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فصل 3

اتم ها ،الفبای مواد

ﮐدام ﻣﺎده اﺳت ﮐﮫ در طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺳﮫ ﺣﺎﻟت ﺟﺎﻣد  ،ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز وﺟود دارد؟

آب در طبیعت به سه حالت جامد ،مایع و بخار یافت
می شود .این سه حالت ویژگی های مختلفی دارند.
درحالی که آب ،یخ و بخار آب ،یک نوع ماده اند ،چرا
رفتار یخ با آب و بخار آب تفاوت دارد؟
هزاران سال معلوم نبود که مواد از چه ساخته
شدهاند .برای همین چگونگی تبدیل یخ به آب و برعکس
یک معما بود؛ اما شناختن اتم ها این معما را حل کرد.
در این فصل شما ویژگی اتمها و نقش آنها را در تغییر
مواد و زندگی کشف خواهید کرد.

ﺑﺧﺎر

ﻣﺎﯾﻊ

ﯾﺦ

ﭼون در ﺣﺎﻟت ﺟﺎﻣد رﺑﺎﯾش ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی آب ﺑﯾﺷﺗر اﺳت و ﺟﻧﺑش ﮐم ﺗری دارﻧد

مواد در تمام بخش های زندگی ما وجود دارند.

ﻣواد در طﺑﯾﻌت دو دﺳﺗﮫ اﻧد؟  1ﺧﺎﻟص  -2ﻣﺧﻠوط

اگر با دقت به اطراف خود بنگرید ،مواد بسیار زیادی مانند چوب ،فلز،گچ ،شیشه ،چرم ،انواع خوراکی ،لباس ،دارو و …
ﻣﺧﻠوط
ﻣﺧـــــــــــــــــــــــﻠوط
رامشاهده می کنید .شکل  ١برخی از این مواد را نشان می دهد.
ﺧﺎﻟص ﻣﺧﻠوط ﻣﺧﻠوط
ﺧﺎﻟص

شکل  1ــ برخی از این مواد مانند کیک میوهای ترکیبی از مواد مختلفی چون تخم مرغ ،شکر ،آرد و میوه هستند.
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ف ّعالیت

ﻧﻣﮏ = ﺧﺎﻟص

ﻧﻔت ﺧﺎم = ﻣﺧﻠوط

ﻣﺎﺳﮫ ﺳﻧﮓ = ﻣﺧﻠوط آھن ﻓﻠز و ﺧﺎﻟص

تهیه ،و
کنید.ﮏ ﺧوراﮐﯽ = ﺗرﮐﯾب و ﺧﺎﻟص
درباره آن در کالس گفت وگو ﻧﻣ
فهرستی از موادی را که می  شناسیدّ ،
ٔ

ماده دیگر می  شود به فهرست شما اضافه کرد؟
1ــ چه تعداد ٔ
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد
2ــ تصور کنید که هیچ یک از این مواد را در اختیار نداشته باشید؛ در این صورت زندگی چگونه خواهد بود؟

زﻧدﮔﯽ ﺑدون ﻣواد ﻣﺧﺗﻠف اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑود

هر روز با مواد گوناگونی سروکار داریم که کاربردهای مختلفی در زندگی روزانه ،کشاورزی،
داروسازی و صنایع دیگر دارند .در شکل  2کاربردهایی از سنگ مرمر ،نفت خام و نمک
درباره کاربرد این مواد گفت و گو ،و جاهای
خوراکی را مشاهده می  کنید.شما نیز در کالس
ٔ
خالی را پرکنید.
ﮐف ﻣﺣوطﮫ ی اﻣﺎﮐن زﯾﺎرﺗﯽ

ﺳﻧﮓ ﻣرﻣر

اھﻣﯾت ﻣرﻣر در ﭼﯾﺳت؟

الف) مرمر ،سنگی قیمتی و زیباست و مدت های طوالنی بدون تغییر باقی می  ماند.

ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ

........................
ﺣﺷره ﮐﺷﮭﺎ

دارو ﺳﺎزی)ﺑدﻧﮫ ی ﮐﭘﺳول

ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﺎزی
ﮐﺎرﺑرد ھﺎی ﻧﻔت ﺧﺎم

........................

ب) از نفت خام می  توان مواد گوناگونی به دست آورد.
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راه داری
ﺟﻠوﮔﯾری از ﯾﺦ ﺑﺳﺗن ﺟﺎده

ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎده ی ﻧﮕﮭدارﻧد

........................

........................
ﺗوﻟﯾد ﻓﻠز ﺳدﯾم
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) ﺳرم ﻓﯾزﯾوﻟوژی

پ) نمک خوراکی کاربردهای گوناگونی دارد.
شکل 2

اطالعات جمع آوری کنید

آب -ﮔﺎز ﺷﮭری  -ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ  -آھن  -آﻟوﻣﯾﻧﯾم  -ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ و ...ﻣواد ﭘرﮐﺎرﺑرد زﻧدﮔﯽ اﻧد

ماده پرمصرف در زندگی روزانه تحقیق ،و
در یک ّفعالیت گروهی
درباره کاربردهای چند ٔ
ٔ
روزنامه دیواری به کالس ارائه کنید.
نتیجه را به صورت یک
ٔ

ﻣواد ﺳﺎﺧﺗﺎر ذره ای دارﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻣﺎده از ذرات ﺑﺳﯾﺎر

مواد از چه چیزی ساخته شدهاند؟
موادی را که در فهرست نوشته اید و مواد دیگری را که می شناسید ،همگی از ذرههای
ریزتری ساخته شدهاند .این ذرههای ریز ،خواص مواد را تعیین می کنند.

ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺗم ﯾﺎ ﻣوﻟﮑول ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده

ف ّعالیت

ھر ھر ﻣﺎده ای را اﮔر رﯾز ﮐﻧﯾم ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ رﯾز ﺗرﯾن ﺑﺧش آن ﻣﺎده ﺧواھﯾم رﺳﯾد

درباره برداشت خود از این شکل در کالس گفت  و  گو کنید.
الف) با دقت به شکل زیر نگاه کنید و
ٔ

درباره ماده و ذرههای ریزتر تشکیل
ب) هر یک از این دو نفر
تصوراتی دارند .شما چه فکر می کنید؟
دهنده آن ّ
ٔ
ٔ
ﻣﺎده از ﮐﻧﺎر ھم ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺗﮑﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد و
ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﻧد

ﻣﺎده از ذرات ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺷم دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
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ف ّعالیت

1ــ چند حبه قند بردارید و روی یک پارچه قرار دهید .آنها
تکه ریز تبدیل کنید .ضربه زدن را آن قدر
را با ضربه زدن به چند ٔ
ادامه دهید تا پودر قند به دست آید.
همه پودر قند را بردارید و داخل یک لیوان آب بریزید و
2ــ ٔ
آن را هم بزنید تا حل شود.
3ــ آیا مطمئنید که تمام ذرههای قند را برداشتهاید؟ (درستی
پاسخ خود را به کمک یک ذره بین بررسی کنید)
ﺧﯾر ھﻣﯾﺷﮫ ذرات رﯾزی از ﻗﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد

4ــ آیا ذرههای قند در آب قابل دیدن اند؟ آیا آنها داخل لیوان
وجود دارند یا از بین رفتهاند؟ (آزمایشی برای بررسی ادعای
خود پیشنهاد کنید) وﺟود دارﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻧﯾﺳﺗﻧد

ﺧﻼﺻﮫ ﻧظرﯾﮫ ی ﻣوﻟﮑوﻟﯽ  ،اﺗﻣﯽ
ھﻣﮫ ی ﻣواد از ذرات رﯾزی ﺑﮫ ﻧﺎم اﺗم ﯾﺎ
ﻣوﻟﮑول ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد
ﺑﯾن ذرات ﻣﺎده ﻓﺿﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﺟود دارد -
ذرات ﻣﺎده داﺋﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣرﮐﺗﻧد
ﺑﯾن ذرات ﻣﺎده ﻧﯾروی رﺑﺎﯾش وﺟود دارد
ﮔرﻣﺎ ﺟﻧﺑش ذرات ﻣﺎده را زﯾﺎد و ﺳرﻣﺎ
ﺟﻧﺑش ذرات ﻣﺎده را ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺧﯾر

اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ذرات ﺳﺎزﻧده ی ﺟﮭﺎن ﭼﯾﺳت؟

اﺗم ﭼﯾﺳت؟

ذرههای
ٔ
همه موادی که می پوشید ،می خورید ،می سوزانید و از آنها استفاده می کنید از ّ
ریزتری ساخته شده اند .این ذره های ریز را نمی  توان با چشم مشاهده کرد؛ اما آنها وجود
سازنده
سازنده مواد ،اتم می گویند .در واقع اتمها اصلیترین ذرههای
دارند .به ذره های ریز
ٔ
ٔ
جهان اند؛ اما پرسش اصلی این است که اتم ها چه ساختاری دارند؟ خواص آنها چیست؟
چگونه می  توان آنها را مطالعه کرد؟ تمام این پرسشها و پرسشهای دیگری که به ذهن شما
می رسد ،ذهن دانشمندان را سال های زیادی به خود مشغول کرده بود .آنها برای یافتن پاسخ
پرسشهای خود آزمایشهای زیادی را انجام دادند اما چگونه ذرههای غیرقابل مشاهده را
مطالعه می کنیم؟
فكر كنید

همان طور که می دانید ،بخار آب موجود در هوای اتاق را نمی  بینیم؛ اما ،می  دانیم که
بخار آب در هوای اتاق وجود دارد .آزمایشی پیشنهاد کنید که وجود آن را نشان دهد.
در ﯾﮏ ﻟﯾوان ﻓﻠزی ﻣﻘداری ﯾﺦ ﻣﯽ اﻧدازﯾم  .ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم روی ﺟداره ی ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﯾوان ﻗطرات آب ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود
.و ھﻣﺎن ﺑﺧﺎر ﻣوﺟود در ھوا اﺳت
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ھﺋف از اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎده ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از روی رﻓﺗﺎر ھﺎی
ﻣﺎده ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎده ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم

ف ّعالیت

مسابقه زیر را انجام دهید.
1ــ برای این ّفعالیت،
ٔ
گلوله
الف) ابتدا به گروه های مختلف تقسیم شوید .هرگروه با ابزارداده شده ،پنج ٔ
خمیری طوری درست کند که یکی از گلولهها بدون هسته و چهار تای دیگر دارای هسته
باشند .دقت کنید که جنس هسته ها متفاوت باشند.

ب) گلوله ها را شماره گذاری ،و مشخصات هر یک را برای خود یادداشت کنید.
پ) هرگروه ،گلولههای خود را با گروه دیگر مبادله کند و از آن گروه بخواهد که به
کمک ابزار موجود و با چند آزمایش ،ساختار و درون گلولهها را پیش بینی کند.
ت) در پایان از گروه همکار خود بخواهید میزان درستی پاسخ های شما را مشخص
کند.
2ــ گلولهها را مانند شکل با یک چاقو دوقسمت کنید و ساختار آنها و جنس هسته ها
مشاهده مستقیم ،مشخص و یادداشت کنید.
را با
ٔ

ــ پاسخهای قبلی خود را که از راه
مشاهده غیر مستقیم به دست آورده بودید با این
ٔ
مشاهدات مقایسه کنید.

ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد  :ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
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اھداف ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺻﻔﺣﮫ ی ﻗﺑل

آیا می دانید
همه کلمه های کتاب علوم و سایر
ٔ
کتاب های درسی شما فقط از ترکیب
 ٣٢حرف به دست آمده است.
ا،ب ،پ ،ت ،ث،ج ،چ ،ح ،خ ،د،
ذ ،ر ،ز،ژ ،س ،ش ،ص ،ض ،ط،
ظ،ع،غ ،ف ،ق،ک،گ ،ل ،م ،ن،
و ،ه ،ی
علومتجربی=
علوم تجربی
به همین صورت ،تمام ترکیب های
جهان نیز از ترکیب  ٩٠نوع اتم
(عنصر) ساخته شده اند.

مشاهده غیر مستقیم و با استفاده از حواس پنجگانه و آزمایش های
در ّفعالیت  ،١شما با
ٔ
تجربی به بررسی ساختار گلوله ها پرداختید .در واقع شما بدون مشاهده کردن درون گلوله ها،
درباره ساختار آنها به دست آورید .در حالی که در ّفعالیت  2شما
تالش کردید اطالعاتی
ٔ
مشاهده
مشاهده مستقیم ،درون گلوله ها را بررسی کردید .آیا همواره می  توان مواد را با
با
ٔ
ٔ
مستقیم مطالعه کرد؟ ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ی ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺗم ھﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرد
اتم ها آن قدر ریزند که حتی با میکروسکوپ های قوی نیز دیده نمی  شوند؛ بنابراین تنها با
مشاهده غیر مستقیم می  توان اتم ها را بررسی و خواص آنها را کشف کرد .دانشمندان نیز با
ٔ
این روش به وجود اتم ها و برخی از خواص آنها پی برده اند .ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ از ﭼﻧد ﻧوع اﺗم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت
اتم ها کنار هم قرار می  گیرند و مواد را می  سازند .هر ماده از یک یا چند نوع اتم تشکیل
همه مواد در جهان هستی تقریباً از  90نوع اتم؛ یعنی  90عنصر ساخته
شده است.درواقع ٔ
ﻋﻧﺻر ﭼﯾﺳت؟
عنصر شکل خالصی از ماده است که یک نوع اتم دارد؛ برای نمونه عنصر آهن از
شدهاند.
اتمهای آهن و عنصر کربن از اتمهای کربن به وجود آمده است.
حال به نظر شما آیا رنگ ،اندازه ،جرم ،میزان رسانایی الکتریکی ،میزان رسانایی گرمایی و
ﺧﯾر ھﻣﯾن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﻧوع ﻣواد در طﺑﯾﻌت
چگالی عنصرها با یکدیگر برابر است؟

ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

بیشتر بدانید

آزمایش کنید

ﺑﺮﻳﻠﻴﻢ

ﻫﻠﻴﻢ

ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ

ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ

ﻛﺮﺑﻦ

ﺑﻮﺭ

ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ

ﻧﺌﻮﻥ

ﻓﻠﻮﺋﻮﺭ

ﮔﻮﮔﺮﺩ

ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ

ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ  -ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ  -ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ= ﺁﺏ

ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻣوﻟﮑول آب از اﺗﺻﺎل دو اﺗم

1ــ مقداری کربن (زغال) ،گوگرد ،یک تکه سیم مسی و یک میخ آهنی بردارید.
ویژگی ظاهری این عنصرها را یادداشت کنید؛ سپس با یک چکش روی آنها ضربه بزنید.
ﮐرﺑن ﺳﯾﺎه و ﮔوﮔرد زرد و ھردو ﺷﮑﻧﻧده اﻧد  ،ﻣس ﻗرﻣز و آھن ﺧﺎﮐﺳﺗری
مشاهدات خود را بنویسید.
اﺳت و ھر دو ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺧم ﺷدن دارﻧد و ﻧﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد

2ــ یک مدار الکتریکی مطابق شکل زیر درست کنید و با استفاده از آن ،رسانایی الکتریکی
میخ آهنی ،پوشبرگ (فویل )1آلومینیمی ،گوگرد و زغال را بررسی کنید .مشاهدات خود را
بنویسید.
رﺳﺎﻧﺎ
ﻣﯾﺦ آھﻧﯽ

ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ
ﮔوﮔرد

ﻓوﯾل آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ

زﻏﺎل

ھﯾدروژن و ﯾﮏ اﺗم اﮐﺳﯾژن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
 Foilـ1
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ھوا ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎﺳت

فكر كنید

دانش آموزی با استفاده از نتایج آزمایشهای باال ،برخی از ویژگیهای مواد را در دو
گروه جداگانه در جدول زیر نوشته است .با بررسی آن به پرسش ها پاسخ دهید.
گروه ()١

گروه ()٢

ﻓﻠز

سطح ّبراق دارند.

بیشتر بدانید
عنصرهای گازی شکل
اکسیژن و نیتروژن که در هوا یافت
می شوند ،رسانای جریان برق
نیستند.

ﻧﺎﻓﻠز

سطح ّبراق ندارند.

اغلب روی آب شناور می مانند.

ﻏﯾر از ﺳدﯾم  ،ﻟﯾﺗﯾم و ﭘﺗﺎﺳﯾم اغلب در آب فرو می روند.

ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ھﺳﺗﻧد
………………………

رﺳﺎﻧﺎ ھﺳﺗﻧد
………………………
ﭼﮑش ﺧوارﻧد
………………………

ﺷﮑﻧﻧده اﻧد
………………………

الف) جدول را کامل کنید.
ب) برای هر یک از گروهها یک عنوان انتخاب کنید.
پ) اگر بخواهید عنوان فلز و نافلز را به گروههای باال نسبت دهید ،کدام واژه را به
گروه ( )1و کدام را به گروه ( )2نسبت می دهید.
ف= ﻓﻠز
ت) عنصرهای زیر را در دو گروه فلز و نافلز طبقهبندی کنید .راھﻧﻣﺎ
«نقره ،آلومینیم ،طال ،کربن ،گاز نیتروژن ،گاز اکسیژن ،مس ،آهن ،گوگرد»
ﻧﺎ= ﻧﺎﻓﻠز
ف

ف

ف

ﻧﺎ

ﻧﺎ

ﻧﺎ

ف

ف

ﻧﺎ

گلولههای کروی ،مدلی برای نمایش ترکیب ها ،عنصرها و اتمها

ﭼﻧد ﻣﺎده ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﯾﮏ ﻧوع اﺗم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

برخی از موادی که در زندگی روزانه از آنها استفاده می کنیم ،فقط از یک نوع اتم ساخته
شده اند؛ برای نمونه :سیم های مسی ،ظروف آلومینیمی  و نقره ای به ترتیب از اتم های مس ،ﭼﻧد ﻣﺎده ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد ﮐﮫ از ﺗﻌداد زﯾﺎدی اﺗم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد
آلومینیم و نقره تشکیل شده اند در حالی که اغلب مواد طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در
زندگی ما مانند پوشاک ،خوراک ،نوشت افزار ،دارو ،چوب و کاغذ از چند نوع اتم تشکیل
ﭼﻧد ﻣﺎده ی ﻣرﮐب ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد و در ھر ﮐدام
شدهاند؛ برای نمونه ،آب از  2نوع اتم (اکسیژن ،هیدروژن) ،گاز متان از دو نوع اتم (کربن و
ﻧوع و ﺗﻌداد اﺗم را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد
هیدروژن) و گازکربن دی اکسید از دو نوع اتم (کربن و اکسیژن) تشکیل شده است .در این
مواد واحد سازنده ،مولکول نام دارد .مولکول ها از پیوند دو یا چند اتم به وجود می  آیند.
آیا می دانید
ذره های سازنده عنصر های نافلز مانند کلر ،اکسیژن و گوگرد نیز مولکول است .ﭼﻧد ﻋﻧﺻر ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد
ٔ
تعداد اندکی از عنصرها مانند طال،
ﻣوﻟﮑول ﭼﮕوﻧﮫ
تا اینجا آموختید که اتم ها ذره های ریزی هستند که دیده نمی  شوند .از این رو دانشمندان
اکسیژن ،نیتروژن ،کربن و گوگرد
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود؟
در طبیعت یافت می شوند؛ اما بیشتر
برای درک رفتار مواد و بررسی آنها ،مدلی برای نمایش مواد ارائه کرده اند .در این مدل ،اتم ها
آنها در طبیعت به صورت آزاد یافت
را به صورت گلوله های کروی نشان می  دهند .درشکل  ٣ساختار آب و چند عنصر نافلز با
نمی شوند.
استفاده از این مدل نشان داده شده است.
در ﭼﮫ ﻣواﻗﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ از ﻣدل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟ ﭼﯾز ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر رﯾز ﻣﺎﻧﻧد اﺗم
ﭼﯾز ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺎرات
ﭼﯾزھﺎی دور از دﺳﺗرس ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﻧدام ھﺎی درون ﺑدن
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واﺣد ﺳﺎزﻧد ه اﯾن ﻣواد
دو اﺗم ﮐﻠر

دو اﺗم ھﯾدروژن و ﯾﮏ اﺗم اﮐﺳﯾژن

ھﺷت اﺗم ﮔوﮔرد

آیا می دانید
اتم آنقدر کوچک است که در برش
ورقه نازک آلومینیمی
عرضی یک ٔ
به قطر تار مو تقریباً  ٢٠٠٠٠٠اتم
جای می گیرد.
 ٢٠٠٠٠٠اتم
پ) گوگرد نافلز جامد و زرد رنگ است.
ب) گازکلر یک نافلز سمی است.
الف) آب یک مولکول  3اتمی است.
شکل  3ــ نمایش مولکول های آب ،کلر و گوگرد

سازنده عنصرهای فلز فقط اتم است؛ برای نمونه هرگاه
ذره
ٔ
البته باید توجه کنید که ٔ
مجموعه ای از اتمهای مس در کنار هم قرار گیرند ،عنصر مس به وجود می آید؛ به همین ترتیب،
عنصر طال نیز شامل تعداد بسیار زیادی از اتمهای طالست که در کنار هم قرار گرفتهاند.
ﻧﮑﺗﮫ  :ذرات ﺳﺎزﻧده ی ﻓﻠزات اﺗم ھﺳﺗﻧد

.ﭼﻧد ﻓﻠز ﺳﻣﯽ ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد
ﺟﯾوه ﺳرب اوراﻧﯾوم ﭘﻠوﺗوﻧﯾم

ف ّعالیت

ب) مس در ساخت لوازم مختلف به کار می رود.

الف) جیوه فلزی مایع و سمی است.

شکل  4ــ ساختار اتمی  چند عنصر فلز

1ــ باتوجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده ،پاسخ دهید:

ﺗرﮐﯾب

پ) طال فلزی ارزشمند است.

اﯾن ﻓﻠزات ھﻣﮕﯽ ﺗﮏ اﺗﻣﯽ ھﺳﺗﻧد

ﻋﻧﺻر ﻓﻠز

ﻋﻧﺻر ﻧﺎﻓﻠز
ﯾﺎ ﻋﻧﺻر ﻣوﻟﮑوﻟﯽ

()1

()2

()3

دهنده ساختار اتمی  کدام یک از مواد زیر است:
الف) مشخص کنید که هر یک از شکل ها نشان
ٔ
«عنصر فلز،عنصر نافلز و ترکیب».
ﻣوادی ﮐﮫ ذرات ﺳﺎزﻧد ه آن از اﺗم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت
ب) یک تعریف مناسب برای ترکیب ارائه کنید.
2ــ پیش بینی کنید موادی که مصرف می  کنیم یا با آنها سروکار داریم ،عنصر ند یا ترکیب .برای پیش بینی خود دلیل بیاورید.
ھر دو ﭼون در اطراف ﻣﺎ ﻣواد زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﮔروھﯽ
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ﻋﻧﺻر و ﮔروھﯽ ﺗرﮐﯾب اﻧد

آیا اتمها از ذرههای ریزتری ساخته شدهاند؟

ﺑﻠﮫ

ذرات ﺳﺎزﻧده ی اﺗم ھﺎ ﮐدام اﻧد؟

آموختید که هر ماده از تعداد معینی اتم تشکیل شده است .اتم ها نیز از ذره های متفاوت و
کوچکتری به نام الکترون ،پروتون و نوترون ساخته شده اند .تعداد الکترون ها ،پروتون ها    و
نوترون ها در اتم های مختلف یکسان نیست؛ برای نمونه در نمودار 1ارتباط بین مولکول
کربن دی  اکسید ،اتم های سازنده و تعداد الکترون ها ،پروتون ها و نوترون ها نشان  داده شده است.
ماده

نوع ذره سازنده

آﯾﺎ ﺗﻌداد ذرات اﺗم در اﺗم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮑﺳﺎن اﺳت؟

تعداد و نوع اتم های سازنده

هر اتم اكسیژن دارای
ذره ریز است
تعدادی ٔ

 2اتم اكسیژن
و  1اتم كربن دارد

مولكول
كربن دی اكسید

هر اتم کربن
ذره ریز
دارای تعدادی ٔ
است
نمودار 1ــ ذره های سازندۀ کربن دی اکسید( الکترون ،پروتون و نوترون را به ترتیب با نماد های  p ، eو nنشان می دهند).

فكر كنید

{
{

تعداد الکترون ،پروتون و نوترون ها

 8الكترون ()8e
 8پروتون ()8p
 8نوترون ()8n

 6الكترون ()6e
 6پروتون ()6p
 6نوترون ()6n

در ﻣوﻟﮑول ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد ﺑﮫ ﺳواﻻت زﯾر ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد
ﺗﻌداد اﺗﻣﮭﺎ =3

شکل های زیر ساختار اتمی   3عنصر را نشان می  دهند .با توجه به آنها ،چند ویژگی کلی
برای عنصر ها و اتم ها بنویسید.
)(7p , 8n

7e

حجم کمتر یا بیشتر؟

)(14p , 14n

)(22p , 26n

14e

ﺗﻌداد اﻟﮑﺗرون ھﺎ =22
ﺗﻌداد ﭘروﺗون ھﺎ
اﻧواع اﺗم ھﺎ

22
2

22e

ﺳﮫ ﺣﺎﻟت ﻣﺎده را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

دوره ابتدایی به یاد دارید که مواد به سه حالت جامد ،مایع و گاز یافت می  شوند .حال
از ٔ
فرض کنید پنج گرم شکر ،هوا و آب را در سه ظرف جداگانه در اختیار دارید .پیش بینی می کنید
کدام یک جای بیشتری می  گیرد؟
ھوا
ﻣﻧظور از ﺣﺟم ﯾﮏ ﻣﺎده ﭼﯾﺳت؟ﻣﻘدار ﻓﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر ﻣﺎده اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﺟم آن ﻣﺎده ﻧﺎم دارد
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ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟرم ﻣﻘداری ھوا را اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﻧﯾد؟ اﺑﺗدا ﺟرم ﺗوپ ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗرازو اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ،ﺳﭘس
آﻧرا ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﺗﻠﻣﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺳﭘس ﺟرم آﻧرا ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺟرم ﺗوپ ﺧﺎﻟﯽ را از ﺗوپ ﭘر از ﺑﺎد ﮐم ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﺟرم ھوا ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد

آزمایش کنید

مشاهده حجم این سه ماده،
 5گرم شکر ،آب و هوا را با استفاده از ترازو بردارید .با
ٔ
درستی پاسخ های خود را بررسی کنید (برای وزن کردن هوا از توپ والیبال ،فوتبال یا
بسکتبال خالی استفاده کنید).
ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم :ﺟﺎﻣد ﺷﮑل و ﺣﺟم ﻣﻌﯾن دارد ,ﮔﺎز ﺷﮑل و ﺣﺟم ﻣﻌﯾن ﻧدارد ,ﻣﺎﯾﻊ ﺷﮑل ﻣﻌﯾن دارد وﻟﯽ ﺣﺟم ﻣﻌﯾن ﻧدارد

می  دانید که جامد ،شکل مشخص و حجم معینی دارد .مایع به شکل ظرف درمی  آید و
حجم معینی دارد در حالی که گاز به شکل ظرف درمی  آید و حجم معینی ندارد .حال اگر در
ماده جامد ،مایع و گاز وارد کنیم ،خواهیم دید که مواد جامد   و
سه ظرف به مقدار مساوی از سه ٔ
همه حجم
ماده گازی شکل در سراسر ظرف پخش می  شود و ٔ
مایع در ته ظرف باقی می  مانند ،ولی ٔ
فاصله بین ذره ها در کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟
ظرف را اشغال میکند .به نظر شما
ٔ

ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺑﯾن ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ﮔﺎز از ﻣﺎﯾﻊ و ﺟﺎﻣد ﺑﯾﺷﺗر اﺳت زﯾرا رﺑﺎﯾش ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎ ﮐم اﺳت

آزمایش کنید

وسایل و مواد :سرنگ ،چوب پنبه (پالستیک) ،وزنه ،گیره ،پایه ،آب و شن
روش آزمایش
1ــ ٣
__ حجم یکی از سرنگ ها را از آب و دیگری را از شن پر کنید.
٤
2ــ با کشیدن پیستون ،داخل سرنگ سوم به همان مقدار هوا وارد کنید.

ھدف از اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی ﺗراﮐم ﭘذﯾری ﺟﺎﻣد ,ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز اﺳت

3ــ نوک سرنگ ها را با درپوش آن محکم ببندید (یا در یک چوب پنبه با پالستیک فرو
برید و با خمیر بازی دور آن را محکم ببندید تا تمام درز ها گرفته شود).
4ــ سرنگ ها را با استفاده از گیره محکم ببندید و روی هر کدام ،یک وزنه با جرم یکسان
قرار دهید( یا با کف دست سرنگ را به سمت پایین فشار دهید).
  5ــ مشاهدات خود را بنویسید .از این مشاهدات چه نتیجه ای می گیرید؟
ﺗراﮐم ﭘذﯾری ﮔﺎز < ﻣﺎﯾﻊ <ﺟﺎﻣد
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ﭼرا ﮔﺎز ھﺎ ﺗراﮐم ﭘذﯾرﻧد؟

فاصله بین ذرهها بیشتر از مواد جامد و مای ع است به طوری که
در مواد گازی شکل،
ٔ
اگر یک نمونه گاز را وارد ظرف کوچک تری کنیم ،اتم ها یا مولکول ها به یکدیگر نزدیک
فاصله بین آنها کاهش می یابد .به همین دلیل می توان یک گاز را به راحتی متراکم
می شوند و
ٔ
کرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد؛ اما نمی توان یک مایع یا جامد را به آسانی و به
مقدار زیاد متراک م کرد.

گفت و گو کنید

نمودار 2میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده را در اثر گرم کردن به مقدار
درباره داده های این نمودار در کالس گفت وگو کنید.
یکسان نشان می  دهد.
ٔ
نیتروژن

ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه ﮔرم ﮐﻧﯾم ﻣﻧﺑﺳط ﻣﯽ ﺷوﻧد وﻟﯽ

اکسیژن

اﯾن ﻧﻣودار ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺣﺟم ﺑراﺑر از ﻣواد

آﯾﺎ اﻧﺑﺳﺎط ﮔﺎزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮑﺳﺎن اﺳت؟ ﺑﻠﮫ

ﻣﯾزان اﻧﺑﺳﺎط آن ھﺎ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت

آﯾﺎ اﻧﺑﺳﺎط آب و اﻟﮑل ﯾﮑﺳﺎن اﺳت؟ ﺧﯾر اﻧﺑﺳﺎط اﻟﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت
الکل

میزان افزایش حجم

آﯾﺎ اﻧﺑﺳﺎط ﻓﻠزات ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ﺧﯾر
آﻟوﻣﯾﻧﯾوم < ﻣس >آھن

آب
آلومینیم

کائوچو

شیشه

آهن

پالستیک

مس

جامد(نافلز)

>

جامد(فلز)

نوع ماده

>

مایع

>

گاز

نمودار ٢ــ مقایسۀ میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده در اثر گرم کردن

آزمایش کنید

یک بطری شیشه ای بردارید و یک بادکنک را محکم به ِدر آن ببندید .حال یک پارچ پالستیکی را تا نیمه از آب سرد پر کنید و
بطری را درون آن قرار دهید؛ سپس پارچ پالستیکی را تا نیمه از آب داغ پر کنید و دوباره بطری را درون آن قرار دهید .مشاهدات
خود را یادداشت کنید.
هشدار :هنگام استفاده از آب داغ نکات ایمنی را رعایت کنید.
ﺑﺎدﮐﻧﮏ ﺑزرگ ﺗر ﻣﯽ ﺷود زﯾرا در اﺛر ﺣرارت ﺟﻧﺑش ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎ زﯾﺎد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ی آﻧﮭﺎ زﯾﺎد و ﮔﺎز ﻣﻧﺑﺳط ﺷده و ﺟﺎی
ﺑﯾﺷﺗری اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود

23

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧظزﯾﮫ ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﯾﺎ اﺗﻣﯽ ﻋﻠت ذوب را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.در اﺛر ﮔرﻣﺎ ﺟﻧﺑش ذرات
زﯾﺎد  ,ﻓﺎﺻﻠﮫ ھم زﯾﺎد و رﺑﺎﯾش ﮐم ﻣﯽ ﺷود و ﺟﺎﻣد ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود

فكر كنید

شکل الف ،وضعیت ذره های هوای درون بطری را هنگامی  که در آب سرد قرار دارد،
نشان می  دهد .با توجه به آنچه آموختید ،وضعیت ذره های هوای درون بطری را ،هنگامی  که
در آب داغ قرار دارد (شکل ب) رسم کنید .پاسخ خود را توضیح دهید.
ﺟﻧﺑش ذرات در آب داغ ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﻧﺑش ذرات
در آب ﺳرد اﺳت

ﻋﻠت ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﻻت ﻣﺎده ﭼﯾﺳت ؟ ﻋﻠت ﺗﻐﯾﯾر

(الف)

دﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ذرات
ﻣﯽ ﺷود

گرما و تغییر حالت ماده

آب در طبیعت به سه حالت جامد (یخ) ،مایع (آب) و گاز (بخار آب) یافت می شود .وقتی به
یخ گرما می دهیم ،انرژی مولکولهای آن افزایش می یابد وجنبش آنها بیشتر می  شود .اگر این
عمل را ادامه دهیم ،یخ به آهستگی ذوب و به آب (مایع) تبدیل می  شود (شکل  .)٥حال اگر به
آب گرما بدهیم ،جنبش مولکول های آب افزایش مییابد؛ درنتیجه ،آب تغییر حالت می  دهد و به
فاصله بین مولکولهای آب خیلی بیشتر از آب است.
بخار تبدیل می  شود.در بخار آب،
ٔ

ﺗﺻﻌﯾد

ذوب

ﺗﺑﺧﯾر

ﺟﺎﻣد

ﻣﺎﯾﻊ

ﮔﺎز

(ب)

ﻣﯾﻌﺎن

اﻧﺟﻣﺎد

ﭼﮕﺎﻟش

ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم :ﺗﺑﺧﯾر  ,ذوب و ﺗﺻﻌﯾد ﮔرﻣﺎﮔﯾر
ﻣﯾﻌﺎن  ,اﻧﺟﻣﺎد و ﭼﮕﺎﻟش ﮔرﻣﺎده ھﺳﺗﻧد

شکل  ٥ــ تغییر حالت آب در اثر گرما
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