
هَادی وِ ت (هَادی وِ سٍصاًِ هَسد اػتفادُ لشاس هی دّین ، تِ چٌذ دػتِ ولی تمؼین هی ؿًَذ ؟ دٍ دػتِ ؛ الف . 1

هَادی وِ تا تغییشات ؿیویایی ٍ فیضیىی سٍی هَاد  (ب  (هَاد طثیؼی  ). طَس هؼتمین اصطثیؼت تِ دػت هی آیٌذ 

 ( هَاد هصٌَػی ). طثیؼی حاصل هی ؿًَذ 

گَگشد وِ  (الف .  هثال ّایی سا اص هَادی وِ هؼتمیواً اص طثیؼت تذػت هی آیٌذ ٍ سٍؽ اػتخشاج آى ّا سا تٌَیؼیذ .2

طال تِ صَست تىِ ّا یا  (ب . تِ صَست تلَسّای صسد ٍ وذس دس دّاًِ آتـفـاى ّای خاهَؽ ٍ ًیوِ فؼال ٍجَد داسد 

الواع سا هی تَاى تِ صَست  (ج . سگِ ّای فلضی دسخـاى دس ال تِ الی تشخی اص خان ٍ ػٌگ ّا یافت هی ؿَد 

ًوه خَساوی سا هی تَاى اص آب دسیا  (د . تلَسّای صیثا ٍ دسخـاى دس داخل ػٌگ ّای آتـفـاًی جؼت ٍ جَ وشد 

 تْیِ وشد 

آّي ، آلَهیٌیَم ٍ هغ اص ػٌگ هؼذى اػتخشاج هی ؿًَذ ـ ؿیـِ سا اص هاػِ ، ػیواى سا اص ػٌگ آّه ٍ پالػتیه سا 

 .ًفت خام هی ػاصًذ 

نکته : اوؼیظى ، ًیتشٍطى ٍ وشتي دی اوؼیذ تِ صَست گاصّای تی سًگ دس َّا یافت هی ؿًَذ 4. ٍیظگی ّایی سا ًام 
تثشیذ وِ اص آى ّا تشای تَصیف هَاد اػتفادُ هی ؿَد ؟ تشای تیاى ٍیظگی ّای هَاد اص ػثاست ّا ٍ ٍاطّایی هاًٌذ 

ػخت یا ًشم ، چىؾ خَاس یا ؿىٌٌذُ ، اًؼطاف پزیش یا اًؼطاف ًاپزیش ، جارب آب یا ضذ آب ، ؿفاف یا 

 . وذس ، داسای خاصیت آٌّشتایی یا تذٍى خاصیت آٌّشتایی اػتفادُ هی وٌٌذ 

 فلض هغ داسای چِ ٍیظگی ّایی اػت ؟ هغ فلضی اػت جاهذ وِ ػطح تشالی داسد ٍ سػاًای جشیاى تشق ٍ گشها  .5

 .ّوچٌیي چىؾ خَاس ٍ ػخت ًیض هی تاؿذ . اػت 

 (دفغ وشدى آب)هٌظَس اص خاصیت ضذ آب تَدى چیؼت ؟ هیضاى هماٍهت هادُ ّا دس تشاتش ًفَر هایغ ّا خصَصاً آب  . 6

تؼذاد لطشُ ّا ٍهذت صهاًی وِ طَل هی وـذ تا آى ّا جزب هادُ ؿًَذ ، تؼییي وٌٌذُ هیضاى خاصیت ضذ آب : ًىتِ 

. تَدى هادُ ّا اػت 

 هٌظَس اص خاصیت جارب آب تَدى چیؼت؟ هیضاى تَاًایی یه هادُ تشای وـیذى یه هایغ خصَصاً آب تِ داخل خَد. 7

رهنمون مدرس:مسعود هفتم پایه تجربى علوم درس وسواالت نکات مجموعه

14

3. هثال ّایی اص هَادی وِ تا تغییشات سٍی هَاد طثیؼی حاصل هی ؿًَذ تضًیذ .ٍ هادُ اٍلیِ آى ّا سا ًیض روش وٌیذ .  فلض 

نکته : اوثش هَاد هَسد اػتفادُ دس صًذگی ها دس طثیؼت یافت ًوی ؿًَذ ، تلىِ تایذ آى ّا سا تا اًجام تغییشّای فیضیىی
ؿیویایی دس هَاد طثیؼی تِ دػت آٍسد 

فصل 4:مواد پیرامون ما

گوگرد به صورت بلور هاى زرد وکدر در دهانه 
آتشفشانهاى خاموش ونیمه فعال دیده میشود

نمک خوراکى از آب دریا به دست مى اید

طال به صورت تکه ها و رگه هاى درخشان در بین 
برخى سنگ ها وخاك ها یافت مى شود

الماس را میتوان به صورت بلور هاى زیبا در بین 
سنگهاى آتش فشانى یافت

مون
رهن



 .هٌظَساص ٍیظگی ػفتی چیؼت ؟هیضاى هماٍهتی وِ یه هادُ دس تشاتشتشن خَسدى ٍ ؿىؼتي اص خَدًـاى هی دّذ  . 8

 . تِ هیضاى هماٍهت یه هادُ دس تشاتش خشاؿیذُ ؿذى ػختی آى هادُ هی گَیٌذ . ٍیظگی ػختی سا تؼشیف وٌیذ . 9 

هٌظَس ایي اػت وِ .  ٍلتی گفتِ هی ؿَد هادُ اص هادُ ی دیگش ػخت اػت ، هٌظَس چیؼت ؟ تا هثال تَضیح دّیذ .10

تشای ًوًَِ تا اػتفادُ اص الواع هی تَاى . تِ ووه هادُ ػخت تش تش سٍی هادُ ی دیگش خشاؽ ایجاد وشد یا آى سا تشیذ 

دس ًتیجِ الواع اص ؿیـِ ٍ ًاخي اص صاتَى ٍ . ؿیـِ سا تشیذ ، یا تا ًاخي سٍی صاتَى ٍ چَب پٌثِ خشاؽ ایجاد وشد 

 .چَب پٌثِ ػخت تش اػت 

اًؼطاف پزیشی یه هادُ ًـاى هی دّذ . یه هادُ اًؼطاف پزیش هثال تضًیذ .  خاصیت اًؼطاف پزیشی سا تؼشیف وٌیذ .11

تشای . وِ آى هادُ چمذس هی تَاًذ دس اثش ًیشٍ خن یا وـیذُ ؿَد ٍ پغ اص تشداؿتي ًیشٍ ، دٍتاسُ تِ حالت اٍل تشگشدد 

حال اگش آى سا سّا وٌیذ . ًوًَِ اگشیه وؾ الػتیىی سا تىـیذ ، طَل آى افضایؾ هی یاتذ ٍ ؿىل آى تغییش هی وٌذ 

 .تِ ّویي دلیل هی گَیین وؾ اًؼطاف پزیشاػت . دٍتاسُ تِ حالت اٍل خَد تشهی گشدد (ًیشٍی ٍاسد ؿذُ سا حزف وٌیذ

اگش هادُ ای چىؾ خَاس تاؿذ ، تا ضشتِ صدى تِ آى ًوی . خاصیت چىؾ خَاس تَدى سا تا اسائِ هثال تَضیح دّیذ . 12

. تٌاتشایي هی تَاى آى سا تِ ؿىل ّای هختلف دس آٍسد هثال تِ صَست هفتَل یا ٍسلِ ٍسلِ . ؿىٌذ ٍ ؿىل هی گیشد 

 .ٍلی اگش هادُ ای چىؾ خَاس ًثاؿذ تش اثش ضشتِ هی ؿىٌذ هثل ًافلضّا . فلضّا چىؾ خَاس ّؼتٌذ 

چىؾ خَاس تَدى فلضّا ایي اهىاى سا هی دّذ تا آى ّا سا تِ ؿىل ّای هختلف دس آٍسین  : ًىتِ

چىؾ خَاس تَدى فلضّا سا تا تَجِ تِ ػاختاس اتوی ؿاى تَضیح دّیذ . 13

 تا ضشتِ صدى تش سٍی فلضّا ، اتن ّای ػاصًذُ ی آى ّا اص ّن جذا ًوی ؿًَذ 

 .دس ًتیجِ ؿىل ظاّشی فلض تغییش هی وٌذ . تلىِ سٍی ّن ػُش هی خَسًذ 

تِ طَسی وِ اگش همذاسی طال تِ اًذاصُ ی ًخَد داؿتِ تاؿین ، هی . هیضاى چىؾ خَاسی طال تؼیاس صیاد اػت  : ًىتِ

 . هتش هشتغ دس آٍسین 2تَاًین آى سا تِ صفحِ ی تؼیاس ًاصوی تا هؼاحت 

تِ چِ هَادی سػاًا ٍ تِ چِ هَادی ػایك یا ًاسػاًا هی گَیٌذ ؟ تِ هَادی وِ جشیاى تشق ٍ گشها سا اص خَد ػثَس . 14

ٍ تِ هَادی وِ جشیاى تشق ٍ گشها سا اص خَد ... دٌّذ سػاًای الىتشیؼیتِ ٍ گشها هی گَیٌذ هثل آلَهیٌیَم ، طال ، هغ ٍ 

 ...ػثَس ًذٌّذ ًاسػاًا یا ػایك الىتشیؼیتِ ٍ گشها هی گَیٌذ هثل ؿیـِ ، پالػتیه ، چَب ٍ 

اػتحىام یا هحىوی تِ چِ هؼٌاػت ؟ تِ همذاس ًیشٍیی وِ تشای گؼؼتِ یا تشیذُ ؿذى یه جؼن دس اثش وـیذى . 15

 . الصم اػت ، هیضاى اػتحىام آى هادُ هی گَیٌذ 
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دس ًتیجِ تشای ػاختي ٍػایلی وِ تایذ اػتحىام صیادی داؿتِ. هؼوَالً اػتحىام فلضّا تیـتش اص ػایش هَاد اػت  : ًىتِ

 .تاؿٌذ هثل تذًِ خَدسٍّا ، اػىلت ّای ػاختواى ، پل ّا دس ٍ پٌجشُ اص فلضّا اػتفادُ هی ؿَد 

 .دس ػاختي تایش ّای خَدسٍ اص سؿتِ ّای فَالدی جْت اػتحىام تیـتش آى اػتفادُ هی ؿَد  : ًىتِ

تَجِ تِ ٍیظگی چگالی تیـتش دس ػاخت چِ ٍػایلی هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد ؟ ٍػایلی وِ خَاٌّذ هحىن ٍلی . 16

 . ػثه تاؿذ 

تشای تؼییي چگالی هَاد گًَاگَى اتتذا حجن ّای ثاتتی اص هَاد سا تْیِ هی وٌین ٍ ػپغ تا اػتفادُ اص تشاصٍ جشم : ًىتِ 

 .ّش وذام جشم تیـتشی داؿتِ تاؿٌذ ، چگالی آى ّا ًیض تیـتش اػت . آى ّا سا اًذاصُ هی گیشین 

تِ ػٌَاى ًوًَِ. الثتِ چگالی فلضات ًیش تا ّن هتفاٍت اػت . چگالی فلضات هؼوَالً تیـتش اص ػایش هَاد  اػت : ًىتِ 

. چگالی طال خیلی تیـتش اص فَالد ٍ فَالد ّن تیـتش اص آلَهیٌیَم اػت 

 اص آلَهیٌیَم تشای ػاخت چِ گًَِ ٍػایلی اػتفادُ هی ؿَد ؟ فلض آلَهیٌیَم تِ ػٌَاى یه فلض ػثه ؿْشت داسد.17

 هثال دس صٌایغ َّاپیوا ػاصی دس ػاخت تذًِ َّاپیوا. تشای ػاختي اجؼام هحىن ٍلی ػثه تِ واس هی سٍد 

آّي تِ آػاًی دس .  ٍیظگی هماٍهت دس تشاتش صًگ صدى سا دس هَسد ػِ فلض آّي ، آلَهیٌیَم ٍ طال همایؼِ وٌیذ .18

دس حالی وِ فلض آلَهیٌیَم دس تشاتش خَسدگی ٍ سطَتت هماٍم . هجاٍست َّا ٍ سطَتت صًگ هی صًذ ٍ خَسدُ هی ؿًَذ 

ّوچٌیي طال فلضی اػت وِ ّیچ گاُ صًگ ًوی صًذ ٍ تِ ّویي دلیل تشای هذت ّای طَالًی دسخـاى تالی . اػت 

 .هی هاًذ 

ایي ٍیظگی ؿیـِ ػثة ؿذ.  هْوتشیي ٍیظگی ؿیـِ چیؼت ؟ ؿیـِ ؿفاف اػت ٍ ًَس سا اص خَد ػثَس هی دّذ .19

 اػت وِ ایي هادُ واستشدّای گؼتشدُ ای پیذا وٌذ 

 دس ػاخت ٍػایل ػالٍُ تش ٍیظگی ّای فیضیىی ، چِ ػَاهل دیگشی تاثیش گزاسًذ ؟ دس ػاخت ٍػایل لیوت.20

  .فشاٍاًی آى ّا ًیض دس اًتخاب آى ّا تؼیاس اّویت داسد 

  دلیل اػتفادُ گؼتشدُ آّي دس صٌایغ چیؼت ؟ اسصاى تَدى آى ًؼثت تِ ػایش فلضات.21

چٌذ ػاصُ تِ تشویة ؿذى دٍ یا چٌذ هادُ هختلف . هٌظَس اص چٌذ ػاصُ چیؼت ؟ هثالی اص واستشد ایي هَاد تٌَیؼیذ . 22

تِ طَس هثال . گفتِ هی ؿَد وِ دس اثش تشویة ؿذًـاى چٌذػاصُ ایجاد ؿذُ خاصیت ّای هَاد لثلی سا ًیض داسا هی تاؿذ 

تاػث هی ؿَد خَدسٍ ػثه ؿَد . اػتفادُ اص چٌذ ػاصُ ّا تِ جای فلضات دس ػاخت تذًِ خَدسٍّا  هضایای تؼیاسی داسد 

 تٌاتشایي هصشف ػَخت اى ووه هی ؿَد ، هحىن تش هی ؿَد ٍ دس ًتیجِ ضشیة اهٌیت افضایؾ هی یاتذ 

ٍ

. 
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فایثشگالع ًخؼتیي چٌذػاصُ ؿٌاختِ ؿذُ اػت وِ ػال ّا ػت اص اى تشای ػاختي تذًِ خَدسٍّا ٍ لایك ّای : ًىتِ 

 .اص آى اػتفادُ هی وٌٌذ ... تٌذسٍ ، والُ ّای ایوٌی ، هیض ٍ صٌذلی ٍ 

تِ ػٌَاى هثال تا افضٍدى آّه . اًؼاى ّا اص وزؿتِ تِ فىش تغییش دس هَاد تِ هٌظَس تْثَد ویفیت آى ّا تَدُ اًذ : ًىتِ 

 .تِ گِل ػثة افضایؾ اػتحىام آى ؿذُ اًذ 

ًافلضی ػیاُ سًگ ٍ ًشم اػت وِ تا وـیذًؾ سٍی  (رغال) هغض هذاد اص چِ هادُ ای ػاختِ ؿذُ اػت ؟ چشا ؟ وشتي .23
دس ًتیجِ اص آى تشای ػاخت تَلیذ هغض هذاد اػتفادُ هی ؿَد . واغز یا ػٌگ تِ آػاًی الیِ ای اص آى جذا هی ؿَد 

 چگًَِ هـىل ًشهی صیاد وشتي تشای ػاخت هذاد تشطشف ؿذ ؟ افضٍدى همذاسی خان سع تِ وشتي ػثة تیـتش .24
تِ طَسی وِ ّشچِ همذاس خان سع تیـتش تاؿذ ، ػختی هغض هذاد تیـتش اػت . ؿذى ػختی آى هی ؿَد 

تِ هَادی وِ اص هخلَط وشدى دٍ یاچٌذ فلض تا ّن ٍ یا فلض تا ًافلض تِ دػت هی آیٌذ ، آلیاط .  آلیاط سا تؼشیف وٌیذ . 25
گفتِ هی ؿَد 

وشتي  ًافلضی اػت وِ تشای تْیِ آلیاط اص آى اػتفادُ هی ؿَد : ًىتِ 

دس اثش ایي .  آلیاط ّا هؼوَالً چگًَِ تْیِ هی ؿًَذ ؟ تشای ایي هٌظَس فلضّا سا رٍب وشدُ ٍ تا ّن هخلَط هی وٌٌذ .26
  ػول اتن ّای ػاصًذُ ی آلیاط التِ الی یىذیگش پخؾ هی ؿًَذ 

 آلیاط فَالد چگًَِ تْیِ هی ؿَد ؟ ّشگاُ همذاس ووی اص فلضّای هختلف یا وشتي سا تِ فلض آّي اضافِ وٌین ، اًَاع .27
  فَالد تا ٍیظگی ّای هتفاٍت تِ دػت هی آیذ 

 اجضای ػاصًذُ ، خَاف ٍ واستشد تشخی اص آلیاطّا سا تٌَیؼیذ .28

هَاد َّؿوٌذ تِ چِ هَادی گفتِ هی ؿَد ؟ هَادی وِ دس ؿشایط هختلف تتَاًٌذ ؿىل خَد سا حفظ وٌٌذ . 29

تشای ًوًَِ ػیٌه ّایی ػاختِ ؿذُ اًذ وِ اگش تِ ایي ػیٌه ّا ًیشٍ یا .  هثالی اص واستشد هَاد َّؿوٌذ تٌَیؼیذ .30

فـاسی ٍاسد ؿَد ، لاب آى ّا هچالِ ؿذُ ٍ تغییش ؿىل هی دّذ ؛ اها تؼذ اص حزف ًیشٍ یا فـاس دٍتاسُ تذٍى ّیچ ووىی 

 ـ تؼت ّای فلضی استَدًؼی . تِ ؿىل اٍلیِ خَد تشهیگشدًذ 
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