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« مروری بر آموخته های گذشته »

عنصر :ماده ای است كه ذره های سازنده آن اتم یا مولكول هایی هستند كه از یک نوع اتم ساخته شده است .مانند،He ،Na :
تقریبا  55عنصر در طبيعت یافت می شود .هر یک از این عنصرها اتم خاص و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد.
ترکیب :مادهای است كه از اتصال اتمهای دو یا چند عنصر مختلف با یكدیگر ساخته میشوند .این اتمها با پيوند شيميایی به هم متصل میشوند.
حال بيش از  58ميليون تركيب گوناگون توسط شيميدان ها ساخته شده است.
مولکول :ساده ترین واحد سازنده یک ماده است كه برخی از ویژگی های آن را حفظ می كند.
شيميدان ها برای نمایش اتم ها ،عنصرها و تركيب ها از یک زبان جهانی استفاده می كنند ،در این زبان حرف ها را نمادهای شيميایی می گویندد و
هر عنصر را با یک نماد شيميایی نشان می دهند كه یک یا دو حدف التين را در بر دارد.
همواره نخستين حرف نماد شيميایی یک عنصر ،بزرگ نوشته می شود مانند كربن ( )Cاما اگر عنصدر دو حرفدی باشدد حدرف دو را كوچدک مدی
نویسيم مانند كلسيم ()Ca
فرمول شیمیایی :هر فرمول شيميایی بيانگر یک تركيب شيميایی است كه با كمک نمادهای شيميایی عنصرهای سازنده آن مشخص مدی شدود و
نشاندهنده نوع و تعداد اتم های تشكيلدهنده یک مولكول است.
برای نشان دادن تعداد اتم های هر عنصر در یک مولكول عددهایی به صورت زیروند در سمت راست پایين هر اتم نوشته مدی شدود .توجده داشدته
باشيد كه در فرمول های شيميایی از نوشتن زیروند  5خودداری می شود.
جمله ها یا عبارت های زبان شيمی معادله های شيميایی هستند .هر معادله شيميایی آنچه را در یک واكنش شديميایی روی مدی دهدد بده طدور
خالصه بيان می كند .به عنوان مثال دو مولكول هيدروژن و یک مولكول اكسيژن با یكدیگر واكنش می دهند و دو مولكول آب به وجود می آید كده
4 4
4 4
آن را به صورت معادله شيميایی روبهرو نمایش می دهيم:
4
واکنش شیمیایی :در واكنش های شيميایی آرایش اتم ها در مولكول ها تغيير می كند و به این ترتيب مواد تازه ای به وجود می آید .خواص ایدن
مواد با خواص مواد اوليه متفاوت است .به عنوان مثال گاز هيدروژن و گاز اكسيژن با یكدیگر واكنش داده و آب به صورت مایع تشكيل می شود.
4 4
4 4
4
4

و

8

واکنشدهنده(ها) یا مواد اولیه :به مواد شركت كننده در واكدنش گفتده
می شود كه در سمت چپ یک معادله شيميایی نوشته می شود.
اجزای معادله شیمیایی
فرآورده(ها) یا محصوالت :ماده یا مواد تازه ای كه از واكنشدهنده ها بده
دست می آید و در سمت راست معادله شيميایی نوشته می شود.

معادله موازنه شده :به معادله ای كه تعداد اتم های هر عنصر در دو طرف آن (واكنشدهنده و فرآورده) برابر است ،معادله موازنه شدده گفتده مدی
شود.
برابر بودن تعداد اتم های هر عنصر در یک معادله شيميایی ،بيانگر قانون پایستگی ماده است( .با معادلده موازنده شدده در بخدش  8بديش تدر آشدنا
خواهيد شد).
یادآوری خواص الکتریکی ماده:
هر گاه شانه خشک یا یک خودكار پالستيكی را به موهای خشک یا یک پارچه ابریشمی یا پشمی بماليد نوعی خاصيت الكتریكی در جسم به وجود
می آید .این خاصيت سبب می شود كه آن جسم تكه های كوچک كاغذ را برباید.
بارهای الكتریكی هم نا یک دیگر را می رانند (دفع می كنند) اما بارهای الكتریكی نا هم نا یک دیگر را می ربایند( .جذب می كنند).
الكترون :دارای بار الكتریكی منفی است و اطراف هسته می چرخد.
ذرات سازنده اتم

پروتون :دارای بار الكتریكی مثبت است و داخل هسته اتم قرار دارد.
نوترون :بار الكتریكی ندارد و خنثی است و داخل هسته اتم قرار دارد.

پیوند کوواالنسی :نوعی پيوند شيميایی است كه اتم ها را به یک دیگر متصل می كند و مولكول ها را به وجود می آورد .پيوندد كوواالنسدی را بده
صورت یک خط كوتاه ميان نمادهای شيميایی دو اتم درگير در پيوند نشان می دهند .مانند
هر اتم می تواند تعداد محدودی پيوند كوواالنسی با اتم های دیگر تشكيل دهد به عنوان مثال هيدروژن تنها می تواند یک پيوند كوواالنسی تشكيل
دهد .اما اكسيژن دو پيوند كوواالنسی می تواند تشكيل دهد.
ظرفیت (واالنس) :به تعداد پيوندهایی كه یک اتم می تواند با اتم های دیگر تشكيل دهد ،ظرفيت می گویند.

« ساختار خمیده مولکول آب »
چنان چه یک ميله پالستيكی (خودكار یا شانه) را به موهای خشک خود بماليم و آن را به باریكه ای از آب نزدیک كنيم مشاهده خدواهيم كدرد كده
جریان آب از راستای طبيعی خود منحرف و به ميله پالستيكی نزدیک می شود .علت این امر این است كه ميله پالسدتيكی كده در حالدت طبيعدی
خنثی است ،بر اثر مالش مقداری بار الكتریكی منفی به دست می آورد .اگر این ميله پالستيكی باردار به باریكده آب نزدیدک شدود ،آن را بده سدوی
خود جذب و از مسير اوليه منحرف می كند.
حال اگر یک ميله شيشه ای را به موهای خشک خود بماليم ميله دارای بار مثبت می شود و اگر به باریكه آب نزدیک كنيم باز مشاهده مدی كنديم
كه آب به سمت ميله منحرف می شود .اگرچه در حالت عادی خنثی است اما در توجيه این پدیده جالب ،می توان چنين فرض كرد كه آب مولكول
هایی دارد كه در واقع دو سر مثبت و منفی دارند و به هنگا نزدیک شدن ميله پالستيكی باردار به باریكه آب ،هر مولكدول آب از سدر مثبدت خدود
جذب ميله پالسنيكی با بار الكتریكی منفی می شود و به هنگا نزدیک شدن ميله شيشه ای باردار هر مولكول آب از سر منفدی خدود جدذب ميلده
شيشه ای با بار الكتریكی مثبت می شود.
مولکول قطبی :هر مولكولی كه دارای یک قطب مثبت و یک قطب منفی است مولكول قطبی ناميده می شود.
در مولكول آب ،اتم اكسيژن قطب منفی و اتم های هيدروژن قطب مثبت مولكول آب را تشكيل می دهند.
مولكول های قطبی از نظر بار الكتریكی خنثی هستند زیرا تعداد الكترون ها و پروتون های آن ها برابر است.
با توجه به اینكه مولكول آب قطبی است ،ساختار صحيح مولكول آب خميده (یا  Vشكل) است.
می شد.
اگر آب غيرقطبی بود ساختار آن به صورت خطی

« توجیه برخی ویژگی های غیرعادی آب »
نیروهای جاذبه بین مولکولی :به نيروهای جاذبه ای كه بين مولكول ها برقرار می شود ،نيروهای جاذبه بين مولكولی گفته می شود.
هرچه نيروهای جاذبه بين مولكولی در یک ماده قوی تر باشد ،مولكول ها یكدیگر را محكم تر نگاه می دارند .در نتيجه جدا كردن مولكول هدای آن
از یک دیگر ،دشوارتر خواهد بود.
هنگامی كه مولكول های آب كنار هم قرار می گيرند قطب مثبت یک مولكول آب ،قطب منفی مولكول همسایه را جذب می كندد و نيدروی جاذبده
قوی ای بين آن ها به وجود می آید كه به آن پيوند هيدروژنی گفته می شود .زیرا چنين به نظر می رسد كه اتم هيدروژن مولكدول هدای آب را در
كنار یک دیگر نگاه داشته است.
ظرفیت گرمایی باالی آب :هرچه نيروهای جاذبه بين مولكول های یک مایع كم تر باشد آن ماده ظرفيت گرمایی كم تری دارد زیرا با گرمای كدم
تری جنب و جوش مولكول های ماده بيش تر شده ،دمای ماده باالتر می رود اما جنب و جو ش مولكدول هدای آب بده دليدل نيروهدای جاذبده بدين
مولكولی زیاد آن (ناشی از پيوندهای هيدروژنی) كم تر است و گرمای زیادی الز دارد تا دمای آن باال برود.
گرمای تبخیر باالی آب :گرمای تبخير آب زیاد است یعنی گرمای فراوانی الز است تا آب از حالت مایع به حالت گازی تبدیل شود زیدرا بخشدی
از انرژی الز برای تبخير ،صرف غلبه بر نيروهای قوی موجود ميان مولكول های آب می شود تا آن ها را از یک دیگر جدا كندد بخشدی هدم بدرای
افزایش انرژی جنبشی مولكول ها به مصرف می رسد.
کشش سطحی باالی آب :هرچه نيروهای جاذبه بين مولكولی یک مایع بيش تر باشد ميزان پيوستگی مولكول های مایع افزایش می یابدد .یعندی
مولكول های مایع با انرژی بيش تری یک دیگر را جذب می كنند (به زبان ساده تر چسبندگی مولكول ها به هم بيش تر است) .لذا انرژی بيشدتری
الز است تا بتوان مولكول ها را از هم جدا كرد .در سطح آب هنگامی كه یک ماده می خواهد در آن نفوذ كند بایستی پيوسدتگی مولكدول هدا را از
بين ببرد .اما به دليل نيروهای جاذبه بين مولكولی قوی آب كشش سطحی آب زیاد بوده و می تواند اجسا سبک را روی سطح خود نگه دارد.
انبساط آب هنگام یخ زدن :هنگامی كه آب یخ می زند ،حجم آن افزایش می یابد .زیرا هنگامی كه آب مدایع اسدت پيونددهای هيددروژنی نظدم
مشخصی ندارند اما هنگامی كه آب یخ می زند مولكول های آب به خاطر ایجاد آرایش ناشی از پيوندهای هيدروژنی بده صدورت چندد یدلعی هدای
منظمی كه داخل آن ها فضاهای خالی وجود دارد در می آیند كه این امر باعث افزایش حجم یخ و كاهش چگالی یخ نسبت به آن می شود.

