


1فصل 
مواد و نقش آنها در زندگی

.اندبرخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده
د؟شوند، کدامنبندي میعنصرها به دو دسته طبقه-1
نادرست درست .شودبطور خالص در معادن یافت میمس فلز -2

شود؟فلز مس چگونه از سنگ معدنش استخراج می-3
هایی در فلز مس باعث کاربرد گستردة آن در زندگی ما شده است؟چه ویژگی-4
.دو نمونه از کاربرد فلز مس را بنویسید-5

آوري اطالعاتجمع
کارگیري فلزهاي مختلف از زمان کشف تـاکنون  عه به منابع معتبر دربارة چگونگی بهبا مراج-6

.آوري کنید و به کالس گزارش دهیداطالعاتی را جمع
پذیري یکسان ندارندفلزها واکنش

نادرستدرست.پذیري یکسانی دارندتمام فلزها واکنش-7

.را بنویسیدمعادلۀ نوشتاري واکنش فلز مس با اکسیژن-8
شود؟کدامیک از عناصر زیر به سرعت با اکسیژن ترکیب می-9

آهن) تمس) پمنیزیم ) بطال ) الف

خود را بیازمایید 
.متن باال را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید-10

دهد؟ژن واکنش نمیپذیري بیشتري دارد؟ کدام فلز با اکسیکدام فلز واکنش-1
پذیري کمتري دارند؟کدام فلز واکنش-2

آزمایش کنید
بشر، کات کبود، تیغۀ منیزیم، تیغۀ روي : وسایل و مواد الزم-11

گذاري کنید و درون هر یک تا یـک سـوم   سه بشر را شماره-1
.حجم آن، آب بریزید

خوري کات کبود در هر یک از بشـرها حـل   یک قاشق چاي-2
.کنید
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تیغـۀ  ) 3(تیغۀ منیزیم و در بشر شمارة ) 2(تیغۀ آهن، در بشر شمارة ) 1(در بشر شماره -3
. روي را قرار دهید

.سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید-4
پذیرتر است؟کدام فلز واکنش-5

فکر کنید
زند یا ظروف آهنی؟ چرا؟ظروف مسی زودتر زنگ میدر شرایط یکسان -12

.اندبرخی مواد نافلزند یا از نافلز ساخته شده
نادرستدرست.    هوا یک مخلوط ناهمگن است-13

.فرمول مولکولی گاز اکسیژن و اوزون را بنویسید-14
.دهندة هوا را نام ببریدترین اجزاي تشکیلمهم-15
.در مورد گاز اوزون به سواالت زیر پاسخ دهید-16

هواي اطراف زمین وجود دارد؟ون در کدام قسمتگاز اوز) الف
گاز اوزون چه نقشی براي حیات ما دارد؟) ب

.دو مورد از کاربرد گاز اکسیژن را بیان کنید-17
18-42SOH اسید است....... ......................فرمول شیمیایی.
.امند؟ نام ببریدعناصر تشکیل دهندة سولفوریک اسید کد) الف-19

.نشانۀ شیمیایی هر کدام را بنویسید) ب
.در مورد گوگرد به سواالت زیر پاسخ دهید-20

نشانۀ شیمیایی آن چیست؟) الف
ویژگی ظاهري آن چگونه است؟) ب
شود؟در کجا یافت می) پ

فکر کنید
رو مــدل اتمــی بــور بــراي اتــم شــکل روبــه-21

ــیژن   ــرهاي اکس ــوگردو) O8(عنص را ) S16(گ
دهد؛نشان می

.تشابه و تفاوت این دو مدل اتمی را بیان کنید
در سرتاسر این فصل در مدل اتمی، هسـتۀ اتـم   (

). نشان داده نشده است
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وگو کنیدگفت
خه و نقش دربارة این چر. دهداي از نیتروژن را در طبیعت نشان میتصویر زیر چرخۀ ساده-22

.وگو کنیدآن در زندگی، در کالس گفت

:در مورد گاز نیتروژن به سواالت زیر پاسخ دهید-23
فرمول مولکولی گاز نیتروژن چیست؟) الف
شود؟اي مصرف میبخش عمدة گاز نیتروژن براي تولید چه ماده) ب
.معادلۀ نوشتاري ترکیب شدن گاز نیتروژن را با گاز هیدروژن بنویسید) پ

.کاربرد هر کدام از عناصر نافلز زیر را بنویسید-24
کلر-5فلوئور-4کربن-3فسفر-2نیتروژن-1

.دهندة هیدروکلریک اسید را نام ببرید و نماد شیمیایی هر کدام را بنویسیدعناصر تشکیل-25
فکر کنید

N,C,Si,Pمدل اتمی بور را براي -26 ، مدل اتمـی چـه عنصـرهایی بـه هـم      رسم کنید761415
شباهت دارند؟ چرا؟

بندي عنصرهاطبقه
چرا؟. کندتر میها را آسانعنصرها مطالعۀ آنبندي طبقه-27
بنـدي  سـتون طبقـه  ............ جـدولی در  وندر18تا 1دانشمندان عنصرها را از عدد اتمی -28

.اندکرده
اند؟بندي نمودههاي مدار آخر چگونه طبقهلکتروندانشمندان عنصرها را براساس تعداد ا-29
.نقش هر کدام از عناصر زیر را در بدن بنویسید-30

آهن، سدیم، پتاسیم، کلسیم
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فعالیت
.جدول عنصرها را به دقت مشاهده کنید و به موارد زیر پاسخ دهید-31

؟مشترکی دارنداند چه ویژگیرفتهعنصرهایی که در هر ستون قرار گ) الف
Cl,Mg,Siبا توجه به مدل اتمی عنصرهاي) ب مشخص کنید هر یک از این عنصرها 171214

.آنها را در جدول بنویسید. به کدام ستون جدول تعلق دارند

Mg12Si14Cl17

رو بسـیار  دهد و از ایـن واکنش میتو اکسیژن به شدسدیم فلزي جامد است که با آب) پ
یـک از  کـدام . دهـد هاي این فلز را نشان مـی تصویرهاي زیر برخی ویژگی. پذیر استواکنش

Mg,Liعنصرهاي  دارند؟ چرا؟Na11هایی شبیه به سدیمویژگی123

وگو کنیدگفت
دربارة . زمین و بدن انسان، مقایسه شده استۀخی عنصرها در پوستدر شکل زیر درصد بر-32

.وگو کنیدنقش این عنصرها گفت
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الیاف طبیعی و مصنوعی 
.منظور از مواد درشت مولکول چیست؟ مثال بزنید-33
هاي ساخته شده است؟سلولز از چه اتم-34
پلیمر چیست؟-35
.مند؟ براي هر دسته از آنها مثال بزنیدشوند کداپلیمرها به دو دسته تقسیم می-36
نادرستدرست .   آیند طبیعی می باشندپلیمرهایی که از نفت بدست می-37

دلیل توجه دانشمندان به پلیمرهاي مصنوعی چیست؟-38
برخی از کاربردهاي پلیمرهاي مصنوعی را بیان کنید؟-39
پلیمرهاي پالستیکی چیست؟گردانیعلت باز-40

وگو کنیدگفت
.وگو کنیددربارة کاربردهاي گوناگون پلیمرهاي طبیعی در زندگی گفت-41

دانیدآیا می
در زیــر یــا)ســه فلــش(در کاالهاي پالستیکی کدهایی در یک عالمت مثلثی شکل -42

کنند، این عالمت نشانۀ چیست؟ها حک میکنار آن
کند؟چگونه به بازگردانی کاال کمک مییکدهاي حک شده بر بدنۀ کاالهاي پالستیک-43
در یـک عالمـت مثلثـی شـکل حـک      6و 5، 1کدهاي یروي تعدادي از کاالهاي پالستیک-44

:شده است
جنس هر کدام از این کاالها چیست؟) الف
شوند؟این کاالها براي چه مواردي استفاده می) ب

آوري اطالعاتجمع
ها، میزان تولید سالیانه و کد کاربرد انواع پالستیک، ویژگیبا مراجعه به منابع معتبر دربارة -45

. آوري کنید و به کالس گزارش دهیدبازگردانی آنها اطالعاتی را جمع
وگو کنیدگفت

اید درباره نقـش مـواد   با توجه به آنچه در این فصل دربارة مواد محیط زندگی خود آموخته-46
.وگو کنیددر قبال آنها، گفتها در زندگی و مسئولیت هر یک از انسان
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1هاي فصل پاسخ پرسش
فلز و نافلز-1
درستنا-2
.آیدمیدن آن در دماي باال بدست عفلز مس از طریق ذوب سنگ م-3
قابلیت مفتول شدن–مقاومت در برابر خوردگی –رساناي الکتریکی زیاد -4
هاي مسی تهیۀ سیم-2تهیۀ ظروف مسی -5-1
هـا  سنگر هزار سال قبل از میالد، سومریان و مصریان با آهن کشف شده از شهابچها: آهن-6

هاي دو تا سـه هـزار   اقالم کوچکی مانند سرنیزه و زیورآالت ساختند، ذوب آهن در کوره از سال
. سال قبل از میالد انجام گرفت

هـزار سـال قبـل از    5. باشدتاریخ استفاده از مس به ده هزار سال قبل از میالد مربوط می: مس
هزار سال قبل از میالد در ایران با مس اقالمـی  4تا 3میالد در ایران ظروف مسی ساخته شد و 

.ساختندمانند گوشواره و چاقو می
النهرین توسط سـومریان  سال قبل از میالد مسیح در بین4000ترین معدن طال در قدیمی: طال

هاي زرگري وجود داشت، در سدة هفـتم و  ر کارگاهدر هزارة دوم قبل از میالد در مص. کشف شد
هـاي  هشتم قبل از میالد در یونان باستان و در سدة اول قبل از میالد در ارمنستان اولـین سـکه  

.طال رایج شد
نادرست-7
فلز مس + گاز اکسیژن مس اکسید -8
منیزیم -9

آهن و مس -2طال   –منیزیم -10-1
که درون آن تیغۀ منیزیم است از همه بیشتر و بشـر  ) 2(بشر شماره سرعت تغییر رنگ -11-4

.که درون آن تیغۀ آهن است، از همه کمتر است) 1(شماره 
.پذیرتر استفلز منیزیم واکنش-5

.پذیري آهن از مس بیشتر استزیرا واکنش–ظروف آهنی -12
درستنا-13
) 3O(و اوزون ) 2O(اکسیژن -14
.اکسیدنیتروژن، اکسیژن، آرگون و کربن دي-15
گـاز اوزون از  ) ب) کیلـومتري جـو زمـین   50تا 15در فاصلۀ ( هاي باالیی آن در الیه) الف-16

کند و به صورت یـک الیـۀ   رسیدن پرتوهاي پرانرژي و خطرناك فرابنفش به زمین جلوگیري می
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.کندمحافظ عمل می
براي عمل تنفس و صنعت-17
سولفوریک-18
)O(و اکسیژن ) S(، گوگرد )H(هیدروژن ) هیدروژن، گوگرد و اکسیژن ب) الف-19
هـاي خـاموش یـا نیمـه     در دهانۀ آتشفشان) پ. گوگرد جامدي زردرنگ است) ، بS) الف-20

.شودفعال یافت می
تفـاوت ایـن اسـت کـه     . داردتشابه این است که در مدار آخر هر دو، شش الکترون وجـود -21

.اکسیژن داراي دو مدار و گوگرد داراي سه مدار است
شود که از طریـق بـاران وارد خـاك    هنگام رعد و برق، نیتروژن هوا به ترکیباتی تبدیل می-22
شوند و بعد جذب گیاهان شده و حیوانات بـا خـوردن گیاهـان، نیتـروژن را وارد بـدن خـود       می
.شودحیوانات و تجزیۀ جسد آنها، نیتروژن دوباره وارد هوا میکنند و بعد از مرگمی
آمونیاك) ب2N) الف-23
گاز نیتروژن + گاز هیدروژن گاز آمونیاك ) پ

د کبریـت  یـ تول-2تولید آمونیاك جهت استفاده در کودهاي شیمیایی و مواد منفجـره  -24-1
اسـید، ضـدعفونی کـردن    لریک تولیـد هیـدروک  -5یردنـدان  تولیـد خم -4تولید نوك مداد -3

استخرها، تهیۀ مواد سفیدکننده 
)Cl(و کلر ) H(هیدروژن -25

26-

N7C6Si14P15

بـه ایـن دلیـل کـه نیتـروژن و      . شباهت داردSi14با C6و مدل اتمی P15با N7مدل اتمی 
. الکترون دارند4الکترون و کربن و سیلسیم در مدار آخر خود 5دفسفر در مدار آخر خو

.گیرند، خواص نسبتاً مشابهی دارندزیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می-27
هشت -28
. گیرندآنها برابر است، در یک ستون قرار میعنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر اتم-29
هـاي قلـب، یـد در    فعالیـت تنظـیم  آهن در ساختار هموگلوبین خون، سدیم و پتاسـیم در  -30

هابدن و کلسیم در رشد استخوانرشد تنظیم 
به ستون Si14به ستون دوم، Mg12) تعداد الکترون مدار آخر اتم آنها برابر است ب) الف-31
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قرار دارنـد و خـواص نسـبتاً    ستون، زیرا هر دو در یک Li3) به ستون هفتم پCl17چهارم و 
.مشابهی دارند

وجـود دارد و  در زمین و جو آن يفلزهايبه صورت ترکیباتی مانند آب و اکسید: اکسیژن-32
.و تولید انرژي در بدن الزم استبراي سوختن 

.هاي بدن استها و ویتامینها، قندها، پروتئیندهندة چربیاز عناصر اصلی تشکیل: کربن
هـا و غیـره   هـا، پـروتئین  از عناصر ضروري بدن است که در ساختار آب، قندها، چربی: هیدروژن

. وجود دارد
ۀ آمونیاك و تولید کودهاي شیمیایی و مواد در تهی. ها وجود دارددر ساختمان پروتئین: نیتروژن

.نگهدارنده نقش دارد
.ها وجود داردها و دنداناستخوان) ساختار(ان مدر ساخت: کلسیم

سـدیم و پتاسـیم   ید در تنظیم رشد بدن و هاي خون، مانند آهن در تشکیل سلول: دیگر عناصر
.هاي عصبی نقش دارنددر تنظیم فعالیت قلب و سلول

ماننـد سـلولز،   انـد شود که از تعداد بسیار زیادي اتم ساخته شـده هایی گفته میلکولوبه م-33
هاي سازنده موم زنبور عسلهاي تشکیل دهندة روغن زیتون و مولکولهموگلوبین، مولکول

)O(و اکسیژن ) H(، هیدروژن )C(کربن-34
داد زیـادي مولکـول   هاي بلندي تشکیل شـده اسـت کـه از اتصـال تعـ     هر پلیمر از زنجیره-35

.آیدکوچک به یکدیگر به دست می
طبیعی مانند سلولز، پشم، ابریشـم، پنبـه و مصـنوعی ماننـد نـایلون،      –طبیعی و مصنوعی-36

پالستیک، کاغذ 
نادرست -37
.تهیۀ وسایل از آنها پرهزینه است-2. تنهایی پاسخگوي نیازها نیستندپلیمرهاي طبیعی به-38
...بندي، بطري و خودرو، مصالح ساختمانی، مواد بستهساخت قطعات -39
. کندسوزاندن آنها نیز بخارات سمی وارد هوا می-2. شونددر محیط تجزیه نمی-40-1
...هاي شیمیایی و ها به جاي رنگبراي تولید نخ، انواع پوشک بچه، دیوارپوش: سلولز-41-1

، قالی، گلیم، نمدهاي پشمیبراي تولید کاموا، پارچه: پشم-2
هاي ابریشمی و قیمتی براي تولید پارچه و فرش: ابریشم-3
...اي، پنبۀ استریل و هاي پنبهنخ، پارچه و لباستولید پنبه براي -4

توان آن را به کند کاالي مورد نظر دور انداختنی نیست و میوجود این عالمت مشخص می-42
.چرخۀ مصرف بازگرداند

شـوند بنـابراین   آوري و بازگردانی مـی ها با هم یکسان است جداگانه جمعکد آنموادي که-43
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.کنندتر میاین کدها تفکیک کاالهاي هم جنس را از بقیۀ مواد آسان
پـروپیلن  پـروپن یـا پلـی   مربوط به پلی5االت است، کد نلن ترفیاتمربوط به پلی1کد ) الف-44

.است) نراستایپلی(مربوط به پلی استیرن 6است و کد 
پروپن در تهیه فرش و موکت ترفناالت براي تهیه بطري حاوي نوشیدنی است، پلیلنیاتپلی) ب

.گیرداستیرن براي تهیه ظروف یکبار مصرف مورد استفاده قرار میشود و پلیاستفاده می
:شوندبندي میها به دو گروه تقسیمپالستیک-45
هایی که در اثر حرارت نـرم شـده و   یعنی پالستیک): ي گرمانرمهاپالستیک(ها ترموپالست) الف

... شوند مثل نایلون، ظروف پالستیکی و در اثر از دست دادن حرارت سخت می
هایی که در اثـر حـرارت تغییرشـکل    یعنی پالستیک): هاي گرماسختپالستیک(ها ترموست) ب

زیاد است مانند مالمین، الستیک تایر، شوند و مقاومتشان در برابر حرارت دهند و ذوب نمینمی
...فایبرگالس و 

هزار تـن  177شود که سهم ایران هر سال بیش از یکصد میلیون تن پالستیک در دنیا تولید می
.باشدمی

سـازي،  هاي پالستیکهاي پالستیکی هنگام بازگردانی آنها، کارخانهبه منظور تفکیک آسان زباله
انـد، بـه عنـوان مثـال مـادة      اي اختصـاص داده دول زیر کد ویـژه براي هر نوع پالستیک طبق ج

را که براي تولید بطري شامپو و شـلنگ آب کـاربرد دارد بـا کـد     ) P.V.C(سی ويپالستیکی پی
کند کاالي موردنظر دورانداختنی نیسـت  وجود این عالمت مشخص می. نمایش می دهند

.ندتوان آن را به چرخۀ مصرف بازگرداو می

شـوند و  زندگی ما وابسته به مواد محیط اطراف ما است این مواد از منابع طبیعی تهیه مـی -46
منابع تجدیدناپذیر . باشند که عبارتند از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیرمنابع طبیعی به دو دسته می

ها سـال  ونشوند و یا میلیهاي فسیلی پس از تمام شدن یا تولید نمیمانند منابع فلزات، سوخت
.جویی نماییمها صرفهکشد تا تشکیل شوند بنابراین باید در مصرف آنطول می
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