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 فصل اول 

 در زندگی  هاآنمواد و نقش 
 فلزها و نافلزها : هایویژگی

 نافلزها فلزها

 باشند تر میاز آب سبک باشند سنگین تر میاز آب

 رسانای خوب گرما و برق نیستند ) عایق (  رسانای خوب گرما و برق هستند 

 سطح کدر دارند  سطح براق دارند 

 شکننده هستند  پذیریخواری ، مفتول شدن و شکلقابلیت چکش

 شود از عناصر را شامل می %51بیش از  شود از عناصر را شامل می %08بیش از 

 نقطه ذوب پایینی دارند  نقطه ذوب باالیی دارند 

 اغلب گاز و جامدند  اغلب جامدند 

 مثال : گاز نیتروژن ، گاز اکسیژن ، کربن ، برم و ...  مثال : آهن ، مس ، آلومینیوم ، طال ، جیوه و ... 

 برخی از کاربردهای فلزات :

  ونقلحملوسایل  -1 ابزار  -4 یورآالت ز -3 پل  -2ساخت خانه  -5

 :(  Cuمس ) فلز 

فلزها  نتریپرمصرفحاضر یکی از  حالو در  قرارگرفتهبشر  مورداستفادهنخستین فلزی است که  زیاداحتمالبهمس 

مس جهان قرار دارد که  کمربندکه ایران بر روی  دهدمینشان  هاپژوهشاست . معادن مس در ایران فراوان است . 

وب سنگ معدن آن در دمای باال به دست . فلز مس مانند آهن از طریق ذاز آن در سرچشمه کرمان قرار دارد  اینمونه

 .  آیدمی

 دالیل استفاده از مس : 

 رسانایی الکتریکی زیاد  -5
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 (  زندمیمقاومت در برابر خوردگی ) دیر زنگ  -2

 قابلیت مفتول شدن و تغییر شکل  -3

 مس :  کاربردهای

 قابلمه مسی و ...  ویژهبهوسایل آشپزی  -4  سازیمجسمه -3 مسی  هایلوله -2 انتقال برق  هایسیم -5

 فلزات :  پذیریواکنش

 الف ( واکنش با اکسیژن : 

 معادله شیمیایی سرعت واکنش فلز

 گاز اکسیژن + فلز طال  ---------- > دهدمیواکنش ن دهدمیواکنش ن طال 

 گاز اکسیژن + فلز مس  ---------- >اکسید مس  بسیار آهسته مس 

 گاز اکسیژن + فلز آهن  ---------- >آهن اکسید ) زنگ آهن (  آهسته آهن 

 گاز اکسیژن + فلز منیزیم  ---------- >منیزیم اکسید   دهکننخیرهبا سرعت زیاد و شعله  منیزیم 

 ) مس سولفات ( :  کبودکاتب ( واکنش با 

 رنگ محلول مورد آزمایش سرعت واکنش فلز

 شدن رنگ محلول رنگکم آهسته آهن 

 از آزمایش قبل ،رقیق شدن بیشترتر محلول شدید روی 

 شدن محلول رنگبی بسیار شدید منیزیم 

 نافلزات و ترکیبات نافلزی : 

 ( :  oالف ( گاز اکسیژن ) 

  دواتمی هایمولکول صورتبهاکسیژن  (o2  در هوا کره یافت )مولکول سه اتمی  صورتبه. البته اکسیژن  شودیم

(o3  به نام اوزون نیز وجود دارد که در )باالی هوا کره وجود دارد .  یهاهیال 

  یهیالکی صورتبهو  شودمیفرابنفش خورشید به زمین  خطرناکو  یپرانرژگاز اوزون مانع رسیدن پرتوهای 

 .  کندمیمحافظ عمل 
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 . مانند :  آیدمیشیمیایی عناصر ، فرمول شیمیایی به دست  نمادهایقرار گرفتن  همرمول شیمیایی : از کنار ف

 نام ترکیب  فرمول شیمیایی  نام ترکیب  فرمول شیمیایی  نام ترکیب  فرمول شیمیایی 

H2O آب 𝑁𝐻3 آمونیاک NaCl کلرید سدیم 

𝐶6𝐻52𝑂6 گلوکز HCl هیدروکلریک اسید 𝐶𝐻4 متان 

 :  یدهندهنشانفرمول شیمیایی یک ترکیب ، 

 نوع عنصر  -5

  .هر عنصر در آن ترکیب است یکنندهشرکت هایاتمتعداد  -2

آن  ود ، ازب نشدهنوشتهو اگر عددی  شودمیدر کنار عنصر استفاده  شدهنوشتهاز اعداد  هااتمبرای محاسبه تعداد  :نکته

 عنصر یک اتم شرکت کرده است . 

 ؟ جدول زیر را کامل کنید

 عنصرتعداد  نوع عنصر  فرمول شیمیایی   عنصر تعداد نوع عنصر  فرمول شیمیایی 

𝐶2𝐻1𝑂𝐻  

 

 𝑁𝑂2   

𝐻2𝑆   𝑁𝑎𝑂𝐻   

 ( :   H2𝑆O4سولفوریک اسید ) 

ماده شیمیایی است که در انواع گوناگون صنایع شیمیایی کاربرد دارد . گاهی مصرف  ترینپرمصرفسولفوریک اسید 

 .  گیرندمیساالنه این اسید را شاخصی برای ارزیابی میزان رشد و پیشرفت صنعتی یک کشور در نظر 

 سولفوریک اسید :  کاربردهای

 باتری اتومبیل  -5

 شیمیایی  کودهای یتهیه -2

 ساخت انواع رنگ  -3

 چرم  -4

  هاکنندهپاک -1

 فوالد و صنایع خودروسازی   یتهیه -6
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 :   ( N)   ب ( گاز نیتروژن

کل حجم  %08( در حدود   N2)  دواتمیمولکول  صورتبه. گاز نیتروژن  شودمییتروژن در طبیعت به فراوانی یافت ن

 است . جانوری و گیاهی  هایسلولدر  هاپروتئین یسازندهو یکی از اجزای اصلی  دهدمیهوا را تشکیل 

یاک کاربرد بیشتر در تولید آمون آیدمیصنعتی نیتروژن ، هوا کره است . نیتروژنی که از هوا به دست  یتهیهنکته : منبع 

 دارد . 

 گاز هیدروژن + گاز نیتروژن ---------- >گاز آمونیاک 

 آمونیاک :  کاربردهای

 شیمیایی  کودهای یتهیه -5

 مواد منفجره مانند دینامیت  -2

  هاسردخانهو  هایخچالدر  سردکنندهگاز  -3

 یرند .مواد غذایی را بگ فاسدشدنتا جلوی  شودمیمواد استفاده  بندیبستهنکته : از نیتروژن در صنایع غذایی برای 

 :  ( P)  پ ( فسفر

تخوان است سا بخشاستحکام. این عنصر از اجزای اصلی و  شودمیفسفر نیز مانند نیتروژن در طبیعت به فراوانی یافت  

 .  شودمی. در صنعت از فسفر در ساخت کبریت استفاده 

 :   ( C)  ت ( کربن

این عنصر از گوناگونی زیادی برخوردار  هایترکیب. اما  شودمیالماس و گرافیت ) مغز مداد ( یافت  صورتبهدر طبیعت 

 و ...  سنگزغال –نفت  – اکسیددیاست . مانند : کربن 

 :   ( F)  ( فلوئور ث

از  است . یکی پذیرواکنشگازی سمی و بسیار  لوئورفو گازی شکل وجود دارد.  دواتمیمولکول  صورتبهاین عنصر 

لون مانند تف دار فلوئورجلوگیری شود . پلیمرهای  هادندانتا از پوسیدگی  افزایندمی خمیردندانموادی است که به 

 کاربرد فراوانی دارند .
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 :   ( Cl)  ( کلر ج 

 پذیرواکنشو گازی شکل وجود دارد. کلر گازی سمی و بسیار  دواتمیمولکول  صورتبههمانند فلوئور  نیز عنصراین 

 است .

 کاربردهای کلر : 

 تصفیه آب آشامیدنی  -5

 کردن آب استخرها  ضدعفونی -2

  سفیدکنندهمواد  یتهیه -3

  هاکشآفتساخت انواع  -4

 هیدروکلریک اسید  یتهیه -1

  PVCساخت پلیمرهای  -6

 مدل بور : 

آن را  2𝑛2از رابطه  توانمیعینی الکترون در خود جای دهد . که متعداد  تواندمیالکترونی  مداربر اساس مدل بور هر 

 است که الکترون در آن قرار دارد .  مداریدر این رابطه  nمحاسبه کرد که 

 در مدل بور مدارهاآرایش الکترونی 

 الکترون  32الیه چهارم =  الکترون  50الیه سوم =  الکترون  0الیه دوم =  الکترون  2الیه اول = 

  ؟ را بنویسید شدهخواستهدر جدول زیر آرایش الکترونی عناصر 

 عنصر آرایش الکترونی عنصر آرایش الکترونی عنصر آرایش الکترونی

2/0/5 55Na  0O  56S 

 50Ar  7N  57Cl 

 :جدول تناوبی عناصر

 اندهکرد هاآن بندیطبقهاقدام به  هاآن ترآسانمطالعه است . دانشمندان برای  شدهشناختهعنصر  581در حدود  تاکنون

 بندیبقهطعناصر توسط دانشمند روسی به نام مندلیف انجام شد سپس این  بندیطبقهاین نوع از  ترینکاملکه یکی از 

 وف شد. و تکمیل شد و به جدول تناوبی عناصر معر ترکامل
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 :  عنصرهاطبقه بندی 

 

 

  

 

 

 

 ی نسبتا  خواص شیمیای گیرندمیزیرا عناصری که در طبقه ) ستون ( قرار  کندمی ترآسانرا  هاآنعناصر مطالعه  بندیطبقه

 یکسانی خواهند داشت . 

مدار آخر اتم است . در این روش  هایالکترونعناصر تعداد  بندیطبقه هایراهعناصر :  یکی از  بندیطبقه هایراه

 . جدول آورده شود . گیرندمییکسان است ، در یک ستون قرار  هاآنعنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر 

 تعریف چند اصطالح در مورد جدول تناوبی :

اوبی . جدول تن اندقرارگرفتهشیمیایی مشابه  خواص باعناصری  هاآنعمودی جدول که در  هایستونستون ) گروه ( : به 

 ستون اصلی است . 0دارای 

گفته  شودمیو به یک گاز نجیب ختم  شدهشروعاز یک فلز قلیایی  هاآنهای افقی جدول که در  ردیفبهدوره ) تناوب ( : 

 دوره است .  7. جدول تناوبی دارای  شودمی

 و برابر ( تربزرگتعداد پروتون )  عدد دوره و برابر ( ترکوچکتعداد پروتون ) 

 5 اول 2

 3 دوم 58

 55 دوره سوم 50

 :تناوبی عناصرچند نکته در مورد جدول  

 .دوره جدول، دوره اول با عناصر هیدروژن و هلیم است  ترینکوتاه -5
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  .عنصر است 32دوره جدول، دوره ششم است که دارای  ترینطوالنی -2

و اگر عنصر جدیدی به روش مصنوعی ساخته شود در این دوره جای خواهد دوره هفتم یک دوره ناقص است  -3

 گرفت . 

 جدول تناوبی عناصر :  هایستونویژگی برخی از 

 ستون اول : 

  .همگی فلز هستند -5

 .زیادی دارند  پذیریواکنش -2

 . دهندمیو شدت با اکسیژن و آب واکنش  سرعتبه -3

  .شوندمینرم هستند و با چاقو بریده  -4

 واکنش ندهند.  بخارآبو تا با اکسیژن هوا و  شوندمی دارینگهدر آزمایشگاه زیر نفت  -1

آن مشابه سایر عناصر این ستون نیست . برای  هایویژگیهیدروژن در ستون اول جای دارد . اما برخی از  هرچندنکته : 

 .  دهدمیمثال هیدروژن یک نافلز است و با آب واکنش ن

 ستون هشتم )آخر( : 

 هانآبه همین دلیل به کمی دارند . پذیریواکنش هاآندلیل پر بودن الیه آخر به  .هستند گازهمگی به حالت  -5

  .شودمیگازهای نجیب گفته 

کم این عناصر ، کاربردهای بسیاری دارند . برای مثال از نئون در تابلوهای روشنایی  پذیریواکنش رغمعلیبه  -2

  . شودمیتبلیغاتی و لیزرهای گازی استفاده 

 الکترون دارند. 0در مدار آخر خود  مابقیولی آخر خود تنها دو الکترون دارد .  مداردر این ستون هلیم در   -3

 نقش برخی از عناصر در بدن

 نقش عنصر  نقش عنصر 

 رشد بدن  ید رشد استخوان  فسفر و کلسیم 

 های خونی در سلول آهن  هاسالمت دندان فلوئور 

 سالمت پوست روی  های عصبیدر سلول سدیم و پتاسیم 
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 طبیعی و مصنوعی :  الیاف

 اتممحدودیسولفوریک اسید و خیلی از ترکیبات شیمیایی دیگر از تعداد  –آمونیاک  –موادی مانند اکسیژن 

 واحدهای شماربی. اما هستند موادی که از تکرار  گویندمیکوچک  هایمولکول،  هامولکولکه به این  اندشدهساخته

 . شودمیرشت مولکول گفته و یا د پلیمر } پلی ) تعداد خیلی زیاد ( مر ) بخش ( { هاآنکه به  اندشدهساختهیکسان 

 پلیمرهای طبیعی و مصنوعی هستند. از  هاینمونهنکته : سلولز و تفلون 

 انواع پلیمرها :

 .از این نوع پلیمر بوده که در ساخت پارچه کاربرد دارد  هاییمثالپنبه  –ابریشم  –الف ( طبیعی : پشم 

واد م –مصالح ساختمانی  –ساخت قطعات خودرو  ب ( مصنوعی : پالستیک که از مشتقات نفت است و در تهیه و

 وسایل پالستیکی کاربرد دارد . –بطری  – بندیبسته

 مزایای پالستیک : 

  .سبک هستند -5

 .عایق حرارتی و الکتریکی خوبی هستند  -2

  .نسبتا  ارزان هستند -3

 دارند .  ایالعادهفوق پذیریشکلقابلیت  -4

 :  هاپالستیکمعایب 

  .شوندنمیتجزیه  راحتیبه زیستمحیطدر  -5

 . کندمیبخارهای سمی تولید  هاآنسوزاندن  -2

  .مانندمیبرای مدت طوالنی در طبیعت باقی  -3

  .حجم زباله آن زیاد است -4

  است . هاآن، بازگردانی  هاپالستیکراه کاهش معایب استفاده از  ترینمناسبنکته : 

 


