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 اتم ها الفبای مواد : 3فصل 

. هادُ چیست ؟ تِ توام چیضّایی وِ دس اطشاف ها ٍجَد  داسد ٍ یا ّش چیضی وِ جشم ٍ حجن داسد هادُ هی گَیٌذ . 1

 ... هثل گچ ، چَب ، فلض ، ضیطِ ، چشم ، اًَاع خَساوی ّا ٍ 

ّش سٍص تا هَاد گًَاگًَی سش ٍ واس داسین وِ واستشد ّای هختلفی دس صًذگی سٍصاًِ اػن اص وطاٍسصی ، داسٍساصی ٍ  : ًىتِ

 .صٌایغ دیگش داسًذ 

 .تؼضی اص واستشدّای سٌگ هشهش ، ًفت خام ٍ ًوه خَساوی سا تٌَیسیذ . 2

 دس ساخت وف ٍ ًوای ساختواى ّا ، تِ ػٌَاى سٌگ ّای صیٌتی دس اهاوي هزّثی ، دس هجسوِ ساصی : سٌگ هشهش 

ساخت هَاد گًَاگًَی هثل اًَاع داسٍّا ، هَاد ضیویایی هثل حطشُ وص ّا ٍ ّوچٌیي تِ ػٌَاى سَخت : ًفت خام 

 خَدسٍّا

 استفادُ دس صٌایغ غزایی ، رٍب وشدى یخ جادُ ّا ، تْیِ هحلَل ّای سشم : ًوه خَساوی 

 . اتن چیست ؟ تِ رسُ ّای سیض ساصًذُ ی هَاد اتن هی گَیٌذ .3

 .اتن ّا اصلی تشیي رسُ ّای ساصًذُ ی هَاد ّستٌذ  : ًىتِ

 چشا ًوی تَاى هستمیواً تِ هطاّذُ ی اتن ّا پشداخت ؟ صیشا اتن ّا آًمذس سیض ّستٌذ وِ حتی تا هیىشٍسىَج ّای . 4

 .لَی ًیض دیذُ ًوی ضًَذ 

 داًطوٌذاى چگًَِ اتن ّا سا تشسسی هی وٌٌذ ؟ تا هطالؼِ غیش هستمین اتن ّا ٍ اجضای آى ّا ٍ تشسسی خَاظ آى ّا. 5

ّوِ هَاد . ّش هادُ اص یه یا چٌذ ًَع اتن تطىیل ضذُ است . اتن ّا وٌاس ّن لشاس هی گیشًذ ٍ هَاد سا هی ساصًذ  : ًىتِ

 . ػٌصش ساختِ ضذُ اًذ 90 ًَع اتن یؼٌی 90هَجَد دس جْاى ّستی تمشیثاً اص 

تشای ًوًَِ ػٌصش . ػٌصش ضىل خاصی اص هادُ است وِ یه ًَع اتن داسد . ػٌصش چیست ؟ تا هثال تَضیح دّیذ . 6

 .آّي اص اتن ّای آّي ٍ ػٌصش وشتي اص اتن ّای وشتي تِ ٍجَد آهذُ است 

 ػٌصشّا تِ چٌذ گشٍُ تمسین هی ضًَذ ؟ دٍ گشٍُ ؛ ػٌاصش فلضی ٍ ػٌاصش ًا فلضی. 7

چگالی ضاى تیطتش اص آب  ).اص آب سٌگیي تشًذ . 2. سطح تشاق ٍ دسخطاًی داسًذ . 1. ٍیظگی ػٌاصش فلضی سا تٌَیسیذ  . 8

تش اثش ضشتِ ًوی ضىٌٌذ ٍ هی تَاى آى ّا سا تِ  )چىص خَاسًذ . 4. سساًای جشیاى تشق ٍگشها ّستٌذ . 3 (. است 

 (تِ جض جیَُ وِ هایغ است  )اوثشاً جاهذًذ . 5 (. صَست ٍسلِ ٍسلِ دس آٍسد 
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 ...آّي ، طال ، ًمشُ ، هس ، جیَُ ، آلویٌیَم ، سشب ٍ . چٌذ هثال اص فلضّا تٌَیسیذ . 9

چگالی ضاى ووتش  ). اص آب سثه تشًذ . 2 (تشاق ًیستٌذ ).سطح وذسی داسًذ . 1. ٍیظگی ػٌاصش ًافلضی سا تٌَیسیذ . 10

تش اثش  )چىص خَاسًیستٌذ . 4 (تِ جض وشتي یا رغال  ). ًاسساًا یا ػایك جشیاى تشق ٍ گشها ّستٌذ . 3 (. اص آب است 

 (تِ جض تُشم وِ هایغ است  ). ّوگی تِ صَست گاص یا جاهذ هی تاضٌذ. 5 (ضشتِ هی ضىٌٌذ 

 ...ّیذسٍطى ، اوسیظى ، ًیتشٍطى ، گَگشد ، وشتي ٍ . چٌذ هثال تشای ًافلضّا تٌَیسیذ . 11

 . هَلىَل چیست ؟ ٌّگاهی وِ دٍ یا چٌذ اتن تا یىذیگش پیًَذ تشلشاس وٌٌذ هَلىَل سا تِ ٍجَد هی آٍسًذ . 12

. چِ تفاٍتی تیي رسات ساصًذُ ػٌاصش فلضی ٍ ػٌاصش ًافلضی ٍجَد داسد ؟  رسات ساصًذُ ػٌاصش فلضی اتن ّا ّستٌذ . 13

 . تِ طَس هثال ػٌصش فلضی هس اص اتن ّای هس تطىیل ضذُ است 

 

 2پیًَذ تیي )تِ طَس هثال ػٌصش اوسیظى اص هَلىَل اوسیظى . ٍلی رسات ساصًذُ ی ػٌاصش ًافلض ، هَلىَل ّا هی تاضٌذ 

 . ساختِ ضذُ اًذ  ( اتن گَگشد 8پیًَذ تیي )ٍ ػٌصش گَگشد اص هَلىَل گَگشد  (اتن اوسیظى 

 

 

 

 .تِ فلضّا ػٌاصش اتوی ٍ تِ ًافلضّا ػٌاصش هَلىَلی ًیض گفتِ هی ضَد : ًىتِ 

دس ایي هذل ّا اتن ّا . داًطوٌذاى تشای دسن سفتاس هَاد ٍ تشسسی آى ّا ، هذلی تشای ًوایص هَاد اسائِ هی دٌّذ  : ًىتِ

 .تِ صَست گلَلِ ّایی وشٍی ًطاى دادُ هی ضًَذ 

تِ هَادی وِ رسات ساصًذُ ی آى هَلىَل ّایی تا دٍ یا چٌذ ًَع اتن هتفاٍت تاضٌذ ، تشویة . تشویة سا تؼشیف وٌیذ . 14

 . تِ طَس هثال هَلىَل آب یه ًَع تشویة است وِ اص دٍ ًَع اتن ّیذسٍطى ٍ اوسیظى تطىیل ضذُ است . هی گَیٌذ

 

 

 

 

 

  
 هَلىَل گَگشد هَلىَل اوسیظى
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 هَلىَل ّا تِ چٌذ دستِ تمسین تٌذی هی ضًَذ ؟ دٍ دستِ  . 15

هثل   : (ػٌاصش ًافلضی یا ػٌاصش هَلىَلی  ).  یا چٌذ اتن یىساى تطىیل ضذُ اًذ 2هَلىَل ّایی وِ اص اتصال  (الف 

 ( اتوی 8)ٍ گَگشد  ( اتوی 4)ـ فسفش  ( اتوی 2  )اوسیظى ، ّیذسٍطى ،ولش ٍ ًیتشٍطى 

 اتن 2 )هثل وشتي دی اوسیذ  (تشویة ّا  ).  یا چٌذ اتن هتفاٍت تىیل ضذُ اًذ 2هَلىَل ّایی وِ اص اتصال  (ب 

  ( اتن ّیذسٍطى ٍ یه اتن ّیذسٍطى 2) ٍ آب  (اوسیظى ٍ یه اتن وشتي 

 n  ٍ ًَتشٍى تا ًواد  p ، پشٍتَى تا ًواد eالىتشٍى تا ًواد . رسُ ّای ساصًذُ ی اتن سا ًام تثشیذ . 16

 :ًىاتی ساجغ تِ اتن ّا ٍ رسُ ّای ساصًذُ ی آى ّا 

 .اًذاصُ اتن ّا تا ّن تشاتش ًیست  (الف 

 .اتن ّا داسای ّستِ هی تاضٌذ  (ب 

 .تؼذاد الىتشٍى ّا ، پشٍتَى ّا ٍ ًَتشٍى ّا دس اتن ّای هختلف تا ّن هتفاٍت است  (ج 

 .پشٍتَى ّا ٍ ًَتشٍى ّا دس داخل ّستِ ٍ الىتشٍى ّا دس اطشاف ّستِ ٍالغ ضذُ اًذ  (ت 

 .دس ّش اتن تؼذاد الىتشٍى ّا ٍ پشٍتَى ّا تا ّن تشاتش است  (ث

 هَاد دس طثیؼت تِ چٌذ حالت ٍجَد داسًذ ؟ تِ سِ حالت جاهذ ، هایغ ٍ گاص . 17

 . ٍیظگی ّای اًَاع هَاد سا تا ّن همایسِ وٌیذ . 18
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 چشا تِ ساحتی هی تَاى یه گاص سا هتشاون وشد ٍ حجن آى سا واّص داد ؟ دس هَاد گاصی ضىل فاصلِ ی تیي رسُ ّا .19

تِ طَسی وِ اگش یه ًوًَِ گاص سا ٍاسد ظشف وَچىتشی وٌین ، اتن ّا یا هَلىَل ّا . تیطتش اص جاهذ ّا ٍ هایغ ّا است 

تِ ّویي دلیل هی تَاى یه گاص سا تِ ساحتی . تِ یىذیگش ًضدیه هی ضًَذ ٍ فاصلِ ی تیي آى ّا واّص هی یاتذ 

 .هتشاون وشد ٍ حجن آى سا تا حذ صیادی واّص داد

 .یه هایغ یا جاهذ سا تِ آساًی ٍ تِ همذاس صیاد ًوی تَاى هتشاون وشد : ًىتِ 

 گشها چِ تاثیشی تش حجن هَاد داسد ؟ حجن هَاد دس اثش گشم ضذى ، افضایص هی یاتذ ؛ صیشا تا گشم ضذى هادُ ، اًشطی .20

 .رسُ ّای ساصًذُ تیطتش هی ضَد ٍ دس ًتیجِ فاصلِ ی تیي آى ّا افضایص هی یاتذ  (حشوتی  )جٌثطی 

 هٌظَس اص اًثساط چیست ؟ افضایص حجن هَاد دس اثش گشم ضذى. 21

ٍلتی تِ جسوی گشها هی دّین ، جٌثص رسُ ّای ساصًذُ ی آى تیطتش ضذُ ٍ دس اثش تشخَسد تِ یىذیگش اص ّن : ًىتِ 

 .دٍستش هی ضًَذ ٍ فضای تیطتشی سا اضغال هی وٌٌذ 

 .هیضاى اًثساط دس هَاد سا تا اسائِ هثال تا یىذیگش همایسِ وٌیذ . 22

 گاصّا  > ّا هایغ > فلضی جاهذّای >جاهذ ّای ًافلضی 

   گاص اوسیظى>   آب   >    آلَهیٌیَم      >ضیطِ        :                                     هثال 

 (سشد وشدى  )هٌظَس اص اًمثاض چیست ؟ واّص حجن هَاد دس اثش گشفتي گشها . 23

، جٌثص رسُ ّای ساصًذُ ی آى ووتش ضذُ ٍ تِ یىذیگش  (سشدش هی وٌین)ٍلتی اص جسوی گشها هی گیشین : ًىتِ 

 .ًضدیه تش هی ضًَذ ٍ فضای ووتشی سا اضغال هی وٌٌذ 

اًتمال گشها تِ یه هادُ جاهذ هثل یخ چِ تاثیشی دس ساختاس هَلىَلی آى داسد ؟ ٍلتی تِ یخ گشها هی دّین ، اًشطی . 24

اگش ایي ػول سا اداهِ دّین ، یخ تِ آّستگی رٍب ٍ تِ . هَلىَل ّای یخ افضایص یافتِ ٍ جٌثص  آى تیطتش هی ضَد 

 .آب هایغ تثذیل هی ضَد 

 اًتمال گشها تِ یه هادُ هایغ هثل آب چِ تاثیشی تش ساختاس هَلىَلی آى هی گزاسد ؟ اگش تِ آب گشها تذّین ، .25

اگش همذاس اًشطی حشوتی هَلىَل ّای . جٌثص هَلىَل ّای آب افضایص هی یاتذ ٍ فاصلِ تیي آى ّا ًیض تیطتش هی ضَد 

 .آب افضایص پیذا وٌذ ، آب تغییش حالت هی دّذ ٍ تِ تخاس تثذیل هی ضَد 
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 . اًَاع تغییش حالت ّا سا تا هثال تَضیح دّیذ . 26

 هثل رٍب ضذى یخ ٍ تثذیل آى تِ آب ( تا گشم وشدى جاهذ ) تثذیل جاهذ تِ هایغ : رٍب  (الف 

 یخ تستي آب : هثل ( تا گشها گشفتي یا سشد وشدى هایغ ) تثذیل هایغ تِ جاهذ : اًجواد (ب 

 هثل تخاس ضذى آب ( تا گشم وشدى هایغ )تثذیل هایغ تِ گاص : تثخیش  (ج 

 هثل تطىیل ضثٌن ٍ تاسش تاساى( تا گشها گشفتي یا سشد وشدى گاص )تثذیل گاص تِ هایغ : هیؼاى  (ت 

هثل ًاپذیذ ضذى ( تا گشم ضذى تشخی جاهذّا دس ضشایطی خاظ ) تثذیل هستمین جاهذ تِ گاص : تصؼیذ یا فشاصش  (ث 

 تَگیش دستطَیی 

هثل تطىیل ( تا گشفتي گشها یا سشد وشدى تشخی اص گاصّا دس ضشایطی خاظ ) تثذیل هستمین گاص تِ جاهذ : چگالص  (ج 

 تشفه دس یخچال ٍ تاسش تاساى
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