
151

 لصف 1

علوم

 لصف 1  مواد و نقش آنها در زندگی 

دو دسته: عنصر و ترکیب مواد1خالص1به1چند1دسته1تقسیم1می1شوند؟-11

دو دسته: فلز و نافلزعنصرها1به1چند1دسته1تقسیم1می1شوند؟-21

آهن، آلومینیم، طال، مسچهار1فلز1پرکاربرد1در1زندگی1ما1کدام1ها1هستند؟-31

ساخت سیم برای انتقال برقدر1صنعت1برق،1چه1استفاده1ای1از1مس1می1شود؟-41

جامد، براق، سرخ رنگ، رسانای خوب الکتریسیتهچند1مورد1از1ویژگی1های1ظاهری1مس1را1بنویسید.-51

هر دو از طریق ذوب سنگ معدنشان، در دمای باال به  دست می آیند.شباهت1مس1و1آهن1از1نظر1استخراج1چیست؟-61

و چرا1مس1کاربرد1زیادی1در1زندگی1امروز1دارد؟-71 خوردگی  برابر  در  مقاومت  زیاد،  الکتریکی  رسانایی  علت  به 

قابلیت مفتول شدن

تولید سیم برق، ساخت آلیاژ و تهیۀ ظروف مسیسه1کاربرد1مس1را1نام1ببرید.-81

ترکیب1شدن1مس1و1منیزیم1با1اکسیژن1را1با1یکدیگر91-1

مقایسه1کنید.

فلز مس با اکسیژن به کندی ترکیب می شود، در حالی که نوار 

منیزیم به سرعت می سوزد و نور خیره کننده ای تولید می کند.

و101-1 شده1 ترکیب1 اکسیژن1 با1 سرعتی1 چه1 با1 آهن1

فراوردۀ1آن1چه1خواهد1بود؟

آهن با اکسیژن به کندی ترکیب شده و به زنگ آهن )آهن اکسید( 

تبدیل می شود.

آیا1همة1فلزها1با1اکسیژن1ترکیب1می1شوند؟1برای111-1

پاسخ1خود1مثالی1بزنید.1

خیر، مثاًل طال به هیچ وجه با اکسیژن ترکیب نمی شود.

زیرا طال با اکسیژن ترکیب نشده و جالی خود را حفظ می کند.به1چه1علت1از1طال1در1کارهای1تزئینی1استفاده1می1کنند؟-121

هوا یک مخلوط گازی و همگن است.هوای1پاک1چگونه1مخلوطی1است؟-131

گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، کربن دی اکسید و بخارآبمهم1ترین1اجزای1تشکیل1دهندۀ1هوا1را1نام1ببرید.-141

نماد1عنصر1اکسیژن1چیست1و1به1چه1صورتی1وجود151-1

دارد؟

O است.  نماد عنصر اکسیژن

) وجود دارد. )O2 به صورت مولکول دواتمی

شکلی از عنصر اکسیژن است که از مولکول های سه اتمی اکسیژن گاز1اوزون1چیست1و1در1کجا1یافت1می1شود؟-161

O3 تشکیل شده است. این گاز در الیه های باالیی هوای  به صورت

اطراف زمین و همچنین در هوای آلوده یافت می شود.

علوم تجربی
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گاز اوزون از رسیدن پرتوهای خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری الیة1اوزون1چه1نقشی1دارد؟-171

و به صورت یک الیۀ محافظ عمل می کند. 

عالوه بر اینکه گازی تنفسی است، نقش مهمی نیز در صنعت دارد. عنصر1اکسیژن1چه1نقشی1در1زندگی1ما1دارد؟-181

مثالً این عنصر در ساختار بسیاری از ترکیب ها مانند سولفوریک اسید 

وجود دارد.

Hفرمول1شیمیایی1سولفوریک1اسید1را1بنویسید.-191 SO2 4

)در1سولفوریک1اسید1چه1عنصرهایی1شرکت1دارند؟-201 )S ) و گوگرد )H ، هیدروژن (O) اکسیژن

خودروسازی، چند1نمونه1از1کاربردهای1سولفوریک1اسید1را1نام1ببرید.211-1 پالستیک،  تولید  شیمیایی،  کود  تهیۀ  رنگ،  تهیۀ 

چرم سازی، تولید شوینده ها

چه221-1 در1 بیشتر1 و1 دارد1 ویژگی1ای1 چه1 گوگرد1 عنصر1

مناطقی1یافت1می1شود؟

آتشفشان های  دهانۀ  در  که  است  رنگ  زرد  جامدی  گوگرد، 

خاموش یا نیمه فعال یافت می شود.

نماد1عنصر1نیتروژن1را1بنویسید1و1بگویید1این1عنصر231-1

به1چه1صورتی1در1هوا1وجود1دارد؟

N نیتروژن:

) یافت می شود. )N2 در هوا به صورت گاز با مولکول های دو اتمی

بخش1عمدۀ1گاز1نیتروژن1برای1تولید1چه1ماّده1ای1به241-1

کار1می1رود؟

به عنوان مادة اولیه برای تولید آمونیاک به کار می رود.

ترکیب1های251-1 و1 نیتروژن1 گاز1 کاربردهای1 از1 برخی1

آن1را1بنویسید.

یخ سازی، تولید مواد منفجره و تولید کود شیمیایی در کشاورزی

کدام1ترکیب1از1نیتروژن،1برای1تهیة1کود1شیمیایی261-1

و1مواد1منفجره1به1کار1می1رود؟

(NH )3 آمونیاک

+ گاز نیتروژنمعادلة1شیمیایی1تولید1گاز1آمونیاک1را1بنویسید.-271 → گاز هیدروژن  گاز آمونیاک  �

از1عنصرهای1نافلز1پرکاربرد1در1صنعت1چهار1مورد281-1

را1نام1ببرید.

فسفر، کربن، فلوئور و کلر

برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ها به خمیردندان ها اضافه می شوند.فلوئور1در1صنعت1چه1کاربردی1دارد؟-291

و از1گاز1کلر1چه1استفاده1هایی1می1شود؟-301 میکروب کش ها  آفت کش ها،  اسید،  هیدروکلریک  تولید  برای 

ضدعفونی کردن آب استفاده می شود.
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عنصرهای1اتم1کلر1و1فلوئور1از1نظر1تعداد1الکترون1ها،311-1

چه1شباهتی1با1هم1دارند؟

هر دو در مدار آخر خود 7 الکترون دارند.

مطالعۀ آنها را آسان تر می سازد.طبقه1بندی1عنصرها1چه1فایده1ای1دارد؟-321

آسان1تر331-1 آنها1 مطالعة1 عنصرها1 طبقه1بندی1 با1 چگونه1

می1شود؟

قرار  طبقه  یک  در  که  عنصرهایی  عنصرها،  طبقه بندی  با  زیرا 

می گیرند، خواص مشابهی دارند.

از1ویژگی1هایی1که1می1توان1براساس1آن1عنصرها1را341-1

طبقه1بندی1کرد،1چیست؟

تعداد الکترون های موجود در مدار آخر اتم عنصرها

در1طبقه1بندی1عنصرها،1کدام1عنصرها1در1یک1ستون351-1

قرار1می1گیرند؟

معموالً عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر آنها با هم برابر 

است، در یک ستون قرار می گیرند.

نقش1»آهن،1سدیم،1پتاسیم،1ید1و1کلسیم«1در1بدن361-1

ما1چیست؟

آهن در ساختار هموگلوبین خون ، سدیم و پتاسیم در فعالیت قلب، 

ید در تنظیم فعالیت های بدن و کلسیم در رشد استخوان ها مؤثرند.

(O)سلولز1از1چه1اتم1هایی1تشکیل1شده1است؟-371 (H) و اکسیژن ، هیدروژن (C) از اتم های کربن

نام به1چه1موادی1درشت1مولکول1می1گویند؟1مثال1بزنید.-381 موادی که دارای مولکول های درشت هستند، درشت مولکول 

دارند؛ مانند مولکول های سلولز، چربی و هموگلوبین.

دسته ای از درشت مولکول ها بسپار نام دارند. هر بسپار از زنجیرهای بسپار1چیست؟-391

بلندی تشکیل شده است که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک 

به یکدیگر به دست می آید.

چند1نمونه1از1بسپار1های1طبیعی1را1نام1ببرید.1در1هر401-1

مورد1منشاء1آنها1را1مشخص1کنید.

منشاء گیاهان: ابریشم، سلولز، پنبه، نشاسته

منشاء جانوران: پشم، گوشت

انسان1به1ساخت1بسپار1های1مصنوعی411-1 به1چه1علّت1

روی1آورد؟

با افزایش جمعیت، تقاضا برای مصرف بسپار ها زیاد شد و چون 

بسپار های طبیعی پاسخگوی این نیاز فراوان نبودند و همچنین تولید 

آنها پر هزینه بود، ساخت بسپار های مصنوعی از نفت مورد توجه 

قرار گرفت.

را421-1 مصنوعی1 بسپار1های1 کاربردهای1 از1 مورد1 چند1

بنویسید.

ظروف مالمین، وسایل پالستیکی، الیاف نایلون
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در ساخت قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، مواد بسته بندی، بطری از1پالستیک1چه1استفاده1ای1می1شود؟-431

و وسایل شخصی

در چرا1زباله1های1پالستیکی1را1بازگردانی1می1کنند؟-441 طوالنی  مدت های  برای  و  نمی شوند  تجزیه  به راحتی  زیرا 

طبیعت باقی می مانند. همچنین سوزاندن آنها باعث تولید بخارات 

سمی می شود.

صفحۀ2کتابدرسی

با�مراجعه�به�منابع�معتبر�دربارة�چگونگی�به�کارگیری�فلزهای�مختلف�از�زمان�کشف�تاکنون�اطالعاتی�را�جمع�آوری�کنید�

و�به�کالس�گزارش�دهید.�
آهن)حدوددوهزارسالپیشازمیالد(:باافزودنزغالآنراتبدیلبهچدنمیکردندودرساختسرنیزهوظروفبهکارمیبردند.
مس)حدودپنجهزارسالپیشازمیالد(:درساختظروف،ابزارکشاورزیوجنگیاستفادهمیکردند،البتهباافزودنفلزهایی

دیگربهآن،مفرغوبرنجبهدستمیآمدکهدرساختوسایلزینتیاستفادهمیشد.
طال)حدودچهارهزارسالپیشازمیالد(:برایساختزیورآالتاستفادهمیشد،درامراقتصادکشورهاکاالیمهمیبودهاست

وامروزهدرلوازمالکترونیکینیزازآناستفادهمیشود.
صفحۀ3کتابدرسی

متن�صفحۀ��3کتاب�درسی�را�یک�بار�دیگر�به�دقت�بخوانید�و�به�موارد�زیر�پاسخ�دهید.
1-�کدام�فلز�واکنش�پذیری�بیشتری�دارد؟�منیزیم�کدام�فلز�با�اکسیژن�واکنش�نمی�دهد؟طال

2-�کدام�فلزها�واکنش�پذیری�کمتری�دارند؟�آهنومس

صفحۀ3کتابدرسی

وسایل�و�مواد�الزم:�بشر،�کات�کبود،�تیغۀ�آهن،�تیغۀ�منیزیم،�تیغۀ�روی
1-�سه�بشر�را�شماره�گذاری�کنید�و�درون�هر�یک�تا�یک��سوم�حجم�آن�،�آب�بریزید.

2-�یک�قاشق�چای�خوری�کات�کبود�در�هر�یک�از�بشرها�حل�کنید.
3-�در�بشر�شمارة�)1(�تیغۀ�آهن،�در�بشر�شمارة�)2(�تیغۀ�منیزیم�و�در�بشر�شمارة�)3(�تیغۀ�روی�را�قرار�دهید.

4-�سرعت�تغییر�رنگ�در�سه�بشر�را�با�هم�مقایسه�کنید.�سرعتتغییررنگدربشرمنیزیمبیشترازبشرآهنورویاست.البته
آهنهمدرمقایسهبارویبهمقدارکمتریواکنشمیدهد.

5-�کدام�فلز�واکنش�پذیرتر�است؟�منیزیمفلزیواکنشپذیرترنسبتبهآهنورویاست.

صفحۀ3کتابدرسی

در�شرایط�یکسان�ظروف�مسی�زودتر�زنگ�می�زند�یا�ظروف�آهنی؟�چرا؟�
ظروفآهنی،زیرامسبهسختیبااکسیژنواکنشمیدهد،اماآهنبااکسیژنسریعترواکنشمیدهد.
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صفحۀ5کتابدرسی

�را�نشان�می�دهد؛�تشابه�و�تفاوت�این�دو�مدل� ( )16S �و�گوگرد ( )8O شکل�روبه�رو�مدل�اتمی�بور�برای�اتم�عنصرهای�اکسیژن

اتمی�را�بیان�کنید�)در�این�فصل�در�مدل�اتمی،�هستۀ�اتم�نشان�داده�نشده�است(.

تشابه:1-هردودرداخلیترینمدار،2الکتروندارند.

2-هردودرمدارآخرخود6الکتروندارند.

3-هردوبرایکاملشدنمدارآخرخودبه2الکتروننیازدارند.

تفاوت:اطرافهستۀاتمSسهمدارواطرافهستۀاتمOدومداروجوددارد.تعدادالکترونهایاطرافهستۀاتمSبیشترازاتمOاست.

صفحۀ5کتابدرسی

در�کالس� زندگی،� در� آن� نقش� و� این�چرخه� دربارة� می�دهد.� نشان� طبیعت� در� را� نیتروژن� از� زیر�چرخۀ�ساده�ای� تصویر�

گفت�وگو�کنید.

مقدارنیتروژنباوجودگردشدربخشهایزنده)جانداران(

ثابت مقداری طبیعت و...( اجساد هوا، )خاک، غیرزنده و

نیازهای کند، تغییر آن مقدار اینکه بدون ماّده این است.

در N اتمهای البته میکند. برآورده را مختلف بخشهای

یا دیگر مواد اتمهای با مختلف شکلهای به چرخه این

اتمهاینیتروژندیگرپیوندبرقرارمیکندوموادمتفاوتی

راتولیدمیکند.بخشیازچرخۀنیتروژندرهوا،بخشیدر

خاکوبخشیدربدنجاندارانقراردارد.

صفحۀ6کتابدرسی

�15Pرسم�کنید،�مدل�اتمی�چه�عنصرهایی�به��هم�شباهت�دارند؟�چرا؟ �14Siو ، 6C ، 7N مدل�اتمی�بور�را�برای

Siباهمشبیه و C باهمو P و N مدلاتمی

هستند.زیراتعدادالکترونهایمدارآخرآنها

یکساناست،بنابرایندریکستونازجدول

قرارمیگیرندودارایخواصمشابهیهستند.
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صفحۀ7و8کتابدرسی

جدول�عنصرها�را�به�دّقت�مشاهده�کنید�و�به�موارد�زیر�پاسخ�دهید.

الف(�عنصرهایی�که�در�هر�ستون�قرار�گرفته�اند�چه�ویژگی�مشترکی�دارند؟�

همۀآنهادرمدارآخرخود)خارجیترینمدار(تعدادالکترونیکسانیدارندوبرایتکمیلآنبهتعدادالکترونیکسانینیاز
دارند.همچنینظرفیتآنهاباهمبرابراست.عناصرهرستونویژگیهاییکسانینیزدارند.

مشخص�کنید�هر�یک�از�این�عنصرها�به�کدام�ستون�جدول�تعلق� 14Si �و� 12Mg �، 17Cl ب(�با�توجه�به�مدل�اتمی�عنصرهای

Mgدرستون2 Clدرستون7و Siدرستون4، دارند.�آنها�را�در�جدول�بنویسید.�

پ(�سدیم،�فلزی�جامد�است�که�با�آب�و�اکسیژن�به�شدت�واکنش�می�دهد�و�از�این�رو�بسیار�واکنش�پذیر�است.�تصویرهای�

�ویژگی�های�شبیه��به� 3Li و 12Mg صفحۀ��8کتاب�درسی�برخی�ویژگی�های�این�فلز�را�نشان�می�دهد.�کدام�یک�از�عنصرهای

.زیرامانندسدیمدرستوناولجدولقرارداردودرآخرینمدارخودیکالکتروندارد. 3Li �دارند؟�چرا؟� 11Na سدیم

صفحۀ8کتابدرسی

در�شکل�صفحۀ��8کتاب�درسی�درصد�تقریبی�برخی�عنصرها�در�پوستۀ�زمین�و�بدن�انسان،�نشان�داده�شده�است.�دربارة�داده�های�

این�دو�شکل�گفت�وگو�کنید.

اکسیژن:بهصورتترکیبباهیدروژن)آب(یاترکیبباعنصرهایدیگردربدنوجوددارد.بیشتریندرصدعناصرتشکیلدهندۀ

زمینوبدنانسانمربوطبهاکسیژناست.



157

علوم

مواد و نقش آنها در زندگی  لصف 1

 لصف 1

سیلسیم:دومینعنصرفراواندرپوستۀزمیناستودرساختارسنگهاوخاکوجوددارد.

کربن:همۀمولکولهایقندها،چربیها،پروتئینهاوویتامینهادارایزنجیرههایکربنیهستند.

هیدروژن:درترکیببااکسیژن،آبرابهوجودمیآوردکهضروریترینماّدهپسازاکسیژناستودرساختمانقندها،چربیها،

پروتئینهاوسایرموادموجوددربدنوجوددارد.

نیتروژن:مولکولهایموادپروتئینیدارایاتمهاینیتروژنهستندوبرایتهیۀآمونیاکوتهیۀکودهایشیمیاییودرساختمان

نگهدارندههایموادغذاییکاربرددارد.

کلسیم:بهصورتترکیبباعنصرهایدیگراصلیترینماّدۀسازندهدرساختماناستخوانهاودندانهاست.

صفحۀ11کتابدرسی

دربارة�کاربردهای�گوناگون�بسپار�های�طبیعی�در�زندگی�گفت�وگو�کنید.

پشم:تولیدپوشاکزمستانی،قالی،نمد
ابریشم:تولیدپوشاکقیمتی،قالیچه،دستمال

پنبه:تولیدپوشاکتابستانی،پوشاکنوزاد،نخ،پنبۀاستریلدرپزشکی
سلولز:تولیددیوارپوشهابهجایرنگهایشیمیایی،انواعپوشکبچه،بهجایپوشالدرکولرهایآبی،ساختموادمنفجره،پالستیکسازی

صفحۀ12کتابدرسی

با�مراجعه�به�منابع�معتبر�دربارة�کاربرد�انواع�پالستیک،�ویژگی�ها،�میزان�تولید�سالیانه�و�کد�بازگردانی�آنها�اطالعاتی�را�

جمع�آوری�کنید�و�به�کالس�گزارش�دهید.

پالستیکهاازنظرساختارمولکولیبهسهدستهتقسیممیشوند:

این میشوند. سخت حرارت دادن دست از اثر در و شده نرم گرما اثر در که پالستیکهایی )گرمانرم(: ترموپالستیک -1

پالستیکهارابهدفعاتمیتوانباگرمیاسردکردن،نرمیاسختکرد.کاربرد:نایلون،تولیدفیلم،لوازمآشپزخانهوآزمایشگاه،

اسباببازی،ظروفمقاومدربرابراسید،لولههاواتصاالتپالستیکی،عایقساختمانی،کالهایمنیو...

2-ترموستها:درطولشکلگیری،شکلدائمیبهخودمیگیرندوباگرمکردنمجددنمیتوانآنهارانرمکرد.اینپالستیکها

دارایسختیباال،مقاومدربرابرحرارتوحاللهایشیمیاییومقاومتالکتریکیباالهستند.کاربرد:مالمین،لنتترمز،وان

حمام،کابینتراکتور،بدنۀتجهیزاتحملونقل،کفپوشو...

3-االستومرها:قابلیتکشسانیوارتجاعیدارند.پسازبرداشتننیروییکهسببتغییرشکلآنهاشدهاست،بهحالتاولیۀخود

برمیگردند.کاربرد:الستیکاتومبیل،برفپاکن،شلنگو...

%10آنرا ساالنهحدود177هزارتنپالستیکدرکشوروحدود300میلیونتنپالستیکدرجهانتولیدمیشودکهتنها

میتوانبازیافتکرد.اینروزهاآلودگیهایمربوطبهپالستیکبهمعضلیحلنشدنیتبدیلشدهاست.
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علومعلوم

 لصف 1

شاه کلید دروس نهم  کالغ سپید

کاربری بعد از بازیافتکاربری قبل بازیافتویژگینوع ماّدة پالستیکیکد

پلیاتیلن
ترفتاالت

قابلبازیافتترین
ومعمولترینپالستیک،
محکمومقاومدربرابرگرما

بطریهایآبونوشابه،
ظرفیکبارمصرف

بطریآب،ساک،لباس،
کفش،روکشمبل

پلیاتیلنباغلظت
باال

بهراحتیوبهسرعتبازیافت
میشود،پالستیکنوعخشک
استولیزودشکلمیگیرد.

درقوطیشوینده،بطری
شیر،کیسۀزباله

لولۀپالستیکی،خودکار،
قوطیشوینده،نیمکت

پلیوینیلکلراید
سختبازیافتمیشود،

محیطزیستوسالمتافراد
رابهخطرمیاندازد.

کفپوش،سرعتگیر،پنللوله،میز،اسباببازی

پلیاتیلنباغلظت
پایین

قابلانعطاف
نخشیرینیوبستهبندی،

قوطیفشاری،کاور
خشکشویی

بستۀحملنامه،سطلزباله

پلیپروپیلنبا
غلظتپایین

نی،دِرقوطیوبطریمقاومدربرابرحرارت
چراغراهنماییورانندگی،

پارو،قفسه

پلیاستایرن
)فوم(

فوقالعادهسبکولیحجیم،
گرمارازیادانتقالنمیدهد.

ظرفیکبارمصرفدردار
عایقهایحرارتی،شانۀ

تخممرغ،ظرفپالستیکی،
خطکش

ترکیبیازهمۀپالستیکهاسایرپالستیکها
زیندوچرخه،ظرف

پنجگالنی

جزءبازیافتیهانیستندولی
رزینآنهاقابلتبدیلبه

موادسفارشیاست.

صفحۀ12کتابدرسی

با�توجه�به�آنچه�در�این�فصل�دربارة�مواد�محیط�زندگی�خود�آموخته�اید�دربارة�نقش�مواد�در�زندگی�و�مسئولیت�هریک�از�
انسان�ها�در�قبال�آنها�گفت�وگو�کنید.�برایتولیدموادموردنیازمادرطبیعتدههاسال)منابعتجدیدپذیر(یامیلیونهاسال
)منابعتجدیدناپذیر(زمانالزماست.ولیدرهرصورتتمامموادموردنیازماازطبیعتبهدستآمدهاستوقراراستکهاین
طبیعتپاسخگوینیازآیندگاننیزباشد؛پسوظیفهداریمکهبامصرفبهینۀموادوانرژیها،طبیعترادراینامریاریکنیم.


