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نکته ها   دانش آموزان عزیز دقت کنید این فصل کتاب درسی شما چند نکته مهم دارد که شما باید به خوبی این     :توجه    

در سالهای بعد هم بعضی از مفاهیم  متوجه نشویداین نکته ها به قدری مهم هستند که اگر شما خوب آنها را . را درک کنید

سعی می کنیم این نکات را مفصل توضیح دهیم شما هم قول بدهید این فصل را . کرد درک نخواهیدبه خوبی مهم علوم را 

 با دقت بیشتری مطالعه کنید

 

در رابطه با مشاهده غیر مستقیم شما باید با این . اولین مطلبی که شما باید در این فصل یاد بگیرید مشاهده غیر مستقیم است

مشاهده غیر مستقیم چه  -3چرا از مشاهده غیر مستقیم استفاده می کنیم؟  -2ست؟ مشاهده غیر مستقیم چی -1. مطالب اشنا شوید

 ......سودی برای ما دارد؟ و 

 .درک کنید داستان زیر را بخوانید خوببرای این که مشاهده غیر مستقیم را 

او پرسید که آیا االغش را ندیده  در بین راه پسری را دید و از. روزی پیرمردی االغش را گم کرده بود و به دنبال االغش می گشت

پسر پرسید همان االغی که چشم چپش کور بود؟ پیر مرد گفت . است؟ پسر گفت همان االغی که بار گندم داشت؟ پیر مرد گفت بله

حاال بگو االغ را کجا . پسرک دوباره گفت همان االغی که پای راستش لنگ بود؟ پیر مرد با خوشحالی گفت بله خودش است. بله

      پیر مرد با تعجب گفت اگر االغ را ندیده ای پس چگونه همه نشانی هایش را . دیدی؟ پسرک گفت من اصال االغی ندیده ام
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رد پای . می دانی؟ پسرک گفت من در کنار جاده راه می رفتم رد پای یک االغ را دیدم و فهمیدیم االغی از آنجا رد شده است

در کنار جاده هم مقداری گندم . زمین فرو رفته بود پس فهمیدم پای راستش لنگ بوده است راست االغ از رد پای چپش کمتر در

ریخته شده بود پس فهمیدم که بار االغ گندم بوده است از طرفی علفهای سمت راست جاده خورده شده بود ولی علفهای سمت 

 .چپ جاده دست نخورده بود پس حدس زدم که چشم چپ االغ کور بوده است

آموزان عزیز دقت کنید در داستان باال پسرک اصال االغ را ندیده بود ولی از روی عالمتها و نشانه های روی جاده و کنار جاده  دانش

 . توانسته بود درباره االغی که از آنجا رد شده اطالعات زیادی به دست بیاورد

        یعنی در مشاهده غیر مستقیم ما ماده ای را .در علوم تجربی ما به این نوع کسب اطالعت مشاهده غیر مستقیم می گوییم

. نمی بینیم یا لمس نمی کنیم بلکه از روی یک سری عالئم و نشانه ها می توانیم خصوصیات و ویژگیهای آن ماده را حدس بزنیم

آزمایش توانستید مثال شما در کتاب درسی با کمک یک فعالیت بدون آن که گلوله داخل خمیر را ببینید با کمک چند ابزار و 

 .اطالعات خوبی از جنس گلوله داخل خمیر کسب کنید

از مواقع امکان مشاهده مستقیم مواد یا امکان کسب  یع از مشاهده غیر مستقیم استفاده می کنیم؟ در بسیارقچه مو :سوال

کوپ ها هم نمی توانیم آنها را اطالعات مستقیم برای ما وجود ندارد مثال اتمها به قدری کوچک هستند که با قوی ترین میکروس

در این گونه موارد  ؟چگونه باید در مورد آن اطالعات کسب کنیمنیست  دیدن یا لمس کردنخوب وقتی یک ماده اصال قابل . ببینیم

 .ما مجبوریم از مشاهده غیرمستقیم استفاده کنیم و با کمک شواهد و نشانه ها از خواص و ویژگیهای آن ماده آگاه شویم

 .تقریبا بیشتر اطالعاتی که ما در مورد اتمها داریم از طریق مشاهده غیر مستقیم کسب شده است :نکته

وقتی قند در آب حل می شود ما قند را داخل آب نمی بینیم ولی وقتی آب قند را مزه کنیم می بینیم شیرین است و  :یک مثال دیگر

  .این یک نوع مشاهده غیر مستقیم است. رداز روی مزه شیرین آب می فهمیم که داخل آن قند وجود دا

در مشاهده غیر مستقیم ما جسم را نمی بینیم و فقط بر اساس شواهد و نشانه های مختلف می توانیم به پس تا اینجا متوجه شدید 

 .را حدس بزنیم..... وجود مواد پی ببریم و ویژگیهایی مانند شکل، اندازه، جنس و 

نکته بسیا بسیار مهم دیگری که شما باید در این . را درک کردید به سراغ نکته مهم بعدی می رویمحاال که مشاهده غیر مستقیم 

شما تا کنون در کتابهای علوم کلمه ذره را زیاد دیده اید در ادامه مطلب سعی . است ذرهفصل خوب آن را درک کنید مفهوم کلمه 

 .می کنیم این کلمه مهم را برایتان کامل توضیح دهیم
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ب کوچکترین آمثال مولکول . به کوچکترین جزء یک ماده که به صورت مستقل وجود دارد ذره می گوییم :چیست ذرهور از منظ

شاید شما با خودتان فکر کنید که مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن  .ذره آب و اتم طال کوچکترین ذره طال است

چرا؟ چون اتمهای اکسیژن و . ولی این گونه نیست. کوچکترین ذرات آب هستندساخته شده پس اتمهای اکسیژن و هیدروژن 

یعنی . هیدروژن در داخل آب به صورت مستقل و جداگانه وجود ندارند بلکه با هم ترکیب شده اند و مولکول آب را درست کرده اند

به تصویر زیر . ه اتمهای اکسیژن و هیدروژنچیزی که به صورت جداگانه و مستقل در داخل آب وجود دارد مولکولهای آب هستند ن

 .دقت کنید

 

ستقل دیده می شوند من اتمهای آهن به صورت جدا جدا و آهدر یک تکه ( تصویر سمت چپ) همانطور که در تصاویر باال می بینید 

 .اتم آهن کوچکترین ذره آهن استمی گوییم  به همین دلیل 

اتم اکسیژن به هم  2وجود ندارد بلکه ( مستقل) ی بینید در گاز اکسیژن اتم جدا جدا همانطور که م. تصویر وسط گاز اکسیژن است

 نه اتمهای اکسیژن چسبیده و مولکول اکسیژن را ساخته اند و چیزی که به صورت مستقل وجود دارد مولکول های اکسیژن هستند

 .به همین دلیل می گوییم کوچکترین ذره گاز اکسیژن مولکول  اکسیژن است

اتم ) با یک اتم اکسیژن ( آبی رنگاتمهای ) همانطور که می بینید دو اتم هیدروژن . صویر سمت راست هم آب را نشان می دهدت

در این تصویر ما اتم اکسیژن یا اتم هیدروژن مستقل نمی بینیم به . به هم چسبیده و مولکول آب را درست کرده اند( رنگ قرمز

 .روژن ذره تشکیل دهنده آب نیستند بلکه مولکول آب ذره تشکیل دهنده آب استهمین دلیل اتم اکسیژن و اتم هید
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اگر شما مفهوم ذره را خوب . دانش آموزان عزیز اگر می بینید که ما بر روی مفهوم ذره زیاد تاکید می کنیم به خاطر اهمیت آن است

... ....و ، تغییرات ماده تاثیر دما بر ماده  ،ماده ژگیهایو وی خواص ،خالص نالص و ادرک نکنید بسیاری از مطالب علوم مانند ماده خ

 .بینید که مطلب مطلب مهمی است را هم به خوبی درک نخواهید کرد پس می

ذرات سازنده برخی از مواد اتم و ذرات سازنده برخی از مواد  .خواص و ویژگی های مواد به نوع ذرات سازنده آنها بستگی دارد :نکته

 .کول ها از اجتماع دو یا چند اتم مشابه یا مختلف به وجود می آیندمول. مولکول است

 از کجا بدانیم که خواص ماده به ذرات آن ماده بستگی دارد یا به اتمهایش؟ :مهم سوال

اکسیژن و هیدروژن هر دو گاز . مولکول آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده است. باز هم مولکول آب را در نظر بگیرید :جواب

را دارد؟  این ویژگیهاحاال ببینید آب کدام یک از ..... هیدروژن به سرعت آتش می گیرد و . اکسیژن برای تنفس ما الزم است. تندهس

آیا آب با وجود این که هیدروژن دارد  اتش می گیرد؟ آیا با وجود این که در آب اکسیژن وجود دارد ما می توانیم داخل آب نفس 

در مورد آب اتمهای موجود نقشی در خواص آب ندارند بلکه خواص آب به مولکول های آب بستگی دارد می بینید که  پسبکشیم؟ 

  .پس نتیجه می گیریم خواص مواد به ذرات تشکیل دهنده آنها بستگی دارد ذره تشکیل دهنده آب است مولکول آبچون  و

  آهن و مس عنصر هستند چون ذرات سازنده آنها. گویندبه موادی که ذرات سازنده آنها فقط یک نوع اتم دارد عنصر می  :عنصر

اکسیژن هم با وجود این که مولکول دارد ولی عنصر است چون مولکول های اکسیژن از دو . اتم های آهن و اتم های مس هستند

 .اتم مشابه اکسیژن ساخته شده اند

. لکول های آنها از دو یا چند اتم مختلف تشکیل شده اندموادی هستند که ذرات سازنده آنها مولکول است ولی موترکیبها   :ترکیب

عنصر و تفاوت  زیرشکل . مثال آب ترکیب است چون هر مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است

 .ترکیب را به شما نشان می دهد

 

 .به فلزات عنصر اتمی هم می گویند همه فلزها عنصر هستند و ذره سازنده آنها یک اتم است به همین دلیل: نکته



5 

 

 .یعنی مولکول دارند ولی مولکولشان از دو اتم مشابه تشکیل شده است .برخی از گازها عنصر هستند البته عنصر مولکولی : نکته

 ...مانند اکسیژن هیدروژن،  نیتروژن و 

ته شده اند مانند گاز آمونیاک یا گاز کربن دی همه گاز ها عنصر نیستند چون برخی گاز ها از دو یا چند اتم مختلف ساخ: نکته

 . اکسید

 .و عنصرهای مولکولی به صورت گاز هستند( به جز جیوه) در دمای معمولی عنصر های اتمی به حالت جامد هستند : نکته

منظور کوچکترین دقت کنید اینجا که می گوییم ذره ) قبال شما آموختید که کوچکترین ذره یک ماده اتم است :اجزای سازنده اتم

ولی باید بدانید که اتمها خودشان از ذرات  ( جزء ماده است ما در باال ذره را به عنوان واحد سازنده برای شما توضیح دایدم

  .(یعنی از اجزای کوچکتری ساخته شده اند) کوچکتری ساخته شده اند

الکترون ها در اطراف هسته و پروتون ها و  .ده استساخته ش نوترونو  پروتون، الکترونهر اتم از سه ذره کوچکتر به نام  

    همانطور که در تصویر . تصویر زیر یک اتم و ذرات سازنده آن را به شما نشان می دهد .قرار دارنداتم نوترونها در داخل هسته 

دارای سه الکترون است که در جمع شده اند و ( هسته اتم)نوترون تشکیل شده که در مرکز اتم  3پروتون و  3می بینید این اتم از 

 .اطراف هسته در حال چرخیدن به دور هسته هستند

 

   اگر شما یک فشفشه را به سرعت بچرخانید از دور شبیه یک دایره آتشین دیده  چرا اتمها شبیه گلوله به نظر می رسند؟ :سوال

در . د اطراف شما را یک کره آتشی احاطه می کندحاال اگر همزمان چند فشفشه را در جهتهای مختلف دور خود بچرخانی. می شود
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تصویر باال الکترونها در اطراف هسته با سرعت بسیار زیاد و در جهت های مختلف می چرخند به همین دلیل اتمها شبیه گلوله به 

 .نظر می رسند

ن و نوترون برابر است ولی در برخی اتم ها در برخی اتم ها تعداد پروتو. در همه اتم ها تعداد الکترون و پروتون برابر است :مهم نکته

  e  =  p  ≤  n:  تعداد نوترون ها از تعداد پروتون ها بیشتر است یعنی به صورت خالصه

اتم های مختلف تعداد الکترون، پروتون ونوترون متفاوتی دارند به همین دلیل اتم های مختلف خواص و ویژگی های مختلف  :نکته

نوترون  8پروتون و  8الکترون و  8دروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی هر اتم اکسیژن دارای مثال هر اتم هی. دارند

 . به همین دلیل اتم اکسیژن با اتم هیدروژن از نظر اندازه، جرم و ویژگیهای دیگر متفاوت است. است

 .نشان می دهند nو نوترون را با نماد  pپروتون را با نماد  eالکترون را با نماد  :نکته

مثال فاصله ذرات در گاز ها زیاد . بسیاری از خواص فیزیکی مواد به فاصله بین ذرات آنها و نوع جنبش ذراتشان بستگی دارد :نکته

است به همین دلیل راحت حرکت می کنند، شکل مشخصی ندارند، حجم مشخصی ندارند، قابل فشرده شدن شدن یعنی تراکم پذیر 

حالی که مواد جامد هیچ کدام از این ویژگیها را ندارند چون فاصله بین ذراتشان کم است و ذرات جامد نمی توانند در ..... هستند و 

 .حرکت کنند

ماده را بررسی کنیم الزم است با دو نوع حرکت ذرات  و حالت قبل از این که اثر گرما بر حجم :موادو حالت  اثر گرما بر حجم 

 :ماده آشنا شوید

 ( لرزشی ) حرکت ارتعاشی  -2 نتقالی حرکت ا -1 

یعنی این که در برخی از مواد مانند مایع و گاز، ذرات ماده می توانند از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت  :حرکت انتقالی ذرات

 (حرکت انتقالی یعنی انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر) .به این حرکت ذرات، حرکت انتقالی می گویند. کنند

( لرزش )   ذرات ماده از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل نمی شوند بلکه در جای خود ارتعاش ،در این نوع حرکت :اشیحرکت ارتع

 (مثل این که شما بدون این که جا به جا شوید فقط بدن خودتان را بلرزانید)  .دارند

بستگی دارد یعنی اگر لرزش ذرات یک ماده زیاد شود آن ماده گرم  ذرات به حرکت ارتعاشیفقط دمای یک جسم  :مهمبسیار نکته 

دقت کنید که حرکت انتقالی در دمای یک جسم تاثیری ندارد مثال هنگامی که باد می وزد سرعت حرکت انتقالی . می شود
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ل رودخانه به سرعت یا مثال مولکولهای  آب  در داخ .مولکولهای هوا زیاد است ولی این حرکت باعث داغ شدن هوا نمی شود

 .حرکت می کنند ولی آب رودخانه گرم نمی شود

 .ذرات ماده عالوه بر دو حرکت باال حرکتهای دیگری هم دارند ولی شما فعال همین دو حرکت را یاد بگیرید کافی است :توجه

ما به هر طریقی . ه اینطور نیستشاید شما تصور کنید برای گرم شدن یک ماده حتما باید به آن گرما بدهیم در حالی ک :نکته مهم

به عنوان مثال شاید تجربه کرده باشید اگر با یک . که بتوانیم حرکت ارتعاشی ذرات یک ماده را زیاد کنیم آن ماده گرم می شود

ببینید اینجا ما به میخ حرارت نداده ایم بلکه با کمک ضربه . چکش چند ضربه محکم به یک میخ وارد کنیم میخ گرم می شود

اگر یک سیم آهنی را هم  .چکش ارتعاش اتمهای میخ را زیاد کرده ایم و چون ارتعاش اتمهای میخ افزایش یافته میخ گرم می شود

 .چند بار خم و راست کنیم سیم داغ می شود چون ارتعاش اتمهای میخ افزایش می یابد

ر درس علوم سال آینده به شما کمک می کند که مطلبی که در باال ذکر کردیم را به خاطر بسپارید چون این مطلب د: توجه

 .روشهای انتقال گرما را بهتر درک کنید

 (.انبساط یعنی افزایش حجم ماده) گرما باعث انبساط مواد می شود  گرما بر حجم ماده چه اثری دارد؟: سوال

 هم جنبش ذرات  انرژی ذرات زیاد شود وقتیگرما انرژی ذرات ماده را افزایش می دهد  چرا گرما ماده را منبسط می کند؟ :سوال

افزایش فاصله ذرات باعث می شود حجم ماده  و وقتی جنبش ذرات ماده زیاد شود فاصله ذرات از هم زیاد می شود. زیاد می شود

 (.  انبساط ) زیاد شود

های آهن زیاد شده و فاصله آنها اگر یک تکه آهن را گرم کنیم کم کم انرژی اتم  چرا گرما باعث تغییر حالت ماده می شود؟ :سوال

نیروی جاذبه بین اتم های آهن کم شده و اتم ها می توانند روی هم حرکت کنند  وقتی فاصله اتمها از هم زیاد شود. زیاد می شود

 .به همین دلیل آهن ذوب می شود
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 .جدول زیر برخی خواص مواد را با هم مقایسه می کند

 

اثر گرما گازها بیشتر از مایعات و مایعات بیشتر از جامدهای فلزی و جامدهای فلزی بیشتر از جامدهای نافلز  معموال در :نکته

 .منبسط می شوند

مواد مایع و جامد مقدار افزایش حجم به نوع ماده بستگی  در همه ی گاز ها در اثر گرما افزایش حجم یکسانی دارند ولی :نکته مهم

 .شتر از مس و مس بیشتر از آهن منبسط می شودمثال آلومینیم بی. دارد

 .جدول زیر انواع تغییرات ماده را به صورت خالصه نشان می دهد. باعث تغییر حالت ماده می شودعالوه بر افزایش حجم گرما 

 چگالش تصعید میعان تبخیر انجماد ذوب نام تغییر

 نوع تغییر

تبدیل جامد 
 به مایع

تبدیل مایع به 
 جامد

یع تبدیل ما
 به گاز

تبدیل گاز به 
 مایع

تبدیل جامد 
 به گاز

تبدیل گاز به 
 جامد

 برفک یخچال یخ خشک باران جوشیدن آب یخ زدن آب آب شدن یخ مثال

تمام تغییرات باال در اثر گرما دادن به ماده یا گرفتن گرما از ماده اتفاق می افتد یعنی فرایندهای ذوب، تبخیر و تصعید در اثر  :نکته

 اگر به محیط اطرافمان دقت کنیم  .و فرایندهای انجماد، میعان و چگالش در اثر پس دادن گرما اتفاق می افتد دادن به مادهگرما 

در ( چگالش  –انجماد  –میعان )در فصول گرم سال و ( تصعید_ تبخیر_ ذوب) می بینیم که در طبیعت معموال سه اتفاق اول

 .فصول سرد اتفاق می افتد

                 حالت                        

 ویژگی

 جامد
 گاز مایع

 متغییر متغییر ثابت شکل

 متغییر ثابت ثابت حجم

 دور از هم فشرده بسیار فشرده آرایش ذره ها

 بسیارکم زیاد بسیار زیاد جاذبه بین ذره ها

 سریع متوسط کند سرعت حرکت ذره ها

 زیاد متوسط کم افزایش حجم در اثر گرما
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تقطیر می گویند مانند زمانی که آب کتری بخار شده و بخار آب روی شیشه (  پشت سر هم )مل تبخیر و میعان متوالی به ع :تقطیر

 .پنجره جمع می شود

دانش آموزان عزیز ما در این فصل مطالب و نکات جزئی فصل را برای شما بیان نکردیم فقط کلیات و مفاهیم مهم را برایتان 

صل را بهتر درک کنید به همین دلیل الزم است در کنار این جزوه مطالب و نکات دیگر را از کتاب توضیح دادیم تا شما کل ف

 .درسیتان مطالعه کنید

 
 

 این مرز و بوم آینده سازانبا ارزوی موفقیت برای شما 
 محمد احتشام

 مشهد 5دبیر علوم تجربی ناحیه 
 مولف کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا

 

 

 :توجه
که از کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا استفاده می کنند در هر قسمت از این کتاب اشکالی دارند و  مدارسی آموزاندانش 

همچنین بقیه دانش آموزان عزیز در هر قسمت از کتاب درسی اشکال دارند اشکال خود را از طریق وبالگ یا ایمیل زیر با ما در 
 .شکال شما به صورت کامل برایتان توضیح داده خواهد شدمیان بگذارند در اولین فرصت ممکن ا

 /http://oloomeandishepooya.blogfa.com: آدرس وبالگ

 ehtesham1352@yahoo.com: ایمیل

 دینک کیلک گالبو سردا یور گالبو هب ندش دراو یارب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://oloomeandishepooya.blogfa.com/
mailto:ehtesham1352@yahoo.com
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  سومچند نمونه سوال جهت آشنایی شما با سواالت فصل 
بلکه بسیاری از این آموزان عزیز دقت کنید سواالتی که در پایان هر جزوه گنجانده شده فقط برای این نیست که شما خودتان را محک بزنید دانش 

  یعنی پاسخ به این سواالت به شما کمک می کند که مطالب فصل را بهتر یاد بگیرید.  سواالت دارای نکات آموزشی هستند

1 

         .عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید

                    درست      نادرست                                    .بستگی داردماده  خواص و ویژگیهای یک ماده به نوع اتمهای آن -الف

              درست      نادرستفلز ها در اثر گرما به یک اندازه منبسط می شوند                                                    تمام  -ب

               درست      نادرست                             .دلیل اصلی تراکم پذیر بودن گازها سرعت حرکت مولکول های آنها است -ج

2 

 .کلمه یا کلمات درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید

 .برابر است(  نوترون/  الکترون) در یک اتم خنثی همیشه وقت تعداد پروتون با تعداد  -الف

 .ذرات ماده را افزایش می دهد(  فاصله /  جنبش / انرژی) گرما  -ب

 .می یابد(  افزایش /  کاهش) اگر یک میخ آهنی را سرد کنیم چگالی میخ  -ج

3 

 ؟ نمی شودکدام یک از گزینه های زیر مشاهده غیر مستقیم محسوب 

 .با مشاهده قطره های آب روی شیشه به بخار آب در هوا پی می بریم -الف

 .پی می بریم با مشاهده حباب های هوا در داخل پارچ آب به وجود هوا در آب -ب

 .با چشیدن آب دریا به وجود نمک در آب دریا پی می بریم -ج

 .با گذاشتن پوست پیاز زیر میکروسکوپ به وجود سلول پی می بریم -د

4 
 در کدام یک از گزینه های زیر اتم های مجزا وجود دارد؟

 هوای اطراف زمین -د        داخل کپسولهوای  -ج         آب داخل لیوان    -ب           جیوه داخل دماسنج   -الف

5 

 ؟نمی کندداخل کپسول تغییری باقی مانده اگر مقداری از گاز داخل یک کپسول فلزی مصرف شود کدام ویژگی گاز 

 تراکم گاز باقی مانده -ب                  جرم گاز باقی مانده -الف

 باقی مانده  چگالی گاز -د                 حجم گاز باقی مانده   -ج

6 
 کدام گروه از مواد در اثر گرما، حجمشان به یک اندازه افزایش می یابد؟

 جامدهای غیر فلزی -جامدهای فلزی              د -مایعات              ج -گازها               ب -الف
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7 
 ؟افزایش نمی یابدوقتی یک میخ آهنی را گرم می کنیم کدام ویژگی ذرات میخ آهنی 

 انرژی ذرات آهن -جنبش ذرات آهن           د -فاصله ذرات آهن        ج -حجم ذرات آهن       ب -الف

8 

 .با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ دهید. ماده را نشان می دهند 4تصاویر زیر ساختار ذره ای 

 

                                 1                          2                           3                       4 

 .دور شماره یا شماره های مورد نظر خط بکشید: توجه 

 . حتما یک گاز است(  4 – 3 – 2 -1) ماده شماره  -الف

 .حتما رسانای جریان برق است(  4 – 3 – 2 -1) شماره  ماده -ب

 .عنصر است(  4 – 3 – 2 -1) شماره  ماده -پ

 .حتما تراکم پذیر است(  4 – 3 – 2 -1) شماره ه ماد -ت

 .خالص است(  4 – 3 – 2 -1) شماره  ماده -ث

 .حتما حجم معینی دارد(  4 – 3 – 2 -1) شماره  ماده -ج

 ( جامد نباشدممکن است /  حتما جامد است) در دمای معمولی   4ماده شماره  -چ

9 

 دهیدبا توجه به تصویر مقابل به سواالت زیر پاسخ 

 :چون( تغییر نمی کند /زیاد می شود /کم می شود )جرم بادکنک  -الف

-------------------------------------------- 

تغییر نمی  /زیاد می شود /کم می شود )تعداد ذرات داخل بادکنک  -ب

 ------------------------------------- :چون( کند

 (دتغییر نمی کن /می شودزیاد  /کم می شود )چگالی بادکنک  -ج

 ---------------------------------------- :چون

 باد کنک را گرم کرده ایم و

حجمش زیاد شده است
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11 

   فرض کنید دو عدد لیوان شیشه ای در اختیار دارید که مطابق شکل رو به رو داخل هم گیر

 .ن را بیان کنیددر هر یک از موارد زیر نظر خودتا. کرده اند و جدا نمی شوند

 اگر بخواهید این دو لیوان را با کمک آب داغ از هم جدا کنید چه کاری انجام می دهید؟ -الف

  اگر بخواهید این دو لیوان را با کمک آب سرد از هم جدا کنید چه کاری انجام می دهید؟ -ب

 

 انتخاب شده است کتاب کار علوم تجربی اندیشه پویاتمامی سواالت باال از 

 

  پاسخنامه سواالت

1 

است چون خواص ماده به ذرات تشکیل دهنده آنها بستگی دارد و ذرات تشکیل دهنده برخی مواد مولکول  نادرست -الف
 است

 مثال مس بیشتر از آهن منبسط می شود نادرست -ب
 ادی دارنداست چون دلیل تراکم پذیر بودنگازها این است که مولکول های گاز از هم فاصله زی نادرست -ج

2 
 هر سه درست هستند چون گرما هر سه ویژگی را افزایش می دهد فاصله – جنبش – انرژی -ب       الکترون -الف

 چون در اثر سرما حجم میخ کم می شود درنتیجه چگالی میخ زیاد می شود زیاد می شود -ج

 هر سه گزینه دیگر مشاهده غیر مستقیم هستند –درست است  دالگزینه  3

 درست است چون جیوه فلز است و فلزات از اتم ساخته شده اند در گزینه های دیگر اتمها با هم ترکیب هستند  الفگزینه  4

5 
دقت کنید گازها حجم معینی ندارند به همین دلیل وقتی مقداری از گاز داخل کبسول مصرف شود گاز  -درست است جگزینه 

 ر می کند به همین دلیل حجم گاز باقی مانده تغییری نمی کندباقی مانده دوباره تمام حجم کبسول را پ

 به نمودار کتاب درسیتان نگاه کنید الفگزینه  6

7 

دقت کنید وقتی ما ماده ای را گرم می کنیم اتمها یا مولکولهای آن ماده هیچ تغییری نمی کنند پس  -درست است الفگزینه 
یعنی ذرات انرژی می گیرند جنبششان زیاد می شود و از هم فاصله می گیرنددر هنگام گرما حجم ذره تغییری نمی کند فقط 

 حجم مادخ زیاد می شود ولی حجم ذره تغییری نمی کند
 

8 

یک  2ماده . نمی تواند گاز خالص باشد چون داخل آن اتم مجزا وجود دارد 1چون ماده شماره  –درست است  3شماره  -الف
اتم  4ماده  -مولکول دو اتمی دارد پس حتما یک گاز است 3ماده شماره  -ع یا گاز باشدترکیب است که می تواند جامد مای

 دارد پس یک فلز است
 درست است چون با اطمینان می توان گفت که فلز است وقلز رسانای جریان برق است 4شماره  -ب
 عنصر هستند چون اتمهای مشابه دارند 4و  3ماده های شماره  -پ
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هم ممکن است گاز باشد ولی با  2دقت کنید ماده شماره  -حتما گاز است 3درست است چون ماده شماره  3ماده شماره  -ت
 .اطمینان نمی توان گفت که حتما گاز است

 دنا هدش هتخاس هرذ کی زا طقف نوچ دنتسه صلاخ هس ره 4- 3- 2مواد شماره  -ث
  دراد ینیعم مجح امتح سپ تسا زلف 4 هرامش هدام -ج
 تسا عیام هک دشاب هویج زلف نیا تسا نکمم یلو تسا زلف 4 هدام – دشابن دماج تسا نکمم -چ

9 
 دوش یمن مک ای هدوزفا نآ هب یا هدام چیه نوچ دنک یمن یرییغت کنکداب مرج -فلا

 دوش یمن مک ای دوش یمن هفاضا نآ هب یزیچ کنکداب جراج زا نوچ دنک یمن یرییغت مه تارذ ادعت -ب
 دوش یم دایز کنکداب مجح نوچ دوش یم مک کنکداب یلاگچ -ج

11 
 غاد بآ .مینک ضبقنم ار یلخاد ناویل ای مینک طسبنم ار ینوریب ناویل دیاب ای میراد هار ود ناویل ود نیا ندرک ادج یارب -فلا
 دوش طسبنم ات میزیرب غاد بآ یتروص  ناویل فارطا دیاب سپ دنک یم طسبنم ار اه ناویل

 دوش ظبقنم ات میزیرب یرتسکاخ ناویل لخاد ار درس بآ دیاب سپ دنک یم ضبقنم ار اهناویل درس بآ -ب
 


