
 شيمي



  

  
  

 

7 

  )ي اول متوسطه دوره(ي نهم  پايه
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ساخته يك نوع اتم  از تنها هايي هستند كهيا مولكول ها و ي آن اتمهاي سازندهشود كه ذرهاي گفته ميبه ماده
هر عنصر را با  .ها فلز هستندعنصر شيميايي شناخته شده است كه بيشتر آن 118در حال حاضر حدود  .اندشده

اگر نماد شيميايي عنصري شامل يك  .كه يك يا دو حرف التين را در بر دارد نددهيك نماد شيميايي نشان مي
شود و اگر شامل دو حرف باشد، حرف اول بزرگ و حرف دوم كوچك حرف باشد از حرف بزرگ استفاده مي

  . (Cl)و كلر  (C)كربن : خواهد بود مانند
  

بـوده و حـداقل از دو نـوع عنصـر      از يك نوع اتـم  بيشي آن شامل هاي سازندهشود كه ذرهاي گفته ميبه ماده
ي تمـام   فرمـول شـيميايي دربرگيرنـده    .دهندهر تركيب را با يك فرمول شيميايي نشان مي .باشدساخته شده 

H)آب : مانند . ي تركيب است عناصر تشكيل دهنده O)2 

  

 يمتـري ايوانـوويچ منـدليف   توسـط د  عنصـرها دسته بندي  هاي مهمترين جدوليكي از 

در جدول منـدليف   عنصرهااساس طبقه بندي  .ارائه شد 1869در سال ) شيميدان روسي(

 . ترين جدول را موزلي درست كرد مهم .بود عنصرها افزايش جرم اتميبه ترتيب 

ها در زندگي مواد و نقش آن

 ها در زندگيمواد و نقش آن

 عنصر

 تركيب

 بندي عنصرها جدول طبقه
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  .باشدبر اساس افزايش عدد اتمي مي عنصرهاطبقه بندي 
  .اندات در سمت چپ جدول قرار گرفتهفلز بندي عنصرها، طبقهدر جدول 

  
گـروه اصـلي    8شـامل   اين جدول. است) گروه(و ستون ) تناوب( سطرتعدادي شامل  بندي عنصرها جدول طبقه

 .يكسان است) مدل اتمي بور(تعداد الكترون مدار آخرشان  گروهواقع در يك  عنصرها. باشد مي

 .گيرد الكترون جاي مي 8حداكثر  الكترون و در مدار دوم 2ثر در مدل اتمي بور، در مدار اول حداك :يادآوري 

  
 .يابداز چپ به راست خاصيت فلزي كاهش مي سطردر يك 

  .يابددر يك گروه از باال به پايين خاصيت فلزي افزايش مي
  

  Cuprum: نام التين  29: عدد اتمي  Cu: نماد شيميايي  :معرفي
ذوب سنگ معدن مـس در   ،هاي استخراج مسيكي از روشمعدن است و فلز استخراج شده از سنگ مس اولين 
 .است معدن مس سرچشمه در استان كرمان ،يكي از معادن مس ايران. است دماي باال

  ،شدن) سيمي(براق، سرخ رنگ، رسانايي الكتريكي و حرارتي زياد، مقاوم در برابر خوردگي، قابليت مفتول  :هاويژگي
  .ساناترين فلز استپس از طال و نقره رمس 

هاي ، تهيه آلياژ)مس سولفات(سيم كشي ساختمان، تهيه كات كبود تهيه ظروف مسي براي پخت غذا،  :هاكاربرد
  برنز و مفرغ

 جدول تناوبي امروزي

 فلزات

 فلز مس
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  :   سرعت واكنش فلزات مختلف با اكسيژن متفاوت است
  ژنسرعت واكنش با اكسي) : Mg(منيزيم   <)  Fe(آهن   <)  Cu(مس   <) Au(طال 

  .شودهاي تزئيني استفاده ميدر كاردر واكنش با اكسيژن، فلز غيرفعال است و از آن طال 
 

  
  

  Na: نماد شيميايي   :معرفي
  Natrium: نام التين  11: عدد اتمي

بـه آسـاني    كـه  نرم اسـت  و متعلق به گروه فلزات قليايي، ايسفيد مايل به نقره جامد سديم، يك فلز: هاويژگي
و  شـود  در هوا اكسيد مي .است واكنش دهنده بسيار و فراوان ،از نظر تركيبات طبيعي .شودقو بريده ميتوسط چا

  .در زير نفت ياروغن نگهداري شود رو  از اين. دهد واكنش مي شدت با آب به
  

  
  .تشكيل شده است نافلزي يعنصرهااز  هواي سالمهاي گاز

          

  

  :هواي دم
N :%

O : %

CO : % /

Ar : % /

2
2
2

78
21
0 03

0 9

 

  0- %4: بخار آب

  

  :هواي بازدم
N : %

O :%

CO :%

Ar : % /

2
2
2

75
16
4

0 9

  

  بيش از هواي دم: بخار آب

 پذيري فلزات واكنش

 هوا

 فلز سديم
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22 :گاز اكسيژن OO    هاي بااليي زمينموجود در اليه( گاز اوزون(: O O O 2 3 

ساخت بسياري از تركيبات مثل اسيد سولفوريك –تنفس جانداران : نقش گاز اكسيژن H SO2 4  
 )ي محافظ براي زمينيك اليه(به زمين  خورشيد هاي فرابنفشجلوگيري از رسيدن پرتو: از اوزوننقش گ

O2  وO3 اي با يـك ديگـر دارنـد، دگـر شـكل يـا       به موادي كه چنين رابطه. دو شكل متفاوت از يك عنصرند
   .گويند آلوتروپ مي
نـام ديگـر    .شـود مـي  تشـكيل  فعـال  هاي خاموش و نيمـه  فشان آتش ي در دهانه ،دي زرد رنگ استگوگرد جام

 .سولفوريك اسيد جوهر گوگرد است

اين اسيد بسيار گسترده اسـت، از بـاتري اتومبيـل تـا صـنايع بـزرگ        هايكاربرد :سولفوريك اسيد هايكاربرد
مواد شيميايي ديگر اسـتفاده   و هاپالستيك ها،ن رنگدرساخت هاي نفتي،انواع كود، فرآورده ، توليدخودروسازي

  .كندها را سوراخ مي كند و پارچه اين اسيد پوست بدن را زخم مي .شودمي
 

  
گاز موجود در هوا نيتروژن  ترين بيش N2 گاز نيتروژن بدست آمده از هـوا بـه عنـوان     ي بخش عمده. باشدمي
 :باشد واكنش توليد آمونياك به روش هابر به صورت زير مي .رودراي توليد آمونياك به كار مياوليه ب ي ماده

  q)g(NH)g(H)g(N 322 23  
 هاي شيميايي و مواد منفجرهتهيه كود: آمونياك هايمهمترين كاربرد

 

ژن، به طور مداوم از جو گرفته مقدار معيني از اين نيترو. نيتروژن تشكيل داده است گاز درصد از جو زمين را 78حدود 
» نيتـروژن  ي چرخـه «به گردش مداوم نيتروژن بين خاك، آب، هـوا و موجـودات زنـده     .شود و به آن بازپس داده مي

نيتـروژن در  . اسـت  )DNAها و ساختمان پروتئين( همه موجودات زنده بدنيك بخش اساسي در نيتروژن  .گويند مي
هوا به صورت گاز نيتروژن N2  شودهاي نيتروژن تبديل ميبر اثر رعد و برق نيتروژن هوا به اكسيد .باشدميموجود.  

دار توليـد   نيتـروژن  هـاي بشوند و تركي تركيب مي عنصرهادر آب با ساير  اكسيدهاي نيتروژن پس از حل شدن
هـا را بـه تركيبـات     و آن كننـد  ها نيز نيتروژن موجود در هوا را جـذب مـي  ها و جلبكبرخي از باكتري .كنند مي

ونيوم يافـت  هاي نيتروژن دار نيترات، نيتريت و آمنيتروژن در خاك به صورت تركيب .كنند دار تبديل مي نيتروژن
نيتـروژن دار خـاك را بـه نيتـروژن      هايبمقداري از تركي ،ي موجود در خاكهاي تجزيه كنندهباكتري .شودمي

  .كنندگازي شكل تبديل مي
  

  
از چـپ بـه راسـت     از جدول تناوبي سطردر يك  .انددر جدول تناوبي نافلزات در سمت راست جدول قرار گرفته

  .يابددر يك گروه از باال به پايين خاصيت نافلزي كاهش مي .ابديخاصيت نافلزي افزايش مي
  

بنـدي عنصـرها در    طبقـه . هـا داشـت   تري بـر روي آن  ساده ي توان مطالعه بندي عنصرها، مي با استفاده از طبقه
 بي بـه عنصر اول جدول تنـاو  18بندي  طبقه. كند ها را فراهم مي آن ي امكان مقايسه و مطالعه ،سطرهاها و  ستون
  : صورت است اين

 و گوگرد اكسيژن

 نيتروژن

 ي نيتروژن چرخه

 نافلزات

 بندي عنصرها طبقه



  

  
  

 

11 

  )ي اول متوسطه دوره(ي نهم  پايه

  كتاب كار

 و آموزش
6841 

  

          



  
  
 

 

 

12 

  كتاب كار

 و آموزش
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نسـبتاً   واقـع در يـك گـروه خـواص     يعنصرها
هـر  ) Cl(و كلر ) F(فلوئور به طور مثال  .مشابهي دارند

 دو در يك گروه قرار دارند و هر دو در مدار آخر خـود 
  .الكترون دارند 7

  

تعـداد مـدار الكترونـي     سطر در يك واقع يعنصرها
و سيليسـيم  ) Na(سـديم  به طور مثال  .يكسان دارند

)Si (   3هر دو در تناوب سوم قرار گرفتـه انـد و داراي 
  .مدار الكتروني هستند

  

  : ها در بدن در جدول زير آمده است برخي از اين نقش. هاي خاصي در بدن دارند عنصرها نقش

  تأثير  عنصر
  وگلوبينساختمان هم  آهن

  هاي قلبي  فعاليت  پتاسيم و سديم 
  هاي بدن تنظيم فعاليت  يد

  ها رشد استخوان  كلسيم
  
  

    
  :بدن انسان

-65انسان داراي  بدن هاي ز نظر جرم، سلولا 
بخـش   از ايـن رو اكسـيژن  . آب هستند 90٪

. دهد تشكيل مي آب اي از جرم انسان را عمده
كسـيژن،  عنصـر ا  6جرم بدن انسـان از   99٪

 و فسـفر  كربن، هيدروژن، نيتـروژن، كلسـيم  
  .تشكيل شده است

  :ي زمين پوسته
 سيليسـيم و  اكسيژنزمين است و بيشتر از  ي ترين اليه بيروني ي پوسته
 .اسـت  بر روي آن شناخته شده زندگيشده و تنها جايي است كه  ساخته

 پوسـته و ( سنگي زمين ايه ي بخش ترين عنصر سازنده كسيژن فراوانا
 سيليسـيم داراي عنصـر   ها سنگعالوه براكسيژن، بيشتر. است) گوشته

)Si(  داراي  سـنگ آهـك  مانند  هاي رسوبي سنگبرخي از  ،هستندنيز
  .ندارند سيليسيماكسيژن هستند، اما 

  

 زمين و بدن انسان ي  پوسته ي نوع و درصد عنصرهاي موجود در مقايسه
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 .آيندبه نام الياف بدست مي يهاي باريكها از رشتهپارچه

 .ها ساختمان پليمري داردالياف

  

  .آيدبه وجود مي) مونومر يا تك پار (مولكول كوچك  تعداد زياديمولكول بزرگي است كه از به هم پيوستن 

  
  
  

 .مانندمي باقي شوند و براي مدت طوالني در طبيعتدر محيط زيست به راحتي تجزيه نمي

 .دكنها بخارات سمي وارد هوا ميسوزاندن آن

 هاپالستيك )بازيافت يا مصرف دوباره( بازگرداني: راه حل

  هاداري مواد يا وسايل براي بازفراوري آنجمع آوري و نگاه: بازگرداني
، هاي پر مصـرف پالستيكهاي حاصل از بازگرداني هاي پالستيك سازي به منظور افزايش كيفيت فراوردهكارخانه

نـوع  هـا،  هر يـك از كـد   .نويسند اين كدها را در درون يك مثلث مي .كنندها تعيين مياي براي آنهاي ويژه كد
هاي پالستيكي با استفاده از اين كـدها   تفكيك زباله .كنداستفاده شده براي تهيه پالستيك را مشخص مي ي ماده

  . ي پالستيكي بازگرداني شود شود تنها يك نوع ماده بسيار آسان است و سبب مي

 

 مواد طبيعي و مصنوعي

 چيست؟) بسپار(پليمر 

 ها معايب پالستيك



  
  
 

 

 

14 

  كتاب كار

 و آموزش
 6841 تجربي علوم

  
  

  

  :هاي داده شده را مشخص كنيد نادرستي جملهدرستي يا  -1

   .يك مخلوط همگن است در آب شكر) الف

   .دهند ب را با يك نماد شيميايي نشان ميهر تركي) ب

   .فلوئور و كلر در يك تناوب قرار دارند) پ

   .واكنش آهن با اكسيژن بيشتر از سرعت واكنش مس با اكسيژن است سرعت) ت

   .اند فلزي و نافلزي تشكيل شده عنصرهاگازهاي هواي سالم از ) ث

   .  دار است سولفوريك اسيد، از تركيبات اكسيژن) ج

   .رودش عمده گاز نيتروژن توليد شده از هوا به عنوان ماده اوليه براي توليد نيتريك اسيد به كار ميبخ) چ

   .شودفلوئور به عنوان افزودني به خميردندان براي جلوگيري از پوسيدگي دندان استفاده مي) ح

   .كندها بخارات سمي ايجاد ميسوزاندن پالستيك) خ

   .ها و  يد در ساخت هموگلوبين نقش داردكلسيم در رشد استخوان) د
  :جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد -2

  .اند هايي هستند كه از يك نوع اتم ساخته شده يا مولكول ها ي آن اتم هاي سازنده شود كه ذره اي گفته مي به ماده. . . . . . ) الف
سـاخته   اتـم ي آن شامل بيش از يك نوع اتم بوده و حداقل از دو نـوع   هاي سازنده شود كه ذره اي گفته مي به ماده. . . . . . ) ب

  .شده است
  . گيرند ي، در يك ستون قرار م. . . . . . . . . . . . بندي عنصرها، آنهايي كه  در طبقه) پ
  .گويند مي. . . . . . يا . . . . . . هاي افقي  و به رديف. . . . . .  بندي طبقهبه ستون عمودي در جدول ) ت
  .گروه اصلي است. . . . . . جدول تناوبي شامل ) ث
  .يكسان دارند. . . . . .  سطرواقع در يك  عنصرها) ج
  .شدبا مي. . . . . . ترين گاز موجود در هوا  بيش) چ
  .باشد مي. . . . . . و . . . . . .  ي ترين كاربرد آمونياك تهيه مهم) ح
  .الكترون هستند 8در مدار آخر خود داراي . . . . . . بجز  ستون آخر جدول تناوبيهاي همه گاز) خ
  .شده است تشكيل. . . . . . ي پوسته زمين از عنصر  و بخش عمده. . . . . . ي بدن انسان از عنصر  بخش عمده) د
  .آيند بدست مي. . . . . . هاي باريك به نام  ها از رشته پارچه) ذ
  .دارند. . . . . . ساختمان  ،الياف) ر

 :اولسؤاالت تشريحي فصل 
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  :مفاهيم زير را تعريف كنيد -3
   عنصر) الف

  
  تركيب) ب

  
  مخلوط همگن) پ

  
  پليمر) ت

  
  به سواالت زير پاسخ دهيد؟ -4

  ايي مقايسه كنيد؟پذيري شيمي زير را از نظر واكنش يعنصرها) الف
  »طال، مس، منيزيم، آهن«

  
  ي كه در دماي اتاق گازي شكل هستند را نام ببريد؟عنصرهابرخي از ) ب

  
  نام ببريد؟را  بدن انساني هاي اصلي سازندهعنصر) پ

  
  هاي فلز مس را نام ببريد؟گيژمورد از وي 3) ت

  
  هاي بدن چيست؟آهن، سديم، يد و كلسيم در فعاليت يعنصرهانقش ) ث

  
  هاي موجود در هواي دم و بازدم را با يكديگر مقايسه كنيد؟درصد گاز) ج

  
  نقش گاز اوزون چيست؟) چ

  
  

  ها را بنويسيد؟دو مورد از معايب پالستيك) ح

  
  

  رسم كنيد؟ Cl و Fمدل اتمي بور را براي ) خ
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  گاز هستند؟هاي زير در دماي اتاق يك از دسته عنصر كدام - 5
1( H ،He ،B ،N  2( Ar ،Cl ،S ،O 3( F ،Cl ،Ne ،N 4( N ،O ،F ،C  

  ؟نيستي شيميايي زير، يك عنصر كدام ماده -6
1( Rb 2( Pb 3( CO  4( Sb  

  است؟ نادرستكدام مطلب درباره فلز مس  -7
  .رودر ميدر ساختن آلياژ برنز به كا )2  .پس از نقره رساناترين فلز است )1

  .در برابر خوردگي و مفتول شدن مقاومت دارد )4  .فلزي قرمز رنگ با رسانايي الكتريكي باالست )3
  .جاي دارند بندي عنصرها جدول طبقه. . . . . . ستون سمت . . . . . . هاي قليايي خاكي، در فلز - 8

  راست -دومين )4  راست -نخستين )3  چپ -دومين )2  چپ -نخستين )1
  با توجه به مدل اتمي بور، كدام دو عنصر با هم شباهت دارند؟ -9
1( Be  وB 2( P و S  3( F  وCl  4( Na  وMg 

  است؟ نادرستكدام مطلب درباره فلز سديم  - 10
  .شودبسيار واكنش پذير است و به آساني با چاقو بريده مي )1
  .اكي استجزء فلزات قليايي خ )2
  .كنندآن را زير نفت نگهداري مي ،براي جلوگيري از واكنش با هوا )3

  . فلزي نرم و براق است )4 
  هاي زير مصنوعي است؟يك از پليمر كدام -11

  ابريشم )4  نايلون )3  سلولز )2  پشم )1 
  زير با اكسيژن جزء واكنش احتراق است؟ عنصرهاتركيب كداميك از  -12

1( Na 2( Mn 3( Mg 4( Fe  
  است؟ نادرستكدام عبارت  -13

  .دو شكل متفاوت از يك عنصر هستنداكسيژن و اوزون  )1
  .هاي بااليي زمين وجود داردقسمت اعظم اوزون در اليه )2
  .شودبنفش خورشيد توسط اوزون جذب ميقسمت اعظم تابش فرا )3
  .اوزون در ساخت بسياري از تركيبات از جمله سولفوريك اسيد كاربرد دارد )4

  فلز بيشترين درصد را در بدن انسان دارد؟ يك به عنوان كدامدر بين عنصرهاي زير  -14
1( Fe 2( C 3( P 4( Ca  

  زير، در هموگلوبين خون وجود دارد؟ عنصرهاكدام يك از  -15
1( Cr 2( Fe 3( Mg 4( Ni  

 :اولفصل  اي سواالت چهار گزينه


