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 :از جمله. کلی را باید یاد بگیریددانش آموزان عزیز در این فصل چند مطلب 
 مواد چند دسته هستند؟ -1

 مواد مختلف چه ویژگیهایی دارند؟ -2
 ویژگیهای مختلف مواد چه کاربردهایی دارند؟ -3

 چگونه می توانیم ویژگیهای مواد را بهتر کنیم؟ -4
 

 مفصل توضیح دهیمرا باال در این جزوه سعی می کنیم موارد 
 

 مواد چند دسته اند؟

موادی هستند که در طبیعت به صورت خالص وجود دارند  ....، نمک و اکسیژنموادی مانند گوگرد، طال،  -الف
 و ما می توانیم آنها را مستقیما از طبیعت به دست آوریم

بیشتر با عناصر دیگر  بلکه وجود دارند ولی به صورت خالص نیستند برخی از مواد هم هستند که در طبیعت -ب 
آهن در  مثال آهن در طبیعت وجود دارد ولی به صورت خالص نیست بلکه .....، مس وترکیب شده اند مانند آهن

ما برای به دست آوردن آهن باید با . با اکسیژن ترکیب شده و به صورت سنگ اهن وجود داردبیشتر طبیعت 
 .آهن جدا کنیمکمک تغییرهای فیزیکی و شیمیایی آهن را از سنگ 

دسته سوم موادی هستند که اصال در طبیعت وجود ندارند نه به صورت خالص نه به صورت ترکیب مانند   -ج
مواد مصنوعی هم  ،مواد به این. ما این مواد را از مواد موجود در طبیعت می سازیم..... شیشه، سیمان، الستیک و 

  .می گوییم
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 از مواد را به شما نشان می دهد و ساده یک تقسیم بندی کلی زیرنمودار 

 
 

 ویژگی های مواد

مثال  .رسانایی الکتریکی یعنی این که ماده بتواند جریان الکتریسیته را از خود عبور دهد :رسانایی الکتریکی -1
 .فلزات رسانای جریان برق هستند

رسانایی فلزات با هم فرق می کند مثال رسانایی مس از آهن خیلی بیشتر است به همین دلیل سیم های  :نکته
ولی چون رسانایی الکتریکی آن کم است از آهن  آهن از مس ارزانتر و فراوانتر است .برق را از مس می سازیم 

 .برای سیم برق استفاده نمی کنیم
برای ما مفید است مثال برای تهیه سیم المنت در وسایل برقی گرم کننده  رسانایی کم در برخی مواقع :نکته

از فلزاتی استفاده می کنیم که رسانایی کمی دارند چون وقتی جریان برق از .... مانند سماور برقی ، سشوار ، اتو و 
یادتان باشد برخی  پس. این فلزات عبور می کند گرمای زیادی ایجاد می کند و ما هم همین گرما را الزم داریم

 .مواقع رسانایی زیاد و برخی مواقع رسانایی کم فلزات برای ما مفید است
 

مثال . به موادی که اصال جریان برق را از خود عبور نمی دهند نارسانا یا عایق می گوییم  :(نارسانا) مواد عایق
    نیم از مواد عایق استفاده پالستیک یک ماده عایق است و هر جا بخواهیم از عبور جریان برق جلو گیری ک

مثال روکش سیم های برق یا دسته پیچ گوشتی یا روکش اتو را از پالستیک می سازیم تا جلو جریان . می کنیم
 برق را بگیرد و دچار برق گرفتگی نشویم

 
لزی هم وجود دارند که اگر در آب حل شوند رسانای جریان برق می شوند مانند نمک فبرخی مواد غیر  :نکته

 (شما با این گونه مواد در سال نهم آشنا خواهید شد)  ولی فعال در کتاب هفتم ما به این مواد کاری نداریم
ولی آب معمولی جریان برق را از خود عبور  نیست قرسانای جریان بر (اب مقطر) آب در حالت خالص  :نکته

 . می دهد چون آب معمولی خالص نیست
 

و به  ...به موادی که نور را از خود عبور می دهند اجسام شفاف می گویند مانند آب، شیشه ، هوا و  :شفافیت -2
 .... را از خود عبور نمی دهند اجسام کدر می گویند مانند سنگ، چوب و  رموادی که نو

از مواد شفاف در جاهایی استفاده می کنیم که فقط می خواهیم نور عبور کند ولی چیز دیگری مانند هوا ،  :نکته
 .که ما استفاده می کنیمشیشه و پالستیک های بی رنگ مهمترین مواد شفافی هستند  .عبور نکند... صدا و 

 مواد

 طبیعی

....نمک و  -الماس -گوگرد -طال خالص  

(ناخالص)ترکیب ....آلومینیم و  -مس -آهن   

....الستیک و -سیمان -شیشه مصنوعی  
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البته مواد مستحکم به . پاره شدن را استحکام می گویند کشش و مقاومت یک جسم در مقابل :استحکام -3
مثال به راحتی شکسته نشوند، به . موادی می گوییم که در هنگام وارد شدن نیرو به راحتی تغییر شکل ندهند

 .....راحتی خم نشوند، به راحتی گسسته نشوند و 
مثال یک سیم فوالدی می تواند کشش زیادی را تحمل کند بدون آن که پاره شود به همین دلیل می گوییم  

 .فوالد استحکام زیادی دارد
 

و بعد از حذف نیرو دوباره  (فشرده یا کشیده شود )  اگر جسمی در اثر نیرو تغییر شکل دهد :انعطاف پذیری -4
 .یا فنر عطاف پذیر می گوییم مانند الستیکان ماده به حالت اول خود برگردد به آن

یک سیم مسی به راحتی خم می شود ولی بعد از حذف نیرو دوباره به شکل اول برنمی گردد به همین  :نکته
پس یادتان باشد شرط انعطاف پذیری این است که  .دلیل موادی مانند مس انعطاف پذیر محسوب نمی شوند

 .حالت اول خود برگرددماده بعد از تغییر شکل دوباره به 
مثال هوا ، الستیک، . تراکم پذیری یعنی این که یک ماده در اثر نیرو یا فشار بتواند فشرده شود :تراکم پذیری

 .در اثر نیرو و فشار فشرده می شوند...... فنر و 
به همین دلیل  .مواد تراکم پذیر هم مانند انعطاف پذیر بعد از حذف نیرو به حالت اول خود برمی گردند :نکته

 .از موارد معادل هم هستند برخیتراکم پذیری و انعطاف پذیری در 
چون خاصیت تراکم . اغلب موادی که به عنوان ضربه گیر استفاده می شوند خاصیت تراکم پذیری دارند :نکته

ری هوا بر اساس خاصیت تراکم پذی( ایر بگ) پذیری باعث می شود که شدت ضربه گرفته شود مثال کیسه هوا 
 .کار می کند

 
       اگر ماده ای در اثر ضربه شکسته نشود و فقط پهن و نازک شود به آن چکش خوار :چکش خواری -5

مثال فلزات وقتی ضربه می خورند نمی شکنند بلکه پهن می شوند به همین دلیل فلزات چکش خوار . می گوییم
 .هستند ولی یک تکه شیشه در اثر ضربه پهن نمی شود و می شکند به همین دلیل شیشه چکش خوار نیست

 .مواد چکش خوار را می توان به صورت ورقه و یا سیم های نازک درآورد :نکته

دلیل چکش خواری فلزات این است که هنگام ضربه اتم های آنها از هم جدا نمی شوند بلکه مثل  :مهم نکته
 .شکل فلز تغییر می کندساچمه روی هم می لغزند و 

به قرار می گیرند فقط موقعیت اتمها نسبت به هم تغییر مواد چکش خوار در هنگامی که در اثر ضر :نکته مهم
تصویر زیر تفاوت ماده چکش خوار و  می کند ولی اندازه ، شکل و حتی فاصله اتمها هیچ تغییری نمی کند

 .شکننده را به شما نشان می دهد
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مقاومت یک جسم در مقابل خراشیده شدن را سختی می گویند یعنی هر چه مواد سخت تر  :سختی مواد -6
الماس روی شیشه خراش ایجاد می کند پس الماس از شیشه سخت تر . باشند خراش دادن آنها سخت تر است

 .است
شاید دیده باشید برخی . سرامیک و چینی بدون لعاب جزء سخترین موادی هستند که در اطراف ما وجود دارند

در سخت قچینی بدون لعاب آن. مواقع برای تیز کردن چاقو آن را پشت یک کاسه چینی بدون لعاب می کشند
 .است که روی آهن خراش ایجاد می کند یعنی آهن را می تراشد و آن را تیز می کند

مواد مستحکم به  چون. دانش آموزان عزیز دقت کنید که سختی و استحکام را با هم اشتباه نگیرید :نکته مهم
قو استحکام راحتی شکسته نمی شوند ولی موادی که سخت هستند به راحتی شکسته می شوند مثال یک چا

زیادی دارد و به راحتی شکسته نمی شود ولی یک کاسه چینی با وجود این که از چاقو سخت تر است خیلی 
 (به دو نکته زیر دقت کنید) .سریع شکسته می شود

 ضربهد و شکننده تر هستنبه همین دلیل  خاصیت چکش خواری کمتری دارند مواد هر چه سخت تر باشند :نکته
 . شکسته می شوند سریعتریعنی در اثر ضربه  را کمتر تحمل می کنند

 .مواد هر چه سخت تر باشند در هنگام شکسته شدن لبه تیز تری ایجاد می کنند :نکته
 

 :در انتخاب نوع ماده برای ساخت یک وسیله به سه نکته باید توجه کنیم که عبارتند از
باید ماده ای انتخاب کنیم که ویژگیهای مورد نظر ما را  ،برای ساخت ابزار :خواص و ویژگی های ماده -1

مثال اگر می خواهیم ماده ای برای بدنه هواپیما انتخاب کنیم این ماده هم باید استحکام داشته باشد . داشته باشد
رو کش وسایل برقی باید از ماده ای باشد که  .و هم سبک باشد به همین دلیل از فلز آلومینیم استفاده می کنیم

 .....از برق گرفتگی ما جلو گیری کند به همین دلیل روکش اغلب وسایل برقی را از پالستیک می سازیم و 
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مثال نقره رسانایی . یعنی مقدار ماده موجود هم توجه کنیم ،در انتخاب مواد باید به فراوانی :فراوانی -2
بیشتری از مس دارد ولی ما نمی توانیم از نقره برای سیم برق استفاده کنیم چون مقدار ذخایر نقره خیلی کم 

نی فلز مناسبی برای سیم های برق است ولی فلز مس با وجود این که رسانایی کمتری از نقره دارد به دلیل فراوا
 .است

    مثال ما می توانیم به جای آهن از فوالد . قیمت یک ماده هم در انتخاب آن ماده اهمیت دارد :قیمت -3
 .زنگ نزن در ساختمان سازی استفاده کنیم ولی این کار را نمی کنیم چون باید هزینه زیادی بپردازیم

 فراوان باشند -2ویژگی های متنوعی داشته باشند  -1 :دگی ما دارند کهموادی بیشترین کاربرد را در زن :نکته
 .مثال آهن به دلیل داشتن این سه شرط کاربرد زیادی در زندگی ما دارد. ارزان باشند -3 
 

 موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟چگونه می توانیم 

برخی از این خواص برای ما مفید و برخی از خواص . ارندبیشتر موادی که ما استفاده می کنیم خواص متنوعی د
یا خواص مفید آنها را افزایش  به همین دلیل ما سعی می کنیم خواص مضر مواد را کاهش دهیم. مضر هستند

   ولی طال فلزی بسیار نرم است و به راحتی خم .... مثال طال اصال زنگ نمی زند، براق و زیبا است و  . دهیم
 .ه طال اضافه می کنند تا سخت تر شودمی شود به همین دلیل در صنعت طالسازی مقداری مس ب

 :خواص مواد را بهبود ببخشیم از جمله مما به چند طریق می توانی
 تولید می شوند تا( فلز و نافلز یا  )موادی هستند که از مخلوط کردن دو یا چند فلز آلیاژها   :ساختن آلیاژ -1

ن وسایل آهنی مثال آهن خالص فلز نسبتا نرمی است و برای ساخت .خواص و ویژگیهای بهتری داشته باشند
 .مناسب نیست ولی اگر مقداری کربن به آن اضافه کنیم آهن سخت شده و به فوالد تبدیل می شود

 .برای ساختن آلیاژها باید فلزها را ذوب کرده و با هم مخلوط کنیم :نکته

 .کربن یک عنصر نافلز است که در ساختن آلیاژ از آن استفاده می شود :نکته

 .طالی خالص فلزی بسیار نرم است و خیلی راحت خم می شود به همین دلیل به آن نقره اضافه می کنند :نکته

 .ن آلیاژی از آهن و کربنفوالد زنگ نزن آلیاژی از آهن، نیکل و کروم است و چد :نکته
خل اتمهای ماده دیگر در هنگام تولید آلیاژ، اتمهای یک ماده از هم جدا شده و به صورت یکنواخت دا :مهم نکته

 (.مانند ذرات قند که داخل آب پخش می شوند)پخش می شوند 
 .آلیاژ را بهتر به شما معرفی می کند راتخاستصویر زیر 

 

 
شما مخلوطی از اتمهای دو فلز را می بینید ولی همانطور که مشاهده می کنید اتمهای دو ( الف) در تصویر باال 

فلز به صورت اتم به اتم داخل هم پخش نشده اند به همین دلیل تصویر الف یک آلیاژ نیست ولی به تصویر ب 
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ل هم پخش شده اند به همین دلیل تصویر ب دقت کنید در تصویر ب اتمهای دو فلز به صورت اتم به اتم داخ
 .ساختار ذره ای یک آلیاژ را درست نشان می دهد

خاک مقداری  برای تهیه مغز مدادمغز مداد از کربن ساخته می شود که بسیار نرم است به همین دلیل  :نکته
 .افه می کننداض کربن به رس
مثال اگر مقدار خاک رس زیاد باشد مغز . مقدار رسی که به مغز مداد اضافه می شود باید به اندازه باشد :نکته

 .خیلی کم رنگ می نویسد و روی کاغذ سر می خورد یعنی مداد سخت می شود
چکش خواری آلیاژها معموال از فلزات کمتر است چون وقتی اتم های یک فلز داخل اتم های فلز دیگری  :نکته

 .آن فلز روی هم می شود یقرار می گیرد مانع لغزیدن اتم ها
 

بعضی وقتها ما بدون آن که چیزی به فلزها اضافه کنیم می توانیم خواص آنها را تغییر  :تغییر شکل مواد  -2
را به صورت فنر در آوریم میله  فلزی دهیم مثال یک میله فلزی خاصیت انعطاف پذیری ندارد ولی اگر همان میله

 .می شودو تراکم پذیر فلزی انعطاف پذیر 
 .بیایید با هم یک فعالیت انجام دهیم تا ببینیم بعضی وقتها تغییر شکل مواد چقدر می تواند مفید باشد

 دهیدانجام  مدرسه با دوستانتان  یا در آزمایش زیر را در منزل
سانتی متر از  02در  02یک مقوای نسبتا ضخیم مانند مقوای جلد کتاب را انتخاب کرده و یک مستطیل به ابعاد 

چند عدد سکه یا وزنه سبک را یکی یکی روی مقوا . مقوای بریده شده را روی دو عدد پایه بگذارید. آن ببرید
 (تصویر الف)تحمل نگه داشتن چند سکه را دارد؟ قرار دهید و ببینید مقوا 

 (.تصویر ب)و آزمایش را با سکه ها تکرار کنید( شبیه باد بزن ) سپس همان مقوا را چند بار روی هم تا بزنید 
 

 
 

مقوا را روی هم تا می زنیم  دانش آموزان عزیز اگر این آزمایش ساده را انجام دهید متوجه می شوید زمانی که
سکه را نگه دارد در حالتی که  0مثال اگر در حالت الف مقوا بتواند. استحکام و مقاومت مقوا خیلی بیشتر می شود

 .تا خورده است تحمل نگه داشتن تعداد زیادی سکه را خواهد داشت
ا چیزی به آن اضافه نکردیم فقط شکل آن را تغییر دادیم و با تغییر شکل خوب ببینید مقوا همان مقوا است و م

 خوب شاید از خودتان بپرسید این کار چه سودی برای ما دارد؟. قوا مقاومت آن را افزایش دادیمم
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 (تصویر زیر. ) را دیده اید.... وطی رب، لوله بخاری، بطری آب معدنی و قهمه شما 
همانطور که می بینید این وسیله ها از ورقه های فلزی 

اگر این ورقه ها . یا پالستیکی نازک تهیه می شوند
صاف باشند در اثر کوچکترین فشاری تا خورده و تغییر 
شکل می دهند ولی وقتی روی آن شیار ایجاد می کنیم 

مقاومت آنها زیاد می شود و مانند مقوای آزمایش باال 
 .یا خم نمی شوند دیگر به راحتی تا نمی خورند

 
 
 

 
 

اتومبیل شیار ایجاد می کنند؟ بله درست است شیار  یا در به نظر شما چرا روی بدنه. حاال به تصویر زیر نگاه کنید
ست بلکه این شیارها مقاومت بدنه اتومبیل در مقابل فشار و ضربه را اتومبیل فقط برای زیبایی نی و بدنه روی در

 .به راحتی تا نخورددر اثر ضربه اتومبیل  بدنهافزایش می دهند و باعث می شوند 
 

 
 
 

چیزی به ماده اضافه کنیم می توانیم با تغییر شکل ماده ویژگیهای  پس می بینید که بعضی وقتها بدون آن که
 مفید مواد را افزایش دهیم

 
 مانند این است که یعنیموادی هستند که بعد از تغییر حالت به شکل اولیه خود برمی گردند  :هوشمندمواد 
آفتابی  هایعینک برخی از مثال. (به آنها هوشمند می گویندبه همین دلیل ) شکل اولیه خود را به خاطر دارندانگار 

 .چون در آفتاب تیره و در سایه دوباره شفاف می شود هستندیک ماده هوشمند 
 

مواد هوشمند با مواد انعطاف پذیر فرق دارند چون مواد انعطاف پذیر وقتی نیرو برداشته شود به حالت اولیه  :نکته
 . خود برمی گردند ولی مواد هوشمند توسط عواملی مانند گرما، سرما، نور یا الکتریسیته به حالت اول برمی گرداند
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فنر هوشمند یکی دیگر از این مواد است که جراحان برای باز کردن رگهای بیمار از آن استفاده می کنند به این 
ترتیب که فنر را باز کرده و به صورت یک سیم در می آورند و آن را وارد رگ بیمار می کنند ولی جالب این 

  ه حالت فنر در آمده و رگ را باز درجه قرار می گیرد دوباره ب 33عنی است که این سیم وقتی در دمای بدن ی
 .شکل زیر یک تصویر ساده از فنر هوشمند را نشان می دهد. می کند

 

 
 
 

 این مرز و بوم آینده سازانارزوی موفقیت برای شما  با
 




