توجه :دانش آموزان عزیز این جزوه بر اساس درسنامه کتاب کار علوم تجربی اندیشه پویا نوشته
شده و سواالت انتهای جزوه هم از سواالت همان کتاب انتخاب شده است.
شما می توانید جزوات فصلهای دیگر علوم نهم را از طریق کانال زیر در تلگرام دریافت کنید

@oloomeandishepooya
دانش آموزان عزیز شما در سال های گذشته با موادخالص و ناخالص و  ...آشنا شدید بهتر است در این فصل بر روی
طبیعی و مصنوعی بودن مواد متمرکز شویم .ابتدا خالصه ای از مطالب سال های گذشته را مرور می کنیم.
یاد آوری :قبل از هر چیزی شما ابتدا باید مفهوم ذره را به خوبی درک کنید.
ذره :به کوچکترین جزء یک ماده که به صورت مستقل وجود دارد ذره می گوییم .مثال مولکول آب کوچکترین ذره آب و
اتم طال کوچکترین ذره طال است.
نکته :مولکول آب از اتمهای اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است ولی ما اکسیژن و هیدروژن را کوچکترین ذرات آب در
نظر نمی گیریم چون این عناصر در داخل آب به صورت مستقل وجود ندارند به همین دلیل کوچکترین ذره آب مولکول آب
است.
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نکته :خواص و ویژگی های مواد به نوع ذرات سازنده آنها بستگی دارد .ذرات سازنده برخی از مواد اتم و ذرات سازنده برخی
از مواد مولکول است .مولکول ها از اجتماع دو یا چند اتم مشابه یا مختلف به وجود می آیند.
عنصر :به موادی که ذرات سازنده آنها فقط یک نوع اتم دارد عنصر می
گویند .آهن و مس عنصر هستند چون ذرات سازنده آنها اتم های آهن و
اتم های مس هستند .اکسیژن هم با وجود این که مولکول دارد ولی
عنصر است چون مولکول های اکسیژن از دو اتم مشابه اکسیژن ساخته
شده اند .مولکول گوگرد دارای  8اتم است ولی گوگرد ترکیب نیست چون
 8اتم سازنده مولکول گوگرد مشابه هستند.

ترکیب :موادی هستند که ذرات سازنده آنها مولکول است ولی مولکول های آنها از دو یا چند اتم مختلف تشکیل شده اند.
مثال آب ترکیب است چون هر مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است .شکل مقابل تفاوت
عنصر و ترکیب را به شما نشان می دهد.
مواد مصنوعی :مواد مصنوعی به موادی گفته می شود که به طور طبیعی در طبیعت وجود ندارند و ساخته دست بشر
هستند مانند پالستیک ،کود شیمیایی و ...
نکته :هدف ما از ساخت مواد مصنوعی برطرف کردن نیاز ها ،رفاه بیشتر ،کاهش عیوب مواد مصرفی ،از بین بردن کمبود
ها و  ...است.
برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده اند
جدول زیر چند ویژگی فلز مس و چند کاربرد آن را نشان می دهد .همانطور که در جدول می بینید این ویژگیها برای برخی
ابزار مفید و برای برخی دیگر مفید نیستند .مثال چکش خواری مس برای تهیه سیم مفید است ولی چکش خواری برای
تهیه چاقو از مس یک ویژگی مضر است چون چاقوی مسی خیلی زود کند می شود.
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نتیجه :کاربرد مواد به خواص و ویژگیهای آن ماده بستگی دارد.
نکته :هر چه یک عنصر خواص و ویژگی های متنوع تری داشته باشد کاربرد های متنوع تری هم دارد یعنی تنوع در کاربرد
به تنوع خواص و ویژگی های ماده بستگی دارد.
نکته :استخراج فلز مس با روش فلوتاسیون یا شناور سازی انجام می شود.
در مورد روش شناور سازی خودتان می توانید بیشتر تحقیق کنید و نتیجه را به معلمتان ارائه دهید.

فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند
منظور از واکنش پذیری چیست؟ به میزان تمایل یک عنصر برای ترکیب شدن با عناصر یا ترکیبات دیگر واکنش پذیری
می گویند (.به زبان خیلی ساده بیان کردیم) مثال فلز سدیم خیلی سریع با اکسیژن ترکیب می شود ولی فلز آهن به کندی با
اکسیژن ترکیب می شود به همین دلیل می گوییم سدیم از آهن واکنش پذیر تر است .یا مثال گاز هلیم یا آرگون با هیچ
عنصری ترکیب نمی شوند و می گوییم هلیم و آرگون واکنش پذیر نیستند و ...
در سال گذشته تا حدودی با جدول تناوبی عناصر آشنا شدید برای اطالعات بیشتر به ضمیمه کتاب درسیتان رجوع کنید (
صفحه  611و  611آخر کتاب درسی) دانش آموزان عزیز دقت کنید شما الزم نیست واکنش پذیری تک تک فلزات را حفظ
کنید می توانید طبق یک قاعده کلی مطلب را یاد بگیرید به صورت زیر:
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نکته مهم :بد نیست بدانید در جدول تناوبی واکنش پذیری فلزات از باال به پایین افزایش می یابد ولی واکنش پذیری فلزات
از چپ به راست کاهش می یابد .تصویر زیر.

نکته :در هر گروه (ستون عمودی) هر چه عدد اتمی فلز افزایش یابد واکنش پذیری فلز زیاد می شود مثال در گروه اول
واکنش پذیری پتاسیم بیشتر از سدیم و سدیم بیشتر از لیتیم است.
نکته :در هر ردیف ( ردیف افقی) هر چه عدد اتمی فلز افزایش یابد واکنش پذیری فلز کم می شود مثال به ردیف سوم در
تصویر باال نگاه کنید.عدد اتمی مس بیشتر از عدد اتمی آهن است به همین دلیل واکنش پذیری مس از آهن کمتر است و
مس دیر تر از آهن زنگ می زند.
نکته بسیار مهم :دانش آموزان عزیز دقت کنید مطالبی که در کتاب درسی شما گنجانده شده مانند آزمایشها ،فعالیتها و
غیره هر کدام هدف خاصی را دنبال می کند .شما نباید صرفا به انجام این آزمایشها و  ..بسنده کنید بلکه باید هدف این
فعالیتها را هم درک کنید .مثال مطالبی که در صفحه  3کتاب درسی گنجانده شده می خواهد شما را با عالئم واکنش
پذیری فلزات آشنا کند .ما در این جزوات سعی می کنیم این اهداف را برای شما بیان کنیم ولی توصیه می کنیم شما دانش
آموزان عزیز ابتدا خودتان این اهداف را کشف کنید و سپس به این جزوه مراجعه کنید.
عالئم واکنش پذیری:

 -1میزان تمایل ترکیب فلزات با اکسیژن :یعنی هر چه تمایل فلزات برای ترکیب شدن با اکسیژن بیشتر باشد آن فلز
واکنش پذیر تر است .آهن سریعتر از مس زنگ می زند چون تمایل بیشتری برای ترکیب شدن با اکسیژن دارد به همین
دلیل می گوییم آهن از مس واکنش پذیر تر است.
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 -2سرعت و میزان تغییر رنگ محلولها :یعنی هر چه یک فلز سریعتر بتواند در اثر تغییر شیمیایی رنگ یک محلول را
تغییر دهد آن فلز واکنش پذیر تر است .مثال منیزیم سریعتر از آهن رنگ کات کبود را تغییر می دهد پس منیزیم از آهن
واکنش پذیر تر است.
توجه :در آزمایش صفحه  3دقت کنید که شرایط یکسان در آزمایشهای مقایسه ای را رعایت کنید شرایطی مانند یکسان
بودن مقدار آب ،یکسان بودن مقدار کات کبود و خصوصا یکسان بودن اندازه تیغه های فلزی و .....
برخی مواد نافلزند یا از نافلز ساخته شده اند
دانش آموزان عزیز برای این قسمت مطالب صفحه  4کتاب درسی را به دقت مطالعه کنید .عالوه بر مطالب کتاب مطالب
زیر هم می تواند برای شما مفید باشد .تصویر زیر تفاوت مولکول اکسیژن و اوزون را نشان می دهد.

مولکول اوزون

مولکول اکسیژن

در رابطه با سولفوریک اسید مطالب زیر می تواند برای شما مفید باشد.
 -1سولفوریک اسید همان جوهر گوگرد است.
 -2واکنش سولفوریک اسید با آب بسیار خطرناک است به همین دلیل در هنگام رقیق کردن سولفوریک اسید از ریختن آب
روی آن به شدت پرهیز کنید .برای این منظور باید اسید را با کمک پیپت به ارامی از لبه ظرف وارد آب کنید تا به آرامی با
آب مخلوط شود.
 -3سولفوریک اسید در تهیه کود های شیمیایی ،صنایع رنگرزی،استخراج فلزات ،تصفیه پساب ها،تولید مواد منفجره مانند
تی ان تی ،به عنوان الکترولیت در باطری های سربی ،جاذب آب در فرایند خشک کردن مواد غذایی ،اصالح خاک
کشاورزی و  ....مورد استفاده قرار می گیرد
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نکته بسیار بسیار مهم

شاید شما هنگام رسیدن به فکر کنید صفحه  5از خودتان سوال کنید که این فکر کنید چه ربطی به مطالب قبلی دارد .ببینید
دانش آموزان عزیز یکی از اهداف مهم این فصل این است که می خواهد ارتباط خواص و ویژگیهای مواد را با ساختار اتمی
آنها به شما نشان دهد .به زبان ساده تر این فصل می خواهد به شما بگوید عناصری که مدل اتمی آنها با هم شباهتهایی
دارد از نظر خواص و ویژگیها هم با هم مشابه هستند .مثال کلر و فلوئور هر دو در مدار آخر خود  1الکترون دارند و هر دو
خاصیت میکروب کشی دارند .در دنباله این جزوه در قسمت طبقه بندی عناصر این مطلب را بیشتر برای شما توضیح می
دهیم .فعال گام به گام با ما همراه باشید.
چرخه نیتروژن

در رابطه با چرخه نیتروژن اطالعات زیر می تواند برای شما مفید باشد.
نکته :نیتروژن مولکولی موجود در هوا یک مولکول غیر فعال است و جاندارن نمی توانند از آن استفاده کنند.
نکته :در هنگام رعد و برق مقداری از نیتروژن مولکولی اکسید شده و همراه باران به صورت ترکیبات نیتراتی وارد خاک می
شود که قابل استفاده گیاهان می باشد.
نکته :باکتری هایی با نام باکتری های تثبیت کننده نیتروژن در خاک وجود دارند که به صورت همزیست با ریشه برخی
گیاهان خصوصا تیره نخود زندگی می کنند و می توانند نیتروژن موجود در هوا را تثبیت کرده و آن را در اختیار گیاه قرار
دهند .یعنی این باکتریها می توانند نیتروژن مولکولی موجود در هوا را جذب کنند.
نکته :شخم زدن زمین های کشاورزی باعث ورود هوا به خاک می شود و این باکتریها از نیتروژن هوای موجود در خاک
استفاده می کنند .به همین دلیل شخم زدن زمین های کشاورزی مقدار نیتروژن خاک را افزایش می هد.
نکته :نیتروژن در ترکیباتی مانند آمینو اسید (اجزای سازنده پروتئین ها) و همچنین مولکول دی ان ای دیده می شود.
نکته :تجزیه کننده ها پیکر جانداران و یا مواد دفعی آنها را تجزیه کرده و نیتروژن آلی را به صورت نیتروژن معدنی به خاک
اضافه می کنند (.منظور از نیتروژن آلی نیتروژن موجود در بدن جانداران است )
نکته :گروهی دیگر از باکتری ها وجود دارند که نیتروژن موجود در خاک را دوباره به نیتروژن مولکولی تبدیل کرده و به
هوا بر می گردانند.
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در رابطه با کاربرد های نیتروژن مطالب زیر می تواند برای شما مفید باشد.
 -1تولید آمونیاک برای تهیه کود های شیمیایی ،مواد منفجره و ......
 -2تولید سرمای شدید برای نگه داری مواد غذایی ،سلول ها و بافتهای جانوری ( نیتروژن مایع)
 -3استفاده در صنایع مانند باد الستیک خودرو
 -4استفاده در سوخت راکت ها
 -5خاموش کردن آتش و .....
شاید شما دیده باشید برخی افراد برای باد الستیک اتومبیلشان به جای هوا از گاز نیتروژن استفاده می کنند .استفاده از گاز
نیتروژن به جای هوا در الستیک خودرو مزایایی دارد از جمله :کاهش مصرف سوخت ،افزایش دوام الستیک خودرو ،افزایش
چسبندگی الستیک به زمین ،نرمی بیشتر الستیک و سهولت استفاده از خودرو به دلیل عدم نیاز به تکرار تنظیم باد
الستیکها و ....
در رابطه با کاربردهای گاز کلر و فلوئور مطالب کتاب درسی را مطالعه کنید فقط یک نکته مهم را یادتان باشد این که:
فلوئور و کلر هر دو خاصیت میکروب کشی دارند.

طبقه بندی عنصرها
دانش آموزان عزیز مطالب زیر را با دقت بیشتری مطالعه کنید
همانطور که گفتیم شما در این فصل باید ارتباط خواص و ویژگیهای عناصر را را مدل اتمی آنها درک کنید .شما در سال
گذشته با رسم مدل اتمی بور آشنا شدید مثال یاد گرفتید که هنگام رسم مدل اتمی نیتروژن با عدد اتمی  1ابتدا دو الکترون
در مدار اول قرار می دهیم و سپس  5الکترون باقی مانده را در مدار دوم قرار می دهیم مانند تصویر زیر:
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مدل بور برای اتم نیتروژن
شما می توانید در امتحان علوم مدل اتمی بور را برای تمام عناصر به همین طریق رسم کنید ولی در این جزوه می خواهیم
روش دیگری را به شما آموزش دهیم که با کمک این روش شما بهتر می توانید مطالب این فصل و خصوصا فصل بعد را
درک کنید ( .تکرار می کنیم شما در برگه امتحان علوم همان روش کتاب را رسم کنید)
مدل بور را چگونه رسم کنیم تا مطالب فصل  1و  2را راحت تر یاد بگیریم؟

مثال می خواهیم مدل بور را برای عنصر نیتروژن به روش جدید رسم کنیم .مراحل رسم مدل را به ترتیب زیر انجام دهید.
 -1ابتدا دو الکترون در مدار اول قرار دهید .در شکل زیر الکترونهای شماره  6و 2
 -2در مدار دوم ابتدا  4الکترون در چهار طرف مدار قرار دهید :الکترونهای شماره  1-5-4-3شکل زیر:

 -3نیتروژن  1الکترون دارد پس هنوز یک الکترون دیگر باقی مانده است .حاال الکترون هفتم را با یکی از الکترونهای
مدار دوم جفت کنید مانند شکل زیر:
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برای این که مطلب را خوب یاد بگیرید دو مثل دیگر رسم می کنیم.
مثال می خواهیم با این روش مدل اتمی بور را برای بریلیم با عدد اتمی  9رسم کنیم
ابتدا دو الکترون در مدار اول قرار می دهیم 1 .الکترون دیگر باقی می ماند الکترونهای شماره  5 – 4 -3و  1را در  4طرف
مدار دوم رسم می کنیم حاال  3الکترون باقی مانده است .این سه الکترون را به ترتیب با سه الکترون در مدار دوم جفت می
کنیم مانند شکل زیر:

نکته :در مدار دوم حد اکثر  8الکترون جای می گیرد .ابتدا الکترونها را یکی یکی در الیه دوم رسم می کنیم تا  4طرف آن
تکمیل شود و هر چه الکترون اضافی داشتیم را به ترتیب با الکترونهای مدار دوم جفت می کنیم .اگر برای مدار دوم فقط دو
یا سه الکترون داشتیم آنها را به صورت تکی تکی رسم می کنیم یعنی فقط زمانی الکترونهای مدار دوم را جفت می کنیم
که تعداد الکترونهای مدار دوم بیشتر از  4عدد باشد.
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چرا این روش را آموزش دادیم؟

چون در فصل بعدی که قرار است شما پیوند یونی و پیوند ک وواالنسی را یاد بگیرید باید بدانید که اتمها در مدار آخرشان چند
الکترون تک دارند .اگر شما ندانید که یک اتم در مدار آخرش چند الکترون تک دارد در فصل بعد به مشکل می خورید.
حاال به سراغ طبقه بندی عناصر می رویم.
چگونه عناصر را طبقه بندی کنیم؟ کار بسیار راحتی است .فقط کافی است شما ابتدا مدل اتمی بور را برای عناصر رسم
کنید سپس عناصری که در مدار آخرشان تعداد الکترون مساوی دارند را زیر هم ردیف کنید و با آنها چند ستون درست کنید.
مثال عناصری که در مدار آخر یک الکترون دارند در ستون شماره یک قرار می گیرند(گروه یک) .عناصری که در مدار آخر
 2الکترون دارند در ستون شماره  2قرار می گیرند(گروه دو) و الی آخر یعنی عناصری که در مدار آخر  1الکترون دارند در
گروه شماره  1و عناصری که در مدار آخر  8الکترون دارند در گروه شماره  8قرار می گیرند .مطابق شکل زیر:

منبع جدول :کتاب کار علوم تجربی اندیشه پویا
H

He

Ne

F

O

N

C

B

Be

Li

Ar

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

نکته :تمام عناصری که دو مدار دارند در ردیف دوم (ردیف افقی) و تمام عناصری که سه مدار دارند در ردیف سوم (ردیف
افقی) قرار می گیرند.
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نکته بسیار مهم :عناصری که در یک ستون قرار دارند خواص و ویژگیهای نسبتا مشابهی دارند مثال لیتیم و سدیم در ستون
اول هستند هر دو فلز هستند ،هر دو نرم هستند ،هر دو با آب واکنش می دهند و ....
فلوئور و کلر در ستون هفتم قرار دارند .هر دو گاز هستند ،هر دو خاصیت میکروب کشی دارند و .....
فایده طبقه بندی عناصر :همانطور که دیدید در جدول طبقه بندی عناصر عناصری که در یک ستون (گروه) قرار دارند
خواص نسبتا مشابهی دارند و این ب ه ما کمک می کند که اگر با خواص یک عنصر آشنا نباشیم فقط کافی است جای آن
عنصر را در جدول بدانیم و با دانستن محل عنصر در جدول می توانیم خواص و ویژگیهای آن عنصر را حدس بزنیم یعنی به
جای این که خواص تک تک عناصر را بدانیم فقط کافی است خواص و ویژگیهای هر گروه را بدانیم و از خواص گروه به
خواص عناصر پی ببریم .از طرفی با رسم مدل اتمی بور می توانیم محل عنصر را در جدول مشخص کنیم و با دانستن
محل عنصر خواص و ویژگیهای آن را حدس بزنیم.
نکته مهم :همانطور که دیدید با کمک رسم مدل اتمی بور برای یک عنصر می توانیم از بسیاری از خواص و ویژگیهای
عنصر مطلع شویم.
چند نکته در رابطه با نقش عناصر در بدن

آهن :عنصر آهن در ساختمان هموگلوبین دیده می شود .هموگلوبین پروتئینی است که در گلبولهای قرمز خون قرار دارد و
وظیفه آن جا به جایی گاز های تنفسی است .کمبود آهن در بدن منجر به کم خونی می شود (.دقت کنید وقتی می گوییم
کم خونی منظور مقدار خون نیست بلکه منظور کمبود آهن در خون است).
سدیم و پتاسیم :این دو عنصر برای فعالیت ماهیچه ها خصوصا ماهیچه های قلب ضروری هستند البته این عناصر برای
فعالیت نورونها (سلول های عصبی) هم الزمند.
ید -این عنصر به صور ت عمده در سوخت و ساز بدن نقش دارد خصوصا در فعالیت غده تیروئید .کسانی کمبود ید دارند به
بیماری گواتر (بزرگ شدن غده تیروئید در ناحیه گردن) مبتال می شوند.
کلسیم :عنصر مهم سازنده استخوانها است و مصرف آن خصوصا برای افراد در حال رشد بسیار الزم و ضروری است.
نکته مهم :یکی از دالیلی که درصد عناصر در بدن ما با درصد عناصر در پوسته زمین متفاوت است این است که بدن ما
بیشتر مواد مورد نیاز خود را از طریق غذا به دست می آورد و همانطور که می دانید منبع اصلی غذاهای ما مواد حاصل از
فتوسنتز هستند که عمدتا از کربن دی اکسید و آب تولید می شوند .به همین دلیل درصد عناصری مانند کربن در بدن ما
نسبت به کربن موجود در پوسته زمین بسیار بیشتر است.
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الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی ( پلیمرها )
در رابطه با مبحث پلیمرها مطالب مطالب زیر می تواند برای شما مفید باشد.
 -1پلی مرها مولکول های بسیار درشتی هستند که از تجمع واحد های کوچکتر به وجود می آیند .به این واحد های کوچک
مونومر گفته می شود ( .پلی یعنی زیاد و مر یعنی واحد) .اصطالحات دیگری هم وجود دارند از جمله :دیمر یعنی دو واحدی
تریمر یعنی سه واحدی تترامر یعنی چهار واحدی و .....
 -2در یک پلی مر واحد های سازنده یعنی مونومر ها می توانند یکسان یا متفاوت باشند.
 -3پلی مر هایی که واحد های سازنده آنها یکسان است در طی فرایند پلیمریزاسیون ( فرایند پلیمریزاسون را در فصل بعد
می خوانید) محصول جانبی ندارند ولی پلی مر هایی که واحد های سازنده آنها یکسان نیست دارای محصوالت جانبی مانند
مولکول آب هستند یعنی وقتی مونومر ها به هم متصل می شوند یک مولکول آب هم تولید می شود .به گروه اول پلیمر
های افزایشی و به گروه دوم پلیمر های تراکمی می گویند.
 -4پلی مر های مصنوعی دارای مزایایی هستند از جمله :دچار خوردگی نمی شوند -شکل پذیر هستند(معنی پالستیک)-
سبک هستند -عایق حرارتی و الکتریکی هستند – نسبت به الیاف طبیعی ارزان تر هستند و .....
 -5پلی مر های مصنوعی دارای معایبی هستند از جمله :به راحتی در طبیعت تجزیه نمی شوند – خیلی سریع آتش گرفته و
در هنگام سوختن بخارات سمی بسیار خطرناکی ایجاد می کنند – کیفیت و خواص الیاف طبیعی را ندارند مثال یک لباس
نایلونی کیفیت یک لباس پشمی را ندارد و ......
نکته :همه پلی مرها درشت مولکول هستند ولی همه درشت مولکول ها پلی مر نیستند.
نکته :مولکولی که در باالی صفحه  9کتاب درسی می بینید یک مولکول اسید چرب است .اسیدهای چرب واحد های سازند
چربی ها هستند.
بقیه نکات مربوط به پلی مرها را در کتاب درسی مطالعه کنید.
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کد های بازیافت:

در رابطه با کد های باز یافت مطالب زیر می تواند برای شما مفید باشد.
 -1وجود سه فلش متوالی به صورت مثلث نشانه بازیافت است.
 -2عددی که داخل مثلث و حروفی که در زیر مثلث نوشته شده نوع پالستیک مصرفی و میزان قابلیت بازیافت را نشان
می دهد.
 -3نمونه هایی از موارد مصرف این کد ها به صورت زیر است.
کد  -6مانند بطری های آب معدنی -.کد  -2مانند ظروف مایع ظرف شویی .کد  -3لوله های پی وی سی
کد -4کیسه های نایلونی کد -5مانند نی نوشابه یا ظروف ماست بندی کد -1ظروف یک بار مصرف
کد -1پالستیک هایی مانند بدنه کامپیوتر و...
کد های باالی  61برای کاغذ  ،فلزات و  ....استفاده می شوند.
با ارزوی موفقیت برای شما آینده سازان این مرز و بوم
محمد احتشام
دبیر علوم تجربی ناحیه  5مشهد
مولف کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا
توجه:
دانش آموزان مدارسی که از کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا استفاده می کنند در هر قسمت از این کتاب اشکالی دارند
از طریق کانال زیر در تلگرام با ما در میان بگذارند در اولین فرصت ممکن اشکال شما به صورت کامل برایتان توضیح داده
خواهد شد.

آدرس کانال تلگرام@oloomeandishepooya :
آدرس وبالگ:

/http://oloomeandishepooya.blogfa.com

ایمیلehtesham1352@yahoo.com :
برای وارد شدن روی لینکهای باال کلیک کنید

13

چند نمونه سوال از فصل هشتم ( مجموعه اندیشه پویا)
دانش آموزان عزیز سواالتی که در انتهای هر فصل قرار دارد دارای نکاتی است که به شما
کمک می کند مطالب فصل را بهتر درک کنید
عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

الف -در چرخه نیتروژن تجزیه کننده ها باعث آزاد شدن نیتروژن از ترکیبات پروتئینی می شوند.
1

ب -رعد و برق مقدار نیتروژن موجود در هوا را کاهش می دهد.

درست

نادرست

درست

نادرست

کلمه یا کلمات درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

2

الف -عناصری که به شدت با آب واکنش نشان می دهند در مدار آخر خود (یک  /هفت) الکترون دارند.
ب -عناصری که در یک ردیف قرار دارند خواص ( مشابه  /متفاوت) دارند.
ج -از آمونیاک به دلیل داشتن (هیدروژن  /نیتروژن ) در زمین های کشاورزی استفاده می شود.

کدام یک از ویژگی های فلزات با چکش خواری آنها ارتباط دارد؟

 3الف -تهیه مفتول

ج -رسانایی گرمایی

ب -جالی فلزی

د -رسانایی الکتریکی

کدام یک از مواد زیر پلیمر نیست؟

 4الف -نشاسته

ج -سلولز

ب -گلوکز

د -پالستیک

شخم زدن زمین های کشاورزی باعث کدام اتفاق زیر می شود؟

5

6

ب -کاهش کربن خاک
د -کاهش نیتروژن خاک

الف -افزایش کربن خاک
ج -افزایش نیتروژن خاک

اگر جرم شخصی  111کیلو گرم باشد مقدار کدام عنصر در بدن او بیش از  51کیلوگرم خواهد بود؟

د -نیتروژن
ج -اکسیژن
ب -کربن
الف -هیدروژن
دو فلز هم اندازه  Aو  Bرا داخل محلول کات کبود انداخته ایم و بعد از  5ساعت نتیجه آزمایش را در شکل زیر
7
می بینید .با توجه به تصویر کدام فلز واکنش پذیرتر است؟ چرا؟
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محلول کات کبود
فلز B
فلز A
با چرخه نیتروژن در کتاب درسی آشنا شدید .با توجه به اطالعات خود به سواالت زیر پاسخ دهید.
اگر بخواهیم این چرخه را به صورت خالصه نشان بدهیم به نظر شما کدام شکل ،چرخه ی صحیح را نشان می
دهد؟ چرا؟ راهنمایی :به جهت فلش ها توجه کنید
نیتروژن موجود
در هوا

نیتروژن موجود
در هوا

8
نیتروژن موجود
در بدن
جانداران

نیتروژن موجود
در بدن
جانداران

نیتروژن موجود
در خاک

الف

9

نیتروژن موجود
در خاک

ب

یکی از دوستان شما معتقد است که قسمت عمده استخوان های بدن ما از کلسیم تشکیل شده است .با توجه به
نمودار فراوانی عناصر در بدن انسان آیا شما با نظر او موافقید؟ چرا؟
راهنمایی :به مقدار کلسیم در نمودار توجه کنید.

پاسخنامه
1
2
3

الف -درست الف -درست
الف -یک الکترون -دقت کنید عناصر گروه اول با آب واکنش می دهند پس در مدار آخر یک الکترون دارند
ب -متفاوت -دقت کنید عناصر موجود در یک ستون خواص مشابه دارند ولی عناصر موجود در یک ردیف هر
کدام از یک گروه هستند (یعنی از گروه  1تا  8در هر ردیف هستند) پس خواص متفاوتی دارند
ج -عنصر نیتروژن موجود در آمونیاک برای گیاهان مفید است
گزینه الف -چکش خواری باعث می شود اتمها روی هم بلغزند و به صورت مفتول (سیم نازک) در آیند
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4
5
6
7

8

9

گزینه ب -گلوکز یک مولکول ساده است
گزینه ج -شخم زدن زمین های کشاورزی هوا را در اختیار باکتری های تثبیت کننده نیتروژن قرار می دهد و
این باکتریها نیتروژن هوا را گرفته و آن را به خاک اضافه می کنند
گزینه ج -اکسیژن بیش از  55درصد وزن بدن ما را تشکیل می دهد یعنی از هر  155کیلو جرم ما  55کیلوی آن
اکسیژن است
همانطور که می بینید فلز  Aتغییر رنگ بیشتری در محلول کات کبود ایجاد کرده است و این نشان می هد این
فلز بیشتر با محلول واکنش داده است
همانطور که سوال راهنمایی کرده است جهت فلش ها در دو چرخه عکس هم هستند .در چرخه الف مشاهده می
کنیم که نیتروژن موجود در هوا و ارد بدن جانداران شده است ولی می دانیم که جانداران نمی توانند از نیتروژن
مولکولی موجود در هوا استفاده کنند پس چرخه الف نمی تواند درست باشد ولی در چرخه ب نیتروژن موجود در
هوا وارد خاک شده و از طریق خاک وارد بدن جاندارن می شود که درست است
مطابق نمودار صفحه  8کتاب درسی فقط  2درصد بدن ما را کلسیم تشکیل می دهد در حالی که قسمت زیادی
از وزن بدن ما را استخوان تشکیل می دهد .پس قسمت عمده استخوان نمی تواند کلسیم باشد چون اگر قسمده
عمده استخوان کلسیم بود با توجه به مقدار استخوان در بدن ما میزان کلسیم باید بیش از  2درصد بود .قسمت
عمده استخوان پروتئین است.
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