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 دسته بندی مواد: 

تقسیم می گرددعنصر و ماده مرکب  به دودسته خالصشوند.هر ماده دسته بندی میخالص و ناخالص  مواد به    

        ،براق ، قابلیت مفتول شدن دارندمثال مس،رسانای برق فلز:    

                    ربن،فلوئورک نافلز: نارسانا هستند،شکننده اند مثال                         عنصر: ماده خالصی است که تنها یک نوع اتم دارد   

 مثال آب، مس، سولفوریک اسید  تنها از یک نوع ماده تشکیل شده اند:خالص ماده    

 ا در مخلوط حفظ  ماده ناخالص)مخلوط( : از دو یا چند ماده تشکیل می شود که هر یک از اجزای آن خواص اولیه خود ر   

.محلول کات کبود و              مواد ناخالص به دو دسته محلول)مخلوط همگن( و مخلوط ناهمگن)مخلوط( دسته بندی می شوند می کنند 

 مخلوط شربت خاکشیر مثالهایی از آنها هستند 

 نماد شیمیایی برخی فلزات و نافلزات

 Kپتاسیم Alآلومینیوم Naسدیم Liلیتیم Auطال Mgمنیزیم Feآهن Cuمس فلز

 Clکلر Hهیدروژن Oاکسیژن Iید Pفسفر Fفلوئور Cکربن Sگوگرد نافلز

و نیزاز روی سرعت تغییر  توجه: واکنش پذیری فلزات یکسان نیست این موضوع را می توان با آزمایش ترکیب کردن آنها با اکسیژن ،

 ول زیر این موضوع نمایش داده شده است: ابه خوبی نشان داد در جدرنگ دادن محلول کات کبود در واکنش با آنها 

 نمونه فلزی نوع واکنش  سرعت واکنش واکنش پذیری 

 طال  ترکیب با اکسیژن)اکسایش(  بدون واکنش  ندارد 

 آهن  اکسیژن)اکسایش( ترکیب با   آهسته  آهسته 

 مس ترکیب با اکسیژن)اکسایش(  آهسته  آهسته 

 منیزیم ترکیب با اکسیژن)اکسایش(  با سرعت واکنش داده نور خیره کننده ایجاد می کند  با سرعت
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 نمونه فلزی ماده  واکنش دهنده  سرعت واکنش زمان بیرنگ شدن  واکنش پذیری 

 طال  محلول آبی رنگ کات کبود  بدون واکنش  شود بی رنگ نمی ندارد 

 آهن  محلول آبی رنگ کات کبود  آهسته  زیاد آهسته 

 مس محلول آبی رنگ کات کبود  بدون واکنش  بی رنگ نمی شود  ندارد 

 منیزیم محلول آبی رنگ کات کبود  سریعتر کم سریعتر

 

 در جدول زیر با برخی از این مواد آشنا می شویم  توجه: در ساختمان برخی مواد نافلزات به کار رفته اند 

 نافلزات به کار رفته در ساختمان ماده  فرمول شیمیایی نام ماده 

 اکسیژن 2O گاز اکسیژن

 اکسیژن 3O گاز ازون 

 هیدروژن،گوگرد،اکسیژن  4SO2H سولفوریک اسید 

 نیتروژن، هیدروژن  3NH آمونیاک 

 توجه: کاربرد مواد در صنعت ، بسیار وسیع است در جدول زیر با برخی کاربردهای مواد شیمیایی آشنا می شویم 

 کاربرد نام ماده  

 تهیه کود شیمیایی،تهیه رنگ،تولید پالستیک،خودروسازی،چرم سازی،تولید شوینده ها  سولفوریک اسید 

 سازی،تولید مواد منفجره تهیه کود شیمیایی،یخ  گاز نیتروژن 

 ضدعفونی کردن آب، میکروب کشی، تهیه آفت کش ها،تهیه هیدروکلریک اسید)جوهر نمک(  کلر

 تولید مداد  کربن

 تولید کبریت  فسفر

 تولید خمیر دندان  فلوئور

الکترونی آنها آشنا شویم در ادامه با تعریف واژه عدد  توجه: برای آنکه بتوانیم فلزات و نافلزات را طبقه بندی کنیم الزم است با ساختار 

 اتمی و معرفی مدل اتمی بور به این موضوع می پردازیم

می باشد. الکترونها ذرات منفی  هسته اتم شامل :ذرات مثبت)پروتونها( و ذرات خنثی) نوترونها(  . هر اتم هسته ای داردساختار اتم: 

 هستند که دور هسته می چرخند
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 خنثی است: این جمله به این معنی است که تعداد الکترونهای هر اتم با تعدا پروتونهای آن مساوی استاتم 

 تعدا الکترون= تعداد پروتوندر هر اتم:                                   

 یمیایی عناصر نمایش میدهند (: به تعداد پروتونهای هر اتم عدداتمی گویند .عدداتمی را در پایین و سمت چپ نماد شZ عدد اتمی) 

S16       Al13          Mg12        C6 

 :مدل اتمی بور 

  

  8الکترونی، 2الکترونها در مسیرهای دایره ای)مدار( دور هسته می چرخند. الکترونها در مدارهای در این مدل 

 گیرند.الکترونی به ترتیب از نزدیک هسته و در اطراف آن قرار می  18الکترونی و 

از  شروع به چیدن الکترونها  18،8،2الگوی پر کردن الکترونها در مدارهای اطراف هسته: بر اساس عدد اتمی و اصل

 .کنیم نزدیک هسته به بیرون می
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طبقه بندی عنصرها :طبقه بندی عناصر مطالعه آنهارا آسان می کند. بر اساس تعداد الکترونهای مدار آخر)بیرونی(  

  ک ستون)گروه( قرار میدهیم.عنصرهای یک طبقه )ستون( ویژگیهای شیمیایی یکسانی دارند اتمها را در ی

 توجه: برخی عنصر نقش های مهم در فعالیت های بدن دارند در جدول زیر به برخی از این نقشها اشاره شده است  

 نام محل عنصر موجود در ماده  نقش

 هموگلوبین  آهن  اکسیژن رسانی 

 قلب سدیم ،پتاسیم فعالیت قلبتنظیم 

 غده تیروئید ید  الیتهای بدن عتنظیم ف

 استخوان  کلسیم رشد استخوان 

 درشت مولکولها) بسپارها= پلیمرها(:  

زیادی واحدهای کوچک یکسان ایجاد شده اند بنابراین از اتصال تعداد زیادی   دهر مولکول از آنها از اتصال تعدا

 اتم ساخته شده اند 

  
 نشاسته سلولز

 

 انواع بسپارها: 

 سلولز،پنبه و نشاستهمثال: از گیاهان و جانوران به دست می آیدبسپار طبیعی:  -1

 مواد نفتی به دست می آید مثال: پالستیکبسپار مصنوعی: از  -2
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 مزایا و معایب انواع پلیمرها)بسپارها(

 معایب مزایا  نوع بسپار 

 پزهزینه و پر تقاضاست  به راحتی از گیاهان و جانوران تهیه می شود  طبیعی

 سوزاندن آنها بخارات سمی ایجاد می کند ارزان بودن  مصنوعی 

 فصل:تمرینات 

 یا نادرستی عبارات را مشخص کنیددرستی (√بازدن عالمت)

 درست نادرست عبارت  ردیف

   از ویژگیهای فلزات میتوان به رسانایی برق و گرما،قابلیت مفتول شدن وبراق بودن اشاره کرد 1

   عناصر به دو دسته فلز و نافلز دسته بندی می شوند  2

   نمونه ای از نافلزات هستند فلوئور نمونه ای از فلزات و مس  3

   فلزات واکنش پذیری یکسانی دارند  4

   از روی تغییر رنگ محلول کات کبود در واکنش با فلزات میتوان به واکنش پذیری آنها پی برد 5

   گوگرد و فسفر به ترتیب فلز و نافلز هستند  6

   در ساختمان ازون نافلزات اکسیژن وهیدروژن وجود دارند  7

   عدداتمی را در پایین و سمت چپ نماد شیمیایی عناصر نمایش میدهند  8

   عناصر یک طبقه از عناصرویژگی های شیمیایی یکسانی دارند 9

   سدیم و پتاسیم در تنظیم فعالیت قلب نقش دارند  10

   در یک طبقه) گروه( قرار دارند  Na11و Li3عناصر  11

   بسپار طبیعی و مصنوعی هستند پنبه و پالستیک به ترتیب  12

   زیادی واحد کوچک یکسان هستند    ددرشت مولکولهایی با تعدا (بسپارها )پلیمرها 13

 واژه های زیر را تعریف کنید -14

 الف( بسپار     ب( ماده خالص     پ( عدد اتمی     ت( مدل اتمی بور 
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 به موارد زیر پاسخ دهید  -15

 طبیعی یک مزیت و یک عیب بیان کنیدبرای بسپارهای الف(

 ب( پلیمرهای مصنوعی از چه موادی ساخته می شوند ؟ یک پلیمر مصنوعی مثال بزنید؟ 

 آهن و سدیم چه نقشی در فعالیت بدن دارند؟ پ(

 ت( هدف از طبقه بندی عناصر چیست؟

 ج( اساس قرار دادن عناصر در یک طبقه ) گروه( چیست؟ 

 عناصر چه ویژگی مهمی دارند؟ ح( عناصر یک طبقه از  

 علت را در هر مورد بیان کنید -16

 در یک طبقه قرار دارند  O8و  S16الف( عناصر 

 است.  Mg12نصف تعداد پروتونهای  C6ب( تعدا الکترونهای

 جدول زیر را کامل کنید  -17

 نماد شیمیایی نام عنصر 

  آهن 

 Cu 

  فسفر

 Mg 

 مقابل یک کاربرد بنویسید.    سولفوریک اسید.فلوئور برای هر یک از مواد  -18

بی رنگ می کند در حالیکه نوار منیزیم چنین محلولی  میخ آهنی نمونه ای از محلول کات کبود را پس از یک ساعت -19

 را در مدت کمتری بی رنگ می نماید. با توجه به چنین آزمایشی  واکنش پذیری آهن و منیزیم را مقایسه کنید

 در ساختمان برخی مواد نافلزات به کار رفته اند در ساختمان آمونیاک چه نافلزاتی به کار برده شده است؟  -20



مدرس احمد عزیزی                                                                                          مواد ن نقش آنها در زندگی/اولفصل  نهمشیمی پایه      

 

 

 

7 

 را رسم کنید آیا این دو اتم ویژگی شیمیایی یکسانی دارند؟ چرا؟  C6و   Al13مدل اتمی بور  -21

 کدام مورد نماد شیمیایی پتاسیم است -22

1)P                               2 )  K                    3   )F                  4 ) S 

 در کدام گزینه کاربرد ماده به درستی بیان شده است  -23

 (   کلر: یخ سازی 4(  نیتروژن:  تولید مداد     3(  کربن:    تولید کبریت    2(  فلوئور:  تهیه خمیر دندان      1

 سولفوریک اسید وجود ندارد؟کدام عنصر در ساختمان  -24

 ( هیدروژن4( اکسیژن                        3( گوگرد                            2کلر                            (1

 چه تعداد از عبارتهای زیر درست است  -25

 ر پی برد از روی زمان واکنش بی رنگ شدن کات کبود با برخی از عناصر می توان به واکنش پذیری عناص -

 در یک طبقه )گروه( جدول تناوبی قرار دارند  S16و  P15عناصر -

 عناصر سدیم و پتاسیم در تنظیم فعالیت قلب موثرند  -

 سلولز و نشاسته بسپار طیبیعی هستند -

1)1                               2)2                                  3)3                                   4)4   

کدام ماده خالص است؟  -26  

( آب قند 4( سولفوربک اسید           3( شربت خاکشیر           2محلول کات کبود     ( 1  


