
 نام خدا 

 جزوه علوم هفتم فصل سه اتم ها الفبای مواد 

 ؟ حالت یافت می شود ند آب در طبیعت به چ -۱

 گاز مثل بخار آب در هوا  ، مایع مثل آب ،جامد مثل یخ : حالتسه  

 ؟ مواد مختلف در اطراف ما چه کاربرد هایی دارند  -۲

 ... و  خوراکی  ، صنایع ،کشاورزی ، داروسازی

 ؟ سنگ مرمر چه کاربردی دارد -۳

 اماکن زیارتی  و  نمای ساختمان ، مجسمه سازی

 ؟ نفت خام چه کاربردی دارد -۴

 مواد شمعی   -  سوخت -کش  رهحش -  مانند آسپرین  داروسازی  -   پالستیک سازیالستیک و 

   ؟ نمک خوراکی چه کاربردهایی دارد -۵

 در زمستان  ذوب کردن یخ جاده ها - سرم  -  ضدعفونی کردن - تهیه خیارشور -  سازی  وکنسر

 ؟ مواد از چه چیزی ساخته شدند   -۶

 .ها خواص مواد را تعیین می کنند  ه رذ بسیار ریزی به نام اتم که این  ذره های  

 .جهان هستند  ۀترین ذره های سازند لی ... اصاتم ها  ...در واقع   -۷

توانید وجود بخار   می می دانیم بخار آب در هوای اتاق وجود دارد ولی نمی توانیم آن را ببینیم چگونه  -۸

 ؟آب در هوا را نشان دهید 

  در اطراف آن قطره های آب دیده می شود چون بخار می دهیم لیوان استیل پر از یخ در اتاق قرار  یا  پارچ

 کند و به صورت مایع یا قطره های آب در می آید موجود در هوای اتاق لیوان سرد برخورد می  آب

 ؟ مشاهده چند نوع است -۹

  .مستقیم که با استفاده از یکی از حواس پنجگانه و بدون آزمایش و ابزار انجام می شود ۀمشاهد الف(   دو نوع 

 . شودغیر مستقیم که با استفاده از تمام حواس پنجگانه و با آزمایش و ابزار انجام می ۀ مشاهد  ب(

 



   ؟مواد چگونه ساخته می شود  -۱۰

 . شود  میقرار می گیرند و مواد را می سازند و هر ماده از یک نوع یا چند نوع اتم تشکیل  هم اتم ها در کنار 

 .می گویند ... ادۀ خالص م ....موادی که از یک نوع اتم ساخته شده   -۱۱

 ؟ مواد در جهان هستی از چند نوع اتم یا عنصر ساخته شده اند   ۀهم  -۱۲

 عنصر  ۹۰نوع اتم یعنی   ۹۰

 عنصرها به چند دسته تقسیم می شوند  -۱۳

 نافلز  - فلز  :به دو دسته 

  ؟فلزها چه ویژگی هایی دارند   -۱۴

رسانای    - چکش خوارند یعنی به شکل دلخواه در می آیند  -  اغلب در آب فرو می روند  - سطح براق دارند 

 چگالی بیشتری دارند  –  برق و گرما هستند 

 ؟ نا فلزها چه ویژگی هایی دارند  -۱۵

 د تننارسانا یا عایق هس - شکننده اند  - شناورند  اغلب روی آب -  سطح براق ندارند یعنی تیره و کدر هستند  

 می گویند  ... ناخالص) مخلوط( ....چند نوع اتم ساخته شده اند موادی که از  - ۱۶

 ؟ مولکول چیست  -۱۷

 .به گروهی از اتم ها یا پیوند دو یا چند اتم مولکول می گویند  

 است ..مولکول  ... گوگرد و    کلر  ،هیدروژن ،های سازنده عنصرهای نافلز مانند اکسیژنذره   -۱۸

 ؟ اند و چگونه نشان می دهند ها چه چیزی ارائه داده اتم  دانشمندان برای درک رفتار و بررسی   -۱۹

 .مدلی برای نمایش مواد ارائه کردند که در این مدل اتم ها را به صورت گلوله های کروی نشان می دهند 

 ؟عنصر های فلز چیست ۀذره های سازند   -۲۰

       از اتم های مس در کنار هم قرار گیرند عنصر مس به وجود برای مثال هرگاه مجموعه ای   - اتم  فقط 

 .ند ه امی آید و عنصر طال نیز شامل تعداد بسیار زیادی از اتم های طال که در کنار هم قرار گرفت

 . ذره های بنیادی یا ذره های سازنده اتم را نام ببرید   -۲۱

 . نوترون که این ذرات در اتم های مختلف یکسان نیست -  پروتون –الکترون   



 ؟هایی دارند چه ویژگی  کدامهر  ، اتم ۀذره های سازند   -۲۲

جرم   ) پروتون (  بار الکتریکی منفی دارد و در اطراف هسته به دور آن می چرخد  -  جرم بسیار کم) الکترون   

  زیادجرم بسیار  - بدون بار الکتریکی )  نوترون ( در داخل هسته قرار دارد   -بار الکتریکی مثبت  - بسیار زیاد 

 (  در داخل هسته قرار دارد  -

 ؟ مواد به چند حالت در طبیعت وجود دارند و هر کدام ویژگی هایی دارد  -۲۳

حجم معینی دارد ولی    ،مایع  .  و شکل معینی دارد حجم  ،جامد    .گاز وجود دارد - مایع   -د جام ه حالت: به س  

میزان  به دارد که این ن و معینی   ثابتحجم و شکل  ،گاز . آید شکل معینی ندارد یعنی به شکل ظرف درمی 

 ربایشی ( نیروهای جنبشی و  دارد. )  بستگی نیروهای بین مولکولی در مواد مختلف 

 .توضیح دهید  ؟یشتر استکدام یک از سه حالت ماده تراکم پذیری یا فشرده شدن مولکول ها در آن ب   -۲۴

توان یک گاز را به  بیشتر است به همین دلیل می  د چون فاصله بین ذره های گازها از مایع و جام  - در گازها  

راحتی متراکم کرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد ولی  مایع یا جامد را به آسانی و به مقدار زیاد  

   .کردیا فشرده تراکم متوان  نمی

   ؟ گرما چه تاثیری بر حجم مواد دارد  -۲۵

حجم مواد کاهش   ،به آن انبساط می گویند و با کاهش گرمایابد که می  افزایشحجم مواد  ،با افزایش گرما

 . می یابد که با آن انقباض می گویند 

 ؟افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده در اثر گرما چگونه است - ۲۶

مایعات و مایعات بیشتر از جامدات می باشد و همچنین جامدات   گازها بیشتر از در  انبساط یا افزایش حجم  

  ۲به نمودار  فلزات مختلف نیز انبساط یکسانی ندارند  در ضمن ز جامدات نافلز منبسط می شوند  فلز بیشتر ا

 توجه کنید  ۲۳در صفحه 

   ؟ گرما چه تاثیری در تغییر حالت ماده دارد  -۲۷

پیدا می شود وقتی به یخ گرما بدهیم جنبش مولکول های آن   جامد، مایع و گازآب در طبیعت به سه حالت  

تبدیل می شود و اگر به آب گرما بدهیم جنبش  (  مایع   )زیاد می شود در نتیجه به آرامی ذوب شده و به آب 

شود در بخار آب فاصله بین مولکول ها خیلی   بخار می ب مولکول های آب افزایش پیدا می کند در نتیجه آ

 .ستبیشتر از آب ا

 

 سپاس : قلندری 



 

 


