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درخت دانش 4

82

علم شيمي
علم شناسايي مواد ،خواص و كاربرد آنها

خالص
موادي كه تمام مولكولهاي آن،
يكسان و شبيه به هم هستند.

عنصر
تمام مولكولهاي آن ،فقط از يك
نوع اتم درست شدهاند.
آهن  /مس  /آلومينيم  /طال  /نقره

تركيب
تمام مولكولهاي آن ،از تركيب
دو يا چند نوع اتم درست شدهاند.
آب  /نمك  /شكر  /گچ  /آهك

ناخالص
موادي كه مولكولهاي آن متفاوت و از
چند نوع مولكول و اتم مختلف است.
مخلوط
موادي كه از مولكولها و اتمهاي
مختلف ،درست شده است ،بدون آن كه با
هم تركيب شوند.
هوا  /خاك  /چوب  /پارچه  /شيشه

خواص مواد
خاصههاي فيزيكي و شيميايي
مواد كه ما را قادر به تشخيص آنها از
يكديگر و استفادة بهتر ميسازد.

 )1جال :ظاهر براق و زيبا
 )2شفاف :عبور نور ،از خود
 )3چگالي :نسبت جرم ،به حجم مواد
 )4رسانايي :انتقال برق و گرما از خود
 )5ضد آب :عدم نفوذ آب ،به درون آنها
 )6سختي :مقاومت مواد ،در برابر خراشيدگي
 )7چكشخواري :مقاومت مواد ،در برابر ضربه
 )8خاصيت مغناطيسي :جذب آهن و آلياژهاي آن
 )9شكلپذيري :ساختن وسايل ،به شكل دلخواه خود
 )11آزمايش شعله :ايجاد رنگ مخصوص به خود ،هنگام سوختن
 )11انعطاف پذيري :مقاومت ،در برابر فشار و برگشت ،به شكل اوليه
 )12استحكام :ميزان مقاومت ،در مقابل كشيده شدن ،تا مرز گسستن يا بريدن
 )13قيمت ،فراواني ،بيخطر و سمي نبودن ،بدون آلودگي ،برگشتپذير به محيط و .......
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کار در کالس 4
 )1كدام ماده ،ميتواند آلياژ باشد؟

 )2كداميك از مواد زير ،آلياژ نيست؟
انگشتر طال

قاشق و چنگال

سيمهاي برق

تيرآهن ساختماني

 )3اين خواص ،مربوط به كدام ماده است؟

فلز ،جامد ،براق ،رساناي برق و گرما ،چكشخوار ،شكلپذير و سرخرنگ
مس

نقره

آهن

آلومينيم

 )4شكل روبرو ،ميتواند مربوط به كدام مادة زير باشد؟

الماس

مس

كربن

ضربه

آلومينيم

 )5براي تهية آلياژ چدن ،از چه موادي ،استفاده ميشود؟
آهن و مس

طال و روي

نقره و جيوه

آهن و كربن

 )6ارزاني و فراواني ،از ويژگيهاي كداميك از فلزات زير است؟
طال

آهن

مس

آلومينيم

 )7كدامفلز ،در برابر خوردگي ،مقاوم است و با اكسيژن ،تركيب نميشود؟
طال

مس

آلومينيم

جيوه

 )8در ساختمانسازي ،براي افزايش استحكام گِل ،از چه مادهاي استفاده ميشود؟
گچ

آهك

ماسه

سيمان

 )9كدامدسته از مواد زير ،مقاوم بوده و در برابر ضربه ،خُرد نميشوند؟ (چكشخوارند)
چوب و شيشه

نمك و قند

روي و نقره

گوگرد و فسفر

 )11مواد انعطافپذيري كه با دريافت نيرو ،تغيير شكل ميدهند ،ولي نميشكنند و با
حذف نيرو ،به حالت اولية خود برميگردند ،چه نام دارند؟ مواد .......
هوشمند

طبيعي

شيميايي

فيزيكي
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 )11احمد ،يك مدار الكتريكي ساخته است .او براي
كامل كردن مدار (الف) و روشن كردن المپ ،از كداميك از

الف

وسايل زير ،ميتواند استفاده كند؟ خطكش .......
چوبي

فلزي

پارچهاي

پالستيكي

 )12كمي طال به اندازة يك نخود را ميتوان با چكشكاري ،به صفحة بسيار نازكي با
مساحت 2متر مربع درآورد .اين مطلب ،اشاره به كدام ويژگي طال دارد؟
رسانايي

انعطافپذيري

درخشندگي

چكشخواري

 )13تهيه آلياژها ،با چه هدفي انجام ميشود؟
ارزان بودن
قابليت بازيافت

ايجاد خواص بهتر
افزايش جال و زيبايي

 )14كداميك از موارد زير ،از ويژگيهاي فلزات نيست؟
شكننده بودن
رساناي الكتريسيته

سطح براق
چگالي بيشتر از يك

 )15كدام گروه از مواد زير ،همگي رسانا و چكشخوار هستند؟
كربن  /طال  /نقره  /مس
آهن  /طال  /نقره  /جيوه

گوگرد  /طال  /الماس  /نمك
آهن  /طال  /آلومينيم  /مس

 )16براي تهية آلياژ فوالد زنگنزن ،از چه موادي استفاده ميشود؟
آهن ،مس و نقره
آلومينيم ،مس و نقره

آهن ،كروم و نيكل
آلومينيم ،كروم و نيكل

 )17در ساخت كداميك از وسايل زير ،از مواد هوشمند ،استفاده شده است؟
كابل برق و لولة آب
ابزار نجاري و آهنگري

وسايل بنايي و مصالح ساختماني
سيم دندانپزشكي و برخي عينكها

 )18جملة صحيح را با (ص) و جملة غلط را با (غ) مشخص كنيد.
الف) ( ) چگالي همه فلزات ،با هم برابر است.
ب) ( ) افزودن مقداري گرافيت به مغز مداد ،باعث افزايش سختي آن ميشود.
ج) ( ) براي بهدست آوردن مواد از طبيعت ،انجام تغييرات فيزيكي كافي است.
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 )1-1از مخلوط كردن يك فلز با دو يا چند عنصر ديگر ،حاصل ميشود
افقي
 )1-2فراوانترين گاز موجود ،در هوا
 )1-3از خواص شيشه كه موجب كاربري فراوان آن ،در صنايع شده است
 )2-1مقدار نيرويي كه الزم است تا يك ماده ،در اثر كشيده شدن ،گسسته يا بريده شود
 )2-2خاصههاي فلزات را ميتوان با افزودن يك يا چند مادة  ..........تغيير داد
 )3-1از خاصههاي فيزيكي عناصر كه در برابر ضربه و فشار از خود نشان ميدهند
 )3-2مادهاي كه گرما و جريان الكتريسيته را از خود عبور ميدهد

عمودي

 )1-1سختترين مادة جهان كه براي بريدن ساير مواد از آن استفاده ميشود (رمز جدول)
 )1-2بسياري از مواد اولية مورد نياز خود را از  ..........تامين ميكنيم
 )2يكي از مناطق تشكيل درياچة مصنوعي ،دهانة  .............است
 )3بيشترين مقدار نمك خوراكي خود را از  ...............تهيه ميكنيم
 )4سوخت فسيلي مايعي كه سهم مهمي ،در تامين انرژي و مواد اولية مورد نياز ما دارد
 )5گوگرد مورد نياز خود را ميتوانيم از دهانة اين نوع آتشفشان ،تهيه كنيم
 )6فوالد زنگ نزن ،مخلوطي از آهن ،نيكل و  .......است
 )7اكسيژن مورد نياز خود ،براي تنفس را از  .......كسب ميكنيم
 )8-1از عناصر سازندة فوالد زنگ نزن
 )8-2از عوامل تاثيرگذار بر استفاده از عناصر ،فراواني و  .......آنهاست
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حکایت آموزشی 4
درس امروز آزمايشگاه ،مطالعه و بررسي خواص شيميايي مواد و عناصري بود كه با آن
سر و كار داشتند.
هر كدام از دانشآموزان ،پس از مطالعة خواص مواد و عناصر ،آنها را با تجربيات خود
مقايسه ميكرد و تفاوتهاي آنها را در جمع دانشآموزان كالس مطرح ميكرد تا دليل اين
اختالفات را بيابد:
 نوح :طال ،جزء رساناترين فلزها ميباشد)1( .
 ابراهيم :آلومينيم نيز مانند ساير فلزات با اكسيژن تركيب شده و اكسيد ميشود)2( .
 موسي :طال ،فلزي نرم و انعطافپذير است)3( .
 عيسي :آهن ،فلزي نرم است كه در برابر فشار و ضربه ،تغيير شكل ميدهد)4( .
 شعيب :هواپيماها بايد بتوانند در برابر فشار و ضربه مقاوم باشند .در ضمن ،بهقدر كافي
نيز سبك باشند ،تا بتوانند پرواز كنند)5( .
 يعقوب :سختي يك ماده ،يعني چه؟ ()6
 يونس :درجة سختي يك ماده را چگونه تعيين ميكنند؟ ()7
 يوسف :شيشهبرها بهراحتي ،جامهاي شيشهاي را به قطعات دلخواه برش ميزنند)8( .
 يحيي :دستة برخي ظروف آشپزخانه را از چوب يا پالستيك ميسازند)9( .
 ادريس :عايقها موجب ايجاد محيطهاي دوگانه ميشوند)11( .

اين داستان ادامه دارد .......
حضرت زهرا (س):

فَجَعلَ اهللُ االیمانَ تَطهیراً لَکم مِنَ الشِّرکِ وَ الصَّالة تَنزیهاً لَکم عَن الکِبرِ

خداي تعالي ،ایمان را براي پاکیزگي از شرک قرار داد و نماز را براي دوري از تکبر و
خودخواهي.

احتجاج طبرسي ،ج ،3ص852

 )1كداميك دليل عدم استفاده از طال ،براي ساخت سيمهاي برق نيست؟
كمياب بودن
قابل سرقت بودن

گران بودن
هدر دادن انرژي برق

 )2چرا در و پنجرههاي آلومينيمي را رنگ نميزنند؟ زيرا آلومينيم .......
زنگ نميزند
زيبايي خاص خود را دارد

رنگ را به خود ،جذب نميكند
بعد از زنگ زدن ،تَرَك نميخورد
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 )3چرا زيورآالت ساخته شده از طال ،بهقدر كافي سخت و مقاوم هستند؟ زيرا .......
زيورآالت را از طالي خالص ميسازند
زيورآالت از آلياژ طال ،ساخته ميشوند
طال ،در سنگ معدن خود ،سخت و خالص است
زيورآالت ،مخلوطي از آهن و برخي عناصر مانند :مس و نقره هستند
 )4با اين ويژگيها ،چرا از آهن ،در ساختمانسازي استفاده ميشود؟ زيرا .......
آهن ،مادة خالص است
آهن را با كربن ،مخلوط كردهاند
مادهاي سختتر از آهن ،در جهان وجود ندارد
فشار زيادي به آن وارد نميشود تا خم و شكسته شود
 )5مناسبترين فلز(محكم و سبك) ،براي ساخت بدنة هواپيما كدام است؟
مس

طال

آهن

آلومينيم

 )6سختترين مادة جهان ،كدام است؟
الماس

سيليسم

اورانيم

پلوتونيم

 )7چگونه ميتوان از ميان موادي كه در اختيار داريم ،سختترين آنها را پيدا كنيم؟
با اندازهگيري چگالي آنها
با استفاده از ضربات چكش

با كشيدن آنها بر روي يكديگر
با گرم كردن آن ماده ،در كورة ذوب فلزات

 )8مناسبترين ماده ،براي بُرِش جامهاي شيشهاي ،كدام است؟
جيوه

الماس

آلومينيم

سرب

 )9عليرغم آنكه چوب و پالستيك ،هر دو آتش ميگيرند ،چرا در ساخت
ظرفهاي آشپزخانه ،از آنها استفاده ميشود؟
موجب پخت سريع غذا ميشوند
باعث زيبايي ظروف آشپزخانه ميشوند
سبب كاهش چگالي ظروف آشپزخانه ميشوند
چون عايق هستند ،از سوختگي دست افراد ،جلوگيري ميكنند
 )11از عايقها براي جلوگيري از سرايت كدام پديدههاي طبيعي ،استفاده ميشود؟
رطوبت

حرارت

صوت

هر سه مورد
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کار در خانه 4

 )1هر كدام از مواد مصنوعي زير ،از چه موادي ساخته ميشوند؟
1

كاغذ

ماسه

2

شيشه

نفت خام

3

سيمان

سنگ آهك

4

پالستيك

سنگ معدن

5

مس و آهن

چوب ،رنگ ،گچ و نشاسته

 )2كدامدسته از مواد ،داراي استحكام بيشتري هستند؟
(فلزها  /نافلزها  /شبه فلزها)
 )3كداميك ويژگي مناسبي براي لباس آتشنشانان نيست؟
(براق بودن  /عايق بودن  /كدر بودن)
 )4الماس ،گرافيت و زغال ،هر سه از اتم  .......ساخته شدهاند.
(كربن  /هيدروژن  /اكسيژن)
 )5كدام ويژگي مواد اوليه ،براي ساخت وسايل مورد نياز ،اهميت كمتري دارد؟
(قيمت  /رنگ  /فراواني)
 )6نافلز ،شفاف ،سنگينتر از آب ،جامد و فاقد نقطة ذوب معين ،من چيستم؟ .......
(جيوه  /شيشه  /پالستيك)
 )7طالهايي كه براي ساخت زيورآالت استفاده ميشوند ،آلياژي از طال و  .........هستند.
(مس و نقره  /بُرُم و كربن  /روي و سرب)
 )8شمارة هر كدام از واژههاي سمت راست را در جاي خالي مربوط به آنها بنويسيد.
 1سختي

عبور نور از خود

 2رسانايي

انتقال برق و گرما

 3شفافيت

مقاومت ،در برابر ضربه

 4استحكام

ايجاد قطعات ،به دلخواه خود

 5شكلپذيري

ايجاد خميدگي و كشيدگي ،در ماده

 6چكشخواري

ايجاد بريدگي و خراش ،در مواد ديگر

 7انعطافپذيري

مقدار نيرويي كه موجب گسستگي و بريدگي ميشود
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ارزشیایب پایاین 4

 )1براي ساخت هر كدام از وسايل زير ،از چه مادهاي استفاده ميشود؟ چرا؟
وسيلة مورد نظر
1

سيم برق

2

كشتيسازي

3

تاير خوروها

4

تيغة مدادتراش

5

كليد و پريز برق

6

جليقة ضد گلوله

7

چراغ عقب خودرو

8

بدنه و درب يخچال

9

ظرفهاي آشپزخانه

11

پوشش پنجرة اتاقها

11

قوطي كمپوت و كنسرو

12

نوار برفپاككن خودرو

مادة مورد استفاده

علت انتخاب اين ماده

 )2كدام شكل ،نشانگر قرار گرفتن مولكولها ،در آلياژ مقاوم ،به ضربه ميباشد؟
ضربه

ضربه

 )3چهار مادة (اكسيژن ،آلومينيم ،آب و شيشه) را با حجم مساوي ،در اختيار داريم.
به سوالهاي زير پاسخ كوتاه دهيد.
الف) گاز تنفسي:
ج) شفافيت و عبور نور:
هـ) شكستني و خُردشونده:
ز) افزايش حجم ،هنگام انجماد:

ب) چكشخواري:
د) رساناي الكتريكي:
و) افزايش حجم بيشتر ،در گرما:
ح) وجود در طبيعت ،به سه حالت:

 )4هنگام نظافت آزمايشگاه ،تكهاي از يك ماده ،روي زمين افتاد و شكست .اين ماده،
فلز است يا نافلز؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.

