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« مول ،اتم گرم و مولکول گرم »
اتم ها بسيار كوچک اند و جرم بسيار كمي هم دارند .در نتيجه اندازه گيری جرم آن ها با ابزارهای معمولي ،غيرممكن است .به اين علت ،همواره به
جای جرم يک اتم ،جرم مقداری از آن ها را در نظر مي گيرند ،به نحوی كه امكان اندازه گيری جرم كل آن ها با ابزارهای معمولي ممكن باشد .اگرر
تعداد  6 099 1095اتم كنار هم قرار گيرند ،در اين صورت جرم كل آن ها به اندازه ای خواهرد شرد كره مري تروان مقردار آن را بره آسراني برا
ترازوهای معمولي اندازه گرفت.
عدد آووگادرو :به عدد 1095
مول :به تعداد 1095

 ،6 099عدد آووگادرو گفته مي شود.

 6 099از هر ذره (اتم ،مولكول يا يون) يک مول از آن ذره گفته مي شود.

اتم گرم :به جرم يک مول ( 1095

 )6 099از اتم های يک عنصر ،اتم گرم گفته مي شود كه آن را بر حسب گرم بيان مري كننرد .بررای نمونره

وقتي مي گوييم اتم گرم هيدروژن  1گرم است ،يعني يک مول از اتم های هيدروژن يا 1095
دارند.

 6 099اتم هيردروژن جرمري برابرر برا يرک گررم

مولکول گرم :به جرم يک مول از مولكول های يک ماده ،مولكول گرم گفته مي شود كه برحسب گرم بيان مي شود.
 نكته :مولكول گرم يک ماده به كمک اتم گرم اتم های سازنده آن ،قابل محاسبه است.
جرم مولی :شيميدان ها معموالً به جای اتم گرم و مولكول گرم ،جرم مولي را به كار مي برند و آن را بر حسب گرم بر مرول ( )g/molبيران مري
كنند.
جرم مقدار يا تعداد مشخصي از يک ماده را مي توان با استفاده از جرم مولي و يک تناسب ساده به دست آورد .به مثال زير توجه كنيد.

« عنصرهای شیمیایی »
عنصرها ساده ترين مواد سازنده طبيعت هستند و تفاوت آن ها با يک ديگر به علت متفاوت بودن خواص اتم های سازنده آن ها است.
1

در حال حاضر ،بيش از  102عنصر شيميايي شناخته شده است .اما تنها حدود  5آن ها در زندگي ما اهميت دارنرد .بره طرور كلري ،عنصررها را برر
اساس شباهت ها و تفاوت هايي كه در خواص آن ها ديده مي شود ،به فلزها ،نافلزها و شبه فلزها طبقه بندی مي كنند.
خواص فلزها:
 -1معموالً نقطه ذوب و جوش بااليي دارند.
 -9سطح براق و درخشاني دارند.
 -5چكش خوارند و با خم كردن و كشيدن شكل مي گيرند.
 -3جريان برق و گرما را به خوبي از خود عبور مي دهند.
خواص نافلزها:
 -1بيش تر آن ها نقطه ذوب و جوش پاييني دارند.
 -9سطح كدر و گرفته ای دارند.
 -5در حالت جامد شكننده اند.
 -3عايق جريان برق و گرما هستند.
شبه فلز :خواص شمار اندكي از عنصرها بين خواص فلزها و نافلزهاست .از اين رو به آن ها شبه فلز گفته مي شود.
عناصر شبه فلز :بور ( ،)Bسيليسيم ( ،)Siژرمانيم ( ،)Geآرسنيک ( ،)Asآنتيموان ( )Sbو تلوريم (.)Te

« جدول تناوبی عنصرها »
شيميدان ها در طبيعت روابط قانون مندی را ميان عنصرها يافته اند .آن ها به كمک اين روابط توانسته اند خواص موادی را كه ترازه سراخته شرده
اند يا در ذهن قابل تصورند پيش بيني كنند .در واقع ،اين كشف امكان گسترش مواد جديد و سودمند فراواني را ممكن ساخته است.
تا نيمه سده نوزدهم ميالدی حدود  60عنصر شناخته شده بود.
شيميدان ها با طراحي يک سيستم طبقه بندی ،توانسته اند عنصرهايي با خواص مشابه را در يک جدول كنار يک ديگر قرار دهند .چنرين ترتيبري
جدول تناوبي عنصرها ناميده مي شود.
مندليف ،شيميدان روسي در سال  1762جدول تناوبي خود را به چاپ رساند .مندليف عنصرهايي كه تا آن زمان كشف شده بود را بر اسراس جررم
اتمي آن ها و با توجه به تشابه خواص عنصرها مرتب كرد.
 نكته :هر ستون عمودی در جدول شامل عنصرهايي است كه خواص مشابهي دارند و آن ها را گروه يا خانواده عنصرها مي نامند.
 نكته :عنصرهايي كه در كنار يک ديگر در يک رديف قرار مي گيرند ،يک دوره يا تناوب را تشكيل مي دهنرد .در يرک دوره يرا تنراوب ،خرواص
عنصرها از چپ به راست به طور منظم تغيير مي كند و به همين دليل به اين جدول ،جدول تناوبي مي گويند.
خانواده ليتيم ( )Liشامل شش عضو است كه در نخستين ستون چپ جدول قرار دارند و فلزهای قليايي ناميده مي شوند.
مندليف بر اساس جدول خود توانست خواص چند عنصر را كه تا آن زمان شناخته نشده بود ،به درستي پيش بيني كند.
 نكته :پاره ای از خواص يک عنصر را مي توان با ميانگين گرفتن از خواص دو عنصر باال و پايين آن عنصر تخمين زد ،مثالً نقطره ذوب و جروش
و چگالي عنصر را مي تو ان با ميانگين گرفتن از نقطه ذوب يا نقطه جوش عنصرهای باال و پايين هم گروه آن در جدول تخمين زد.
مندليف با استفاده از اين پيش بيني ها ،در جدول تنظيمي خود ،محل عنصرهای ناشناخته را خالي گذاشت .چندی بعد اين عنصرها كشف شدند و
محل های خالي را پر كردند.
شهرت مندليف بيش تر به خاطر پيش بيني های درست او بوده است.

« پیشگویی فرمول شیمیایی »
عناصر مختلف ظرفيت مخصوص به خود را دارند كه با توجه به آن با يک ديگر واكنش داده و تركيب شريميايي جديردی را بره وجرود مري آورنرد.
هنگام تشكيل يک تركيب دو تايي ،كافي است آن ها را در كنار هم نوشته و ظرفيت هر عنصر را به صورت انديس برای عنصر ديگر بنويسيم .سپس
در صورت امكان انديس ها را با هم ساده كنيم .توجه كنيد كه نيازی به نوشتن انديس ( )1نيست .به عنوان مثال اگر ظرفيت  Aبرابرر  5و ظرفيرت
 Bبرابر  9باشد فرمول شيميايي حاصل  9 5است.
 نكته :اگر فرمول شيميايي چند تركيب را داشته باشيم مي توانيم با در دست داشتن جدول تناوبي ،فرمول شيميايي تركيب های هرم خرانواده
اين عناصر را بنويسيم .علت اين امر ،وجود خواص مشابه در عناصر يک گروه يا خانواده است.
 مثال :با استفاده از جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي عنصرها را تشكيل مي دهد و فرمرول شريميايي تركيرب هرای
و  ،) 9فرمول شيميايي تركيب های حاصل از عنصرهای داده شده را بنويسيد.
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