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 طبقه بندی مواد:

 ی:و مصنوع یعیمواد طب

             ماده ناخالص کیمقال گوشت  ب؛یترک ایناخالص، عنصر باشد  ای، خالص باشد  یمصنوع ایباشد  یعیماده ممکن است طب

 است . یماده ناخالص مصنوع کیسوسک کش  یو اسپر یعی) مخلوط ( طب

ود ،؛ ش یاش ) مثل چرم ( مصرف م یعینسبت به شکل طبب رییتغ یبا کم ای) مثل چوب (  یعیرا که کامال به شکل طب یماده ا

 .مینام یم یعیماده طب

درصد  95شود )  یم هیته یو از روغن و چر ستیبودن آن مشخص ن یو مصنوع یعیطب نیاست که مرز ب یاز مواد یکیصابون 

 است ؛ اما در یمنصوع یماده ا نیمتفاوت است ، بنابر ا اریاش بس هی( . صابون نسبت به مواد اول ییایمیدرصد مواد ش 5روغن و 

 است . آهن یخورند. البته آهن نسبت به صابون مثال جالب تر یها آن را م یاز باکتر یشود و گروه یم هیتجز یبه راحت عتیطب

 .متفاوت است اریشود و با سنگ معندنش بس یم افتی عتیاست که به ندرت در طب یعیطب یا یماد

 ی؛ بعن ستیجمله درست ن نینامند . البته عکس ا یم یعیشود ماده طب یم هیتجز عتیرا که در طب یدانش مندان ماده ا یبرخ

 .و نمک ی، مانند مواد نفت ستندین هیقابل تجز عتیدر طب یعیالزاما همه مواد طب

 یگاز زند یادیسهم ز یمواد مصنوع یاست هر چند که از نظر وزن یعیاز مواد طب شتریب اریمورد استفاده ما بس یوع مواد مصنوعتن

ان ( و  یدر بسته بند نیو همچن ی) در خود بستن یماده مصنوع 60در حدود  یگرم 100 یبستن کیمقال در  یما ندارند؛ برا

معلم  نیبه قول ا ایگرم هم وزن ندارند  20هم  یرو یماده مصنوع 60 نیاست ؛ اما کل ا تهفبه کار ر یعیماده طب 10کمتر از 

 ها جرم ! کیزیف

 مواد خالص و ناخالص:

                                        

 ( .H2)دروژنی( و هCuشده است ؛، مانند مس) لیتشک کسانی یکه از اتم ها یعنصر : ماده ا

 تندسین کسانیآن  یسازنده مولکول ها یشده است ، اما اتم ها لیتشک کسانی یکه از مولکول ها ی) ماده مرکب ( : ماده ا بیترک

 ( .NaCl( و نمک)H2Oمانند آب)



و منظرم پخش  کنواختیشده و مولکول ها به طور  لیمختلف تشک یه از مولکول هااست ک یمخلوط همگن ) محلول ( : ماده ا

 .انند آب و شکرشده اند ؛ م

پخش شده اند ؛  یو معموال تصادف کنواختیریان به طور غ ینوع مخلوط است که اجزا نیمخلوط ناهمگن : شناخته شده ترب

 یمخلوط ها یدر برخ رای. حاال چرا معموال ؟ ز yتجمع ماده  گرید یاست و در نقطه ا ادیز xنقطه جمع ماده  کیدر  کهیبطور

 .پخش نشده اند یتصادفناهمگن ) مانند آب و روغن ( اجزا بطور 

 نکته تر 

 شوند : یم میناهمگن به دو دسته تقس یها مخلوط

 ) به جز الماس (  ینتیز یگ هاباشند ؛ مانند سن دنیقابل د ریممکن است غ یو حت زندیر اری: ذرات بس یدییکلو

 ریهستند ؛ مانند خاکش دنی: ذرات درست و قابل د یمعمول

 عناصر یجدول تناوب

 ستی. عنصر چ3

 عنصر ساخته شده اند . 90د از حدو یچه مصنوع یعی: همه مواد ، چه طب یادآوری

 در قرن فیتعر ینکرد . ا لیتبد یساده تر یبه اجزا ییایمیش ای یکیزیف یش هارون را با آتوان  یاست که نم یعنصر ماده ا

 کرد . دایگسترش پ هیبعد توسط آنتوان الواز یهفدهم توسط رابرت بوبل ارائه شد و سال ها

 

 عنصرند . ژنیو اکس دروژنیپس ه

 از عنصر ارائه شد : یکرید فی، تعر نیپس از بوجود آمدن دالتون در کره زم

 .باشند کسانیآن  یاست که همه اتم ها یماده ا عنصر



 داشته باشند. کسانی یعدد اتم نآ یاست که اتم ها یاست که عنصر ماده ا نی( ا یامروز فیعنصر ) تعر فیتعر نیتر قیدق

 .اند یمصنوع هیو بق یعیتا طب 90تاست که حدود  118 یتعداد عناصر جدول تناوب:  نکته تر

و .......  120.  119به دنبال ساخت عناصر  ندهیدانشمندان در آ دیپر شد . شا نخانه آ 118کامل شد و همه  یجدول تناوب 95بهار 

 .بروند ؛ فعال که نرفته اند

 .ساخته شده اند یعیعنصر طب 90از همان  یو چه مصنوع یعیهمه مواد چه خالص و چه ناخالص ، چه طب

 

 :اص عنصر هاخو

 دارند. یمشابه ییایمیهم ، خواص ش ری، عناصر ز یدر جدول تناوب

 .کند یم رییتغ جیبه تدر ییایمیو ش یکیزیاز جدول ، خواص ف یسطر افق کیدر 

 عناصر چپ و راست آن است . ییایمیخواص ش نیانگیعنصر ، م کی ییایمی: خواص شنکته تر 

 نییعناصر چپ و راست و هم باال و پا یکیزیخواص ف نیانگیهم م یعنیهستند ؛  نیانگیعنصر از هر طرف م کی یکیزیخواص ف

 است

 .ستیه در محدوده درس ما ناستثنا دارد ک نیچند میگفت نیانگیچه درباره من توجه : آ

 تعیین محل عنصر ها در جدول تناوبی:

 سطر دارد. 7ستون و  18جدول تناوبی 

 سطر های افقی را دوره یا تناوب می نامند

 ستون های عمودی را گروه می نامند.

 سمت راست(را گروه اصلی می نامند.ستون  6ستون سمت چپ و  2ستون های قد بلند جدول )

 دو روش برای شماره گذاری گروه های جدول تناوبی وجود دارد:

 یو فرع یاصل یگروه ها به گروه ها میوش تقس(ر1

 یگروه 18روش  (2

 8 یبرا یبند میتقس نیشود . ا ینسبت داده م 8تا  1جـدول شماره  یبه گروه هـا یو فرع یگروه هـا بـه اصل میدر روش تقس

از کتاب  لیدل نیهمراه است که به هم ییها یبا دشوار یفرع یستون ها یبرا یکامالً واضح و قابل درک است ؛ ول یستون اصل

 حذف شد . یدرس



تا  دینتوجه ک یشده است . فعاًل به عدد اتم میعنصرها تنظ یالکترون شیبه آرا ینگاه میو با ن یبر اساس عـدد اتم یجـدول تناوب

 . میبرس یالکترون شیابه مبحث آر

، دوتا  2گروه  یعنصرها یاست ؛ عدد اتم بینج یگازها شترازیب یکی،  1گروه  یعنصرها یعدد اتم دینیب یتوجه : همانطور که م

که  دیاست . توجه کن بینج ی، پنج تا کمترازگازها یاصل 3 ای 13گروه  یعنصرها یاست و عدد اتم بینج یاز گازها شتریب

 . ستیتردرست ن نییپا یدرباره سطرها چون؛  بینج یشترازگازهایسه تا ب مینگفت

 :یالکترون شیو آرا یجدول تناوب

 اتم با شماره تناوب آن اتم برابر است . کی یالکترون یتعـداد مدارها 

 اتم  کیمدار آخر  یتعداد الکترون ها 

 (  Heشماره گروه ) به جز  کانی= رقم  یاصل ی: در عنصرها

 (  ومی) به جز پاالد 2 ای 1=  یفرع یعنصرهادر 

 نامند . یواالنس م ای تیاتم را مدار ظرف کیارآخرمعموال مد نکته تر : 

 الکترون در مدار آخر خود دارد .  6است ؛ پس  یاصل 6 ای 16از گروه  یعنصر Aمدار آخر :  یو اما تعداد الکترون ها

تا کمتر  2 زیمـدار آخرایـن عنصر ن یاست ، پس تعـداد الکترون هـا بیکمتراز گاز نجتا  A  ،2عنصر  یکه عـدد اتم دیتوجـه کن

 مدار آخر دارد . رالکترون د 6 یعنیاست ؛  بیاز گاز نج

 B الکترون در مدار آخر خود دارد .  2 ای 1 نیعنصر واسطه است ؛ بنابراC  الکترون در مدار آخر خود  2عنصر گروه دوم است ؛ پس

 دارد .



 

 

 



 نکات آرایش الکترونی با توجه به فیلم های ارسال شده توسط استاد هاشمی:

) 22ظرفیمت هر مدار  )n 

   2ظرفیت مدار اول 

   8ظرفیت مدار دوم 

  18ظرفیت مدار سوم 

  32ظرفیت مدار چهارم

       تناوب  دارد و تعداد مدار ها برابر با تناوب * 7*جدول تناوبی 

                                                                  18 2 8 8) ) )ar                   11 2 8 1) ) )na                 8 2 6) )o  

 

 الکترون قرار گیرد و نیاز به یک مدار محافظ دارد. 8نکته اینجاست که در بیرونی ترین مدار یک اتم هرگز نمیتواند بیش از 

 

                                                                                                         19مدار جدید اضافه میشود 2 8 8 1) ) ) )k  

 درنتیجه: الکترون به عنوان دستمزد بر میدارید2مدارهای آخر)محافظ(

                                                                                                                        20 2 8 8 2) ) ) )c         

 21 2 8 8 21 2 8 8 2 2 8 9 2) ) ) 3 ) ) ) ) 1 ) ) ) )sc e sc e sc             

                                                                                30 2 8 18 2) ) ) )zn                                                 26 2 8 14 2) ) ) )fe  

 بعد از اینکه مدار آخر دو الکترون گرفت میشود پایان یک مرحله از الکترون گیری.

      31 2 8 8 2 2 8 18 2 2 8 18 3) ) ) ) 11 ) ) ) ) 1 ) ) ) )ga e ga e ga              

 (است.13اصلی ) 3میدانستیم که گالیوم مال گروه و از قبل 

 برای مثال :

37میدانیم که روبیدیم عضو گروه است                                                                    2 8 18 8 1) ) ) ) )Rb  

 مدار دارد. 5است و  5و ضمنا می دانیم روبیدیم عضو تناوب 

                                           



                                            

         

 8الکترون داشته باشد نیاز به دو مدار محافظ دارد.تا زمانی که مدار آخر  18قانون بعدی:برای اینکه یک مدار بتواند بیش از    

 الکترون را جذب نکرده باشد،مدار جدید اضافه نمی کنیم.

                                                                                                                                                 
49 2 8 8 2) ) ) ) )x 

                  

                                                

 مدار محفظ دارد. 3الکترون داشته باشد نیاز به  32ای اینکه یک مدار بتواند بیش از قانون بعدی از بعدی:بر

                                         

   



 جدول تناوبی 1گروه ر استالکترون آخ  1                               

الکترون با  14الکترون ها مرحله به مرحله جذب اتم می شوند و هر مرحله مهم ترین کار شرودین گر این بود که متوجه شد 

 مرحله قبلی تفاوت دارد.

 

 

 جدول تناوبی و بار یون ها:

 :  ایدارند  لیاغلب اتم ها تما

الکترون در مدار آخر داشته باشند ) البته به جز  8 یعنینجیـب شـود ؛  یکه مدار آخرشان مانند گازها رندیآن قدر الکترون بگ(1

 شود ( . یالکترون 2 میو مدار آخرش مانند هل ردیالکترون بگ کیخواهد  یکه م دروژنیه

 شـود ) مدار آخر از دست برود ( . یآن قـدر الکتـرون از دست بدهند تا مدار آخرشان خال (2

 



 



 :جدول تناوبی و ظرفیت عنصر ها

 کی تیظرف یعبارتبه گذارد؛  یبـه اشتراک م ـای ردیگیدهـد ، م یدست ماز اتـم  کیکه  ییتعـداد الکترون ها یعنی تیظرف

عنصر  کی تینهم،ظرف هیکند.در محدوده پا جادیا تواندیاست که م یکوواالنس یوندهایتعداد پ ایآن  ـداریپا ـونیعنصـر همـان بـار 

 است . 4حداکثر 

گاز  ـنیتر کیعنصـر از نزد کیبـرابـراسـت بـا فاصله  ـتیعنصر حساب کرد . ظرف یعدد اتم یاز رو یتوان به راحت یرا م تیظرف

 . میکم کن 8آن را از  دیبود با 4از  شترینباشد ، اگر ب 4از  شتریفاصله ب نینجیب . البته به شرط آنکه ا

 

 



 جدول تناوبی و شعاع اتم :

 آن شعاع در نظر گرفت . یتوان برا یم نیکوچک است ، بنابرا یاتـم کره ا

 فاصله آخریـن الکترون ) الکتـرون مدار آخر ( تا هسته . یعنی یشعاع اتم 

ت دوره سم کیدر  یعنیشـود ؛  یم ادیز نیی، شعاع اتم ها از چپ به راست به مرور کم و از باال به پا ی: در جدول تناوب نکته تر

ز ا یکیبه جـز ستندیمورد چند استثنا وجـود دارد کـه مهـم ن نیباالتر ، الغرترند . در ا یگروه عنصرها کیچاق اند و در  هایچپ

 بزرگ ترباشد ، از آن کوچک تراست :( AI)  مینیاز آلوم نکهیا ی( بـه جـا Ga)  ـمی. شعاع عنصـرگال دینیب یآنهـا کـه در شکل م

 



 

 شعاع یون ها :

 .  ابدی یم شیافزا نییها از باال به پا ونی، شعاع  یگروه از جدول تناوب کیدر 

( از  ی) منف ینافلز یها ونی؛ اما به هر حال شعاع  ابدی یکاهش م یو نافلز یفلز یها ونیتناوب از چپ به راست ، شعاع  کیدر 

 است : شتری) مثبت ( ب یفلز یها ونیشعاع 

 

 فلز،نافلز،شبه فلز:

 فلز،نافلزو شبه فلز تقسیم میشوند: های جدول تناوبی به سه دستةهمه عنصر 



 

لزها ف یدارند . شعاع اتم یمشابه یکه شبه فلزها شعاع اتم دهدیبه وضـوح نشـان م یشـبه فلزها در جـدول تناوب یـریطـرز قرارگ

 .نافلزها از آنها کوچک تر است یو شعاع اتم شتریاز شبه فلزها ب

از عنصرها هستند و  یکه شبه فلزهاگروه کوچک یی. از آنجا دیشو یبعد آشـنا م یدهایهـا بـه طـور کامل در کلبا فلزهـا و نافلز

 . میکنیاز آنها اکتفا م یمختصر ینهم ندارند تنها به معرف هیدر پا یادیز تیاهم

عنصرها شبه فلز  نینافلزهاست . به ا هیشب یفلزها و برخ هیاز خواص آنها شب یعنصر وجود دارد که برخ 8 ای 6 یدر جدول تناوب

 که مانند فلزهـا بـراق و ماننـد نافلزها شکننده است . میسیلی؛ مثـل س نـدیگویم

 یها ی، بلکه دانشمندان بررس ستین دیکشف دو عنصرجد لی( به دل 8 ای 6شبه فلز )  یاختالف در تعداد عنصرها نکته تر :

 شبه فلزهاست . هیشب شتریدو عنصر ب ـنیمتوجـه شـدند که خواص ا Atو  Po یدر مـورد عنصرهـا شتریب

 یواحـد کمتراز گازهـا 5تا  1شبه فلزها ،  یکاربرد دارنـد . عـدد اتم کیقطعات الکترون دیمانند تول یتخصص عیشبه فلزها در صنا

 است . بینج

 

 

 

 

 



 نکات جدول تناوبی امروزی:

راست عدد اتمی افزایش می یابد و تعداد الیه ها ثابت است و بارهای درجدول تناوبی امروزی از سمت چپ به 

منفی و مثبت افزایش می یابند و بارهای منفی و مثبت افزایش می یابند.به همین علت شعاع اتمی افزایش می 

 یابد.

 د.در جدول تناوبی تعداد از باال به پایین تعداد مدار ها افزایش یافته و شعاع اتمی افزایش می یاب

 هستند 3التینید ها و آکتینیدها عضو گروه 

 شعاع اتمی فلزات > شعاع اتمی شبه فلزات< شعاع اتمی نا فلزات

 فلز یعنی عنصری با شعاع اتمی بزرگ 

 خاصیت فلزی بیشتر<خاصیت فلزی با شعاع اتم رابطه مستقیم دارد.شعاع بزرگتر=

 خاصیت فلزی بیشترهر چه مدار آخر خالی تر 

 م است*آلومینیم بزرگتر از گالیشعاع 
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