: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

فصل 4

ھدف ﮐﻠﯽ اﯾن ﻓﺻل آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣواد و اﺳﺗﻔﺎده ی ﻣﻧﺎﺳب از ھر ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ آن

در ﺧﺎﻧﮫ ی ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣوادی وﺟود دارد؟

روزانه با مواد زیادی مانند
وسایل آهنی ،چوبی ،پالستیکی،
فلزی و پارچههای نخی،
ابریشمی و ...سروکار داریم.
چهره زندگی ما به نوع
درواقع
ٔ
موادی که استفاده میکنیم،
بستگی دارد؛ برای نمونه
اختراع آلیاژ فوالد سبب
گسترش صنعت خودروسازی
و ساختمانسازی شد .در این
فصل با ویژگیهای برخی
مواد و تأثیر آنها در ساخت
وسایل زندگی آشنا میشوید.

موا ّد پیرامون ما
ﭼﮭره ی ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد؟

اﺧﺗراع ﻓوﻟﺎد ﺑﺎﻋث ﮔﺳﺗرش ﭼﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷد؟

ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟

طبیعت منبع مواد است

در علوم ششم آموختید ،برخی از موادی که در زندگی از آنها استفاده می کنیم در طبیعت
یافت می  شوند و برخی از آنها را می  توان مستقیماً از زمین،آب و هوا جدا کرد و به کار برد.
شکل  1نمونه هایی از این مواد را نشان می  دهد.

آﯾﺎ ھﻣﮫ ی ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﻣﯾﺗوان از طﺑﯾﻌت ﺑدﺳت
آورد؟ﺧﯾر ﭼون ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواد ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﺧﺎﻟص در
طﺑﯾﻌت وﺟود دارﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾﺳت
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ﮔوﮔرد در طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ وﺟود دارد و در ﮐﺟﺎ؟

طﻼ در ﺑﮫ ﺻورت و در ﮐﺟﺎھﺎ وﺟود دارد؟

ب) طال به صورت تکه ها یا رگه های فلزی درخشان در البه الی برخی از خاک ها
و سنگ ها یافت می شود.

دهانه
الف) گوگرد به صورت بلورهای زرد و کدر در ٔ
آتشفشان های خاموش و نیمه فعال وجود دارد.

اﻟﻣﺎس را ﮐﺟﺎ

ﻧﻣﮏ ﺧوراﮐﯽ را از ﮐﺟﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

ﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت؟
پ) الماس را می توان به صورت بلورهای زیبا و درخشان در
کنار سنگ های آتشفشانی جست وجو کرد.

ت) نمک خوراکی را می توان از آب دریا تهیه کرد.

ﻋﺑﺎرﺗﻧد از طﻼ  ،ﮔوﮔرد  ،اﻟﻣﺎس ،اﮐﺳﯾژن  ،ﻧﯾﺗروژن،ﻧﻣﮏ ﺧوراﮐﯽ

شکل  1ــ نمونه هایی از موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست می آیند.

ﻣواد ﺧﺎﻟﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺳﯾژن ،ﻧﯾﺗروژن و
ﮔﺎز ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد در ﮐﺟﺎ وﺟود دارﻧد؟

بیشتر بدانید

اکسیژن ،نیتروژن و کربن دی اکسید
به صورت گازهای بی رنگ در هوا
یافت می شوند.

ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺎ ﮐﮫ در طﺑﯾﻌت وﺟود ﻧدارﻧد را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

بیشتر مواد مورد استفاده در زندگی ما ،در طبیعت یافت نمی  شوند؛ بلکه باید آنها را با
انجام   دادن تغییرهای فیزیکی و شیمیایی در مواد طبیعی به دست آورد؛ برای نمونه :فلزهای
آهن ،آلومینیم و مس را از سنگ معدن آنها ،شیشه را از ماسه  ،سیمان را از سنگ آهک و
پالستیک را از نفت خام می  سازند.

وسیله ها و اجسام مختلف از چه موادی ساخته شده اند؟

ﺧﯾر

همه آنها یکسان است؟ آیا
با دقت به وسیله ها و اجسام اطراف خود نگاه کنید .آیا جنس ٔ
برای ساختنآنها از مواد یکسانی استفاده شده است؟ ﺧﯾر ﻣواد ﮔوﻧﺎﮔون
با کمی  بررسی پی می  برید که وسیلههای مختلف از مواد گوناگونی ساخته شده اند .برخی از آنها
فقط از یک نوع ماده و برخی دیگر از چند نوع ماده تشکیل شده اند؛ برای مثال سیم مسی فقط
از مس ،عصای چوبی فقط از چوب و کاغذ از گچ ،چوب و نشاسته و  ...ساخته شده است.
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ﺻوﺗﯽ و ﺗﺻوﯾری:ﺗﻠوﯾزﯾون  ،رادﯾو
ارﺗﺑﺎطﯽ  :ﺗﻠﻔن ﺛﺎﺑت و ھﻣراه  ،راﯾﺎﻧﮫ
ﭘﺧت و ﭘز :اﺟﺎق ﮔﺎز  ،ﻣﺎﯾﮑرو ﻓر
ﺣﻣل و ﻧﻘل  :اﺗوﻣﺑﯾل  ،دوﭼرﺧﮫ

ف ّعالیت

ﻧوﺷت اﻓزار :ﻣداد  ،ﺧودﮐﺎر  ،ﻣﺎژﯾﮏ

فهرستی از لوازم و وسایل اطراف خود (حداقل ده مورد) را تهیه ،و به دلخواه دسته بندی کنید .مالک دسته بندی خودتان را
مشخص کنید.
دانش آموزی فهرستی از وسایل مختلف را تهیه کرده و آنها را بر اساس نوع مواد به کاربرده شده در ساختمان آنها به صورت زیر
طبقه بندی کرده است (نمودار.)1
موارد مورد استفاده در ساخت وسایل و اجسام

فلزی

شیشه ای

چوبی

چرمی

پالستیکی

پارچه ای

سنگی

نمودار  1ــ طبقه بندی مواد بر اساس جنس آنها

شما نیز فهرستی را که تهیه کرده اید به این صورت طبقهبندی کنید .آیا در فهرست شما
وسایلی هست که در هیچ یک از این دسته ها جای نگیرند؟
ﺑﻠﮫ ﻣواد ﺧوراﮐﯽ  ،داروﯾﯽ  ،ﺑﮭداﺷﺗﯽ در اﯾﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﻧدارﻧد

مواد ویژگی های معینی دارند

.ﻣواد اطراف ﺧود را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد؟ ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ در اﯾن ﻣورد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

هر ماده دارای ویژگی های مشخص و معینی است؛ برای نمونه ،مس فلزی جامد است؛
سطح براق دارد و رسانای جریان برق و رسانای گرما ،چکش خوار و سخت است .برای
بیان ویژگی های مواد از عبارت ها و واژه هایی مانند سخت یا نرم ،چکش خوار یا شکننده،
انعطاف پذیر یا انعطاف ناپذیر  ،جاذب آب یا ضد آب ،شفاف یا کدر ،دارای خاصیت آهن ربایی یا
بدون خاصیت آهن ربایی و     ...استفاده می  شود .ﻣﻧظور ﭼﯾﺳت؟ ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد
ماده دیگر سخت تر است ،منظور این است که می  توان به کمک
ﺳوال وقتی می گویند یک ماده از ٔ
ماده دیگر خراش ایجاد کرد یا آن را برید؛ برای نمونه با استفاده از الماس
ماده سخت روی ٔ
ٔ
می  توان شیشه را برید؛ با ناخن روی صابون و چوب پنبه خراش ایجاد کرد .در نتیجه ناخن
از صابون و چوب پنبه سخت تر است .یکی دیگر از ویژگی های مواد ،انعطاف پذیری است.

ﺑرﺧﯽ از ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎده را ﺑﯾﺎن ﮐﯽ ﮐﻧﯾم ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد
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شکل ٢ــ کدام یک سخت تر است؟ شیشه
یا الماس

اﻟﻣﺎس

ﮐﺎرﺑرد ﭼﻧد ﻓﻠز

اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد .ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد

انعطاف پذیری یک ماده نشان می  دهد که آن ماده چقدر می  تواند در اثر وارد کردن نیرو،
خم یا کشیده شود و پس از حذف نیرو ،دوباره به حالت اول برگردد؛ برای نمونه اگر یک کش
الستیکی را بکشید ،طول آن افزایش می  یابد .حال اگر آن را رها کنید( ،نیروی وارد شده را
حذف کنید) دوباره به حالت اول خود بر می  گردد .در این حالت می  گوییم ،کش انعطاف پذیر
است.
ﮐﺎرﺑرد ﯾﮏ ﻣﺎده در زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی از ﻣﺎده ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد؟ ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد
کاربردهای یک ماده به ویژگیهای آن بستگی دارد؛ برای نمونه ،چکش خوار بودن فلزها این
امکان را به ما می  دهد تا آنها را به شکل های دلخواه در آوریم (شکل .)3

دﺳﺗﺑﻧد طﻼ

دﺳﺗﺑﻧد ﻣس

فكر كنید

میله چوبی ،بشقاب سرامیکی ،خط کش
1ــ خواص مورد انتظار برای لیوان شیشه ایٔ ،
پالستیکی و قوطی آلومینیمی  را پیش بینی و جدول زیر را کامل کنید.
نام جسم
زﻧﺟﯾره ی ﻣﺳﯽ

وسیله فلزی
الف) چند
ٔ

خاصیت

شکننده ــ چکش خوار رسانا  ــ نارسانای الکتریکی

لیوان شیشه ای

ﺷﮑﻧﻧده

خط کش پالستیکی

ﺷﮑﻧﻧده

قوطی آلومینیمی

چکش خوار

مداد چوبی

ﺷﮑﻧﻧده

بشقاب سرامیکی

ﺷﮑﻧﻧده

تایر اتومبیل

اﯾﺟﺎد ﻧﻘش

ﻧﺎ رﺳﺎﻧﺎ

ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ

رسانا

انعطاف پذیرــ انعطاف ناپذیر
اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾر
ﺗﺎ ﺣدودی اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر

انعطاف ناپذیر

ﻣﻐز ﻣداد رﺳﺎﻧﺎ

شفاف ــ کدر
ﺷﻔﺎف
اﮔر ﺧﺎﻟص ﺑﺎﺷد ﺷﻔﺎف

کدر

اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾر

ﮐدر

ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ

اﻧﻌطﺎف ﻧﺎﭘذﯾر

ﮐدر

ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ

اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر

ﮐدر

ﺑدﻧﮫ ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ

روی ﺑرﻧﺞ

ب) چکش کاری روی فلزها از صنایعی است که
از دیرباز در ایران رونق داشته است.

2ــ با بررسی شکل زیر ،چکش خوار بودن فلز ها را با توجه به ساختار اتمی  آنها توضیح
دهید.
ﺳر ﻣﯽ ﺧورﻧد
وﻗﺗﯽ ﺑر ﻓﻠزات ﺿرﺑﮫ وارد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﺗم ھﺎ روی ﯾﮑدﯾﮕر ُ
و اﺗم ھﺎ ﺑﮫ اﺗم ھﺎی ﺟدﯾد ﻣﺟﺎور ﺧود ﻧﯾرو وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

شکل 3

ﺿﺮﺑﻪ

ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ُﺳﺮ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺭﻧﺪ
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ﺿﺮﺑﻪ

ﻧﮑﺗﮫ

اکنون با آزمایش ها و ّفعالیت های زیر با برخی از ویژگی های دیگر مواد آشنا می  شوید.

ﯾﮑﯽ از ﺧواص ﻣﮭم
ﻣواد رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ آن
 .ھﺎﺳت

ھدف از اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺳﺎﺧﺗن ﻣدار اﻟﮑﺗرﮐﯽ ﺳﺎده اﺳت ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از آن ﺑﺎز ﯾﺎ ﻗطﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد

آزمایش کنید1

و ﺑﺎ اﺟﺳﺎم ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺳﻣت ﻗطﻊ ﺷده را ﺑﮫ ھم ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾم ﺗﺎ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ آن ﻣﻌﻠوم ﺷود

وسایل و مواد :باتری ،المپ  1/5ولتی ،چند تکه سیم ،لیوان ،سکه ،خط کش پالستیکی ،چوبی و فلزی ،قوطی یا پوشبرگ
پارچه نخی و بشقاب سرامیکی
(فویل) آلومینیمی ،
ٔ
روش آزمایش
١ــ یک مدار الکتریکی ساده بسازید.
نتیجه مشاهدات خود را یادداشت کنید.
٢ــ رسانایی الکتریکی مواد ذکر شده را بررسی ،و ٔ

ھدف از اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف اﺳت.در اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻐﯾر ھﺎ ﮐﻧﺗرل ﺷوﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم وﯾژﮔﯽ ھﺎ
ﻣﺎﻧﻧد طول و ﺿﺧﺎﻣت ﻧﺦ ھﺎ ﯾﮑﺳﺎن وﻟﯽ ﺟﻧس ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد

آزمایش کنید2

گیره فلزی و
وسایل و مواد :چند رشته سیم نازک فلزی ،نخی و پالستیکی ،قالب ،پایه و ٔ
وزنه  100گرمی  
چند ٔ
روش آزمایش
1ــ یک رشته سیم مسی را مطابق شکل به گیره ببندید.
وزنه  100گرمی  را از آن آویزان ،و تعداد وزنه ها را کم کم اضافه کنید.
2ــ یک ٔ
رشته سیم پاره شود.
این عمل را تا آنجا ادامه دهید که ٔ
3ــ آزمایش را برای رشته سیم های دیگر تکرار کنید ( قطر رشته سیم ها باید یکسان باشد).
نتیجه مشاهدات خود را روی نمودار زیر رسم ،و نتایج را مقایسه کنید.
4ــ ٔ
ﻣﻧظور از اﺳﺗﺣﮑﺎم ﯾﮏ ﻣﺎده ﭼﯾﺳت؟

اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﺎ
جرم (گرم)

دﻗﯾق ﻧﯾﺳت ﻓﻘط
ﺟﮭت ﭼﮕوﻧﮕﯽ
رﺳم ﻧﻣودار
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد

ابریشمی

فوالدی

پالستیكی
نوع ماده

نخی

مسی

اﺳﺗﺣﮑﺎم ﮐدام ﻣﺎده از ﺑﻘﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت؟و از اﯾن وﯾژﮔﯽ در ﮐﺟﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟

همان طور که مشاهده کردید ،معموالً استحکام فلزها از مواد دیگر بیشتر است .در نتیجه
برای ساختن وسایلی که باید استحکام زیادی داشته باشند از فلز ها استفاده می  کنند؛ برای نمونه
بدنه خودروها ،اسکلت های ساختمانی ،پل ها ،در و پنجره و وسایل ورزشی را با استفاده از
ٔ
فلز می  سازند.

بیشتر بدانید
استحکام :مقدار نیرویی که الزم
است تا یک ماده در اثر کشیدن،
گسسته یا بریده شود(.میزان
مقاومتی که یک ماده در برابر
پاره شدن از خود نشان می دهد).

آیا می دانید ﭼرا

در ساختن چرخ خودرو از
رشته های فوالدی استفاده می شود.؟

زﯾرا ﻓوﻟﺎد ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺷﺷﯽ ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ دارد و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺗﺣﮑم اﺳت
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ﭼﮕﺎﻟﯽ را ﺗﻌرﯾف  :ﺟرم ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣﮑﻌب از ھر ﻣﺎده
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟزو ﺧواص ﺷدﺗﯽ ﻣﺎده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎده ﺑﮫ
ﻣﻘدار ﻣﺎده ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد

در فصل  ٢با چگالی آشنا شدید .چگالی مواد یکی دیگر از ویژگی های مهم مواد است.
فرض کنید می خواهید وسیله ای محکم ولی سبک بسازید در این صورت از کدام ماده استفاده
می کنید؟ با انجام دادن ّفعالیت زیر با چگالی مواد بیشتر آشنا می شوید.

ف ّعالیت

ماده مختلف را نشان می دهد.
شکل زیر جرم یک سانتی متر مکعب از چند ٔ
آب
 1میلی لیتر (سانتی متر مکعب)
آب تقریباً  1گرم است.

 1سانتی متر مکعب هوا
تقریباً  0 / 001گرم است.

 ١سانتی مترمکعب
از یک نوع چوب تقریباً
 0/7گرم است .ﺑﺎ ﭼﮫ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺳﻣﯽ را ﺣﺳﺎب ﮐرد

استوانه مدرج ،جرم و حجم خمیر بازی ،میخ فوالدی ،سنگ مرمر ،توپ،
الف) شما نیز با استفاده از ترازو و
ٔ
وزنه سربی را اندازهگیری ،و چگالی آنها را حساب کنید.
انگشتر طال ،ورق آلومینیمی و ٔ
همه مواد داده شده را روی نمودار زیر رسم کنید.
ب) چگالی ٔ
چگالی (گرم بر سانتی متر مکعب)

سنگ مرمر خمیر بازی توپ

شیشه

آب

چوب

طال

سرب

نام ماده

پ) آیا چگالی فلزها با هم برابر است؟   
ﺧﯾر

ت) چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است؟ ﻓﻠزات

ث) برداشت خود را از شکل رو به رو در یک سطر بنویسید.

چوب پنبه
آب

مهره برنجی
ٔ
جیوه

ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﭼﮕﺎﻟﯽ

ﺟﯾوه<ﻣﮭره ﺑرﻧﺟﯽ<آب >ﭼوب ﭘﻧﺑﮫ
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آلومینیم

فوالد

ﭼرا از ﺑﮫ ﺟﺎی ﻓوﻟﺎد آﻟوﻣﯾﻧﯾم ﺑرا ی
ﺳﺎﺧﺗن ﺑدﻧﮫ ھواﭘﯾﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟

دیدید که چگالی فلزها با هم برابر نیستند؛ برای نمونه ،چگالی طال خیلی بیشتر از فوالد و
چگالی فوالد نیز از آلومینیم بیشتر است .به همین دلیل فلز آلومینیم به یک فلز سبک شهرت
دارد و برای ساختن اجسام محکم ولی سبک به کار می  رود (شکل .)4

شکل ٤ــ فلز آلومینیم در صنعت هواپیماسازی نقش مهمی دارد.

ﭼرا در ﺳﺎﺧت ﺟﻠﯾﻘﮫ ﺿد
ﮔﻠوﻟﮫ از ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟
آیا می دانید
در ساختن جلیقه های ضدگلوله از
پالستیک هایی استفاده شده است
که استحکام آنها چند برابر فوالد
است.

ﻋﻼه ﺑر ﻣﻘﺎوﻣت طﻼ در ﺑراﺑر زﻧﮓ زدﮔﯽ
ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ ﻣﮭﻣﯽ آﻧرا ارزﺷﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت؟

گفت و گو کنید

چون استحکام فوالد زیاد است ،اغلب پل ها و اسکله های فلزی را از فوالد می سازند.
چرا استحکام این سازه ها با گذشت زمان کاهش می یابد؟

ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل زﻧﮓ زدن و در اﺛر ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن وارد ﻣﯽ
ﺷود اﺳﺗﺣﮑﺎم ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

شکل  5ــ قابلیت ورقه ای شدن طال زیاد
است.

ھدف ﺳﺎﺧﺗن ﻣواد اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر

آزمایش کنید  -کار در کالس ( توپ شیطونک بسازید)

استوانه مدرج ،ترازو
وسایل و مواد :چسب چوب ،بوراکس ،آب ،رنگ غذا ،لیوان ،کاسه،
ٔ
روش آزمایش
1ــ در یک لیوان بزرگ  30میلی لیتر آب بریزید و  30میلی لیتر چسب چوب به آن اضافه کنید؛ سپس آن را هم بزنید تا یکنواخت
شود.
2ــ یک قاشق سوپ خوری از بوراکس و چند قطره رنگ غذا را در  60میلی لیتر آب در یک کاسه حل کنید.
3ــ محتویات لیوان را به آرامی  درون کاسه اضافه کنید و مرتب هم بزنید.
ماده ژله ای به دست آمده را با حرکت دست به شکل یک توپ در آورید.
4ــ ٔ
  5ــ با تغییر شرایط انجام واکنش (تغییر دمای آب) و افزودن مواد دیگر مانند نشاسته ،آزمایش را تکرار ،و توپ های ساخته  شده
را با هم مقایسه کنید.
31

ھﻧﮕﺎم ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﻧﮑﺗﮫ ای را دﻗت ﮐرد؟

چه ماده ای به کار می  برید؟

می  دانید هر وسیله ،کاربرد معینی دارد؛ بنابراین هنگام ساختن وسایل ،باید به ویژگی مواد
سازنده آن توجه کرد .در جدول  1چند وسیله ،ماده سازنده و علت انتخاب آنها نشان داده شده
ٔ
است .با بررسی جدول ،جاهای خالی را کامل کنید.
جدول١ــ چند وسیله و مادۀ سازندۀ آنها را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

نام مادۀ سازنده

علت انتخاب

وسیله

ﺿد زﻧﮓ و ﺳﺑﮏ
قوطی آلومینیمی

رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ

سیم مسی(سیم برق)

فلز

طال زنگ نمی  زند
طال درخشان و زیباست

حلقه طال
ٔ

رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﮔرﻣﺎﯾﯽ

ظروف آشپزخانه

ﺷﻔﺎف ﺑودن

شیشه پنجره
ٔ

شیشه

ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﺳت ﻧور

عدسی

ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ و ﻧﺳوز ﺑودن

کلید و پریز

پالستیک

ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ﺑودن

روکش سیم برق

اطالعات جمع آوری کنید

ﻓﻠز و ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ
ﻋﺎﯾق ﺑودن دﺳﺗﮫ و رﺳﺎﻧﺎ ﺑودن ﺑدﻧﮫ

برای ساخت هریک از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده است؟ دلیل انتخاب هر
ماده را بنویسید.
پ) کاله ایمنی
قابلمه دسته دار
ﺳﺑﮑﯽ و ﻣﺣﮑم ﺑودن الف) دستاک (راکت )1تنیس ب)
ٔ
ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﻣﺣﮑم ﺑود
ﭼوب و ﻟﺎﺳﺗﯾﮏ
ث) چرخ اتومبیل
ت) بدنه و در یخچال
ﻓﻠز ﺑرای اﺳﺗﺣﮑﺎم
ﯾوﻧوﻟﯾت ﺑرای ﻋﺎﯾق ﺑودن

ﻟﺎﺳﺗﯾﮏ ﺑرای اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری
ﺳﯾم ﻓوﻟﺎدی ﺑرای اﻓزاﯾش اﺳﺗﺣﮑﺎم

32

 Racketــ1

در اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﭼﮫ ﻣواردی ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓت؟

در ساختن یک وسیله ،عالوه بر ویژگی های فیزیکی مواد ،قیمت و فراوانی آنها نیز
در انتخاب آنها اهمیت دارد؛ برای نمونه فلز آهن از سایر فلزها ارزان تر است .به همین
دلیل این فلز کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع مختلف دارد.
ارزاﻧﺗرﯾن ﻓﻠز روی زﻣﯾن = آھن

ﭼرا از آھن ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺳﺗﻔﺎده را ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آورﯾم؟

و ﻓراوان ﺗرﯾن ﻓﻠز روی زﻣﯾن آﻟوﻣﯾﻧﯾم

ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﻧﺎی ﺧﺷﺗﯽ ﺟﮭﺎن

چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟

ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد

انسان ها از دیرباز در جست و جوی روش هایی برای تولید موادی مفید و سودمند در زندگی
ال افزودن مقداری آهک به گل سبب افزایش استحکام آن می  شود .از این رو در
بوده اند؛ مث ً
ساخت بناهای خشتی از آن استفاده می کردند .کربن (زغال) نافلزی سیاه رنگ و نرم است که
الیه نازکی از آن بر جای می  ماند .در نتیجه از کربن
با کشیدن روی کاغذ یا سنگ به آسانی ٔ
برای تولید مغز مداد استفاده می  شود؛ اما نرمی  زیاد آن مشکالتی را در ساخت مداد و نوشتن با
آن ایجاد میکند .تجربه نشان می  دهد که افزودن مقداری خاک رس به کربن سبب بیشتر شدن
سختی آن می  شود به طوری که هر چه مقدار خاک رس بیشتر باشد ،سختی مغز مداد بیشتر
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان ﺳﺧﺗﯽ ﻣداد را زﯾﺎد ﮐرد؟
خواهد شد.

ماده شیمیایی به آنها تغییر داد .در اثر
خواص فلز ها را نیز می  توان با افزودن یک یا چند ٔ
این عمل ،خواص فلزها بهبود پیدا میکند ،آلیاژها مواد جدیدیاند که اغلب از مخلوط کردن دو
ﺧواص ﻓﻠزات را
ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
دھﻧد؟

شکل  ٦ــ ارگ بم بزرگ ترین ارگ خشتی
جهان است.

بیشتر بدانید
تهیه آلیاژها از نافلزی
گاهی در ٔ
مانند کربن نیز استفاده می شود.

آﻟﯾﺎژ ﭼﯾﺳت؟
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آﻟﯾﺎژ ﺣﺗﻣﺎ ﻓﻠز ﻧﯾﺳت

آﻟﯾﺎژ ھﺎ را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد؟

یا چند فلز به دست می آیند .برای این منظور فلز ها را ذوب و با هم مخلوط می  کنند .در اثر این
سازنده آلیاژ ،البه الی یکدیگر پخش می  شوند (شکل .)٧
عمل ،اتم های
ٔ
ذوب

الف) آلیاژ

شکل 7

ب) مخلوط تکه های دوفلز

ﭼﮕوﻧﮫ ﻓوﻟﺎد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد؟

آلیاژها ویژگی های جدیدی دارند به طوری که هرگاه مقدارکمی  از فلز های مختلف یا کربن
را به فلز آهن اضافه کنیم ،انواع فوالد با ویژگی های متفاوت به دست می  آید؛ برای نمونه،
ماده جدیدی به نام فوالد زنگ نزن می  شود که
افزودن فلزهای کروم و نیکل به آهن سبب تولید ٔ
بسیار مقاوم و سخت تر از آهن است (جدول  .)٢ﻓوﻟﺎد زﻧﮓ ﻧزن ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
جدول ٢ــ نام اجزای سازنده ،خواص و کاربرد چند آلیاژ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

شکل   ٨ــ استفاده از آلیاژهای مس در
ایران قدمت دیرینه دارد.

ﻣﺟﺳﻣﮫ ی ﺑرﻧزی ﻣﺣل ﮐﺷف ﻟرﺳﺗﺎن

نام آلیاژ

اجزای سازنده

فوالد زنگ نزن نیکل ،کروم و آهن

چدن

الف) قاب عینک

مواد هوشمند

کربن و آهن

خواص

کاربرد

سخت تر از آهن

سخت تر از آهن

ﻣﻧظور از ﻣواد ھوﺷﻣﻧد ﭼﯾﺳت؟

همان طور که آموختید ،علوم تجربی به ما کمک میکند تا بتوانیم خواص مواد را بهبود
بخشیم و از این رهگذر مواد جدیدی تولید کنیم؛ برای نمونه ،عینک هایی ساخته شده اند که
ﻣوادی ﮐﮫ اگر به آنها نیرو یا فشاری وارد شود ،قاب آنها مچاله می شود و تغییر شکل می  دهد؛ اما جالب
اولیه
است بدانید که پس از حذف نیرو یا فشار دوباره و بدون هیچ کمکی از سوی شما به شکل ٔ
خود بر می گردند (شکل .)9
ب) لوازم دندانپزشکی
این نوع مواد به مواد هوشمند معروفاند .جستوجو برای یافتن مواد هوشمند با کاربردهای
شکل ٩ــ نمونه هایی از کاربردهای مواد
مختلف به طور گستردهای در حال اجرا است .به نظر شما با ساختن چنین موادی زندگی ما دچار
هوشمند
چه تغییرهایی خواهد شد؟
: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣواد ھوﺷﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر
ﺷﮑل و ﺧراب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎ ﺻرﻓﮫ ﺗر اﺳت
ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻣورد اﺷﯾﺎی ﮔران ﻗﯾﻣت

ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد  :ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
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