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  فصل اول «مواد و نقش آنها»

:مواد   

 

که در ساختن اشیایی .عناصر اتمی،چکش خوار،رسانا و داراي جال و درخشندگی هستند :فلزات
.استفاده می شود...خانھ،پل،زیورآالت،ابزار،وسایل حمل و نقل و :مانند  

.ده استعنصر فقط از یک اتم ساخته ش  

  :عنصر

 

 

:ویژگی هاي فلز مس  

رایج ترین  -4.اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن-3.براق و سرخ رنگ-2.فلزي پرکاربرد-1
.رسانا در سیم کشی ساختمان  

:واکنش پذیري شیمیایی  

.واکنش شیمیایی معین شود،واکنش پذیري آن بیشتر است کهر ماده اي که سریع تر وارد ی  

:به طور کلی  

.بعضی فلز ها با اکسیژن به سرعت واکنش می دهند و بعضی فلز واکنش کمتري دارند می دهند  

:مانند  

طال >مس > آھن > منیزیم  

 خالص

 مخلوط

)مانند آهن( - فلز  

)سیلسیم( –شبه فلز   

)شیشه( –نا فلز   
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:نافلزات  

که همه ي گازهاي موجود در .عناصر مولکولی ،شکننده،نارسانا و داراي سطح غیر شفاف هستند
0... فسفر،سیلسیم،کربن،گوگرد،فلوئور: مانند. هواي سالم از این عناصر تشکیل شده اند  

:گاز اکسیژن  

.  حجم هوا را تشکیل می دهد% 1-21  

.یافت می شود  O2 صورت مولکول دو اتمی  به -2   

.در فرایند فتوسنتز تولید و در تنفس مصرف می شود -3  

.در ترکیبات سولفوریک اسید به کار می رود -4  

:اوزون  

ز رسیدن اوجود دارد،و )استراتوسفر(به صورت سه اتمی است،این گاز در الیه هاي باالیی زمین
.محافظ عمل می کندپرتوهاي فرابنفش خورشیدرا گرفته و به صورت الیه ي   

تهیه کودهاي شیمیایی و مواد منفجره :کاربرد آمونیاك  

.در خمیر دندان براي جلوگیري از پوسیدگی دندان استفاده می کنند :کاربرد فلوئور  

:کاربرد کلر  

.بعنوان گند زدا و میکروب کش به آب اضافه می شود-1  

.دارد در تولید مواد و کودهاي شیمایی براي کشاورزي کاربرد-2  

.درتولید هیدروکلریک و اسید،کاربرد دارد-3  

.از مواد اصلی در تولید جرم گیر دستشویی کاربرد دارد-4  
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:طبقه بندي عنصرها  

.مطالعه را آسان می کند-1  

خواص مشابهی :می توان گفت.با استفاده از طبقه بندي عنصرهایی که در یک گروه قرار دارند-2
.دارند  

عنصرهایی که در یک گروه دارند،تعداد الکترون هاي الیه :بندي میتوان گفتبا استفاده از طبقه -3
.آخر اتم آنها برابرست  

3الیه  – 1گروه                 (Na)سدیم 

.براي اینکه با اکسیژن ندهد،آن را درون نفت نگه می دارند*   

)می دهدبا آب واکنش .(با لیتیم در یک گروه قرار دارند،و خصوصیات مشترکی دارند *  

.ره می شودسدیم وقتی درخارج از نفت،درمجاورت هوا قرار گیرد،رنگ آن تی *  

.فلزي نرم،که با چاقو می توان برش داد*   

 عنصرهایی که در فعالیت بدن نقش دارند؟

.در ساختمان هموگلوبین خون نقش اساسی دارد         آهن  

.درفعالیت هاي قلب نقش دارد       سدیم و پتاسیم  

.تنظیم فعالیت هاي بدن نقش اساسی دارد.کمبود ید،باعث بیماري گواتر می شود          ید  

.در رشد استخوان موثر است    کلسیم      

:سلولز  

.زیادي اتم ساخته شده است و این مولکول سلول گیاهی درشت هستندهرمولکول از تعداد بسیار   
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:پلیمر  

ھای درشت دارند و بھ صورت زنجیره ھای بلندی بھ ھم دستھ ای از مواد ھستند کھ مولکول 
.وصل شده است  

:تعریف پلیمر  

ھرپلیمر از زنجیره ھای بلندی تشکیل شده است،کھ از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک 
.بھ یکدیگر بھ دست می آید  

                                                                                                                      
آید که از گیاهان و جانوران به دست می)پشم،پنبه،ابریشم(                                     

                                                                                                               پلیمر

که از نفت ساخته شده است...)پالستیک،نایلون،پلی اتین و(                                      

 

):پالستیک(معایب پلیمرهاي مصنوعی  

.درمحیط زیست به راحتی تجزیه نمی شود*  

.مدت هاي طوالنی درطیبعت باقی می ماند براي*  

.باعث آلودگی می شود*  

.سوزاندن آنها بخار سمی  وارد هوا می شود*  

):پالستیک(مزیت پلیمرهاي مصنوعی  

.قابل بازگردانی است  

 

 طبیعی

 مصنوعی


