
 

BÀI 8: SỰ ĐA DẠNG VÀ CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT. TÍNH CHẤT CỦA CHẤT 

 

Câu 8.20 – Trang 24 Sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo 

Các quá trình thực tế đưới đây tương ứng với khái niệm nào trong số các khái niệm sau: Sự 

ngưng tụ; Sự đông đặc; Sự bay hơi; Sự nóng chảy; Sự sôi. 

Hiện tượng thực tế Khái niệm 

1. Tơ nhện được hình thành từ một loại protein dạng lỏng trong cơ 

thể nhện. Khi làm tơ, nhện nhả ra protein đó ra khỏi cơ thể, protein 

đó sẽ chuyển thành tơ nhện 

 

2. Người ta tạo ra nước cất bằng cách đun cho nước bốc hơi, sau đó 

dẫn hơi nước qua ống làm lạnh sẽ thu được nước cất 

 

3. Người ta nấu nhôm phế liệu cho nó chuyển thành thể lỏng rồi đổ 

vào khuôn, chờ nguội sẽ thu được các sản phẩm như nồi, chậu, 

thau… 

 

Phương pháp 

- Sự nóng chảy: là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất 

- Sự đông đặc: là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất 

- Sự bay hơi: là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất 

- Sự sôi: là quá trình bay hơi xảy ra trong lòng và cả trên bề mặt thoáng của chất lỏng. 

- Sự ngưng tụ: là quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng của chất 

Lời giải chi tiết 

Hiện tượng thực tế Khái niệm 

1. Tơ nhện được hình thành từ một loại protein dạng lỏng trong cơ thể 

nhện. Khi làm tơ, nhện nhả ra protein đó ra khỏi cơ thể, protein đó sẽ 

chuyển thành tơ nhện 

Sự đông đặc 

2. Người ta tạo ra nước cất bằng cách đun cho nước bốc hơi, sau đó 

dẫn hơi nước qua ống làm lạnh sẽ thu được nước cất 

Sự bay hơi và sự 

ngưng tụ 



 

3. Người ta nấu nhôm phế liệu cho nó chuyển thành thể lỏng rồi đổ vào 

khuôn, chờ nguội sẽ thu được các sản phẩm như nồi, chậu, thau… 

Sự nóng chảy và 

sự đông đặc 

 


