ماده جامد  با گرفتن گرما به مایع تبدیل میشود.تغییر حالتی است 

وقتی که به یخ گرما می دهیم، انرژی مولکولهای یخ افزایش یافته وجنبش آنها بیشتر می شود. اگر این عمل را ادامه دهیم،یخ به 

 آهستگی ذوب و به آب مایع تبدیل می شود.

 )تبخیر(بر مایعات:   گرما اثر

 ( تبدیل میشود.بخارکه در آن ماده مایع با گرفتن گرما به گاز )تغییر حالتی است 

صله شود. اگر ممدار انرژی حرکتی  اگر به آب گرما بدهیم، جنبش مولکول های آب افزایش می یابد وفا شتر می  بین آنها نیز بی

 مولکول های آب افزایش پیدا کند، آب تغییر حالت می دهد و به بخار تبدیل می شود.

 بر گازها:  گرما اثر
ــود. اگر ممدار انرژی حرکتی  ــتر می ش ــله بین آنها نیز بیش اگر به گازگرما بدهیم، جنبش مولکول های آن افزایش می یابد وفاص

 می یابد.حجم گاز افزایش مولکول های گاز افزایش پیدا کند
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 :فرازش)تصعید( 
 گاز )بخار( تبدیل میشود.به اً تغییر حالتی است که در آن ماده جامد با گرفتن گرما مستمیم

 قرص نفتالین مثل:

 فروزش( :ـ تبرید )چگالش 
 به جامد تبدیل میشود.  اًاز دست دادن  گرما مستمیم تغییر حالتی است که در آن ماده گازی شکل با

 مثل:

 تولید برف (1

 تولید برفک یخچال (2

 )برعکس ،عمل ذوب( : انجماد

ــت که در آن ماده مایع با ــت دادن گرما به  تغییر حالتی اس از دس

 جامد تبدیل میشود.

 مثل: تولید یخ

 (برعکس ،عمل تبخیر ) : میعان
تغییر حالتی اســت که در آن ماده گازی شــکل با از دســت دادن 

 گرما به مایع تبدیل میشود.

 مثل: تولید باران

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (3نمونه سواالت فصل )
 کنید: آوری جمع اطالعات (1

 بنویسید؟ را نتیجه و تحمیق کنید روزانه زندگی در پرمصرف ماده چند کاربردهای درباره

 فکر کنید: (2

مان ید می که طور ه خار دان تاق هوای در موجود آب ب ما، بینیم؛ نمی را ا خار آب که دانیم می ا تاق هوای در ب  وجود ا

 دهد. نشان را آن وجود که کنید پیشنهاد دارد.آزمایشی

 حالتهای مختلف آب را نام ببرید؟ (3

                         

    

میعان       

تبخیر
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 مورد(3را نام ببرید؟ ) کاربرد های سنگ مرمر (4

 مورد(4نفت خام را نام ببرید؟ )کاربرد های  (5

 مورد(4نمک طعام را نام ببرید؟ )کاربرد های  (6

 مواد از چه چیزی ساخته شد ه اند؟ (7

شاهده  (8 شوند.بنابراین تنها با م سکوه های قوی نیز دیده نمی  ستند که حتی با میکرو  ..........................اتم ها آن قدر ریز ه

 می توان اتم ها را بررسی و خواص آنها را کشف کرد. 

 .......................................... نام دارد. ماده ای خالصی است که فمط از یک نوع اتم یکسان تشکیل شده است (9

 ................................... نام دارد....... تشکیل شده است مختلفنوع اتم  دو یا چندماده ای خالصی است که از  (10

 نام ببرید؟ عنصر های دواتمیچند  (11

 نام ببرید؟ اتمیتک عنصر های چند  (12

 نام ببرید؟ اتمیهشت عنصر های یک  (13

 ترکیبات زیر از چه عناصری ساخته شده اند؟   (14

a) گازکربن دی اکسید  

b)  آب 

c) گاز متان 

 با مثالمورد نام ببرید؟  4)اتمی(ویژگی عناصر فلزی  (15

 مورد نام ببرید؟ با مثال 4)مو لکولی( ویژگی عناصر نافلزی  (16

  .................................که در هوا یافت می شوند، رسانای جریان برق  نیتروژنو  اکسیژن عنصرهای گازی شکل مثل: (17

 آنها را نام ببرید ومکان قرار گرفتن هر یک را بنویسید؟ از ذره های متفاوت و کوچک تری ساخته شده اند اتم ها (18

 .است ...........................در حالت عادی،تعداد الکترونها، پروتون های هراتم باهم  (19

 را مختصر توضیح دهید؟فشردگی مواد براثر فشار(گازها ) تراکم پذیری (20

 موارد زیر را تعریف نمایید با مثال؟ (21

a)  فروزش( : -تبرید )چگالش 

b)  )فرازش)تصعید: 

c) انجماد: 

d) میعان: 

e) ذوب: 

f) تبخیر: 

 
 
 
 
 

 (3پایان فصل )


