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مواد پیرامون ما  (4فصل )  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روش های بدست آوردن مواد از طبیعت عبارتنداز:
  :طبیعی روش (1

 .استفاده از مواد موجود در زمین ،هوا و آب با کمترین تغییرات

  :مصنوعی روش (2

 موادطبیعی بعد ازتغییرات فیزیکی وشیمیایی روی آنها.استفاده از 

 مواد طبیعی چیست؟

به موادی گفته میشود که دراطراف مابه طور طبیعی وجود دارد ومامستقیماً آنها را از طبیعت بدست می آوریم وانسان در بوجود 

  آوردن آنها دخالتی ندارد.

 مثال:

 یافت می شوند.  در هوا به صورت گازهای بی رنگ و طبیعی کربن دی اکسیدو  اکسیژن، نیتروژن (1

 وجود دارد.  فعال آتشفشان های خاموش و نیمه دهانهبه صورت بلورهای زرد و کدر در  گوگرد (2

 یافت می شود.  ها هاو سنگ خاکبه صورت تکه ها یا رگه های فلزی درخشان در البه الی برخی از  طال (3

  تهیه کرد. دریا آبرا می توان از  خوراکینمک  (4

  جست وجو کرد. سنگ های آتشفشانیداخل را می توان به صورت بلورهای زیبا و درخشان در  الماس (5

 مواد مصنوعی چیست؟

 در مواد طبیعی به دست آورد. شیمیاییو  به موادی گفته میشود که باید آنها را با انجام تغییرهای فیزیکی

 مثال:
 آنها سنگ معدنرا از  مسو  آهن، آلومینیمفلزهای  (1

 ماسهشیشه را از  (2

 سنگ آهک سیمان را از  (3

  نفت خامپالستیک را از  (4
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 عبارتنداز: ویژگی های عنصر مس
 است. جامدمس فلزی  (1

 دارد. براقسطح  (2

 سخت است. (3

 چکش خوار است.  (4

 جریان برق است. رسانای (5

 گرما است.  رسانای (6

 
 سختی ماده: -1

 است که مواد از خود دربرابرخراشیده شدن توسط مواد دیگر نشان میدهند. نوعی مقاومت

 مثال:
 را برید. شیشهمی توان  الماساستفاده از  (1

 چوب پنبه خراش ایجاد کرد.و  با ناخن می توان روی صابون (2

 (: کشسانیانعطاف پذیری ماده) -2
 نیرو، دوباره به حالت اول بر گردد.  حذف شود و پس از کشیدهیا خم نشان می دهد که آن ماده چقدر می تواند در اثرنیرو

 مثال:
 .گرددمی نیرو، دوباره به حالت اول بر  حذف پس ازکش الستیکی کشیده شده دارای انعطاف پذیری است چون 

 چکش خواربودن:-3
و  وٌسر میخورندمنظم بر روی هم می لغزند فلزها می توانند به شکل ورقه های نازک درآیند زیرا بر اثر فشار الیه ها،اتم های آن

  در آوریم.)مفتول،ورق،سیم،شمش و...(فلزها این امکان را می دهند تا آنها را به شکل  در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
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 نارسانا بودن: یا جریان الکتریکی و گرمارسانایی  -4
  میگویند. رسانای جریان الکتریکی و گرمابه موادی که جریان برق و گرما را از خود عبور میدهند را 

   مثال:
  آهن و... -مس  -طال -آلومینیم 

 «بیشتر بدانید»
 استحکام چیست:

 از شدن برابرپاره در ماده یک که بریده شود.)میزان مقاومتییا  که الزم است تا یک ماده دراثر کشیدن،گسستهمقدار نیرویی 

 دهد.( می نشان خود

 عبارتنداز: کنند آنها استفاده می صنایعی که از فلزها بخاطر استحکام شان از
  بدنه خودروها(صنایع خودروسازی ) (1

 ( اسکلت های ساختمانیصنایع ساختمانی ) (2

 در و پنجره( صنایع ساختمانی)  (3

 وسایل ورزشیصنایع  (4

 ( ریل قطار-جاده سازی -سازی سد  -پل سازی صنایع راه وترابری) (5

 نکته:
 است. فوالدخیلی بیشتر از  طالچگالی  (1

 است.آلومینیم خیلی بیشتر از  فوالدچگالی  (2

 سبک می باشد و برای ساختن اجسام محکم وسبک به کار می رود. آلومینیمبه همین خاطر فلز

   :مثل 
 طالچگالی   > چگالی فوالد  >چگالی آلومینیم                      بدنه هواپیما 

 

 «بیشتر بدانید»
 :باهمفلزها و مواد دیگر مقایسه استحکام

 آهن: (1
 به آسانی در مجاورت هواو رطوبت زنگ می زند و خورده می شود.

 فلز آلومینیم: (2
 در برابر خوردگی مقاوم است. به آسانی در مجاورت هوا و رطوبت زنگ نمی زند.
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 طال:  (3
 ( فلزی است که هیچ گاه زنگ نمی زند و به همین دلیل برای مدت های طوالنی درخشان باقی می ماند. الف

 ٔ  (چکش خواری طال بسیار زیاد است. به طوری که اگر مقداری طال به اندازه یک نخود داشته باشید، می توانید آن را به صفحهب

 متر مربع درآورید. 2بسیار نازکی با مساحت 

 شیشه: (4
برخالف فلزها به سادگی در اثر ضربه می شکند و خرد می شود. در نتیجه نمی توان آن را در اثر ضربه به ورقه های پهن و (الف

 رشته های نازک تبدیل کرد.

 (شیشه شفاف است و نور را عبور می دهد. ب

 بجز ویژگی های فیزیکی عواملی که در انتخاب واستفاده از مواد موثر می باشد عبارتنداز:
 قیمت (1

 فراوانی  (2

 مثال:
  فلز آهن از سایر فلزها ارزانترو فراوانتر است.به همین دلیل این فلز کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع مختلف دارد.

 ( چیست؟آلیاژ)همجوشه

  می گویند. آلیاژمخلوط ذوب شده فلز با نافلزها  ذوب شده دو یا چند فلز مختلف باهم یا مخلوطبه 

 عبارتنداز: آلیاژهاانواع 
 کربن+ آهن :  فوالد (1

  کربن+ آهن چدن:  (2

 قلع   + مس :  برنز (3

  : مس + روی برنج (4

 نقره+ مس +  طال:   طال سکه (5

 :  جیوه +  فلزات دیگر ملغمه (6

  آهن +کروم + نیکل (:استیلفوالد زنگ نزن) (7

 )زغال گرافیت(خاک رس + کربن  آلیاژ مغز مداد: (8

 (گل)خاک رس  آهک +  :آلیاژ خشت (9

 آلیاژهای هوشمند (10

 مثال:

ســاخته شــده اند که اگر به این عینک ها نیرو یا فشــاری وارد شــود، قاب آنها م اله شــده و تغییر شــکل می  عینک هایی (1

شما به شکل اولیه خود بر می  ٔ  دهد.اما جالب است بدانید که پس از حذف نیرو یا فشار دوباره و بدون هیچ کمکی از سوی 

  گردند.

 دندان )سیم کشی دندان(:ارتو دنسی  (2
 این آلیاژ توسط گرمای دهان طی عمل انقباض وانبساط باعث حرکت دندانها میگردد تا دندانهامرتب گردند.

 «آیا می دانید»

 در ساختن جلیقه های ضدگلوله از پالستیک هایی استفاده شده است که استحکام آنها چند برابر فوالداست.

 رشته های فوالدی برای افزایش استحکام آن استفاده می شود.در ساختن تایر اتومبیل از 
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 نکته:
  ارگ بم بزرگ ترین ارگ خشتی جهان است.

شمندان علوم تجربی می خواهند موادی را تولید  امروزه، دان

 کنند که بتوانند در شرایط مختلف شکل خود را حفظ کنند.

 
 (4نمونه سواالت فصل )

  مواد طبیعی را تعریف نمایید؟ (1

 در هوایافت می شوند.  کربن دی اکسید به صورت ............... و .................و  اکسیژن، نیتروژن (2

 وجود دارد.  فعال دهانه آتشفشان های خاموش و نیمهبه صورت بلورهای زرد و کدر در  .................... (3

 

 یافت می شود.  و .............. ............طال به صورت تکه ها یا رگه های فلزی درخشان در البه الی برخی از  (4

 ............................. تهیه کرد.را می توان از  خوراکینمک  (5

  ........................ یافت میشود.الماس به صورت بلورهای زیبا و درخشان در داخل  (6

 ........................................... بدست می آید.را از  مسو  آهن، آلومینیمهای فلز (7

 ماسه بدست می آورند.را از  ............................................ (8

 سنگ آهک بدست می آورند.را از  ........................................... (9

  بدست می آورند. .......................................پالستیک را از  (10

  مواد مصنوعی را تعریف نمایید؟ (11

 ویژگی های عنصر مس را نام ببرید؟ (12

 سختی ماده را با مثال توضیح دهید؟ (13

 ماده را با مثال توضیح دهید؟ (کشسانیانعطاف پذیری ماده) (14

 ماده را با مثال توضیح دهید؟ چکش خواربودن (15

 ماده را با مثال توضیح دهید؟ نارسانا بودن یا یان الکتریکی و گرماجررسانایی  (16

 ؟با مثال توضیح دهید؟ چیستماده استحکام  (17

گالی  (18 گالی  فوالداز  ...................... طالچ خاطر فلز اســـت.آلومینیم از  ........................ فوالداســـت.چ  آلومینیمبه همین 

 به کار می رود. و .......................... ..............................می باشد و برای ساختن اجسام  ................................

 عواملی که در انتخاب و از مواد موثر می باشد)بجز ویژگی های فیزیکی(را نام ببرید؟ (19

 ..................................... و .................................... است. دلیل استفاده از فلز آهن نسبت به  سایر فلزها (20

 ( چیست؟آلیاژ)همجوشه (21

 ترکیبات سازنده هریک ازآلیاژهای زیر را بنویسید؟ (22

a) فوالد  : ............... +................. 

b)  ..................... : کربن+ آهن  

c) .....................  : قلع   + مس 

d) روی ....................:  برنج + 
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e) نقره+ ...................... +  طال:   طال سکه 

f) فلزات دیگر .......................:  ملغمه  + 

g) آهن +  ......................... + ........................ (:فوالد ز نگ نزن)استیل  

h) :زغال گرافیت(......... +  ........................................  آلیاژ مغز مداد( 

i)  ..........................:  + (گل)خاک رس  آهک 

  ...................... بزرگ ترین ارگ خشتی جهان است. (23

 ..............................در برابر خوردگی مقاوم است. به آسانی در مجاورت هوا و رطوبت زنگ نمی زند. (24

 فلزی است که هیچ گاه زنگ نمی زند و به همین دلیل برای مدت های طوالنی درخشان باقی می ماند......................... (25

 .شفاف است و نور را عبور می دهد ...................... (26

 افزایش استحکام آن استفاده می شود. یدر ساختن تایر اتومبیل از ......................... برا (27

 در ساختن جلیقه های ضدگلوله از ....................... استفاده شده است که استحکام آنها چند برابر فوالداست. (28

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4پایان فصل )


