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  فيلنامه!

  

  ! 90ي  آموز دقيقه سكانس اول: دانش 
  1389ارديبهشت ماه سال  20زمان: 

  ،وندش ها باز مي اين فصل شكوفه در. د. حق هم دارنودش ترين فصل سال محسوب مي قشنگ  ها بهار، براي خيلي از آدم
؟ ستهاي كنكور از اين فصل چي ي ما معلم ولي بهره و ........ دكن ، طبيعت لباس سبز به تن ميانندخو ها سرمستانه مي پرنده

پيش  ان رام ي درس ارابه  گالدياتور (!) بايد شالق زنان، كدرست مثل ي  اتاق مستطيل شكل به نام كالس، كهيچي ! در ي
 شروع كرده و همه نگران اين هستيم كه آيا ابمب ساعتي، شمارش معكوس خود ر كببريم، چرا كه كنكور درست مثل ي

آموزشگاه فالن (!) نشسته  دراق استراحت دبيران تا در  بعد از ظهر، 6ن روز، ساعت آيا نه.  ودش م ميان به موقع تمام درس
ي  هاي كبود گوشه داشتم كه با چشمرا بوكسور  ككالس سنگيني داشتم. خيلي خسته بودم. احساس ي آيد مي بودم. يادم

! در همين اثنا بود  ودخوردن آماده ش ي كتك تا براي راند بعدي و ادامه دكن ميخشك  اعرقش ر درينگ كز كرده و مربي دار
  كه صدايي به گوش رسيد. 

  تَق تَق تَق ....ـ 
  1به خودم بگيرم. اهاي سرحال و بشاش ر ي آدم جا شدم. سعي كردم چهره روي صندليم جابه كميبلند كردم و  اسرم ر

  ـ بفرمايين. 
  !) است ن مثالً صداي در است كه در حال باز شدنـ قيـ ..... ـژژژژژ ! (اي

  خورين.  آموز) آخ ببخشين، مثل اين كه دارين چاي مي ي معذب دانش ـ (چهره
  بگو چيكار داري.   ـ اشكالي نداره،

  گين؟ ـ آقا يه سؤال بپرسم راستشو مي
  ـ معلومه كه نه !! بپرس عزيز من!

كـنم خيلـي عقـب     و خوب با كالس پيش نرفتم. االن هم احساس ميها ر ـ آقا راستش رو بخواين من تا حاال درس
  تونم خودمو برسونم؟ افتادم. تو اين فرصت باقي مونده چه جوري مي

  اومدي برات داروي شفا بخش تجويز كنم ؟! 90ي  ها رو پيچوندي حاال تو دقيقه ماه درس 6!  اي باباـ 
  شه كرد؟ دونم كم كاري كردم، ولي حاال چيكار مي ـ خودم مي

  هاي منو كه سر كالس كار كرديم از اول بخوني.  ـ هيچي! مجبوري تمام كتاب
هاتون كلي مطلب داره. تو اين وقت باقي  هر كدوم از كتاب  شه، آموز) آقا اين كه نمي  ي دانش ي در هم رفته ـ (چهره

  ها رو بخونم؟ مونده چه جوري اون
ي اول كالس گفتم كه بـراي يـادگيري علـم،      همون جلسه  اه پيش،م 6ـ   5ـ اين ديگه مشكل خودته! يادت هست 

عرق بريـزي    زحمت بكشي،  ! يعني حتي اگه شاهزاده هم باشي بايد تنبلي رو بذاري كنار، اي وجود نداره راه شاهانه
  ها، نه عرق نعناع!) مطالب رو مفصل و عمقي و تدريجي بخوني تا يواش يواش يه چيزي بشي.  (عرق جبين

                                                                  
. اين جوري آثار خستگي وندكه هيچ چيز بدتر از اين نيست كه  شاگردها متوجه خستگي معلم بش دنناد مي دكار تدريس هستن دركه  هايي آن ـ1

خستگي خودش غلبه  ر. چون هم بايد بودش بدبختي معلم دوچندان مي د و آن وقت است كهذارگ اثر مي ن آموزا به صورت تصاعدي (!) روي دانش
   وند!سرحال ش نآموزا دانشد و هم بايد كاري كن دكن
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ها  ي نكته و تستي يا يه چيزي تو اين مايه ي خالصه يا جزوه خواستم ببينم يه جزوه گين. ولي مي شما درست ميـ 
  ندارين كه من بتونم خودمو برسونم؟

  خير ! ـ
  شناسين كه مطالب رو به صورت خالصه و جمع و جور آورده باشه؟ ـ كتاب خاصي هم نمي

:  ها رو توصيه كنم. آخه اوالً تونم اون لت بخواد تو بازار هست. ولي نميي درس تا د شناسم! كتاب خالصه چرا نمي ـ
گم در حد كامـل)   قدرخالصه نوشته شدن كه مطالب الزم رو حتي درحد معقول (نمي اون  ها معموالً اين جور كتاب

ا خواننـده بخـواد   اغلب حالت شخصي و رمز گونـه داره و تـ    ها، ي نگارش اين جور كتاب : نحوه دن. ثانياً پوشش نمي
سـري  نُت برداري و خالصـه نويسـي يـه      اصوالً. 1ده كلي از وقت خودش رو از دست مي  ها رو بفهمه، منظور عبارت

  آموز نوشته شده باشه.  تونه مفيد باشه كه توسط خود دانش هاي شخصي و قراردادي داره و به شرطي مي تكنيك
  زد گفت: اش موج مي قيافه درآموز آهي كشيد. در حالي كه نا اميدي  دانش

  تون هم سرد شد.  ـ آقا، ممنون. چايي
Iceـ اشكالي نداره، من tea!دوست دارم  

داد كه واقعاً تصميم داره تو وقت باقي مونده يه حركتي بكنه!  اش. نشون مي ي خدا گناه داشت! چهر بنده«پيش خودم گفتم: 
  »نتوستم بكنم. ولي چه فايده، من كه هيچ كمكي

  

  كار! التحصيل كهنه سكانس دوم: فارغ 
  1391آذرماه سال  3زمان : 

  هو:كم سر كالس كه يوشدم بر (!) بودم و داشتم آماده مي 2در آموزشگاه بهمان  ساعت چهار و نيم بعدازظهر،
  ـ تَق تَق تَق ...

  ـ بفرمايين
هاست كه در حـال بـاز شـدن     اق استراحت معلمصداي در ات ـ قيـ ... ـژژژژژ ! (اگه گفتين اين صداي چيه؟ آفرين ! 

  است!)
  ـ آقا، خسته نباشين. 

  بفرماييد.   ـ ممنون،
  ـ ببخشيد، من يكي از شاگردهاي كالستون هستم ...

  تر شد و ادامه داد: خورده نزديك ك. ياست تر ها بزرگ داد كه چند سالي از بقيه بچه ن ميااش نش چهره
  ي پرستاري هستم.  التحصيل رشته يش ديپلم گرفتم و االن هم فارغسال پ 9ـ راستش من 

  چه كمكي از دستم برمياد؟  ـ خُب،
نـام   شه كه تصميم گرفتم پزشكي بخونم واسه همين كالس شما وچند تا از اساتيد ديگـه رو ثبـت   ـ چند ماهي مي

  كردم. 
  تون چيه؟ ـ چه خوب، حاال مشكل

يعني پزشكي برسم. ولي از شنبه تا   خوام به هدفم، هم مي  ست دارم. حتمًاـ راستش من درس خوندن رو خيلي دو
                                                                  

ي خوبي  هاي چكيده و خالصه كتاب است ها ! چون ممكن هاي موجود در بازار صادق نيست ي كتاب در مورد همه  ي من، لزوماً البته اين گفته ـ1
  . دنده باشاكه از چشمان نه چندان تيزبين (!) من دور م دبازار موجود باشن درهم 

  شگاه فالن (!) بود. خُب، حاال نوبتي هم باشد نوبت آموزشگاه بهمان هست ديگر !وزتان هست كه سكانس اول تو آم اً حواسحتم ـ2
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متأهل هم هسـتم و يـه بچـه هـم دارم!       بعدازظهر، تو بيمارستان مشغول كارم، 3چهارشنبه از صبح زود تا ساعت 
شتين، يه كتاب هايي كه خودتون نو س خوندن ندارم. خواستم ببينم عالوه بر اين كتاب طبيعتاً وقت زيادي براي در

  كنين؟ بندي معرفي نمي خالصه وجمع
  ؟1هايي كه خودم نوشتم چه شه ـ مگه همين كتاب

  هاي مفصل شما رو بخونم.  رسم كتاب ام نمي ي ادب نباشه! ولي راستش به خاطر وضعيت ـ اسائه
  ها رو بخونين. ن كتابي پزشكي قبول بشين بايد وقت بذارين و همو خواين رشته اي نداريد! اگه واقعاً مي ـ چاره

هاي خالصه  ـ ولي آخه شما هيچ كتابي ندارين كه مناسب شخصي در شرايط من باشه؟ اصالً چرا يه كتابي تو مايه
  كنين؟ بندي تأليف نمي و جمع

شـه سـر هـم     بندي ندارم. علوم پايه مثل شـيمي رو نمـي   هاي خالصه و جمع ـ نه خانم! من اصالً اعتقادي به كتاب
هـاي خـودم رو براتـون     تـر كتـاب   هاي نسبتاً مهم تونم براتون بكنم اينه كه قسمت تنها كاري كه من مي بندي كرد.

  ها وقت بذارين.  تر روي اون مشخص كنم تا بيش
  ن موقع نگاهي به ساعتم انداختم و ادامه دادم:اهم

  نين. ـ االن هم ديگه بايد برم سر كالس. بعد از كالس بياين براتون توضيح بدم چكار ك
  

  سكانس سوم: نابغه! 
  1392خرداد ماه سال  12زمان: 

عادت كرده بودم.  ها آن ها كار كرده بودم. كالس خيلي خوبي بود. خيلي به آن شد كه با سالي مي يكروز آخر كالس بود. 
نامه  شبيه وصيتتر  ها كه حال و هواي فلسفي داشت و بيش . آخرين توصيهودش ن تنگ مياش ينستم كه خيلي دلم برااد مي

و  دفتر آموزشگاه نشستم و با يكي از دبيرهاي فيزيك خوشدر هاي كالس خداحافظي كردم.  گفتم و از كل بچه ا(!) بود ر
  داري باز شد.  اي به در خورد و در با صداي كش بِش كردم. چند لحظه بعد، چند ضربه

  اق استراحت دبيران است!)تصدا ناشي از باز شدن در ااشاره كردم اين   ن طور كه قبالًاـ قيـ .... ـژژژژژژ !  (هم
  .چه كسي است نديم تا ببينيمابه طرف در چرخ ان رامن و ايضاً همكارم، سرم

  خسته نباشيد.   ـ آقا،
  ـ به به، تويي ؟ بيا تو.

  رو به همكارم كردم و گفتم:
  ـ ببينم، اين سر كالس تو هم مياد؟

  ي كالس باالتره! و گردن از بقيه ايه! دو سه سر يه اعجوبه  ـ آره،
  تو درس شيمي هم اين جوريه.   ـ چه جالب،

  آموز كردم و پرسيدم: مجدداً رو به دانش
  شده؟ ـ خُب، بگو ببينم چي

  شم! كنم قبول نمي اميدم! احساس مي ـ آقا من خيلي نا
معروفه، اين جوري بگه، ديگه واي به  ! تو ديگه چرا؟! اگه يكي مثل تو كه تو كالس به مندليف زمانه(!) ـ واااي خدا
  حال بقيه !

                                                                  
  ها ! آن موقع هنوز اين كتاب متولد نشده بود ! نيست فيل شيمي  كتاب  البته منظور، ـ1
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  كنم همه چي رو قاطي كردم! ـ آخه احساس مي
تو اين نوع بيماري كـه در كشـور    گن آنفوالنزاي كنكوري! ـ نگران نباش. تو به يه بيماري مبتال شدي كه بهش مي

  ها رو قـاطي كـرده. امـا اخيـراً      كنه درس كنه، بيمار احساس مي شيوع پيدا مي  عزيزمون ايران، در ماه خرداد شديداً
ي كنكور، مطالب مثـل يـك    اساس بوده و در جلسه اين احساس بيمار، بي  تحقيقات پزشكان نشون داده كه معموالً

  شن ! كنان از ذهن بيمار(!) يا همون داوطلب رد مي ارتش لجستيك و منظم، رژه
  گرفت پرسيد: مي را  اش جورايي داشت جلوي خنده كآموز در حالي كه ي دانش

كـنم يـه    دارم ولـي احسـاس مـي     مثالً در مورد همين درس شيمي. با اين كه وضعيت خـوبي تـو درس شـيمي    ـ 
  بندي كلي نياز دارم.  جمع

  بندي كن ديگه! مگه كسي جلوتو گرفته؟ جمع  ـ خُب،
  ا رو بخـونم خيلـي وقـت   هـاي شـم   ي نكردم. االن هم اگه بخـوام كـل كتـاب   ربردا ـ آخه در طول سال، من خالصه

تونم همش رو بزنم. االن من به يه كتابي  هاي كتاب شما خيلي زياده نمي چون تست  ها هم، گيره. در مورد تست مي
  ها رو هم معرفي كنه. ترين تست مهم وار برام دوره كنه و نياز دارم كه مطالب رو به صورت خالصه

بندي داشتم شروع به تشريح معايب و ايرادهاي  ي خالصه و جمعها طبق معمول، به خاطر گاردي كه نسبت به كتاب
هاي من قانعش  آموز حاكي از اين بود كه استدالل دانش آنهاي  چشم آيد ميبندي كردم. يادم  هاي خالصه و جمع كتاب

ين !) سعي اما چون پسر مأخوذ به حيايي بود با حركت دادن سر خود به سمت شمال و جنوب (يعني باال و پاي  نكرده ،
  هنرپيشگي اصًال موفق نبود! درپذيرفته. اما متأسفانه برخالف درس شيمي،  ار  هاي من حرف ان دهدكرد نش مي
  

  سكانس چهارم: كنكوري آينده! 
  1392آبان ماه سال  29زمان : 

اي به در  كه چند ضربهي رفتن سر كالس بودم  اق دبيران نشسته بودم و آمادهتبرم (!) در ا آموزشگاهي كه اسم نمي كدر ي
  خورد و ....

  كاري كنه! صداشون خيلي رو اعصابه !) ها رو روغن ـ قيـ ..... ـژژژ ! (بابا يه نفر اين درهاي آموزشگاه
  ـ بفرماييد. 

  ـ ببخشيد. من خودم شاگرد شما هستم ولي يه سؤالي در مورد برادرم داشتم. 
  ـ خُب، به گوشم. 

هـاي   خونه. در مورد شيمي هم، كتـاب  درس نمي  از نظر هوشي بدك نيست ولي اصالً ـ برادرم سال دوم دبيرستانه.
  خونه ! اونا رو نمي  شما رو براش خريدم ولي اصالً

  ـ چرا؟
  دان بشم! خوام شيمي گه من كه نمي گه تعداد صفحاتش خيلي زياده. مي ـ مي

  حاال من چيكار كنم؟  ـ خُب،
جور بيـان كـرده باشـه؟ بلكـه بـرادر مـن يـه         و رو خالصه و جمع ن كه مطالبشناسي خواستم ببينم شما كتابي ميـ 

  جورايي راغب بشه درس شيمي رو بخونه. 
اي  هـاي خالصـه   ي درس تأليف نكردم. تا اون جايي هم كه در جريانم كتاب ـ خود من كه كتابي به صورت خالصه

  براي افرادي مثل برادر شما قابل فهم نيستند.  قدر خالصه و مختصر نوشته شدن كه عمالً اون  كه تو بازار هست،
  [باز هم سكانسي نا اميد كننده براي من, در كمك به درخواست مردم!]
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  ي انگشتر! سكانس پنجم: جعبه 
  1393سال   فروردين 18زمان: 

نوشتن هر مطلب روي  اولين هفته بعد از تعطيالت نوروز بود. خيلي سرحال بودم. با قدرت و صالبت در حال تدريس بودم. با
دادم  دادم. در يكي از اين نوسانات كه بين تخته و جمعيت انجام مي توضيح مي ار  كردم و مطالب تخته، رو به جمعيت مي

با تغيير موقعيت  زد! احساس كردم نگاهش به من است اما حواسش زير ميز! آموزان مشكوك مي ي يكي از دانش چهره
اي مناسب (كه جز خود بنده، فقط شرلوك هولمز قادر به انجام آن بود و بس!) شئ زير ميز را   فيزيكي خودم و ايجاد زاويه

ها ... بگذريم!  ناو! باز فصل بهار شد و اين ج گفتم اَي بابا پيش خود  ي انگشتر داشت ! رؤيت كردم. ابعادي در حد يك جعبه
ن اجو ك؟! يدكردم كه اصالً چه معني دار اين فكر ميجور كه مشغول تدريس بودم به  م ولي همينوخيال ش سعي كردم بي

ها  بچه ن كيهانام ن نشستيم و ته خالفام ن هم سر كالس! ما كه پاي درس و مشقآ، داين سن و سال به فكر انگشتر باش در
ه از ! تصميم گرفتم با استفادودش جوري نمي ! نه اين ها ناواي به حال اين جو رو دنياي ورزش بود شديم اين! ديگ

هاي آهسته و در حالي كه  ها دادم وگفتم حلش كنيد. با قدم دار به بچه تمرين جون كبگيرم. ي ا(!) مچش رTM31ي نقشه
وار (!) سه گام  م. در آخرين مرحله با يك حركت يوزپلنگوش  كردم سعي كردم به سوژه (!) نزديك چك مي اها ر جواب بچه

حل  ام ...... ولي  ..... اَي بخشكي شانس ! داشت تمرين كالس رور متهم ظاهر شسريع برداشتم تا عين جن باالي س اآخر ر
آموز خاطي و  انتخاب كنم! رفتم باالي سر دانش اي مذاكره ر ام با شكست مواجه شد! تصميم گرفتم گزينه كرد. نقشه مي

  ».كنم خوام باهاتون صحبت بعد از كالس تشريف بيارين دفتر مي  آقاي محترم! لطفاً«گفتم: 
اي به در  دفتر استراحت دبيران نشسته بودم كه چند ضربه درگذشت.  .... حدود هفت ـ هشت دقيقه از زنگ استراحت مي

  خورد و ......
  ها درست شدني نيست!) كه صداي در آموزشگاه ـ قيـ .... ـژژژ ! (نه خير! مثل اين

  ـ بفرماييد. 
  . كه با من كار داشتين آقا ببخشيد. مثل اين ـ 

  ـ بله عزيزم، بيا جلو.
به طرفش  اهايي سست و با حالتي ترديد گونه به من نزديك شد. دستم ر داد حسابي شوكه شده! با قدم ن ميااش نش چهره

  دراز كردم و گفتم:
  ي انگشتر. بهجعـ 

  به طرف باال پرتاب شدند!  متر بر ثانيه، 2ش با سرعت ياز شدت تعجب، ابروها
  گشتر؟ي ان آقا؟ جعبه ـ چي

  ـ خودتو به اون راه نزن....
  گين؟ فهمم شما چي مي آقا من اصالً نمي ـ 

  كردي.  ي قرمز رنگ رو نگاه مي ـ خودم ديدم سر كالس داشتي اون جعبه
  در آورد.  اكتاب جيبي قرمز رنگ ر ككاپشنش و يدرلبخندي زد و نفس راحتي كشيد. دست كرد 

  گين؟ ـ آقا اينو مي
كتاب كوچولو و در عين حال،  كي انگشتر نبود، ي ! اشتباه ديده بودم. جعبهودولي كنف نش دنگ شنا كنشل درآدم  ويندگ مي

                                                                  
واقعاً باباي جيمز باند هم در »...... سه قدم آخر رو سريع بردار !  «يعني  3و » ها قدم بزن ميون نيمكت «مخفف  M، »تمرين بده «مخفف  T ـ1

  برابر من كم مياره!
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ن هم با آن فاصله، آحق داشتم از   كرد. واقعاً ن برابري ميآخپِلو بود! طول و عرض كتاب به قدري كوچك بود كه با ضخامت 
  .است ي انگشتر چشم غير مسلح (!) خيال كنم جعبه

  جريان اين چيه ؟  خُب،ـ 
توش هست. فكر كنم  هاي شيمي،  ها و فرمول اي از تمام نكته كنم يه خالصه هنوز درست نخوندمش. احساس مي ـ 

  بندي خوب باشه.  براي جمع
خود  كه بتوانم يك قضاوت كلي در مورد كتاب انجام دهم پيش از او گرفتم و شروع كردم به ورق زدن. براي اينا كتاب ر
تان روز بد نبيند! كل اين بخش  شيمي (يعني مبحث پيوند كوواالنسي) چه نوشته. چشم 4ذار ببينم مثالً  در بخش گفتم بگ

ي   صفحه 5ي معمولي، بلكه  صفحه 5صفحه، آن هم نه  5آيد در  تست از آن سؤال مي 3كه در كنكور سراسري دست كم 
(! cm cm)6 6كرد.  كه نوشته بود يك سري كلياتي بود كه هيچ دردي از كسي دوا نمي خالصه شده بود. چيزهايي هم

  پرسيدم.  او تو ذوقش نزنم. از است پيش خودم گفتم بهتر
  ـ ببينم، چه چيزي تو اين كتاب برات جذاب بود؟
.. ي كتاب خيلي كوچيك بود ازش خوشم اومـد .....  ولي چون اندازه  ـ راستش من كه هنوز نديدم چي توش نوشته،

  خوره؟ آقا، حاال نظر شما چيه؟ به درد مي
گم. فقط يكي از مباحثش رو با چيزايي كه من سر كـالس گفـتم مقايسـه     ـ حاال كه ديگه خريدي! من چيزي نمي

  كن. ديگه قضاوت با خودت !
ي درس  خالصه ي درس نباشين. هاي خالصه باباجون! اينقدر دنبال كتاب«گفتم كه:  ها  مي به بچه هحس بدي داشتم. هر چ

  اي نداشت كه نداشت! كه فايده مثل اين». به شرطي خوبه كه خودتون در طول سال اونا رو به مرور نوشته باشين
  

  سكانس ششم: بلندگو! 
  1394ارديبهشت ماه سال  3زمان: 

ز خواستگار ي دختر ا خواستگاري، خانواده ودر نفر مي كنده) بودم كه يالطيفه شنيده (و شايد هم خو كجايي ي كي
زني؟ گفت، يعني جلو در  گفتند يعني چي داد مي»زنم! من داد مي : «ويدگ ، شغل شما چيه؟ و او در جواب ميدپرسن مي

  زنم كه آي ملت بياين تو، فالن جنس رو بخرين.  ايستم و داد مي مغازه مي
گشتم كه صداي خشن  ي از دوستانم ميكتاب شعر براي يك كروي دانشگاه تهران دنبال ي هاي روبه كتاب فروشيدرن روز آ
  گو نظرم رو جلب كرد. بلنددر مرد  كي

  دانشگاهي، ......  درسي، تست، تقويتي، ـ بدو آقا بدو!  بِرِس خانم بِرِس! درسي، كمك
شدم.  كشيد نزديك مي فروشي فرياد (!) مي كتاب كن مردي كه جلو در يآمسيرم طوري بود كه خواه ناخواه داشتم به 

به قدري قوي و دالبي (!) بود كه مخترع  ن مردآگويي در كار نبود! ماشالّا هزار ماشالّا صداي  كردم، بلند ا كه اشتباه ميشگفت
اش به همه  قيافه  ! راستش ن مرد احساس ناامني كردمآبا ديدن چهره و هيبت   شرمنده كرده بود! ابلندگو و آمپلي فاير ر

شد. احتماالً تازه از خالف استعفاء  هاي كهنه روي صورتش ديده مي انواع و اقسام زخمفروشي! جاي  خورد جز كتاب چيز مي
  ن مرد ...آرفت به طرف  ديدم كه صاف مي اي ريز نقش و الغر اندام ر  ساله 18ـ 17پسر  كداده بود! در همين حين و بين ي

  چي دارين؟  ندي براي شيميب آقا ، كتاب خالصه و جمع  ـ (پسر ريز نقش با لحني محتاطانه !) آقا ،
  شناسي؟ ي مرد!) معلومه خَعلي پرتي بغران! يعني كتاب .... رو نمي هاي هولناك و وحشيانه ـ (خنده

ن اهاي هم مغازه و چند لحظه بعد با يك كتابي تو مايه داخلاي رفت  باز حرفه  گفت و با ژستي شبيه يك شعبده را اين
  آموز معصوم (!) داد. ن دانشآدست  اصحبت كرديم ظاهر شد! كتاب ر آن كتابي كه در سكانس قبلي راجع به

  شم؟ آقا، يعني اينو بخونم كنكور قبول مي  ـ آقا ،
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  رو شاخشه!75/19 دم، ولي رو قول نمي 20هاي وحشيانه و دلخراش همان مرد!) آره داآش!  ـ (تكرار خنده
ها  ديگه كافيه! آره ديگه كافيه! حاال كه بچه«. به خودم گفتم: شد هيادم نيست دقيقاً چ رفكر و ديگ ين لحظه رفتم تواهم
به چالش نكشم؟ بالفاصله خودم  اهاي خودم ر بندي هستن چرا من تو اين زمينه توانايي قدر دنبال كتاب خالصه و جمع اين
بود چندين و چند سال از  كه باعث شده ابرگه افكاري ر كمنظم كنم. روي ي اندم و سعي كردم افكارم رابه دفتر كارم رس ار

  نوشتم . بعضي از اين افكار شامل موارد زير بود.  ام روچكيده و خالصه طفره بر  نوشتن كتاب
  د. آي كار بازاري و غير علمي به نظر مي ككه ي است ترين مشكل كتاب چكيده و خالصه اين زرگـ ب1
از صميم قلب  ار  و فرهنگي انجام داد. (باور كنيد اين كار علمي كي ودش كردم با كتاب چكيده وخالصه نمي ـ احساس مي2

  ندارم.) ااي ر هاي كليشه م و اصالً قصد شعار دادن و بازگو كردن حرفويگ مي
قابل حذف كردن نيست و اصالً   اي در كتاب درسي، نستم كه هيچ نكتهاد هاي كنكور داشتم مي ـ با اشرافي كه روي سؤال3

  د. آي كنكور سؤال نميدرمتن كتاب درسي نگفت به هواي اين كه مهم نيست و از  ود يك چيزهايي راش نمي
افتاد كه چندين سال پيش تأليف كرده بودم و تا همين لحظه هم يكي از  ن لحظه چشمم به كتاب تست شيميادرهم

د! پيش خودم گفتم . خوب براندازش كردم، كتاب قطور و گردن كلفتي بوودش هاي بازار محسوب مي پرطرفدارترين كتاب
؟ بدون هدف خاصي شروع به ورق زدن داي از قلم بيفت كه نكته تر بيان كرد بدون اين خالصه ااين مطالب ر ودش يعني نمي

ايي كه در كتاب درسي نوشته شده بود مقايسه كنم. در خيلي از هبا چيز ان كتاب رآكتاب كردم. سعي كردم هر مطلبي در 
موشكافي كرده بودم. به خودم   صفحه 4يا  3ن كتاب در در آسطر گفته بود  3يا  2درسي در كه كتاب  اموارد، مطلبي ر

كني، ولي ..... ولي مگه قراره  هاي مشتاق شيمي باز مي قدر مطالب رو براي بچه جون! كه اين خُب ، دمت گرم بهمن« گفتم: 
دونن كه صرفاً بايد تستش  دارن و شيمي رو درسي مي  هاي ديگه عالقه ها به رشته دان بشن! شايد خيلي از بچه  همه شيمي

شايد بشه يه كاري كرد كه نه سيخ بسوزه و نه كباب. نه  رو تو كنكور بزنن و ويزاي (!) ورود به دانشگاه رو دريافت كنن!
ربردي كنكور خارج ي كا قدر  مفصل باشه كه از حوزه بيفته و نه اون لبي از قلم و جور باشه كه يه مط الصه و جمع قدر خ اون
ن را به دو ام هاي اطراف ديدم؟ قرار نيست كل پديده سياه و سفيد مي اچيز ر ن لحظه همهآمدم! چرا تا آبه خودم » بشه

تا   سري اصول و ضوابط، ككتاب چكيده و خالصه باشه ولي با رعايت ي دناتو كتاب مي كي خير و شر تقسيم كنيم. ي دسته
هايي داشته  يد. چنين كتابي بايد چه ويژگيآآل) كار علمي و فرهنگي خوبي هم به حساب  حد معقولي (نه در حد ايده

فرمان بنويسم و سعي كنم در تأليف اين كتاب به  10به صورت  اها ر نآبه ذهنم رسيد كه سعي كردم   ويژگي 10؟ دباش
  فرمان پايبند باشم.  10رعايت كامل اين 
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  ده فرمان:
  هاي كنكور سراسري مطرح شوند بايد در اين كتاب موجود باشند.  توانند در تست يي كه ميها تمام نكته :1 فرمان

ها از درس  هايي كه مدت ي بيان مطالب بايد طوري باشد كه حتي براي صفر كيلومترها و يا آن طرح درسي و نحوه :2 فرمان
  شود.)» لايجاز مخ «نبايد   ها، . (به قول ادبياتي1اند قابل فهم باشد دور بوده

. 2بندي را داشته باشد قوي حكم جمع آموز و جور باشد كه براي يك دانش  قدر خالصه وجمع مطالب كتاب بايد آن :3فرمان 
  شود. )» اطناب ممل«نبايد   ها، (باز هم به قول ادبياتي

  ا بيفتد.ي كتاب، كامالً ج هاي آموزشي در حدي گنجانده شود كه مطالب براي خواننده تمرين :4فرمان 
  هاي كهنه و خارج از محدوده پرهيز شود.  از ذكر نكته :5فرمان 
  مطالب، بيش از حد الزم شكافته نشوند تا كتاب، حجيم نشود.  :6فرمان
ي كتاب داده شود. مبني بر اين كه فالن مبحث تاكنون چند  در مورد هر مبحث، اطالعات آماري خوبي به خواننده :7فرمان

  اي به آن نگريسته شده است.  نكور سراسري مطرح شده و با چه زاويههاي ك بار در تست
  هاي گذشته، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.  هاي كليدي و پر تكرار كنكور سراسري سال در هر مبحث، تست :8 فرمان
هاي زير درست  چند مورد از عبارت«و يا » كدام عبارت درست و يا نادرست است؟«هايي كه به صورت  در تست :9 فرمان

  هاي معروف و پر تكرار به خواننده معرفي شوند.  عبارت »هستند؟
  هاي آينده رو نمايي شوند! هاي احتمالي كنكور سال تست :10فرمان 

فرمان زير پا گذاشته  10يكي از اين  دكنم اگر در هر قسمتي از اين كتاب، احساس كردي از شما خوانندگان عزيز تقاضا مي
  بكنيد، ام، حتماً اين كار رويگ تعارف مي ها، بي ود ن نرايم! يادتوتا به راه راست هدايت ش ديهبه ما اطالع د شده، بالفاصله

  كنيم.  ن دعا ميات ناكلي به ج

                                                                  
  . بودمدر سكانس چهارم » كنكوري آينده«در سكانس دوم و نيز » كار داوطلب كهنه«تر ياد  در نوشتن اين فرمان، بيش ـ1
  در سكانس سوم بودم.» نابغه «تر ياد   بيش  در نوشتن اين فرمان، ـ2
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  حاال چرا فيل؟!

جلو ايستيم، كمي به  دست به كمر مي ،پرسند كه چرا اسم اين مجموعه را فيل گذاشتيد؟ ما هم در جواب ها از ما مي خيلي
شويم با عصبانيت  شويم و در حالي كه با چشمان نافذ خود (!) به چشمان غير نافذ (!) شخص سؤال كننده خيره مي خم مي

دو حالت ممكن است پيش آيد. حالت اول اين است كه شخص سؤال  ،بعد از اين ديالوگ» 1مگه فيل چه شه؟«پرسيم:  مي
از آن بيدهايي نيست كه   شود! حالت دوم اين است كه شخص سؤال كننده ترسد و بالفاصله از منطقه متواري مي كننده مي

كنيم بنشيند و پس از پذيرايي (با  ترسيم و با مهرباني از او دعوت مي از بادي چون ما بترسد! در اين صورت، ما از او مي
  :دهيم كه فيل نماد چند چيز است و ...) برايش توضيح مي 2شاين السه، سانگنسكافه، كافه 

تان خورده يا نه. بـه هــــر    هايي مثل الكتروفيل، نوكلئوفيل، هيدروفيل و .... به گوش واژهدانم  نميـ فيل = دوستدار:   1
  هاي درسي حضور داشتند) بـه تــرتيب بـه معني دوستدار الكترون،  ر كتابدها (كه تا چنــد سال پيــش  حـال ايـن واژه

د. بله، درست فهميديد! پسوند دوستدار هسته و دوستدار آب هستن
  است. » دوستدار«در شيمي به معني  (Phile)» فيل«

ها فيل دانشگاه  اش فيل يك چيزي هست! بعضي هر كسي در زندگي
مدل و  آخرينها فيل ماشين  ها فيل پول و ثروت، بعضي هستند، بعضي

يا خيلي چيزهاي ديگر. بين خودمان باشد. ما يك رازي را كشف 
ايم كه طراحان كنكور سراسري در درس شيمي،  ما فهميده ايم. كرده

هاي  فيل چه مطالبي هستند و دقيقاً همان مطالب را در مجموعه كتاب
ها، در  ايم. پس با خواندن اين مجموعه كتاب فيل شيمي آورده

گيريد كه طراحان كنكور  ترين زمان ممكن مطالبي را ياد مي سريع
  ها) هستند. ار آنها (يعني دوستد سراسري فيل آن

ترين حس بويايي را دارد بدانيد كه سخت در  كنيد كه سگ قوي اگر فكر مي :ترين حس بويايي ـ فيل = قوي 2

حس بويايي فيل، عددي نيست! در صحراهاي آفريقا به هنگام خشكسالي، بوميان  برابراشتباهيد! چون حس بويايي سگ در 
ي چندين كيلومتري  ها از فاصله كنند. فيل ها را يواشكي تعقيب مي مبا !) فيلي گومبا گو مناطق مختلف (از جمله منطقه

ها پس از رسيدن به جايي كه سطح آب  كنند. فيل توانند بوي آب را احساس كنند و بــه طــرف آن حركت مي مي
هاي  شوند آب مي هايي، باعث كنند و با ايجاد گودال زيرزميني به سطح خاك نزديك است، با خرطوم خود خاك را مي

  كنند. ها شوند و بدين ترتيب هم خود و هم بوميان منطقه را سيراب مي زيرزميني وارد اين گودال
  
  
  
  
  
  
  

ها بو  ايي بسيار قوي هستند، البته چيزي كه اين مجموعه كتابينيز داراي حس بو» فيل شيمي« هاي  مجموعه كتاب
هايي مطرح  ها و تمرين ها، سعي شده است تست اين مجموعه كتاب هاي آينده است! در هاي كنكور سال كشند، تست مي

  هاي آينده دارند. ترين شانس را براي مطرح  شدن در كنكور سراسري سال شوند كه بيش

                                                                  
  يم!رـ ببخشيد كه كمي عصبي شديم! باور كنيد دست خودمان نيست. آخه ما خيلي روي فيل غيرت دا1

  كنيم. كالس الزم را ندارد! ـ از چاي استفاده نمي2
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دانيد ما چطور  مي پِرِس كردن!  ـ فيل = متخصص3
ايد  را نوشتيم؟ فكر كرده» فيل شيمي«هاي  مجموعه كتاب

طور نيست! براي توليد  اصالً اين ايم؟ نه، خيلي زحمت كشيده
هاي تست و  ي كتاب ابتدا كليه» فيل شيمي«هاي  كتاب

جلد و چند هزار  10آموزش شيمي مبتكران (كه بالغ بر 
صفحه بود) را روي هم گذاشتيم سپس براي يك فيل دوست 

(!) توضيح داديم كه سر پا ايستادن زياد، براي  داشتني
ايش خوب نيست و او را قانع سالمتي و به خصوص براي زانوه
هاي تسـت و آموزش شيمي  كــرديم كه روي مجموعه كتاب

مبتكران بنشيند. حاصل چه شد؟ بله، در عرض چند ثانيه، 
  چندين جلد كتاب قطور پرس شدند و به صورت 

فشرده، چكيده و عصاره در آمدند. ما هم اسمش را گذاشتيم: 
  »!فيل شيمي«
 

دهيم  به شما قول مي البت:ـ فيل = مظهر قدرت و ص4
، قدرت و »فيل شيمي«هاي  بعد از خواندن مجموعه كتاب

صالبت شما در درس شيمي، با قدرت و صالبت فيل در 
  كند.  جنگل برابري مي

  
  
  
  
  
  
  

د ها فيل شيمي شويد و اين را بداني هاي فيل شيمي، شما هم يكي از ميليون اريم با خواندن مجموعه كتابوبه هر حال اميد
  تان سرشار از فيل باشد! كنيم كه زندگي كه ما همواره فيل شما هستيم و از صميمم قلب برايتان آرزو مي
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  تشكر و قدرداني

سازي اين كتاب زحمات زيادي  و حاال جا دارد يادي از همكاراني كنيم كه در واحدهاي مختلف انتشارات مبتكران براي آماده
  اند.  بررسي كارشناسي اين مجموعه را برعهده داشته عليرضا تمدنيآقاي  باند. استاد گرامي جنا متحمل شده

آرايي اين كتاب  صفحهتايپ و در  معصومه عزيزياند. و خانم  آقاي اميرحسين داودي طراحي جلد اين كتاب را انجام داده
ها و نمودارها متحمل  م شكلنيز زحمات زيادي در رس مينا غالم احمدي و خانماند  نهايت دقت و حوصله را به خرج داده

  كنم.  قدرداني مي دكنن ي انتقادات و پيشنهادات ما رو ياري مي هاي اين كتاب كه با ارائه ي خواننده پيشاپيش از كليهد. ان شده
  
  

  به اميد موفقيت شما.  
  بهمن بازرگاني

  
  

) از ما تشكر كنين !اي باشه لطفاً  تر و خامه  نيخواين با ارسال گل و شيريني (ترجيحاً شيري خواين نظر بدين، اگه مي اگه مي
  فرمايد: شاعر در اين باره ميرسونه.  ها لطف و مهربوني شما رو مي ي اين خواين از ما انتقاد كنين، همه و حتي اگه مي

  داني، بيا اين هم نشاني! ارسال كن براي ما يك خرده مهرباني              از هر راهي كه مي

 1314764961، كد پستي 59مه: تهران، ميدان انقالب، خيابان فخررازي، خيابان نظري، پالك از طريق نا  
  از طريقSMS   :30006751  
  از طريقE-mail :   bahman. bazargani @ yahoo.com  
 : از طريق تلگرام   @ Chemoba    

تـر از همـه، چـاپ چنـدم، داريـن نظـر        )  و مهميا .... يازدهم ، فيل شيميدهمفيل شيمي در ضمن، يادتون نره بگين راجع به چه كتابي (
  دين. ممنون. مي
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  هداياي زمينيـ  1ـ1

  
هـا توضـيح واضـحات     شاء گونـه كـه اغلـب آن   زجرآورترين قسمت فصل اول، همين قسمت است. مطالبي كامالً حفظي و ان !تعارف بگويم يب

چه بخواهيـد و چـه نخواهيـد در كتـاب درسـي       !بوده و ربطي به علم شيمي (به طور خاص) ندارند. به هر حال اين قسمت، آش كشك خاله است
  ها را بخوانيد. آورده شده و بايد آن

  

  
  تر شبيه انشاء هستند، حفظ كنيد.  لطفاً مطالب زير را كه بيش

  
  د و گسترش تمدن بشري در گروي كشف و شناخت مواد جديد است. رش 

  
دار  ي جديد پـرچم  گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است، به طوري كه كشف و درك خواص يك ماده 

  ي فناوري است.  توسعه
  

بر اجزايي مبتني  صنعت الكترونيكت است، در حالي كه پيشرف فوالدمديون شناخت و دسترسي به  صنعت خودروگسترش  
  شوند.  ساخته مي نيمه رسانااست كه از موادي به نام 

  
بردند، اما با گذشت زمان توانستند  هاي پيشين فقط از برخي مواد طبيعي مانند چوب، سنگ، خاك، پشم و پوست بهره مي انسان 

  تري داشتند. كه خواص مناسب موادي مانند سفال را توليد و برخي فلزها را نيز استخراج كنند
  

هـا همچنـين    هـا پـي بردنـد. آن    ي آن ي ميان خواص مواد با عنصرهاي سـازنده  ها به رابطه دان با گسترش دانش تجربي، شيمي 
  شود.  بهبود خواص مي )!(نه هميشهها به يكديگر سبب تغيير و گاهي  دريافتند كه گرما دادن به مواد و افزودن آن

  
تمدن امروزي تا حدود زيادي مديون مواد جديدي است كـه از شيشـه، پالسـتيك، فلـز، اليـاف، سـراميك و ....        شكوه و عظمت 

  شوند.  ساخته مي
  

هـاي الزم تبـديل بـه     در فرايند توليد دوچرخه، سنگ آهن استخراج شده از معادن، ابتدا با انجام فـراورده  !و اما داستان دوچرخه 
شود. تاير دوچرخه نيز حاصل فراوري مواد نفتي است. در ضـمن،   ي دوچرخه ساخته مي هايت از آن بدنههاي فوالدي شده و در ن ورقه

پـس از آن كـه   شـوند.   هاي فوالدي و تاير دوچرخه مواد گوناگوني به صورت پسماندها و ضايعات دور ريختـه مـي   در فرايند توليد ورقه
رسـد و بدنـه و نيـز تايرهـاي      ي وداع فـرا مـي    ه عزيزش استفاده كرد دير يا زود لحظـه صاحب دوچرخه، ساليان سال و به خوبي و خوشي از دوچرخ

ي  خواهـد بگويـد كـه اصـل و ريشـه      گيرند. خالصه اين كه كتـاب درسـي مـي    ي بازيافت قرار مي شوند و در چرخه فرسوده ميدوچرخه 
  !گردد ز ميدوچرخه از منابع زميني است و پس از فرسوده شدن نيز مجدداً به دل زمين با

 )!ي مريخ به دست بيايد؟ خواستيد از كره مي !(په نَه پهآيند  ي زمين به دست مي ي مواد طبيعي و مصنوعي از كره همه 
  ي زمـين   گردنـد، جـرم كـل مـواد در كـره      آوريم به شكلي به طبيعت برمي ي موادي كه از طبيعت به دست مي و چون همه

  ماند.  ثابت مي
  

لزوماً عبارتي درست » تر است. تر باشد، آن كشور توسعه يافته برداري از منابع يك كشور بيش هرچه ميزان بهره« اين عبارت كه: 
همي در ميزان توسعه يافتـه بـودن   مبرداري، فناوري انجام شده روي منابع يك كشور نيز معيار بسيار  نيست، چرا كه در كنــار بهــره

  آن كشور است.
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د و مصرف نسبي برخي مواد در نمودار ميزان تولي 

  جهان به صورت مقابل است:
  
  
  
  
  

  هاي زير را به خاطر بسپاريد: در مورد اين نمودار، نكته
  

  ميالدي به بعد، ترتيب ميزان توليد و مصرف نسبي مواد به صورت زير است. 2005از سال  
  برداري ساليانه مواد معدني : ميزان بهره هاي فسيلي  سوخت فلزها 

  
  برداري از مواد به صورت زير است. سرعت رشد بهره ترتيب ميالدي به بعد، 2005از سال  

  برداري مواد معدني : سرعت رشد بهره فلزها  هاي فسيلي  سوخت
مـيالدي   2015كتاب درسي، بهتر است حفظ باشيد كه در سال  4ي  مطرح شده در صفحه  پرسش با توجه به 

  ميليارد تن فلز در جهان، استخراج و مصرف شده است. 8به تقريب، 
  

  ي آن به قرار زير هستند: ي ما به منابع شيميايي وابسته است كه چند نمونه  زندگي روزانه 
 ساخته شده است.  اي از شن و ماسه استكان شيشه  
 تواند از خاك چيني درست شود. ظرف غذاخوري مي  
  از فوالد زنگ نزن ساخته شده است كه خود فوالد نيز پس از مراحل طوالني  )!اش يعني چنگال (و نيز يار هميشگي و جدا نشدنيقاشق

  آيد.  از سنگ معدن آهن به دست مي
 آيد. نمك خوراكي از خشكي و دريا به دست مي   
 اند.  خوريم با استفاده از كودهاي پتاسيم، نيتروژن و فسفردار رشد كرده هايي كه مي سبزيجات و ميوه  
  

تواند دليلي بـر پيـدايش تجـارت جهـاني      اند و همين موضوع مي منابع شيميايي گوناگون در جهان به طور يكسان توزيع نشده 
ابع مس باشد، مجبور است مس مورد نياز خود را از ساير كشورها تـأمين كنـد و   باشد. بدين معني كه براي نمونه اگر كشوري فاقد من

  در عوض، ساير منابع خود را در اختيار كشورهايي قرار دهد كه نيازمند آن هستند.
  

  ! الگوها و روندها
آمـوز و يـا داوطلبـي كـه قصـد       ك دانـش شما به عنوان يـ اند ربطي به شيمي ندارند اما  با اين كه مطالب زير كه در متن كتاب درسي آورده شده

  اي جز حفظ كردن مطالب زير نداريد.   ورود به دانشگاه را دارد چاره
ها، يـافتن   ي اين بررسي كنند. هدف همه ها را به دقت بررسي مي هاي گوناگون، آن ي مواد و انجام آزمايش ها با مشاهده دان شيمي 

  ا و خواص مواد است. ه ي ويژگي تر درباره تر و دقيق اطالعات بيش
تـر و   گـامي مهـم  هـا، همچنـين يـافتن الگوهـا و رونـدها       ها و آزمايش ها و اطالعات حاصل از مشاهده برقراري ارتباط ميان داده 

  توان به رمز و راز هستي پي برد.   آيد، زيرا براساس اين الگوها و روندها مي به شمار مي پيشرفت علم مؤثرتر در
ي رفتار عنصـرها و مـواد بـراي يـافتن الگوهـا و رونـدهاي رفتـار         دار، منظم و هوشمندانه ي هدف توان مطالعه را مي علم شيمي 

  ها دانست.  فيزيكي و شيميايي آن
هـاي   ي مواد و پديـده  هاي موجود درباره دانشمنداني هستند كه با بررسي دقيق اطالعات و يافته دانشمندان برجسته و بزرگ، 

  ها را درك كنند.  ند الگوها، روندها و روابط بين آنتوان گوناگون، مي
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  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟ 

  رشد و گسترش تمدن بشري در گروي كشف و شناخت مواد جديد است. آـ 
  توانستند موادي مانند سفال را توليد و برخي فلزها را نيز استخراج كنند.  انسان هاي پيشين فقط ميب ـ 
ي آن، به او اين امكـان را داده اسـت تـا سـر پنـاهي       توانايي انسان در توليد موادي مانند نفت از عنصرهاي سازندهپ ـ  

  ايمن و گرم براي زندگي خود فراهم سازد.
ي امروزي را ممكـن   ي فناوري، هزاران عنصر تهيه و توليد شده كه زندگي مدرن و پيچيده امروزه،با رشد و توسعهت ـ  

  كرده است.
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

  ها به صورت زير است: بررسي هر يك از عبارت  
  كتاب درسي. 2ي  رجوع كنيد به پاراگراف اول صفحه درست است.آـ 

هـاي   هاي بعد از انسـان  كتاب درسي، توليد سفال و استخراج فلزها مربوط به نسل 2ي  با توجه به پاراگراف اول صفحه نادرست است.ب ـ  
  پيشين است. 

 !مـان در نفـت، .... ببخشـيد، يعنـي در روغـن بـود       اش توليـد كنـيم كـه نـان     توانستيم نفت را از عنصرهاي سـازنده  اگر مي نادرست است.پ ـ  
  كتاب درسي آمده است، انسان توانايي بيرون كشيدن (نه توليد) نفت را دارد.  1ي  طور كه در صفحه همان

 2ي  عنصر دارد. بـا توجـه بـه پـاراگراف دوم صـفحه      118اي در مجموع  جدول دوره !تچه خبر اس !؟هزاران عنصر. ـ نادرست استت  

  نوشته شود.  »ماده«بايد  »عنصر«كتاب درسي، به جاي 

  ) درست است. 1ي ( پس گزينه
  

  در ميان موارد زير چند عبارت درست هستند؟ 
  گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است. آـ 

  شوند.  يشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از موادي به نام رساناها ساخته ميپب ـ 
  هاي منحصر به فرد و دلخواه توليد كنند.  توانند موادي نو با ويژگي ها مي دان امروزه شيميپ ـ 
  بوده است.  تر هاي فسيلي بيش تا به امروز، همواره ميزان مصرف مواد معدني از سوخت 2005از سال ت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  ها به صورت زير است: بررسي هر يك از عبارت 

  كتاب درسي خواهيد يافت.  2ي  ي صفحه عبارت مورد نظر را در حاشيه درست است.آـ 
  نوشته شود.  »نيمه رساناها«بايد  »رساناها«كتاب درسي، به جاي  2ي  ي صفحه با توجه به حاشيه نادرست است.ب ـ 

  كتاب درسي.  2ي  . رجوع كنيد به پاراگراف دوم صفحهدرست استـ  پ
  كتاب درسي بيندازيد.  4ي  ، بهتر است نگاهي به نمودار صفحهكنيد باور نمي اگر درست است.ت ـ 

  ) درست است. 3ي ( پس گزينه
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  اي و گروهي عنصرها بررسي خواص دورهـ  2ـ1

  
 هـاي  ييجـا  روند غيرمنطقي هستند كه مجبور شدم تغييـرات و جابـه   درهم و برهم و با يدرسي به قدركتاب  14تا  6هاي  مطالب موجود در صفحه

. حاصلش اين قسمتي شد كه پيش روي شماست. قبـول دارم كـه حجـم مطالـب ايـن قسـمت نسـبت بـه سـاير          بدهمها  ي آن زيادي در ارايه
ي مطالـب   ناسالمتي كلي زحمت كشيدم كه ترتيب ارايـه  !پاره كنم تر است ولي راستش صالح نديدم آن را تكه هاي اين فصل بيش قسمت

اص و رعايت پيش نيازها طوري باشد كه خوانندگان كتاب، ريتم منطقي و هارموني بااليي را تجربه كنند. به هر حال در اين قسمت، ابتدا با خو
پـردازيم. بعـد از آن، رونـد تغييـر      مـي  اي دورهاتمـي در جـدول    شويم. سپس به بررسي تغييرات شعاع كلي فلزها، نافلزها و شبه فلزها آشنا مي

 17و  14، 2، 1كنيم. در پايان نيـز بـه بررسـي خـواص عنصـرهاي گـروه        سوم بررسي مي دوم و ي خواص فيزيكي و شيميايي را در عنصرهاي دوره
ن در كنكور سراسـري بسـيار بـاال اسـت پـس خوانـدن       خواهيم پرداخت. بديهي است كه با توجه به حجم و نكات نسبتاً زياد اين قسمت، آمار آ

   !يعني سپردن مطالب آن به مغز و كله، واجب است !دقيق آن بسيار مقرون به كلّه است
  

  
  اي عنصرها كلياتي از جدول دوره

ايـن  كتاب درسـي سـال يـازدهم نيـز      6ي  تا حد زيادي تكرار مطالب شيمي سال دهم است، ولي چون در صفحه قسمتمطالب اين 
  ها بيندازيم.  اند مجدداً بايد نگاهي به آن مطالب آورده شده

ي  نظير از چيدمان عنصرها بوده و همانند يك نقشه اي عنصرها، نمايشي بي جدول دوره« فرمايـد:  كتاب درسي با بياني فيلسوفانه مي 
دهي و تجزيـه و تحليـل كننـد تـا الگوهـاي       ازمانرا س ها كند حجم انبوهي از مشاهده ها كمك مي هاست كه به آن دان راه براي شيمي

  »پنهان در رفتار عنصرها را آشكار نمايند.
   !اند چينده شده، (Z)ها، يعني عدداتمي ترين ويژگي آن اي عنصرها براساس بنيادي جدول دوره 
هـا برابـر اسـت، در يـك گـروه جـاي        ي الكترونـي اتـم آن   هترين الي هاي بيروني اي، عنصرهايي كه شمار الكترون در جدول دوره 
  ي الكتروني خود داراي هفت الكترون هستند.  ترين اليه در بيروني 17ي عنصرهاي گروه  اند. مثالً كليه گرفته
  گروه است.  18دوره و  7اي عنصرها شامل  جدول دوره 
  كند.   بيني خواص و رفتار آن مي ك شاياني به پيشاي، كم تعيين موقعيت (دوره و گروه) يك عنصر در جدول دوره 
  ي فلز، نافلز و شبه فلز جاي داد.  توان در سه دسته ها مي اي را براساس رفتار آن عنصرهاي جدول دوره 

  
  فلزها ي خواص كلي فلزها، نافلزها و شبه مقايسه

خاص خود را دارند. در اين قسمت به بررسي خواص كلـي   (!) ظاهري و باطني هاي فلزي هر يك ويژگي عنصرهاي فلزي، نافلزي و شبه
  پردازيم.  هر دسته از اين عنصرها مي

   خواص كلي فلزها: 
  باشد:  هاي مشترك بين اغلب فلزها به قرار زير مي ترين ويژگي مهم

  فلزها سطح براق و صيقلي دارند كه به جالي فلزي معروف است.  
  ها است.  گر رسانايي الكتريكي باالي آن ي بااليي دارند. براي نمونه، كاربرد فلزها در سيم برق بيانفلزها رسانايي گرمايي و الكتريك 
  خوار هستند.  گويند فلزها چكش كند. به همين دليل مي ها تغيير مي شوند و فقط شكل آن فلزها در اثر ضربه خرد نمي 
  د.پذير هستند و قابليت ورقه و مفتول شدن دارن فلزها شكل 
) از استحكام و سختي نسبتاً بااليي برخوردارند. به همين دليل است كه براي نمونه، در ساخت dي فلزها (خصوصاً فلزهاي دسته 
  كنند.  ها از فلزها استفاده مي ي پل ي اصلي و پايه بدنه
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  دهند.  ها الكترون از دست مي فلزها در واكنش با ديگر اتم 
كننـد بـا از دسـت دادن الكتـرون و تشـكيل       ترند بنابراين سـعي مـي   ي قبل از خود نزديك علت اين است كه فلزها به گاز نجيب دوره
از  ) بـا dي فلزها (به خصوص فلزهاي دسـته  تان باشد كه البته حواسي قبل از خود برسند.  كاتيون، به آرايش الكتروني گاز نجيب دوره

  رسند. ي قبل از خود نمي دست دادن الكترون لزوماً به آرايش الكتروني گاز نجيب دوره
  

گوييم فالن عنصر خاصيت (خصلت) فلزي بااليي دارد بدين معنـي اسـت كـه اتـم آن      هنگامي كه مي 
  عنصر تمايل زيادي به از دست دادن الكترون و تشكيل يون مثبت دارد.

هاي شيميايي، اتـم   تر است بدين معني است كه در واكنش م خاصيت (خصلت) فلزي سديم از منيزيم بيشگويي براي نمونه، وقتي مي
  تري براي از دست دادن الكترون و تشكيل يون مثبت دارد.  سديم نسبت به اتم منيزيم تمايل بيش

  
  خواص كلي نافلزها: 
  د. هاي مشترك بين اغلب نافلزها به قرار زير هستن ترين ويژگي مهم

  سطح نافلزها درخشان نبوده و كدر است. 
  خوار نيستند.  شوند، پس چكش نافلزها شكننده هستند و در اثر ضربه خرد مي 
  دهند.  نافلزها جريان برق و گرما را عبور نمي 

المـاس و   در كتاب درسي شيمي سال دوازدهم خواهيد خواند كه كربن دو دگرشكل (آلوتروپ) طبيعي دارد كـه عبارتنـد از   
  گرافيت. رفتار اين دو دگرشكل كربن از لحاظ رسانايي برق و گرما به صورت جدول زير است:

  
 رسانايي گرمايي رسانايي الكتريكي هاي كربندگرشكل
  ندارد دارد (C(s))گرافيت
  دارد ندارد (C(s))الماس

  
هـاي محتـرم كتـاب درسـي از      كتـاب درسـي شـيمي يـازدهم، منظـور مؤلـف       9ي  يافت كه در جدول صفحهتوان در بدين ترتيب مي

  بوده است نه الماس. گرافيت، (C)كربن
  گذارند. گيرند و يا به اشتراك مي ها الكترون مي نافلزها در واكنش با ديگر اتم 

كننـد بـا گـرفتن الكتـرون (در پيونـدهاي       تر هستند بنابراين سعي مي ي خود نزديك دوره علت اين است كه نافلزها به گاز نجيب هم
ي ظرفيت خود را آن قدر زياد كنند كـه بـه    هاي اليه يوني) و يا به اشتراك گذاشتن الكترون (در پيوندهاي كوواالنسي) شمار الكترون

)م اكسيژن ي خود برسند، براي نمونه ات آرايش الكتروني گاز نجيب هم دوره O)8     براي رسيدن به آرايش الكتروني گـاز نجيـب هـم
تواند دو الكترون بگيرد (مثالً در پيوند يوني با سديم) و يا اين كه دو الكترون به اشتراك بگذارد (مثالً  ) ميNe10ي خود (يعني  دوره

  در پيوند كوواالنسي با كلر).
  
  
  
  
  
  
  

گوييم فالن عنصر خاصيت (خصلت) نافلزي بااليي دارد منظور ايـن اسـت كـه اتـم آن      هنگامي كه مي 
  عنصر تمايل زيادي به گرفتن الكترون و تشكيل يون منفي دارد.  

، اتـم كلـر   هاي شيميايي تر است بدين معني است كه در واكنش گوييم خاصيت (خصلت) نافلزي كلر از برم بيش براي نمونه، وقتي مي
  تري به گرفتن الكترون و تشكيل يون منفي دارد.  نسبت به اتم برم تمايل بيش
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  فلزها: خواص كلي شبه 
فلزها به  هاي شبه ترين ويژگي آيد برخي از خواص فلزها و برخي از خواص نافلزها را دارند. مهم ها برمي طور كه از نام آن فلزها همان شبه

  قرار زير هستند.
  )!اند (از اين بابت به فلزها رفتهفلزها سطحي براق و صيقلي دارند.  شبه 

  )!اند (از اين بابت، به نافلزها رفتهخواري ندارند.  شوند بنابراين شكننده بوده و خاصيت چكش فلزها در اثر ضربه خرد مي شبه 

  ).ابت، چيزي ما بين فلزها و نافلزها هستند(از اين بالكتريكي كمي دارند.  رسانايي و  متوسط فلزها رسانايي گرمايي شبه 

  ).اند (از اين بابت، به نافلزها رفتهگذارند.  ها الكترون به اشتراك مي فلزها در واكنش با ديگر اتم شبه 
ي خود، چهار الكترون با چهار اتم هيـدروژن بـه    براي نمونه، اتم سيليسيم براي رسيدن به آرايش الكتروني گاز نجيب هم دوره

  گذارد.   اشتراك مي
  
  
  
  
  

) به  تر بيشفلزها  خواص فيزيكي شبه  (يعنـي كـامالً شـبيه)     همانندها  فلزها شبيه بوده در حالي كه رفتار شيميايي آن (نه كامالً
  نافلزها است. 

فلزها قرار دارند در حالي كه فلزها همانند مرزي بين فلزها و نافلزها قرار دارند، به طوري كه نافلزها در سمت راست و باالي شبه  شبه 
ي اخير، بهتر است نگاهي به موقعيت شـبه فلزهـا در جـدول     براي درك بهتر جملهاند.  فلزها در سمت چپ و پايين شبه فلزها مستقر شده

شبه فلزها اي به ليست كامل شبه فلزها نشده است نيازي نيست ليست كامل  بيندازيد. در ضمن، چون در متن كتاب درسي اشاره اي دوره
)را حفظ كنيد. فقط به خاطر بسپاريد كه دو عنصر سيليسيم  Si)14  و ژرمانيم( Ge)32 .شبه فلز هستند  
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ه فلزها بـه جـدول   در مورد خواص كلي فلزها، نافلزها و شب !بنـدي  ي بنده، يعني جمع باالخره رسيديم به قسمت مورد عالقه 
  زير توجه كنيد. 

  

  نوع 
  عنصر

سطح 
  صيقلي

رسانايي 
  الكتريكي

رسانايي 
  گرمايي

  در اثر
  ضربه 

خاصيت 
  خواري چكش

تمايل به دادن، 
گرفتن يا 

  اشتراك الكترون

  چند مثال
  معروف 

  دارد  فلز
به ميزان
به ميزان   بااليي دارد

  بااليي دارد

شود وخُرد نمي
فقط شكل آن 

  كند تغيير مي
، Pb ،Sn ،Al  دادن الكترون  دارد 

Mg ،Na  

  ندارد  ندارد  نافلز
  ندارد

شودخرد مي
پس شكننده 

  است
گرفتن و يا   ندارد

  اشتراك الكترون
2Cl ،P ،S ،

  C (گرافيت)

  شبه فلز
  دارد 

به ميزان 
  كمي دارد 

متوسطي 
  دارد

شودخرد مي
پس شكننده 

  است
  Ge ،Si  اشتراك الكترون  ندارد

  
  اي شعاع اتمي در جدول دورهتغييرات 

خواهيم ببينـيم   مي قسمتي مربوطه در نظر گرفت. در اين  توان شعاع كره اگر اتم را به صورت يك كره فرض كنيم شعاع اتمي را مي
  اي به چه صورت است.  هاي جدول دوره ها و نيز در دوره تغييرات شعاع اتمي در گروه

  
يابد. علت اين اسـت كـه از بـاال بـه      در يك گروه از باال به پايين، شعاع اتمي افزايش مي اتمي در يك گروه: تغييرات شعاع 

  شود.  تر مي تر شده و در نتيجه اتم مورد نظر بزرگ هاي الكتروني بيش پايين تعداد اليه
  :توجه كنيد زيرهاي الكتروني اتم چند عنصر گروه اول به صورت  براي نمونه به اليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـود و ايـن بـدين معنـي اسـت كـه اتـم مـورد نظـر           هاي الكتروني زياد مي كنيد از باال به پايين شمار اليه طور كه مشاهده مي همان
  !شود مي تر مپل لپتُ
  

يابـد. علـت ايـن اسـت كـه در       يك دوره از چپ به راست شـعاع اتمـي كـاهش مـي     در تغييرات شعاع اتمي در يك دوره: 
تـر   هاي هسـته بـيش   رويم شمار پروتون هاي الكتروني ثابت است و هرچه به سمت راست يك دوره مي هاي يك دوره تعداد اليهعنصر

شـود و بـدين    تر به سمت هسته كشيده مي ي آخر بيش يابد، در نتيجه اليه ها افزايش مي ي هسته روي الكترون شده و درنتيجه جاذبه
   شود. تر مي و كوچكجورتر ترتيب اتم مورد نظر جمع و 
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)براي نمونه به آرايش الكتروني اتم دو عنصر هم دوره، يعني بور B)5 و فلوئور ( F)9 .توجه كنيد   

  
  
  
  
  

(كـه   F9ي اتم  ها در هسته ي الكتروني هستند اما شمار پروتون راي دو اليهدا F9و  B5شود هر دو اتم  طور كه مشاهده مي همان
تري بـه   ي دوم اتم فلوئور با قدرت بيش شود اليه تر بوده و همين امر باعث مي ي دوم  دارد) بيش در سمت راست دوره B5نسبت به 

  شود.  مي B5تر از  كوچك F9در نتيجه شعاع اتمي  سمت هسته كشيده شود و
  است.  زيراي به صورت  ي دوم جدول دوره توان دريافت كه براي نمونه تغيير شعاع اتمي در دوره بدين ترتيب مي

  
  
  
  
    

  متر است.  1210معادل  (pm)سنجند. هر پيكومتر  مي (pm)شعاع اتمي را معموالً با يكاي پيكومتر  

  pm m121 10  
  

به آن نپرداخته و ما هم كاري بـه آن نـداريم) معمـوالً گازهـاي نجيـب را در       (كه كتاب درسي اي مشكالت فنـي  پارهبه دليل  
  كنند. ي شعاع اتمي مطرح نمي مقايسه

  
ي  نمودار تغييرات شعاع اتمي در عنصرهاي دوره 

  رو است: اي به صورت روبه سوم جدول دوره
  
  
  
  
  
  

ترين شعاع اتمي متعلق به عنصر  و كوچك 1ترين شعاع اتمي متعلق به عنصر گروه  شود در يك دوره، بزرگ طور كه مشاهده مي همان
  در اين مقايسه مطرح نباشد). 18رض اين كه عنصر گروه است (البته با ف 17گروه 

  
شود به بيان ديگر، شيب منحنـي   در يك دوره، از چپ به راست، تفاوت بين شعاع اتمي عنصرها به مرور كم مي  

تـر از تفـاوت بـين     بـيش  12Mgو  11Naهاي اتمـي  يابد. بـراي نمونه تفاوت بين شعاع تغييرات شعـاع اتـمي كـاهش مـي
16هاي اتمي  شعاع S  17و Cl  .است  

  
  اي عنصرها در جدول دوره روند تغيير خصلت فلزي و نافلزي

  .ين قسمت ابتدا بهتر است تعريفي از خصلت فلزي و نافلزي ارايه دهيمدر ا
  ظور از خصلت فلزي، قابليت از دست دادن الكترون و تبديل شدن به كاتيون در شرايط واكنش است. من خصلت فلزي:

  منظوراز خصلت نافلزي، قابليت گرفتن الكترون و تبديل شدن به آنيون در شرايط واكنش است.  خصلت نافلزي:



  
  قدر هداياي زميني را بدانيم: اولفصل   24   

  

 

  توانيم به بررسي موارد زير بپردازيم: خُب، با اين مقدمه مي
  

  لت فلزي با شعاع اتميي خص رابطه 
شود، بنـابراين فلـز مـورد     تر مي ي ظرفيت آن كم هاي اليه ي اتم روي الكترون ي هسته تر باشد جاذبه در فلزها هرچه شعاع اتمي بزرگ

توان گفت كـه خصـلت فلـزي و نيـز فعاليـت       شود. بدين ترتيب مي تر تبديل به كاتيون مي تر الكترون از دست داده و آسان نظر راحت
  يابد. شيميايي آن افزايش مي

    
  :فلزها براي

  
  
  
  

  ي خصلت نافلزي با شعاع اتمي رابطه 
تـر   تـر بـوده و اتـم مربوطـه راحـت      هاي بيروني نزديـك  ي اتم مورد نظر به الكترون تر باشد، هسته در نافلزها هرچه شعاع اتمي كوچك

توان گفـت كـه خصـلت نـافلزي و نيـز فعاليـت        شود. بدين ترتيب مي تر تبديل به آنيون (يون منفي) مي گيرد يعني آسان الكترون مي
  يابد.  شيميايي آن افزايش مي

  
  نافلزها: براي

  
  
      

  ي وارونه دارد.  ي مستقيم و با خصلت نافلزي رابطه شعاع اتمي با خصلت فلزي رابطه 
   
  
    

يابد، زيرا از باال به پـايين، شـعاع اتمـي     ت شيميايي افزايش مي) از باال به پايين، فعالي2و  1هاي  هاي فلزي (مانند گروه در گروه 
Li:  دهد.  تر الكترون از دست مي تر شده و فلز مورد نظر راحت  بزرگ Na K Rb Cs   خواص فلزي و فعاليت شيميايي  

: Be Mg Ca Sr Ba   خواص فلزي و فعاليت شيميايي  
  

تـر   يابد، زيرا از باال به پايين، شعاع اتمي بزرگ ) از باال به پايين، فعاليت شيميايي كاهش مي17گروه هاي نافلزي (مانند  در گروه 
:  شود. مي تر شده و ميل براي گرفتن الكترون كم F Cl Br I2 2 2 2  خواص نافلزي و فعاليت شيميايي  

  شود.  زي كم و خصلت نافلزي زياد ميدر يك دوره، از چپ به راست، به دليل كاهش شعاع اتمي، خصلت فل 
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اي جـاي دارد   هاي پايين جدول دوره ترين فلز جهان در سمت چپ و در دوره ، فعالقسمتطبق توضيحات اين  

رد عمالً در طبيعت يافـت  ، البته از آن جايي كه فرانسيم پرتوزا بوده و نيم عمر بسيار كوتاهي دا(Fr)و اين يعني فلز فرانسيم 
  گيرند. ترين فلز جهان در نظر مي را به عنوان فعال (Cs)شود به همين دليل معموالً سزيم نمي

  
اي جاي دارد. بدين ترتيب اگر گازهاي  هاي باالي جدول دوره ترين نافلز جهان در سمت راست و در دوره فعال  

كسـي نيسـت جـز جنـاب      تـرين نـافلز جهـان،    يابيم كه فعـال  پذيري هستند) را كنار بگذاريم درمي واكنشنجيب (كه تقريباً فاقد 
F)2فلوئور  مستطاب ).  
ترين فلـز   فعال اي و جدول دوره (!)شمال شرقي ) در F2ترين نافلز جهان (يعني  توان گفت كه فعال مي (!) از ديد جغرافيايي 

  اي جاي دارد.  جدول دوره (!) جنوب غربي) در Csو يا  Frجهان (يعني 
  
  
  
  
  
  

  اي عنصرها بررسي دوره 
  كتاب درسي، بايد مطالب جدول زير را بلد باشيد. 8ي  با توجه به مطالب صفحه

  
  كلر 

2(Cl )  
گوگرد 
(S)  

  فسفر 
(P)  

  سيليسيم
(Si)  

آلومينيم 
(Al)  

  منيزيم 
(Mg)  

  سديم 
(Na)  عنصر  

  نوع عنصر  فلز  فلز   فلز   شبه فلز  نافلز  نافلز  نافلز

در دماي اتاق، گازي 
شكل است اما اگر بر 
اثر فشار و سرماي 

شديد جامد شود سطح 
  جامد آن كدر است

  

سطح آن 
  كدر است

  

سطح آن 
  كدر است

سطح براق و 
  صيقلي دارد

سطح براق و 
  صيقلي دارد

سطح براق و 
  صيقلي دارد

سطح براق و 
  ظاهر  صيقلي دارد

يزان به م  ندارد  ندارد  ندارد
  كمي دارد

  به ميزان
  بااليي دارد 

به ميزان 
  بااليي دارد

به ميزان 
  بااليي دارد

رساناي 
  الكتريكي

متوسطي   ندارد  ندارد  ندارد
  دارد

  به ميزان
  بااليي دارد 

به ميزان 
  بااليي دارد

به ميزان 
  بااليي دارد

  رساناي 
  گرمايي

شود پس  خرد مي
شكننده است (البته 
لر بعد از اين كه گاز ك

بر اثر سرما و فشار به 
  صورت جامد در آمد)

خرد 
شود  مي

پس 
شكننده 
  است

خرد 
شود  مي

پس 
شكننده 
  است

  
شود  خرد مي

پس شكننده 
  است

  
شود و  خرد نمي

فقط شكل آن 
  كند تغيير مي
  

خرد 
شود و  نمي

فقط شكل 
آن تغيير 

  كند مي

شود  خرد نمي
و فقط شكل 

آن تغيير 
  كند مي

  در اثر 
  ضربه

خاصيت   دارد  دارد  دارد  ندارد  ندارد  داردن  ندارد
  خواري چكش

گرفتن يا اشتراك 
  الكترون

گرفتن يا 
اشتراك 
  الكترون

گرفتن يا 
اشتراك 
  الكترون

اشتراك 
  الكترون

  دادن 
  الكترون

  دادن 
  الكترون

  دادن 
  الكترون

تمايل به 
دادن، گرفتن 

يا اشتراك 
  الكترون
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شود كه در يك دوره از چپ به راست، خصلت فلـزي، كـاهش و خصـلت نـافلزي،      با توجه به جدول فوق بار ديگر تأكيد مي
  يابد. افزايش مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

پذيري با شعاع اتمـي   طور كه قبالً نيز توضيح دادم در فلزها، واكنش هماني سوم:  پذيري عنصرهاي دوره نمودار تغيير واكنش
توان دريافت كه از سـديم تـا آلـومينيم     ي وارونه دارد. بدين ترتيب مي رابطهپذيري با شعاع اتمي  ي مستقيم و در نافلزها واكنش رابطه

رويم به دليل كاهش شـعاع اتمـي، خصـلت فلـزي كـاهش يافتـه و در        (كه هر سه جزو فلزها هستند) هرچه به سمت راست دوره مي
رويـم بـه دليـل     رچه به سمت راست دوره مـي شود. اما از فسفر تا كلر (كه هر سه جزو نافلزها هستند) ه پذيري كم مي نتيجه، واكنش

  شود.  پذيري زياد مي كاهش شعاع اتمي، خصلت نافلزي افزايش يافته و در نتيجه، واكنش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتاب درسي 8ي  ي دقيق و ظريف از شكل صفحه چند نكته و حاال
  كتاب درسي بايد به موارد زير توجه كنيد:  8ي  با توجه به شكل صفحه

  
تـو دل  تر هستند به طوري كه با  ها نرم يم (و به طور كلي فلزهاي گروه اول) نسبت به فلزهاي ساير گروهفلزسد 

  )!(قابل توجه چاقوكشانشوند  بريده مي (!) برو يعني چاقو
  

فعاليت شيميايي فلز سديم (و به طور كلي فلزهاي گروه اول) به قدري زياد است كـه در صـورت تمـاس بـا      
  !به همين دليل كسي جرأت ندارد بدون دستكش به آن دست بزندشود  هاي شديد مي تگيپوست باعث سوخ

  
 كـه  هاي) مختلفي شامل فسفر سفيد،  فسفر قرمز و فسفر سـياه اسـت   هاي (آلوتروپ فسفر داراي دگرشكل 

ـ   !هـا نـداريم   ها نداده ما هم كاري به آن البته چون كتاب درسي هيچ توضيحي راجع به آن   ه داشـته باشـيد كـه در شـكل     در ضـمن توج
كتاب درسي، فقط فسفر سفيد و فسفر قرمز قابل مشاهده هستند و چون فسفر سفيد فعاليت شيميايي بااليي دارد  8ي  صفحه

  كنند. شود آن را داخل آب نگهداري مي و در هوا مشتعل مي



  
  27  قدر هداياي زميني را بدانيم: اولفصل  

  
  در دماي اتاق، كلر، گازي زرد رنگ و گوگرد جامدي زرد رنگ است.  

  
هـا بـه    براساس اين قانون، اگر عنصرها را به ترتيب عدداتمي مرتب كنيم خواص فيزيكـي و شـيميايي آن   اي عنصرها : رهقانون دو

  شوند.  اي تكرار مي صورت دوره
ي سوم ديديم (يعني كـاهش خاصـيت فلـزي و     اي عنصرها، همان تغيير خواصي كه در عنصرهاي دوره در واقع، با توجه به قانون دوره

  شود.  اي نيز تكرار مي هاي جدول دوره ه اصيت نافلزي از چپ به راست) در ساير دورافزايش خ
  

  اي ي دوم جدول دوره عنصرهاي دوره پذيري ي واكنش مقايسه 
  اي، به صورت زير معرفي شده است. ي دوم جدول دوره پذيري عنصرهاي دوره كتاب درسي، نمودار كلي تغيير واكنش 47ي  در صفحه

  
  
  
  
  
  
    
آمـوزان   هاي محترم كتاب درسي در اختيار دانـش  توجه به اين كه شعاع اتمي و خواص فلزي و نافلزي تنها ابزاري هستند كه مؤلف اب

  براي نمودار فوق اين است كه به سه مورد زير اشاره كنيم: »تفسير ساده انگارانه«اند يك  قرار داده
از چپ به راست، به دليل كاهش شعاع اتمي، خاصيت فلزي و در نتيجه،  1كه خاصيت فلزي دارند (B)ورتا ب (Li)از عنصر ليتيم 

  يابد.  پذيري كاهش مي واكنش
F)تا فلوئور (C)از عنصرهاي كربن  به دليل كاهش شعاع اتمي، خاصـيت نـافلزي و    كه همگي نافلز هستند از چپ به راست، 2(

  يابد.   پذيري افزايش مي در نتيجه، واكنش
و واكنش با سـاير عنصـرها را بـه     (!)ايشان نجيب تشريف داشته و هرگونه ارتباط مشكوك است.  (!)معلوم الحال هم كه  (Ne)نئون 

  وان به صورت زير در نمودار خالصه نمود:ت فوق را مي توضيحات !كند شدت تكذيب مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي گروهي عنصرها
توانيم به بررسي گروهي عنصرها بپردازيم. در اين قسمت ابتدا دو گـروه شـديداً    مي (!) فارغ شـديم اي عنصرها  حاال كه از بررسي دوره

پردازيم كه مخلوطي از فلزها، نافلزهـا و   مي 14ي گروه كنيم. سپس به بررسي عنصرها هاي اول و دوم) را بررسي مي فلزي (يعني گروه
  ) خواهيم پرداخت.17. در پايان نيز به بررسي يك گروه شديداً نافلزي (يعني گروه باشند ميشبه فلزها 

                                                 
)گويم! بور آموزان كشور دروغ مي مرا ببخش كه دارم به دانشـ خدايا 1 B)5 !فلز نيست، شبه فلز است  
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  بررسي خواص عنصرهاي گروه اول (فلزهاي قليايي) 
. كه فرانسـيم عنصـري پرتـوزا بـوده و بسـيار       Frو  Li  ،Na  ،K  ،Rb  ،Csعنصرهاي گروه اول از باال به پايين به ترتيب عبارتند از: 

گيرد. در مورد عنصرهاي گروه اول بايـد   هاي اين گروه فرانسيم مورد بحث قرار نمي باشد. به همين دليل در بررسي ويژگي كمياب مي
 به نكات زير توجه كنيد:

شود. اين عنصرها شديداً تمايل دارند با از دست دادن يك الكترون به آرايش  ختم مي ns1آرايش الكتروني عنصرهاي اين گروه به 
هـا بـه    كه سطح براق آن طوري ي پيش از خود برسند به همين دليل فعاليت شيميايي اين عنصرها بسيار زياد است، به گاز نجيب دوره

كننـد تـا از تمـاس     شگاه معموالً اين فلزها را زير نفـت نگهـداري مـي   شود. در آزماي سرعت با اكسيژن هوا وارد واكنش شده و تيره مي
  مستقيم با اكسيژن هوا و رطوبت در امان باشند.

  
ي  كننـد زيـرا فسـفر سـفيد يـك مـاده       تان باشد كه فسفر سفيد را در آب (نه در نفت) نگهداري مـي  حواس 

  !گردد ناپديد ميبالفاصله در آن حل شده و ناقطبي است و اگر در نفت (كه يك حالل ناقطبي است) قرار بگيرد 
اي در مجاورت هوا (و در اثـر   دارد كه البته اين جالي نقره اي جالي نقرهبه طور خاص بدانيد كه اين فلز  سديمدر مورد فلز  

  شود.  رود و سطح آن كدر مي واكنش با اكسيژن هوا  و تبديل شدن سديم به سديم اكسيد) به سرعت از بين مي
  !بري به طوري كه تو گويي داري پنير اصل تبريز را ميشوند،  لزهاي قليايي بر خالف ساير فلزها، به قدري نرم هستند كه با چاقو بريده ميف 

گوينـد.   مي فلزهاي قلياييها  كنند به همين دليل به آن فلزهاي گروه اول به شدت با آب واكنش داده و توليد يك قليا (باز) مي 
  مثال:

Na(s) H O(l) NaOH(aq) H (g)2 2
 

2 2 2    

  
K(s) H O(l) KOH(aq) H (g)2 2

 
2 2 2    

  
ها خطرناك اسـت، بـه همـين     فعاليت شيميايي و ميل تركيبي فلزهاي قليايي با آب به قدري زياد است كه دست زدن به آن 

  ده كرده است. سديم است از دستكش استفا (!)ذبح كردن كتاب درسي، شخصي كه مشغول  14و  8هاي   دليل است كه در صفحه
شود زيرا از باال به پايين با افـزايش شـعاع اتمـي،     در فلزهاي گروه اول از باال به پايين، فعاليت شيميايي و خاصيت فلزي زياد مي 
ي آخر كم شده و آمادگي فلز براي از دست دادن الكترون و رسيدن به آرايش الكتروني گـاز نجيـب    ي هسته روي الكترون اليه جاذبه
  شود.  ي قبل زياد مي دوره

: Li Na K Rb Cs   ترتيب خصلت فلزي و فعاليت شيميايي  
هـايي از   توليد نور، آزاد سازي گرما، تشكيل رسوب و خروج گاز، نشـانه «خوانيد كه :  كتاب درسي مي 12ي  ي صفحه در حاشيه 

تـر و شـديدتر بـوده و     تر باشـد، واكـنش شـيميايي سـريع     شتغيير شيميايي هستند. هرچه شدت نور يا آهنگ خروج گاز آزاد شده بي
كه اين توضيحات كلي چه ربطي بـه فلزهـاي قليـايي دارد. در    خواهيد بپرسيد  احتماالً مي» تري دارد دهنده فعاليت شيميايي بيش واكنش

انـد   يم با گاز كلـر آورده شـده  ز ليتيم، سديم و پتاسسه فل  كتاب درسي، تصاويري از واكنش 12ي  كنم كه در صفحه جواب، عرض مي
تر است و اين شاهدي است بر اين مدعا كه در  رويم، شدت نور توليد شده بيش دهند هرچه از ليتيم به سمت پتاسيم مي كه نشان مي

  شود. فلزهاي قليايي، از باال به پايين، فعاليت شيميايي زياد مي
Li(s)  است: مقابلهاي انجام شده به صورت  ي واكنش  معادله Cl (g) LiCl(s)22 2   

Na(s) Cl (g) NaCl(s)22 2   
K(s) Cl (g) KCl(s)22 2   

: Li Na K Rb Cs   ترتيب شدت واكنش با گاز كلر  

قليا (باز)

 قليا (باز)
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  بررسي خواص عنصرهاي گروه دوم 

باشـد،   پرتوزا بوده و بسيار كمياب مـي  . كه راديم عنصري Raو  Be  ،Mg  ،Ca  ،Sr  ،Baعنصرهاي گروه دوم از باال به پايين عبارتند از: 
  گيرد. در مورد عنصرهاي گروه دوم بايد موارد زير را بدانيد: هاي اين گروه، مورد بحث قرار نمي به همين دليل در بررسي ويژگي

پذيري شيميايي  پذيرند اما واكنش اكنشي فلزهاي قليايي خاكي و شود. كليه ختم مي ns2آرايش الكتروني عنصرهاي اين گروه به 
ي عنصرهاي گروه اول نيست. علت اين است كه فلزهاي قليايي خاكي براي رسيدن به آرايش الكتروني گاز نجيب پـيش   اندازه ها به آن

يش از خود تنها از خود بايد دو الكترون از دست بدهند در حالي كه عنصرهاي قليايي (گروه اول) براي رسيدن به آرايش گاز نجيب پ
دهند. يك الكترون از دست مي

  

11 12
1 23 310 10

Na Mg:

[ Ne] s [ Ne] s

 فعاليت شيميايي  

يابد. علت اين است كه  در فلزهاي گروه دوم مانند فلزهاي گروه اول، از باال به پايين، خصلت فلزي و فعاليت شيميايي افزايش مي 
ها را از دسـت   تر آن ي آخر كم شده و فلز مورد نظر راحت هاي اليه روي الكترون ي هسته از باال به پايين، با افزايش شعاع اتمي، جاذبه

M)تر تبديل به كاتيون  دهد و سريع مي )2 شود.  مي  
: Be Mg Ca Sr Ba   ترتيب خصلت فلزي و فعاليت شيميايي  

  
  14خواص عنصرهاي گروه  بررسي 

تر نكات اين جدول كافي است به ايـن نكتـه    ، بايد مطالب جدول زير را بدانيد. براي يادگيري هرچه سريع14در مورد عنصرهاي گروه 
و يـا   باشند، چند صفحه قبل خوانديم را دارا ميكه هاي شبه فلزها  جزو شبه فلزها هستند ويژگي Geو Siتوجه كنيد كه مثالً چون 

كتـاب درسـي    7ي  كند. در ضمن با توجه به مطالب صفحه ها از خواص كلي فلزها پيروي مي فلز هستند خواص آن Pbو  Snچون 
  بايد توجه داشته باشيد كه منظوراز كربن در اين جدول، گرافيت است نه الماس.

  

نوع   عنصر
رسانايي   ظاهر  عنصر

  الكتريكي
رساناي 
خاصيت   در اثر ضربه  گرمايي

  خواري چكش
تمايل به دادن، 

گرفتن يا 
  اشتراك الكترون

  
  

كربن 
  C(گرافيت)

  
  
  نافلز

 
سطح آن 

تيره و كدر 
  است

به ميزان بااليي 
دارد. (گرافيت 

در ميان 
نافلزها يك 

  استثناء است)

  ندارد
شود  خرد مي
كننده پس ش

  است
  اشتراك الكترون  ندارد

سيليسيم 
(Si)  

  شبه فلز
سطح براق 
و صيقلي 

  دارد
به ميزان كمي 

  دارد
متوسطي 

  دارد
شود  خرد مي

پس شكننده 
  است

  اشتراك الكترون  ندارد

  شبه فلز  (Ge)ژرمانيم
سطح براق 
و صيقلي 

  دارد
به ميزان كمي 

  د دار
متوسطي 

  دارد
شود  خرد مي

پس شكننده 
  است

  اشتراك الكترون  ندارد

  
  (Sn)قلع 

  
  فلز

سطح براق 
و صيقلي 

  دارد 

به ميزان بااليي 
  دارد

به ميزان 
بااليي 
  دارد

شود و  خرد نمي
فقط شكل آن 

  كند تغيير مي
  دادن الكترون  دارد

  
  (Pb)سرب 

  
  فلز

سطح براق 
و صيقلي 

  دارد

به ميزان بااليي 
  دارد

به ميزان 
بااليي 
  دارد

شود و  خرد نمي
فقط شكل آن 

  كند تغيير مي
  دادن الكترون  دارد 
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  17بررسي خواص عنصرهاي گروه  
. دو عنصر (I)و يد  (Br)، برم (Cl)، كلر(F)ها معروف هستند از باال به پايين عبارتند از: فلوئور  كه به هالوژن 17عنصرهاي گروه 

  !ها نداريم بنابراين كاري به كار آنشوند  پاييني اين گروه در طبيعت عمالً وجود نداشته و يا به طور مصنوعي ساخته مي
  ر را بدانيد. ها بايد موارد زي در مورد هالوژن

هـاي    آينـد بـه شـكل مولكـول     اي تهيه شده و به صورت آزاد (يعني غيرتركيب) در مـي  هاي ويژه ها پس از آن كه به روش هالوژن 
X)دواتمي    هستند.  2(

  شود.   هاي جلوي خودروها استفاده مي ها در توليد المپ چراغ از هالوژن 
 

  است. جامدو يد به حالت  مايع، برم به حالت گازي شكلفلوئور و كلر به صورت در دماي اتاق،  

2
 جامد
I (s)2

  مــايع
Br (l)
2 2

گاز     
F (g) Cl (g) 


  

Cl)كلردر ضمن بد نيست يادآور شويم كه    است.  گازي زرد رنگ 2(

ها تنها يك  ي الكتروني اتم هالوژن ترين اليه پذيرترين نافلزها هستند. علت اين است كه بيروني ها واكنش از نظر شيميايي هالوژن 
ها شديداً تمايل دارند با دريافت يك الكترون بـه آرايـش گـاز نجيـب      تر دارد، بنابراين هالوژن الكترون از اتم گاز نجيب بعدي خود كم

)فلوئوررسيده و پايدار شوند. به عنوان مثال  F)9 شديداً تمايل دارد با دريافت يك الكترون، تبديل به يونF9  ترتيب  شود كه بدين
)به آرايش گاز نجيب نئون Ne)10 رسد. مي   

تمايل به گرفتن الكتـرون    ز باال به پايين با افزايش شعاع اتمي،شود، زيرا ا كم مي شـيميايي  فعاليتها از باال به پايين،  در هالوژن 
F)فلوئور ،هالوژن ترين پس فعالشود.  كم مي I)يد ،ترين هالوژن و غيرفعال 2( يـاب بـودن    دليـل كـم    (البته اگر اسـتاتين را بـه   !است 2(

2  ناديده بگيريم) 2 2 2F Cl Br I   :پذيري ترتيب واكنش  
ها با گاز هيـدروژن اسـت كـه بـه      ي سرعت واكنش آن ها، مقايسه پذيري هالوژن ي شدت واكنش يك معيار مناسب براي مقايسه 

  باشد صورت زير مي
  
  
  
  
  

  
ي شـعاع   هدهد، كدام گزينه در مـورد مقايسـ   اي را نشان مي كه قسمتي از جدول دوره زيربا توجه به جدول  

  ؟نيست اتمي درست
1 (r r rB E D   
2 (r r rD C E   
3 (r r rC B F   
4 (r r rA E F    

تـر اسـت و بـدين     كوچـك  Eاز شعاع اتمي Fيابد پس شعاع اتمي در يك دوره از چپ به راست، شعاع اتمي كاهش مي  
  ) عبارتي نادرست است. 4ي ( ترتيب گزينه
  ) درست است. 4ي ( پس گزينه

  گروه  1  2  13
  دوره

D C  A 2  

F  E B 3  
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