
شیمی هفتم

1400-1401سال تحصیلی 

Prepared by Masoud Arabieh(arabieh@gmail.com)



تمرین کالسی

خارج از سرفصل

کنفرانس کالسی

زمان استراحت تکلیف منزل

تصحیح مطلبنمایش فیلم

سوال امتیازی
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اهمیت شیمی در زندگی و استفاده از آن

https://www.aparat.com/v/s6urU/



اهمیت شیمی در زندگی و استفاده از آن

https://www.aparat.com/v/s6urU/

نکات مهم فیلم

......................
......................
......................
......................



کاربرد شیمی در وسایل ورزشی

https://www.aparat.com/v/4IJMq/



کاربرد شیمی در وسایل ورزشی

https://www.aparat.com/v/4IJMq/

نکات مهم فیلم

......................
......................
......................
......................
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)دموکریتوس (دموکریت 

 به وضوح چنين تعاريفي براي اتم بسيار نادرستامروزه 
.سال قبل،ايده اي قابل تامل بود٢٠٠٠است،اما در بيش از 

 موادجهان از ذرات کوچکی ساخته شده اندهمه ی.
 از واژه که وی ذرات غیرقابل تجزیه هستند این

.اتموس برای آنها استفاده کرد

 هستنددارای جرم،حجم و شکل اتمها این.

ی وی معتقد بود علت تفاوت درخواص مواد شکلها
.متفاوت اتمهای آن است
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تالس
  ازمیالد پیش ۶۲۴درحدودسالتالس

به ) امروزی  غرب ترکیه(درشهرمیلیتوس 
.دنیاآمد

 فلسفه ونخستین چهره  عنوان آغازگراوبه 
.یادمیشود  علم ی

 سالگی،هنگامی که نظاره گر  ۸۰یا۹۰در تالس
یک مسابقه ورزشی بوده است،ازشدت گرما 

.وتشنگی و ناتوانی جان سپرده است

  ل آب تشکی  وی معتقد بود تمام مواد جهان از
 .شده است
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ارسطو
 افالطون وآموزگار اسکندرمقدونی بوداوشاگرد.

 ها ورشته های گوناگون منجمله او در زمینه تالیفات
فیزیک،متافیزیک،شعر،زیست شناسی،منطق،علم 

.استبیان،سیاست،دولت واخالق بوده 

 عناصر (آتشآب وخاک وهوا و  چهارعنصرمعتقد بود وی
مواد چهار تشکیل دهنده ی موادجهان هستند وبرای ) اربعه

تر،خشک،گرم،سرد: درنظرگرفت خاصیت
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رابرت بویل
و  وی شيميدان،فيزیکدان،فيلسوف طبيعی

.)1627(مخترع انگليسی است

امروزه اورا به عنوان نخستين شيميدان مدرن و 
.پایه گذار شيمی جدید می شناسند

همان کردکه اشاره عنصر واژه به ١٧ درقرن وی 
 ميکند تداعی را دموکریت درنظریه اتم مفهوم
تجزیه غيرقابل ماده یعنی

ودرکتاب مشهوربود شکاک دانشمند به وی 
 به را دانشمندان اسم همان با خود

 جهنتي ودرنهایت آزمایش ویژه وبه مشاهده،فکر
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)یادآوری(تقسیم بندی مواد 

ملکول اکسیژن 
O2

ملکول ازن
  O3

ملکول آب
H2O

ملکول دی اکسید کربن
CO2

اتم یک نوع فقط از : عنصر 
ساخته شده است

دو یا چند نوع از ) : مرکب ( ترکیب 
اتم ساخته شده است

مواد
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!!دالتون ها 
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جان دالتون

 به نام اتم دارد) توپر کروی (ای ساختار ذره ماده.

   نه میتوان ازبین بردآوردو اتمها را نه میتوان به وجود.

 را نمی توان شکست وبه اتمهای دیگر تبدیل کرداتمها.

 ندیک عنصر ازنظرخواص فیزیکی وشیمیایی یکسان هستاتمهای.

 تاس  فیزیکی و شیمیایی یک عنصرباعنصر دیگرمتفاوتخواص.  

 اتصال اتمهای عنصرهای مختلف ماده مركب بدست می آیداز.  
                                      
 ن ترکیب شیمیایی مشخص نوع اتمها ونسبت اتمی وهمچنیدریک

.نسبت جرمی آنها همواره ثابت است

  ر نمیکند و لی نحوه دریک واکنش شیمیایی نوع اتمها وتعداد آنها تغ
)قانون پایستگی جرم. (اتصال آنها متفاوت است

A B C
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 به نام اتم دارد) کروی توپر (ماده ساختار ذره ای.

جان دالتوننظریه اتمی بررسی 

 نه میتوان ازبین بردآوردو اتمها را نه میتوان به وجود.
اتمها را نمی توان شکست وبه اتمهای دیگر تبدیل کرد.

Prepared by Masoud Arabieh(arabieh@gmail.com)



ستا  خواص فیزیکی و شیمیایی یک عنصرباعنصر دیگرمتفاوت.   

نیتروژن اکسیژن

جان دالتوننظریه اتمی بررسی 
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از اتصال اتمهای عنصرهای مختلف ماده مركب بدست می آید.  

جان دالتوننظریه اتمی بررسی 
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جرمی  دریک ترکیب شیمیایی مشخص نوع اتمها ونسبت اتمی وهمچنین نسبت
.آنها همواره ثابت است

O2  دو تا اتم اکسیژن :

H2O : دو تا اتم هیدروژن + یک اتم اکسیژن 

CO2  دو تا اتم اکسیژن+ یک اتم کربن:

جان دالتوننظریه اتمی بررسی 
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ر نمیکند ولی نحوه ات صال آنها دریک واکنش شیمیایی نوع اتمها وتعداد آنها تغ
)قانون پایستگی جرم. (متفاوت است

جان دالتوننظریه اتمی بررسی 
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جان دالتوننظریه اتمی بررسی 

ستنداتمهای یک عنصر ازنظرخواص فیزیکی وشیمیایی یکسان ه.

ایزوتوپ ؟؟؟
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یستند؟توجیه و کدام ها قابل توجیه نبا نظریه دالتون قابل کدام پدیده ها 

؟چه پدیده هایی با نظریه دالتون قابل توجیه نیست: سوال

نرا به طورکلی هرپدیده ای که مربوط به بارالکتریکی باشد نمی توان آ  :جواب
........زایی وجاری،پرتوقوانین جدول تناوبی،الکتریسیته ساکن و :مانند. توضیح داد

؟چه پدیده هایی با نظریه دالتون قابل توجیه است: سوال

. تهرپدیده ای که به ذره وابسته باشد با نظریه دالتون قابل توجیه اس  :جواب
رحالت مواد،محاسبه جرم نسبی اتمها،قانون پایستگی جرم و:مانند .........تغ



تامسون
 د همه مواد از ذرات ریزکه دارای بارالکتریکی منفی می باشاتمهای

.تشکیل شده است که تامسون آنرا الکترون نامید

 ی ازبار موادخنثی هستند پس به اندازه بارمنفی دراتم ابرگونه اهمه
.مثبت وجوددارد

 جرم اتم به دلیل وجود الکترونهاستبیشتر.

-  ر کشمشی یا هندوانه ای درنظ   برای نظریه تامسون مدل کیک
.گرفته شد

الکترون

بار مثبت

الکترون

بار مثبت
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:معایب نظریه تامسون

بارمثبت رابه صورت ذره درنظر گرفت.

 را ثابت فرض کردالکترون.

 الکترون را زیاد در نظرگرفتجرم.

 هسته و وجود فضای خالی وپرتوزایی،ایزوتوپ،وجود  ...
.بانظریه تامسون قابل توجیه نبود

تامسوننظریه اتمی بررسی 
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رادرفورد
یشتر فضای اتم خالی استب.
اتم دارای هسته است.

هسته اتم بسیار کوچک است.

جرم هسته اتم زیاد است.

الکتریکی هسته اتم مثبت استر با.

الکترونها دراطراف هسته قرار دارند.

 مدل رادرفورد معروف به مدل اتم هسته 
.دار است

الکترون

پروتون
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بور
  در مدارهايي كه داراي اندازه و انرژي الكترون ها

.ثابتي اند،مي چرخند

هر مدار ظرفيت مشخصي براي الكترونها دارد.

 رند گيدر فضاي خالي بين مدارها قرار  نمي تواند الكترون ها
)هستهچرخش الكترون ها در اطراف حل مشكل (
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)مدل کوانتومی( شرودینگر 
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الکترون

مدار

نوترون

پروتون

درون اتم



عدد اتمی  و عدد جرمی
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P = ?
e = ?
N = ?
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P = 3
e = 3
N = 4
N-e = 1

P = 13
e = 13
N = 14
N-e = 1

P = 35
e = 35
N = 45
N-e = 10

P = 26
e = 26
N = 30
N-e = 4

می باشد؟ 4تفاوت تعداد الکترو نها و نوترون ها در کدام اتم برابر 
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نوترون  12پروتون و  11الکترون،  11داراي شیمیایی        که براي نمایش عنصر سدیم با نماد 
از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟ می باشد

  

Na
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ت؟تعداد الکترون ها و عدد جرمی عنصرگالیم به ترتیب چقدر اس. استنوترون  39و پروتون 31اتم گالیم داراي 

70- 8 
31 -39 
39- 31 
70 -31



مفهوم کاتیون و آنیون
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از دست دادن الکترون
گرفتن الکترون

: .....چند نکته مهم 
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است؟ترتیب داراي چند الکترون و پروتون به                 یون 

36   35
36   36
35   35
35 36
هيچکدام



قرار گیری الکترونها در اتم
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 ۱=مدار 

2=مدار 
3=مدار 

 4=مدار 

هسته

2 ) 8 ) 18 ) 32 ) …

2n2

n=1,2, 3, 4, 5, …



مدل اتمی بوهر چند اتم
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2 ) 8 ) 22 ) 1 2 ) 7 2 ) 8 ) 3
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نافلز -مفهوم فلز :  مدل اتمی بوهر

شود........تا آخرین الیه شان.........فلزات دوست دارند.

دشو........تا آخرین الیه شان.........نافلزات دوست دارند.

9A

- 7e

+ 1e

A +7

A -1

- 3e

+ 5e

B +3

B -5
13B

 هیدروژن)H(شود........تا آخرین الیه اش.........دوست دارد.



دام با رسم مدل اتمی بورمشخص کنید کدامیک از اتمهای زیر فلز و ک: تمرین 
نافلز هستند؟ 
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11X

7Y

18Z

- 1e X +1

+ 7e X -7

- 5e Y +5

+ 3e Y -3



معرفی جدول تناوبی و نکات آن

Prepared by Masoud Arabieh(arabieh@gmail.com)

:دوره 

:گروه

:گروهای مهم

:معیار چینش اتمها

زفل شبه فلزنافلز



فلزات در جدول تناوبی
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کلی فلزاتویژگی های 

.هستند .……………رسانای -۱

.هستند .………رسانای  -۲

.هستند.…………جالپذیر و  -۳

که .……به استثنای ( یا مفتول در می آیند  ورقهخوارند و به شکل  .…………-۴

.)شکننده است 



کلی فلزاتویژگی های 
.دارند ..……نقطه ی ذوب و جوش -۵

آن ها  به استثنای سدیم و پتاسیم که چگالی. (دارند .…………چگالی  -۶

.است …………کم تر از 

دارند ..………جامد و محکم هستند و در مقابل کشش و فشار تحمل  -۷

فلز تنها )است .……به استثنای جیوه که در دمای معمولی به شکل . ( 

است..………مایعی که در دمای معمولی چکش خوار نیست 

 فلزات دوست
تا آخرین .........دارند

.شود........الیه شان



نافلزات در جدول تناوبی
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کلی نافلزاتویژگی های 
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..…………ثنای رسانای الکتریسیته نیستند و نارسانا هستند به است-۱

.گرما هستند…………رسانای گرما نیستند یعنی -۲

.………………جالپذیر و براق -۳

.………………چکش خوار نیستند و در مقابل ضربه می -۴

.از فلزات دارند تری ……………نقطه ی ذوب و جوش  -۵

.دارنداز فلزات تری ..……………چگالی -۶

نی دارند و تحمل کشش یا فشار نداشته و-۷  استحکام پا

.شوند می ..………

آخرینتا .........نافلزات دوست دارند
  شود........الیه شان



شبه فلزات در جدول تناوبی
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شبه فلزاتویژگی های کلی 
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مي گيرد شبه فلز قرار ……و ..…بين كه خواص آنها عناصري 

ك، ، آرسنيبور، سيلسيوم: عناصري مانند. ناميده مي شوند

.وندآنتيموان، تلوريم، ژرمانيوم جزء شبه فلز ها محسوب مي ش


