اینجا شمارۂ درس یا فصلی
رو که قراره بخونید ،مییبنید.
این عدده که اینجا مییبنید ،به شما میگه
اولین تمیرنی که در این صفحه اومده از چه
صفحۂ کاتب درسـی اینجـا قـرار گـرفته.

به کمک این تیتری که مییبنید،
میتونید بفهمید چه تمیرنی از چه
صفحهای از کاتب درسی اینجا
قرار گرفته.

در کاتب درسیار پایۀ نهم عین
متن سؤالهای کاتب درسی رو به
صورتپررنگ مییبنید.

این عدده که اینجا مییبنید به شما میگه
که آخیرن تمیرنی که در این صفحه اومده از
چه صفحۂ کاتب درسی در اینجا قرار گرفته.
در واقع این دوات عدد بهتون میگن که
تمیرنهای چه صفحهای ات چه صفحهای
از کاتب درسی رو در این دو صفحه مییبنید.

در این کاتب ،پاسخهای تمیرنها،
پرسشها،سؤالهاو...کاتبدرسیرو
که توسط مؤلفهای خوبمون نوشته
شده،بهصورتسادهمییبنید.

این شمارهای که اینجا مییبنید
شماره صفحۂ کاتب درسیار
هستش .کاتب درسیار پایۂ نهم
مجموع ًا  726صفحه داره.
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 -4نمودار روبهرو ،وضعیت مجموعههای ,
آنها را نامگذاری و با عالمت با هم مقایسه کنید:

و

1

را نسبت به هم نشان میدهد؛


 -5درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید:

وجود دارند که عضو مجموعءه اعداد حسابی نیستند.
الف) هر عدد گویا عددی حسابی است .نادرست ،اعداد گویایی مثل
ب) هر عدد حسابی عددی گویاست .درست ،هر کدام از اعداد حسابی را میتوانیم به صورت کسری با مخرج یک نشان دهیم،
پس حتماً گویا هستند.
ج) هر عدد صحیح عددی گویاست .درست ،هر کدام از اعداد صحیح را میتوانیم به صورت کسری با مخرج یک نشان دهیم،
پس حتماً گویا هستند.
د) بعضی از عددهای گویا ،عدد صحیحاند .درست ،در بین اعداد گویا ،اعدادی مانند  ,5 ,3 ,صفر و  ...وجود دارند که عضو
اعداد صحیح هستند.

10

اشتراک دو مجموعه :اشتراک دو مجموعءه  Aو  ،Bمجموعهای شامل همءه عضوهایی است که هم
نمایش میدهیم.
عضو مجموعءه  Aباشند و هم عضو مجموعءه  Bباشند .این مجموعه را با
     
 
اجتماع دو مجموعه :اجتماع دو مجموعءه  Aو  ،Bمجموعهای شامل همءه عضوهایی است
که حداقل در یکی از دو مجموعءه  Aیا  Bوجود داشته باشند .این مجموعه را با نماد
نمایش میدهیم.
     



تفاضل دو مجموعه :تفاضل دو مجموعءه  Aو  ،Bمجموعهای شامل همءه عضوهایی است که
نمایش میدهیم.
در  Aهستند ولی در  Bنیستند .این مجموعه را با نماد
     


با توجه به نمودار مقابل اعضای مجموعههای زیر را بنویسید.
پ) C
ب) B
الف) A
ج)
ث)
ت)
ح)
چ)






		

(ب
(ت

(الف
(پ

(ث
(ج
(چ
(ح
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1

(3

(4

(2

			
 )7اشتراک دو مجموعه ،زیرمجموعءه اجتماع آن دو مجموعه است.
است.
زیرمجموعءه
 )8مجموعءه
قرارداد :اگر  Aیک مجموعه باشد ،تعداد اعضای مجموعۀ  Aرا با

11

(1
(5

(6

نمایش میدهیم.
را بنویسید.

تعداد اعضا و تعداد زیرمجموعههای مجموعءه



فعالیت
 -1در کالس درس ،علی و رضا عضو هر دو تیم والیبال و فوتبال هستند .سامان ،احسان،
فرشید و حسین فقط در تیم والیبال و محمد ،حسن ،کیوان و سبحان فقط در تیم فوتبال
بازی میکنند.
الف) اگر مجموعءه دانشآموزان عضو تیم والیبال را با  Vو فوتبال را با  Fنشان دهیم ،این
مجموعهها را با نمودار وِن نمایش دهید و سپس با عضوهایشان بنویسید.

صفحۀ  11کتاب درسی



ب) مجموعءه دانشآموزانی را که در هر دو تیم عضویت دارند ،بنویسید{ .رضا ،علی}

ج) مجموعءه دانشآموزانی را که حداقل در یکی از این دو تیم عضویت دارند ،بنویسید.



{سامان ،احسان ،فرشید ،حسین ،رضا ،علی ،سبحان ،کیوان ،حسن ،محمد}

 -2دو مجموعءه
تشکیل دهید:

(این مجموعه را اشتراک  Aو  Bمینامیم و با نماد

و

را در نظر بگیرید و مجموعههای زیر را با عضوهایشان
(الف
(ب
مجموعءه عددهایی که در هر دو مجموعءه  Aو  Bهستند (ج
نشان میدهیم).
مجموعءه عددهایی که حداقل در یکی از دو مجموعءه  Aو  Bهست (د
نشان میدهیم).

(این مجموعه را اجتماع  Aو  Bمینامیم و با نماد
صفحۀ  12کتاب درسی
فعالیت
را در نظر بگیرید .از دانشآموزان یک کالس خواسته شده
و
 -1دو مجموعءه
است که با توجه به این دو مجموعه ،مجموعههای  Aو  Bرا با نمودار وِن نمایش دهند .پاسخ چهار دانشآموز این کالس را
در زیر میبینید:
الف) دربارءه درستی یا نادرستی پاسخ این دانشآموزان بحث کنید و برای درستی یا نادرستی آنها دلیل بیاورید.

پاسخ حمیده ،پاسخ درستی است .در پاسخ او
است که در صورت سؤال آمده است.

348

و

است که اجتماع و اشتراک آنها همان
و

است که

پاسخ ریحانه یکی از پاسخهای درست به این سؤال است .در پاسخ ریحانه
اجتماع و اشتراک این دو مجموعه برابر با مجموعههای صورت سؤال است.
پاسخ زهرا ،پاسخ نادرستی است؛ زیرا در این نمودار اشتراک دو مجموعءه  Aو  Bمجموعءه
است که با مجموعءه
مساوی نیست.
است که اجتماع و اشتراک این دو
و
پاسخ حنانه نیز پاسخ درستی است .در پاسخ او
مجموعه برابر با مجموعههای صورت سؤال است.

1

ب) آیا شما هم میتوانید جواب درست دیگری به این سؤال بدهید ،پاسخ خود را با پاسخ همکالسیهای خود مقایسه کنید.

در ادامه تمام پاسخهای درست ممکن را برایتان مینویسیم تا بتوانید جوابی که خودتان دادهاید را با آنها مقایسه کنید:

14

 -2با توجه به اولین فعالیت این درس و ورزشکاران دو تیم والیبال و فوتبال مجموعهای تشکیل دهید که هر عضو آن عضو
تیم والیبال باشد ،ولی عضو تیم فوتبال نباشد (فقط در تیم والیبال بازی کند) .این مجموعه را « Vمنهای  »Fمینامیم و با نماد

نمایش میدهیم:
صفحۀ  13کتاب درسی
کار در کالس
 -1با توجه به نمودار زیر کدام عبارت ،درست و کدام نادرست است؟
(ج





(ب



(و

(ﻫ	



(ط

(ح






(الف
(د
(ز



 -2مجموعءه شمارندههای طبیعی عدد  12را  Aو مجموعءه شمارندههای طبیعی عدد  18را  Bبنامید .ابتدا  Aو  Bرا تشکیل و

سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف) مجموعهای تشکیل دهید که هر عضو آن ،شمارندءه  18باشد؛ ولی شمارندءه  12نباشد.

است.

مجموعءه موردنظر برابر با مجموعءه

ب) مجموعهای تشکیل دهید که عضوهای آن ،هم شمارندءه  12و هم شمارندءه  18باشند.

مجموعءه موردنظر برابر با اشتراک دو مجموعءه  Aو  Bاست.

 -3مجموعههای
















,

تمرین
 -1مجموعههای
زیر را با عضوهایشان مشخص کنید:

را تشکیل دهید.

و


،

و

صفحۀ  14کتاب درسی

را در نظر بگیرید؛ سپس هر یک از مجموعههای
(الف
(ب
(ج
(د

(ﻫ
(و
(ز

(ح

(ط

(ی

(ک
(ل
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1

 -2با توجه به نمودار زیر ،عبارتهای درست را با  و گزارههای نادرست را با  مشخص کنید:

الف)

ب)

14





ج)


د)



ﻫ)



و)

 -3کلمات و مجموعههای دادهشدءه زیر را در جاهای خالی قرار دهید:
 )3اجتماع
A )2
B )1
الف) اشتراک دو مجموعه ,زیرمجموعءه اجتماع همان دو مجموعه است.
ب) هر یک از دو مجموعءه  Aو  Bزیرمجموعءه

 )4زیرمجموعءه	

)5

است.

ج) اشتراک دو مجموعءه  Aو  Bزیرمجموعءه هر یک از دو مجموعءه  Aو  Bاست.
زیرمجموعءه مجموعءه  Aاست.
د) مجموعءه
با مجموعءه  Bمساوی است.
و
ﻫ) اجتماع دو مجموعءه
 -4در هر یک از شکلهای زیر مجموعءه موردنظر را هاشور بزنید.

اگر مجموعءه شامل همءه حالتهای ممکن یک پیشامد ،برابر  Sو مجموعءه حالتهای مطلوب  Aباشد ،آنگاه احتمال
نمایش میدهیم و برابر است با:
رخدادن  Aرا با

باشد A ،را «پیشامد غیرممکن» و اگر

اگر

احتمال ر خندادن  Aبرابر است با:

باشد ،آن را «پیشامد حتمی» مینامیم.

اگر یک تاس را بیندازیم ،احتمالهای زیر را محاسبه کنید:
ب) احتمال آمدن عدد بزرگتر از 5
		
الف) احتمال آمدن عدد فرد
ت) احتمال آمدن عدد کوچکتر از 7
پ) احتمال آمدن عدد کوچکتر از 1



(الف


		


پیشامد غیرممکن
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(پ
(ت




(ب

پیشامد حتمی

1

فعالیت
با توجه به چرخندءه مقابل ،همءه حالتهای ممکن را که عقربه میتواند بایستد و عددی را نمایش دهد،
مجموعءه  Sبنامید S .را با عضوهایش نمایش دهید و به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
الف) مانند نمونه برای هر مجموعه با بیان یک جمله ،یک پیشامد تعریف کنید:

صفحۀ  16کتاب درسی



(عقربه روی ناحیءه  1یا  3بایستد) یا (عقربه روی عدد فرد بایستد)

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

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

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





پاسخ خود را با پاسخ همکالسیهایتان مقایسه کنید.

16

(عقربه روی ناحیءه  1یا  2بایستد) یا (عقربه روی عدد کوچکتر از  3بایستد)
(عقربه روی عدد بزرگتر از  1بایستد) یا (عقربه روی عدد اول بایستد)
(عقربه روی عدد زوج بایستد) یا (عقربه روی عدد  2بایستد)

ب) هر یک از زیرمجموعههای  Sرا پیشامد تصادفی مینامیم .احتمال رخداد هر یک از این پیشامدها را به دست آورید .چه
تعداد از این پیشامدها همشانساند؟ پاسخهای خود را با پاسخ همکالسیهایتان مقایسه کنید.

پیشامدهای همشانس ،پیشامدهایی هستند که احتمال رخ دادن آنها یکسان است.

احتمال رخداد                زیرمجموعههای S










ج) همءه زیرمجموعههای  Sرا تشکیل دهید.

کار در کالس
 10کارت یکسان با شمارههای  1تا  10را داخل جعبهای قرار میدهیم و تصادفی یک
کارت بیرون میآوریم.
است .پیشامد  Aرا به این صورت تعریف میکنیم که «عدد روی
الف) مجموعءه همءه حالتهای ممکن
کارت خارجشده از  5کمتر باشد» .مجموعءه  Aرا تشکیل دهید و احتمال رخداد پیشامد آن را به دست آورید.
صفحۀ  16کتاب درسی


ب) مجموعه یا پیشامدی تعریف کنید که احتمال رخدادن آن پیشامد،

که به دوتا از آنها اشاره میکنیم:
« )1عدد روی کارت خار جشده زوج و یکرقمی باشد».

باشد .برای این سؤال پاسخهای زیادی وجود دارد
)2

ج) اگر  Bپیشامد خارجشدن عدد اول و  Cپیشامد خارجشدن عدد زوج باشد ،مجموعههای  Bو  Cرا تشکیل دهید و احتمال
رخداد هر یک را محاسبه کنید .آیا پیشامدهای  Bو  Cهمشانساند؟ چرا؟



با توجه به اینکه احتمال ر خدادن دو پیشامد  Bو  Cیکسان نیست ،این دو پیشامد همشانس نیستند.
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1

تمرین
 -1اگر تاسی را بیندازیم ،چهقدر احتمال دارد :در پرتاب  1تاس ممکن است یکی از اعداد  1تا  6ظاهر شود ،پس داریم:

صفحۀ  17کتاب درسی



الف) عدد روشده زوج باشد.

17

ب) عدد روشده زوج و از  2بزرگتر باشد.
ج) عدد روشده زوج و اول باشد.
د) عدد روشده از  3کمتر باشد.
 -2اگر خانوادهای دارای سه فرزند باشد ،اوال ً مجموعءه همءه حالتهای ممکن را تشکیل دهید (هر عضو این مجموعه را به طور
مثال به صورت (د ،د ،پ) نمایش دهید) .ثانیاً چهقدر احتمال دارد این خانواده دارای دو دختر (یعنی دقیقاً دو دختر) باشد؟

برای اینکه تمام حالتهای ممکن را بنویسیم و هیچ حالتی از قلم نیفتد ،از نمودار درختی استفاده میکنیم:

پس مجموعءه تمام حالتهای ممکن به صورت زیر است:





 -3در جعبهای  3مهرءه قرمز 4 ،مهرءه آبی و  5مهرءه سبز وجود دارد .اگر  1مهره را تصادفی از این جعبه خارج کنیم ،چهقدر احتمال دارد:
الف) این مهره آبی باشد.


ب) این مهره سبز نباشد(.سبز نباشد یعنی آبی یا قرمز باشد)
ج) این مهره قرمز یا سبز باشد.
 -4اگر تاسی را دو بار بیندازیم (یا دو تاس آبی و قرمز را با هم بیندازیم) ،چهقدر احتمال دارد( :اگر مجموعءه همءه حالتهای ممکن
را  Sبنامیم،

) در هر مورد ابتدا مجموعءه پیشامد موردنظر را مینویسیم و تعداد اعضای آن را به دست میآوریم:

الف) هر دو بار ،عدد اول رو شود.



ب) دو عدد روشده ،مثل هم باشد.
ج) دو عدد روشده ،مضرب  3باشد.
د) مجموع دو عدد 7 ،باشد.
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1

 1جاهای خالی را با عبارت و عددهای مناسب پر کنید.
الف) تعداد زیرمجموعههای مجموعءه  Aکه دارای  nعضو است ،برابر است با . ...............
یک مجموعءه  ...............عضوی است.
ب) مجموعه
برابر  ...............است.
و
پ) اشتراک مجموعههای
برابر  ...............است.
باشد آنگاه
ت) اگر
برابر  ...............است.
ث) در پرتاب  2تاس اگر  Sمجموعءه کل حاالت ممکن باشد ،آنگاه
و
 2مجموعههای
 3مجموعههای زیر را با اعضا مشخص کنید.

17

را به دست آورید.

با هم برابرند .مقدار
(ب

(الف

(ت

(پ

 4حاصل مجموعههای زیر را در نمودار ون هاشور بزنید.
(ت

و
 5اگر
را به دست آورید.
و
،
 6در یک کیسه  5مهرءه سفید 3 ،مهرءه زرد 4 ،مهرءه آبی و  8مهرءه سیاه داریم .به تصادف ،یک مهره از کیسه خارج میکنیم:
ب) چهقدر احتمال دارد مهره قرمز باشد؟
الف) چهقدر احتمال دارد مهره زرد باشد؟
ت) احتمال اینکه مهرءه بیرونآمده سیاه نباشد ،چهقدر است؟
پ) احتمال اینکه مهره آبی یا سفید باشد ،چهقدر است؟
(پ

 1الف)
5

ب)

(ب
باشند ،آنگاه اعضای  Mو  Nرا نوشته و

ـ اگر مجموعءه  n، Aعضو داشته باشد ،تعداد زیرمجموعههای ،A
 5عضوی

(الف
،

عضو دارد.

پ) مجموعءه تهی
ت)

2

ث)

 

در مجموعههای برابر  Aو  ،Bهر عضوی که در  Aباشد در  Bنیز هست ،پس:

5


	  3

(الف

5



(ب



(پ



(ت

4

5

(ب

(الف

(ت

(پ
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کاربرد برخی عناصر مهم

  Fدر خمیر دندان وجود دارد.
O

کاربرد دارد.
و گاز اوزون
به صورت گاز اکسیژن
اکسیژن گاز تنفسی است و برای ساخت مواد شیمیایی کاربرد دارد.
اوزون در ترکیب هوا وجود دارد و از تابش پرتو فرابنفش به موجودات جلوگیری میکند.

N

بخش اعظم هوا را تشکیل میدهد.
بخش عمدءه آن برای تولید آمونیاک استفاده میشود.
از آمونیاک برای تولید کود شیمیایی ،مواد منفجره ،یخسازی و گاز سردکننده در یخچال و سردخانه استفاده میشود.

1

  Cبه صورت گرافیت در نوک مداد کاربرد دارد.
Cl

S

خواص مشابهی با فلوئور دارد.
برای ضدعفونی کردن آب و یا به عنوان میکروبکش ،آفتکش استفاده میشود.
برای ساخت هیدروکلریک اسید ( )HClاستفاده میشود.
گوگرد نافلزی جامد و زردرنگ است.
در دهانءه آتشفشانهای نیمهفعال و خاموش دیده میشود.
برای تهیءه سولفوریک اسید استفاده میشود.
سولفوریک اسید در خودروسازی ،چرمسازی ،تولید پارچه ،رنگسازی ،پالستیکسازی ،کود شیمیایی و تولید
شویندهها کاربرد دارد.

  Pفسفر در کبریتسازی کاربرد دارد.

Cu

براق و سرخ رنگ است.
اولین فلزی است که انسان آن را استخراج کرده است.
پس از طال و نقره ،باالترین رسانایی الکتریکی را دارد.
قابلیت چکشخواری و مفتولشدن دارد.
یزند).
در برابر خوردگی مقاوم است (زنگ نم 
در سیمهای مسی ،ساخت وسایل آشپزخانه ،لولههای مسی ،مجسمهسازی ،تولید آلیاژهایی مانند برنز ،تولید موادی
مانند کات کبود کاربرد دارد.

621

نیتروژن

به صورت مولکولهای دواتمی در هوا وجود دارند.
هوا را تشکیل میدهند ولی انسانها و
گیاهان نمیتوانند نیتروژن هوا را مستقیم
استفاده کنند.
بخش عمدءه این عنصر برای تشکیل آمونیاک
استفاده میشود.
واکنش تولید آمونیاک به صورت مقابل است:
نیتروژن مورد نیاز موجودات زنده طی یک
چرخه ساده از هوا به دست آمده و دوباره به
هوا برگردانده میشود .چرخه نیتروژن را در زیر
مشاهده میکنید.

واکنشپذیری فلزات

(واکنشپذیری یعنی میل ترکیبشدن با دیگر عناصر)
برخی فلزات واکنشپذیری زیادی دارند و با سرعت و شدت واکنش انجام میدهند ،در حالی که برخی دیگر از فلزات یا
واکنش نمیدهند و یا واکنش آنها کند ،آهسته و آرام است.
به عنوان مثال:

واکنش سریع ،مانند واکنش نوار منیزیم و اکسیژن که در اثر آن نور خیرهکنندهای تولید میشود.
واکنش کند ،مانند واکنش آهن و اکسیژن که به کندی به زنگ آهن تبدیل میشود .همینطور واکنش فلز مس و
اکسیژن که به کندی مس اکسید به وجود میآید .روی ،واکنشپذیری بیشتری نسبت به آهن و مس دارد.
طال برخالف این فلزات با اکسیژن واکنش نمیدهد.

1

طبق گفتههای باال میتوان ترتیب واکنشپذیری چند فلز با اکسیژن را به صورت زیر نشان داد:
طال

اکسیژن از جمله عناصری است که تمایل زیادی برای واکنش با فلزات دارد و فلزات برای واکنش با اکسیژن با هم رقابت
میکنند و گاهی این رقابت ناجوانمردانه است و فلزی که واکنشپذیری باالتری دارد اکسیژنی را که در ترکیب با فلز دیگر
مس  +آهن اکسید  آهن  +مس اکسید
است از چنگ آن درمیآورد؛ مانند:
بدون واکنش  مس  +آهن اکسید

طبقهبندیعناصر
مس آهن

روی

منیزیم

در سال گذشته دانستیم که همءه مواد اطراف ما از سادهترین نوع ماده یعنی عنصر تشیکل شدهاند .امروزه  118عنصر
در طبیعت شناخته شده است که شیمیدانها برای بررسی ویژگیهای این عناصر سعی کردند آنها را طبقهبندی کنند.
طبقهبندی عناصر توسط افراد مختلفی انجام گرفت اما موفقترین آنها ،طبقهبندی بود که توسط مندلیف انجام گرفت.
جدولی که توسط مندلیف تنظیم شده است براساس افزایش عدد اتمی است.
دانشمندان عنصرها را براساس تعداد الکترونهای موجود در مدار آخر آنها طبقهبندی کردهاند .در این
طبقهبندی معموال ً عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر آنها برابر است در یک ستون قرار میگیرند .بر این اساس
دانشمندان عنصرها را از عدد اتمی  1تا  18درون جدولی در هشت ستون به صورت زیر طبقهبندی کردهاند.

622

دستهبندی مواد

دستهای از درشتمولکولها ،بسپار (پلیمر) نام دارند .پلیمرها زنجیرهای بلندی هستند که از اتصال تعداد زیادی مولکول
کوچک به یکدیگر به دست میآیند.

با افزایش جمعیت ،پلیمرهای طبیعی پاسخگوی نیازهای انسانها نبود و همچنین گرانبودن پلیمرهای طبیعی باعث شد
تولید و استفاده از پلیمرهای مصنوعی افزایش یابد .یکی از پرکاربردترین پلیمرهای مصنوعی پالستیک است که در ادامه
با مزایا و معایب پالستیک آشنا میشویم.
استفاده از پالستیک
مزایا

ارزان
سبک
عایق حرارتی و الکتریکی
شفاف
بهداشتی
فوقالعاده شکلپذیر

معایب

به راحتی تجزیه نمیشوند.
مدت طوالنی در طبیعت باقی میمانند.
در اثر سوزاندن آنها ،بخار سمی تولید میشود.
حجم زیادی از زباله را تشکیل میدهند.

1

مورد استفاده در ساخت قطعات خودرو ،مصالح ساختمانی ،وسایل بستهبندی و ...

راههای رهاشدن از مشکالت ناشی از پالستیکها:

مصرف کمتر
مصرف دوباره
بازیافت (جهت بازیافت راحتتر ،کدهایی روی پالستیکها درج شده است که هر کد نشاندهندءه نوع مادءه بهکاررفته در
آن پالستیک است .در نتیجه بازیافت با توجه به شمارءه این کدها انجام میگیرد .از پرکاربردترین این کدها کد  1است که روی
بطریهای نوشیدنی مانند آب معدنی حک شده است .همچنین کد  6که روی ظروف یکبارمصرف میتوان مشاهده کرد).

2

صفحۀ  2کتاب درسی
جمعآوری اطالعات
با مراجعه به منابع معتبر دربارۀ چگونگی بهکارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تاکنون اطالعاتی را جمعآوری کنید و به
کالس گزارش دهید.

بهکارگیری و زمان کشف فلزهای مختلف در طول تاریخ با توجه به نیازهای بشر متفاوت بوده است.
در گذشته کاربردهای فلزات سطحی بود ،اما بهکارگیری فلزهای مختلف در زندگی مدرن امروزی بسیار متنوع و حیاتی است.
در حال حاضر  86نوع فلز شناختهشده وجود دارند ،اما این تعداد همیشه یکسان نبوده است .مثال ً در قرن نوزدهم تنها  24فلز
کشف شده بود و در میان این  24فلز 12 ،عدد آنها در قرن هجدهم کشف شده بودند.
فلزات عصر باستان عبارت بودند از آن دسته فلزاتی که تمدن بر پایءه آنها شکل گرفت .گروه فلزات عصر باستان از این قرار هستند:
طال :زمان کشف این فلز به  6000سال پیش از میالد بازمیگردد.
انسان عصر سنگی یاد گرفت ،طال را به جواهرات تبدیل کند.
در گذشته از طال برای ضرب سکه و تولید یک واحد پول مستقل استفاده میشده است .نخستینبار استفاده از طال را میتوان
در  2500سال پیش از میالد و در مصارف پزشکی چین دید .امروزه نمک طبی طال برای کاهش ورم ،درمان آسیبهای
استخوانی و تسکین درد سفتی مفاصل به کار میرود .طال امروزه در تلفنهای همراه هم به کار گرفته میشود .همچنین در
منبعsetare.com :
لباس فضانوردان از طال استفاده میشود تا آنها را از تابشهای مضر خورشید حفظ کند.
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سؤال متن
شما چه کاربردهای دیگری از مس و ترکیبهای آن سراغ دارید؟ از فلز مس در ساخت خودرو و کشتیسازی هم استفاده
صفحۀ  3کتاب درسی

میشود .همچنین در ساخت دستگیرههای در و سایر وسایل منزل ،مجسمهسازی و  ...کاربرد دارد.

خود را بیازمایید
متن باال را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید.
 -١کدام فلز واکنشپذیری بیشتری دارد؟ منیزیم کدام فلز با اکسیژن واکنش نمیدهد؟ طال
 -٢کدام فلزها واکنشپذیری کمتری دارند؟ مس و آهن

صفحۀ  3کتاب درسی

آزمایش کنید
وسایل و مواد الزم :بشر ،کاتکبود ،تیغۀ آهن ،تیغۀ منیزیم ،تیغۀ روی
 -١سه بشر را شمارهگذاری کنید و درون هر یک تا یکسوم حجم آن ،آب بریزید.
 -۲یک قاشق چایخوری کاتکبود در هر یک از بشرها حل کنید.
 -۳در بشر شمارۀ ( )۱تیغۀ آهن ،در بشر شمارۀ ( )۲تیغۀ منیزیم و در بشر شمارۀ ( )۳تیغۀ روی را قرار دهید.
 -۴سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید.
منیزیم > روی > آهن :سرعت انجام واکنش
 -۵کدام فلز واکنشپذیرتر است ؟
صفحۀ  3کتاب درسی

وقتی منیزیم را داخل محلول کاتکبود میاندازیم ،بالفاصله واکنش انجام میشود.
منیزیم رنگ محلول را تغییر میدهد ،با کاتکبود واکنش داده و مقداری رسوب منیزیم سولفات تهنشین میشود.
روی هم با کاتکبود واکنش میدهد و مقداری روی سولفات تشکیل میشود.
آهن هم رنگ محلول را تغییر میدهد ،مقداری مس ،روی آهن مینشیند و مقداری از آن رسوب میکند و رنگ محلول را به
رنگ قرمز درمیآورد.
فکر کنید

صفحۀ  3کتاب درسی

در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ میزند یا ظروف آهنی؟ چرا؟ آهن واکنشپذیری بیشتری نسبت به مس دارد ،در
نتیجه در شرایط یکسان ظروف آهنی زودتر زنگ میزنند.

فکر کنید
و گوگرد
شکل روبهرو مدل اتمی بور برای اتم عنصرهای اکسیژن
را نشان میدهد؛ تشابه و تفاوت این دو مدل
اتمی را بیان کنید (در این فصل در مدل اتمی ،هسته اتم نشان داده نشده است).

صفحۀ  5کتاب درسی

1

3

تفاوتها :تعداد الکترونهایی که به دور هستءه اتم گوگرد میچرخند ،بیشتر از تعداد الکترونهایی است که به دور هستءه اتم
اکسیژن میچرخند .اتم گوگرد دارای  3الیءه الکترونی است و اتم اکسیژن دارای  2الیءه الکترونی.
در نتیجه :شعاع اتم گوگرد از شعاع اتم اکسیژن بزرگتر است.
شباهتها :در آخرین مدار الکترونی هر دو اتم 6 ،عدد الکترون در حال گردش هستند و در داخلیترین الیءه هر دو اتم 2 ،الکترون.
صفحۀ  5کتاب درسی
گفتوگو کنید
تصویر زیر چرخۀ سادهای از نیتروژن را در طبیعت نشان میدهد .دربارۀ این چرخه و نقش آن در زندگی ،در کالس گفتوگو کنید.
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در طبیعت نیتروژن پیوسته با استفاده از چند فرایند طبیعی و مصنوعی از جو گرفته و به آن بازگردانده میشود .نیتروژن در
تمام پروتئینهای گیاهی و جانوری وجود دارد اما یاختهها نمیتوانند به طور مستقیم از نیتروژن برای ساختن پروتئینها
استفاده کنند ،زیرا نیتروژن عنصری غیرفعال است؛ بنابراین به باکتریهای تجزیهکننده نیاز است.
مراحل چرخءه نیتروژن :در اثر رع دوبرق از اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا ،نیتروژن دیاکسید به وجود میآید.
	


نیتریک اسید با آب باران وارد خاک میشود .در درون خاک ،باکتریهای نیتراتکننده این ترکیبات نیتروژنی را به نیترات
تبدیل میکنند و به وسیلءه ریشءه گیاه جذب میشوند.
نیتروژن تثبیتشده در خاک به وسیلءه گیاهان به پروتئین تبدیل میشود.
جانوران ،پروتئین گیاهی را میخورند و از آن پروتئین جانوری تولید میکنند.
انسان ،نیتروژن تثبیتشده را با خوردن پروتئین گیاهی و جانوری به دست میآورد.
مواد نیتروژندار گیاهان و جانوران با مرگ آنها و یا تجزیءه فراوردههای سوختوساز جانوران به نیتروژن تبدیل میشود.
در واقع باکتریهای تجزیهکنندءه نیترات این مراحل را برعکس انجام میدهند .آنها برای تأمین انرژی از نیترات استفاده میکنند
و نیتروژن را مجدد به هوا بازمیگردانند.
فکر کنید

مدل اتمی بور را برای

،

،

صفحۀ  6کتاب درسی

رسم کنید ،توضیح دهید مدل اتمی کدامیک از این عنصرها به هم شباهت دارند.

،

1

کربن و سیلیسیم در آخرین مدار خود  4الکترون دارند.
فسفر و نیتروژن در آخرین مدار خود  5الکترون دارند.
فعالیت
جدول عنصرها را به دقت مشاهده کنید و به موارد زیر پاسخ دهید.

صفحۀ  7کتاب درسی

7

الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفتهاند چه ویژگی مشترکی دارند؟ عنصرهایی که در یک ستون قرار گرفتهاند ،تعداد
الکترونهای مدار آخر آنها با هم برابر است.
ب) با توجه به مدل اتمی عنصرهای
دارند .آنها را در جدول بنویسید.

به ستون ،2

به ستون ،4

،

و

مشخص کنید هر یک از این عنصرها به کدام ستون جدول تعلق

به ستون  7جدول طبقهبندی عنصرها تعلق دارند.

پ) سدیم ،فلزی جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش میدهد و از این رو بسیار واکنشپذیر است .تصویرهای زیر
دارند؟ چرا؟
ویژگیهایی شبیه به سدیم
و
برخی ویژگیهای این فلز را نشان میدهد .کدامیک از عنصرهای
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لیتیم؛ زیرا در آخرین مدار خود ،یک الکترون دارد و مانند سدیم در گروه  1قرار میگیرد.
گفتوگو کنید
در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوستۀ زمین و بدن انسان ،نشان داده شده است .دربارۀ دادههای این دو شکل
گفتوگو کنید.

صفحۀ  8کتاب درسی

عناصر به ترتیب فراوانی در بدن انسان:

اکسیژن عنصر مهم و ضروری برای حیات است
و زندگی بدون آن امکانپذیر نیست .هیدروژن،
بدن انسان را تشکیل
اکسیژن و کربن،
میدهد .میدانیم که هیدروژن و اکسیژن عناصر
تشکیلدهندءه آب هستند و بیشتر بدن انسان از
آب تشکیل شده است.

اکسیژن > کربن > هیدروژن > نیتروژن > کلسیم

فسفر

کلسیم عامل استحکام استخوانهاست و
فراوانترین فلز موجود در بدن انسان است.

1

اکسیژن > سیلیسیم > آلومینیم > آهن > کلسیم > سدیم > منیزیم > پتاسیم
فراوانی عناصر در پوستءه زمین:
این عناصر در ترکیب با هم ،سنگها را میسازند.
فراوانترین عنصر هم در بدن انسان و هم در پوستءه زمین اکسیژن است.
گفتوگو کنید

8

صفحۀ  11کتاب درسی

دربارۀ کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی گفتوگو کنید .بسپارهای طبیعی مانند سلولز ،پشم ،پنبه ،ابریشم
سلولز :سلولز در صنایع مختلف از جمله چوب ،کاغذ ،صنایع غذایی ،نساجی ،الکتریکی ،دارویی و بهداشتی کاربرد دارد.
پشم :در صنایع نساجی و تولید لباس و پوشاک مورد استفاده قرار میگیرد.
پنبه :در صنایع نساجی ،تهیءه تورهای ماهیگیری ،فیلتر قهوه و چای ،مواد منفجره (نیتروسلولز) و کاغذ استفاده میشود.
ابریشم :در صنایع پارچه و پوشاک ،علم پزشکی و تولید لوازم الکترونیکی کاربرد دارد.

صفحۀ  12کتاب درسی
جمعآوری اطالعات
با مراجعه به منابع معتبر دربارۀ کاربرد انواع پالستیک ،ویژگیها ،میزان تولید سالیانه و نشانءه بازگردانی آنها اطالعاتی را
جمعآوری کنید و به کالس گزارش دهید .ساالنه بیش از  300میلیون تن پالستیک تولید میشود.

 -1پلیاتیلن ترفتاالت
 -2پلیاتیلن با غلظت باال
 -3پلیوینیل کلراید

626

 -4پلیاتیلن با غلظت پایین

معمولیترین پالستیک؛ در بطری آب ،نوشابه ،ظروف یکبارمصرف ،لباس ،کفش و  ...کاربرد دارد.
در قوطی شیر ،ظروف نگهداری مواد غذایی خودکار و  ...کاربرد دارد.
در لولهها ،میزها ،اسباب بازی ،کفپوش ،پنل و سرعتگیر کاربرد دارد.
قابل انعطاف است ،در بستهبندی ،نخ شیرینی و قوطیهای فشاری کاربرد دارد.

 -5پلیپروپن با غلظت پایین
 -6پلیاستیرن
 -7پلیاورتان و سایر موارد

در برابر حرارت مقاوم است .در تولید نی و قوطی کاربرد دارد.

عایق گرما و حرارت است .در ظرف یکبارمصرف و شانءه تخم مرغ کاربرد دارد.
قابل بازیافت نیستند .در روکش مخازن ،لولههای مدفون زیر خاک و اعضای مصنوعی کاربرد دارند.

گفتوگو کنید
با توجه به آنچه در این فصل دربارۀ مواد محیط زندگی خود آموختهاید دربارۀ نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از
انسانها در قبال آنها گفتوگو کنید .وسایل مورد نیاز زندگی انسانها از مواد طبیعی موجود در زمین به دست میآید که
صفحۀ  12کتاب درسی

مقدارشان محدود است؛ بنابراین باید در مصرف این مواد صرفهجویی کنیم .هر یک از انسانها باید مصرف پالستیک را کاهش
دهند ،زیرا این مواد به راحتی بازیافت نمیشوند .باید تمام زبالهها را بازیافت و به چرخءه تولید و مصرف بازگردانیم.
الف) درستی یا نادرستی جملههای زیر را مشخص کنید.
 1فلزها واکنشپذیری یکسانی دارند( .درست /نادرست)
 2فسفر و کربن از عنصرهای فلزی هستند که در صنعت کاربرد وسیعی دارند( .درست /نادرست)
ب) جاهای خالی را با کلمههای مناسب کامل کنید.
 3بخش عمدءه گاز نیتروژن به عنوان مادءه اولیه برای تولید  .............به کار میرود.
 4یکی از موادی که به خمیردندان اضافه میکنند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود ............... ،است.
 5مادءه اولیه برای تولید بسپارهای مصنوعی  .............است.
پ) به سوالهای زیر پاسخ دهید.
 6ویژگیهای فلز مس که سبب کاربرد گستردءه آن در زندگی امروزه شده است را بیان کنید.
 7سرعت واکنش هر یک از فلزات زیر با اکسیژن چگونه است؟ توضیح دهید.
طال:
منیزیم:
مس:
آهن:
 8گاز اوزون در کجا وجود دارد و چه کاری انجام میدهد؟
 9کاربردهای سولفوریک اسید را بیان کنید.
 10در چرخءه نیتروژن دادهشده در تصویر مقابل ،مراحل
 2 ،1و  3چه مرحلهای را بیان میکنند؟

1

12

 11واکنش تولید گاز آمونیاک را بنویسید.
و ترکیبهای آن را بیان کنید.
 12کاربردهای کلر
 13کدام عنصرها در جدول زیر خواص مشابهی دارند؟

 C )1با D

 D )2با H

 I )3با J

 C )4با G
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