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اين بخش نبايد در ارزشيابی های پايانی مورد 
پرسش قرار گيرد.
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سمی

اكسيد كننده

منفجر شونده

خورنده

تحريك كننده

هر  شروع  ز  ا پيش 
يمنی،  ا عينك  زمايش  آ
دستكش و روپوش بپوشيد. 
ايمنی  های  نكته  رعايت 
بسيار  كار  انجام  حين  در 

ضروری است.

در آزمايشگاه شيمیدر آزمايشگاه شيمی
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لولۀ آزمايش
شيميايی،  مواد  كردن  گرم  به منظور 
بررسی واكنش های شيميايی و … به كار 

برده می شود.

جای لولۀ آزمايش
وسيله ای چوبی ، پالستيكی يا 
فلزی برای نگهداری لوله های 

آزمايش.

شيوۀ درست نگهداری و گرم 
كردن لولۀ آزمايش.

آشنايی با وسايل آزمايشگاهی

لوله  شوی برای شست و شوی جدارۀ داخلی ظرف های شيشه ای به ويژه لولۀ آزمايش به كار می رود.

شيوۀ درست و نادرست هم زدن يك مخلوط مايع درون يك لولۀ آزمايش. 

گيره

چراغ بونزن

   لولۀ آزمايش

شيوۀ درست بوييدن بخار مواد شيميايی در آزمايشگاه.

بخارهای سمی
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ِارلن    
برای  يا  مايع ها  و  محلول ها  كردن  گرم  برای   
در  همچنين  می رود  كار  به  آنها  نگهداری 

سنجش های حجمی  كار برد دارد. 

ِبِشر 
برای گرم كردن محلول ها و مايع ها 

به كار می رود.

بالون حجمی
وسيله ای است برای تهيه و نگهداری محلول ها. 
روی گردن هر بالون خط نشانه ای وجود دارد كه 
حجم محلول را معين می كند. پس از تهيۀ  محلول 
بايد َدِر بالون را بست و آن را تكان داد تا محلول 

يكنواخت شود.

شيوۀ درست خواندن حجم مايع ها از روی 
استوانۀ مدرج،پيپت مدرج يا بورت. 

استوانۀ مدرج
برای برداشتن حجم معينی از مايع ها و 
تعيين جرم و جرم  حجمی اجسام به كار 

می رود.

پيپت مدرج 
برای برداشتن يا ريختن مقدارهای دلخواه 

از مايع ها يا محلول ها به كار می رود.

پيپت حبابدار 
مقدار  ريختن  يا  برداشتن  برای 
مشخصی از مايع ها يا محلول ها 

به كار می رود.

خيلی باال

خيلی پايين

برای  مناسب  جهت 
نگاه كردن و خواندن 

حجم مايع
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برای خالی كردن پيپت از انگشت اشاره استفاده كنيد تا به كمك 
آن جريان مايع  آسان تر كنترل شود.

به هنگام تخليه  نوك پيپت را به دهانۀ ارلن تماس دهيد تا آخرين 
قطرۀ مايع نيز از پيپت خارج شود.

 پيپت را با پيپت پركن پركنيد.

خط نشانه

پيپت پركن

خط نشانه

ارلن

برای برداشتن مواد جامد ابتدا قطعه كاغذی را 
مطابق شكل تا كنيد. آن گاه مقداری از مادۀ جامد 
موردنظر را از داخل ظرف به روی كاغذ منتقل كنيد. 
مادۀ  از  دلخواه  به مقدار  كاغذ  كردن  خم  با  سپس 

جامد موردنظر برداريد.

قاشقك  
برای برداشتن مواد  شيميايی جامد به كار می رود.

قطره چكان
برای برداشتن يا ريختن مايع های سمی به كار می رود از 
نوع مدرج آن به جای پيپت مدرج برای برداشتن حجم معينی 

از مايع ها يا محلول های سمی استفاده می شود.
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واژه نامه

38  Actinides آكتينيدها 
به 14 عنصر پس از عنصر آكتينيم (Ac 89)  گفته می شود كه همگی پرتوزا هستند و بجز اورانيم بقيه در آزمايشگاه   

تهيه می شوند.

101  Alkene آلكن  
نوعی هيدروكربن سير نشده است كه ميان اتم های كربن آن يك پيوند كوواالنسی دوگانه وجود دارد.  

103  Alkyne آلكين  
نوعی هيدروكربن سير نشده است كه ميان اتم های كربن آن  يك پيوند كوواالنسی سه گانه وجود دارد.  

78  allotrope آلوتروپ يا دگرشكل 
به شكل های مختلف يك عنصر می گويند.  

49  anion آنيون  
يون های دارای بار الكتريكی منفی هستند.  

26  Aufbau principle اصل آفبا يا اصل بناگذاری 
بنابر اين اصل، در آغاز الكترون ها در پايين ترين تراز انرژی قرار می گيرند و به تدريج ترازهای انرژی باالتر را اشغال   

می كنند.

24  Pauli exclusion principle اصل طرد پائولی 
بنابر اين اصل، در يك اتم هيچ دو الكترونی را نمی توان يافت كه هر چهار عدد كوانتومی آن (n و l و m1  و ms) يكسان   

باشد.

44  electron shielding effect اثر پوششی الكترون 
گفته  بيرونی  اليه های  الكترون  بر  هسته  جاذبۀ  نيروی  كامل  تأثير  از  اتم،  درونی  اليه های  الكترون های  ممانعت  به   

می شود.

4  electrode الكترود  
ميله يا تيغه ای كه رسانای جريان برق است.  

4  electron الكترون 
      1  جرم پروتون 

ــــــــــــــــــ
1837  

يك ذرۀ بنيادی دارای بار الكتريكی منفی است كه پيرامون هسته می چرخد. جرم الكترون   
است.

27  valance electrons الكترون های ظرفيت 
به الكترون های آخرين اليۀ الكترونی (اليۀ الكترونی با بزرگ ترين n) اتم می گويند.  

46  electronegativity الكترونگاتيوی 
به ميزان تمايل نسبی يك اتم برای جذب جفت الكترون يك پيوند كوواالنسی به سمت خود، می گويند.  

55  lattice energy انرژی شبكه 
به مقدار انرژی آزاد شده به هنگام تشكيل يك مول جامد يونی از يون های گازی سازندۀ آن گفته می شود.  
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20  first ionization energy انرژی نخستين يونش 
مقدار انرژی الزم برای جدا كردن يك مول الكترون از يك مول اتم گازی شكل و تبديل آن به يك مول يون يك بار   

مثبت درحالت گاز است.

20  orbital اوربيتال 
فضايی در اطراف هسته است كه احتمال حضور الكترون در آن بيش از ۹۰٪ است.  

12  isotope ايزوتوپ (هم مكان) 
به اتم های يك عنصر گفته می شود كه عدد اتمی يكسان و عدد جرمی متفاوت دارند.  

84  isomer ايزومر (هم پار) 
تركيب هايی كه فرمول مولكولی يكسان دارند ولی خواص فيزيكی و شيميايی آنها متفاوت است.  

44  effective nuclear charge بار مؤثر هسته 
بخشی از بار مثبت هسته است كه يك الكترون با توجه به اثر پوششی ديگر الكترون ها احساس می كند.  

4  electrolysis برقكافت (الكتروليز) 
تجزيۀ يك ماده به كمك جريان برق در حالت محلول يا مذاب.  

4  cathodic ray پرتوی كاتدی 
پرتويی دارای بار الكتريكی منفی است كه در يك لولۀ پرتو كاتدی از كاتد به سمت آند می تابد.  

6  radio activity پرتوزايی 
تبديل خود به خودی ايزوتوپ های ناپايدار يك عنصر به ايزوتوپ های ديگر عنصرهاست كه با گسيل پرتوها يا ذره های   

پرانرژی همراه است. مواد دارای اين خاصيت را پرتوزا می گويند.

76  double bond پيوند دوگانه 
نوعی پيوند كوواالنسی است كه درنتيجۀ به اشتراك گذاشته شدن دو جفت الكترون ميان دو اتم تشكيل می شود.  

76  triple bond پيوند سه گانه 
نوعی پيوند كوواالنسی است كه درنتيجۀ به اشتراك گذاشته شدن سه جفت الكترون ميان دو اتم تشكيل می شود.  

11  proton پروتون 
يكی از ذره های سازندۀ اتم كه دارای بار الكتريكی مثبت است و درون هسته قرار دارد.  

66  covalent bond پيوند كوواالنسی 
نيروی جاذبه ای است كه در اثر به اشتراك گذاشته شدن دو يا چند الكترون ميان اتم ها به وجود می آيد.  

70  polar covalent bond پيوند كوواالنسی قطبی 
نوعی پيوند كوواالنسی است كه در آن به دليل اختالف الكترونگاتيوی دو اتم درگير در پيوند يك سر پيوند بار منفی   

و سر ديگر بار مثبت می شود. 

70  non - polar covalent bond پيوند كوواالنسی ناقطبی 
نوعی پيوند كوواالنسی است كه در آن اختالف الكترونگاتيوی دو اتم درگير در پيوند از ۰/4 كمتر است و الكترون های   

پيوندی تقريبًا به طور يك نواخت روی اتم های درگير در پيوند توزيع شده اند.

79  dative bond پيوند داتيو يا پيوند كوواالنسی كوئوردينانسی 
تأمين  پيوند  در  درگير  اتم های  از  يكی  سوی  از  اشتراكی  الكترون  جفت  آن  در  كه  است  كوواالنسی  پيوند  نوعی   

می شود.

53  ionic bond پيوند يونی 
به نيروی جاذبۀ الكتروستاتيكی موجود ميان يون های با بار الكتريكی مخالف پيوند يونی می گويند.  

92  hydrogen bond پيوند هيدروژنی 
نوعی نيروی جاذبۀ دوقطبی ــ دوقطبی بسيار قوی است كه بين اتم هيدروژن متصل به يك اتم الكترونگاتيو و يك   

اتم الكترونگاتيو ديگر ايجاد می شود.
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104  aromatic compound هيدروكربن های آروماتيك 
يافت  زغال سنگ  قطران  در  زيادی  مقدار  به  و  دارند  حلقوی  ساختاری  كه  نشده  سير  آلی  تركيب های  از  دسته ای   

می شوند.

57  binary ionic  compound تركيب يونی دوتايی 
تركيبی است كه از يون دو عنصر مختلف تشكيل شده است.  

54  ionic compound تركيب يونی 
يك تركيب شيميايی است كه يون های مثبت و منفی ذره های سازندۀ آنها هستند. در اين تركيب ها هيچ واحد مولكولی   

مشخصی وجود ندارد.

67  molecular compound تركيب مولكولی 
تركيبی كه اغلب از مولكول های جدا از هم تشكيل شده است.  

95  covalent solid جامد كوواالنسی 
مادۀ جامدی است كه در آن همۀ اتم های سازنده توسط پيوندهای كوواالنسی به يك ديگر متصل شده است و در   

مجموع شبكه ای دو يا سه بعدی ايجاد می كند.

32  periodic table of the elements جدول تناوبی عنصرها 
آرايشی از عنصرهای شيميايی به صورت دوره ها و گروه ها است كه در آن عنصرها بر پايۀ افزايش عدد اتمی كنار هم   

چيده شده اند.

13  atomic mass جرم اتمی 

C12 تعريف شده است.
6 جرم ايزوتوپ   1    

ـــــــــــــــ
جرم اتم برحسب واحد جرم اتمی است. واحد جرم اتمی   12  

13  average atomic mass جرم اتمی ميانگين 
به ميانگين جرم اتمی ايزوتوپ های يك عنصر با توجه به درصد فراوانی آنها در طبيعت گفته می شود.  

18  excited state حالت برانگيخته 
حالتی است كه نسبت به حالت پايه انرژی باالتری دارد.  

18  ground state حالت پايه 
به حالتی با پايين ترين سطح انرژی گفته می شود.  

47  period دوره يا تناوب 
به هر رديف از جدول تناوبی عنصرها گفته می شود. برای همۀ عنصرهای موجود در يك رديف عدد كوانتومی اصلی   

يكسان است.

21  subshell زيراليه  
به مجموعه ای از اوربيتال های هم انرژی گفته می شود كه عدد كوانتومی اصلی آنها يكسان است.  

70  bonding electron pair جفت الكترون پيوندی 
جفت الكترونی است كه ميان هستۀ دو اتم قرار دارند و پيوند شيميايی را به وجود می آورند.  

73  non- bonding electron pair جفت الكترون ناپيوندی 
جفت الكترونی است كه به يك اتم تعلق دارند و در تشكيل پيوند شيميايی شركت نمی كنند.  

78  resonance structure ساختار رزونانسی 
يك مولكول كه بيش از يك ساختار لوويس دارد، اين ساختارها تنها در شيوۀ توزيع الكترون هايشان تفاوت دارند.   
رزونانس پديده ای است كه رابطۀ اين ساختارها را با ساختار واقعی مولكول براساس جابه جايی الكترون ها توجيه 

می كند.

73  Lewis structure ساختار لوويس 
شيوه ای برای نمايش مولكول ها و يون ها است به گونه ای كه افزون بر نوع، تعداد و شيوۀ اتصال اتم ها، آرايش الكترونی   

مولكول را بر مبنای قاعدۀ هشتايی نشان می دهد.
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55  crystal lattice شبكۀ بلور 
آرايش سه بعدی و منظم و تكرارشوندۀ ذره های (اتم ها، يون ها و مولكول ها) سازندۀ يك بلور است.  

43  atomic radius شعاع اتمی 
به نصف فاصلۀ بين هسته ای در يك مولكول دواتمی جور هسته گفته می شود.  

68  bond length طول پيوند 
به فاصلۀ تعادلی بين هسته های دو اتم درگير در پيوند را می گويند.  

15  spectroscope طيف بين 
دستگاهی است كه نوع و ميزان برهم كنش نور و ماده را مشخص می كند و از اين طريق اطالعات ارزنده ای دربارۀ   

ساختار ماده فراهم می آورد.

14  mass spectrometer طيف سنج جرمی 
دستگاهی است كه به كمك آن جرم مولكولی تركيب های شيميايی و اطالعاتی دربارۀ ساختار آنها به دست می آيد.  

11  atomic number عدد اتمی 
به تعداد پروتون های موجود در هستۀ يك اتم گفته می شود.  

80  oxidation number عدد اكسايش 
به بار ظاهری اتم يك عنصر در مولكول يك تركيب (به فرض انتقال كامل الكترون به سمت اتمی با الكترونگاتيوی   

بيشتر) گفته می شود كه از آن برای رديابی الكترون ها طی واكنش های شيميايی استفاده می شود.

24  electron spin magnetic quantum number  عدد كوانتومی مغناطيسی اسپين الكترون
عددی است كه جهت گيری الكترون ها در يك اوربيتال را مشخص می كند.  

20  principal quantum number  (n) عدد كوانتومی اصلی
عددی است كه اليه های اصلی انرژی يك الكترون را در اتم مشخص می كند.  

21  orbital quantum number  (l) عدد كوانتومی اوربيتالی
عددی است كه زير اليه های موجود در يك اليۀ الكترونی اتم را مشخص می كند.  

22  magnetic quantum number  (ml) عدد كوانتومی مغناطيسی
عددی است كه اوربيتال های تشكيل دهندۀ يك زيراليه را مشخص می كند.  

54  coordination number عدد كوئورديناسيون 
در يك جامد يونی به تعداد نزديك ترين يون های با بار ناهم نام موجود پيرامون يك يون گفته می شود.  

11  mass number عدد جرمی 
مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های موجود در هستۀ يك اتم است.  

6  phosphorescence فسفرسانس 
از جمله خواص فيزيكی برخی مواد شيميايی از قبيل فسفر، باريم سولفيد و كلسيم سولفيد است. اين مواد نور با طول   
موج معينی را جذب كرده، آن را به صورت تابش با طول موج بلندتر نشر می كنند. مواد فسفرسانس پس از تاباندن 

نور محرك و قطع كردن آن مدت نسبتًا طوالنی نورانی می مانند.

4  fluorescence فلوئورسانس 
بسياری از اجسام تابش الكترومغناطيس با طول موج معينی را جذب می كنند و نور با طول موج بلندتری را نشر   

می كند.

82  emperical formula فرمول تجربی 
نشان  تركيب  يك  در  را  آنها  نسبت  ساده ترين  سازنده،  عنصرهای  نوع  بر  افزون  كه  است  شيميايی  فرمول  نوعی   

می دهد.

83  structural formula فرمول ساختاری 
نوعی فرمول شيميايی است كه افزون بر نوع و تعداد اتم ها، چگونگی اتصال اتم ها را در مولكول نشان می دهد.  
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82  molecular formula فرمول مولكولی 
نوعی فرمول شيميايی است كه نوع و تعداد دقيق اتم ها را در يك مولكول نشان می دهد.  

34  alkaline metals فلزهای قليايی 
عنصرهای گروه نخست جدول تناوبی عنصرها هستند و آرايش الكترونی اليۀ ظرفيت آنها به  ns1  پايان می يابد.  

36  alkaline earth matals فلزهای قليايی خاكی 
عنصرهای گروه دوم جدول تناوبی عنصرها هستند و آرايش الكترونی اليۀ ظرفيت آنها به ns2  پايان می يابد.  

19  photon فوتون  
به عبارتی ذرۀ سازندۀ نور است. يك بستۀ انرژی كه مقدار آن به طول موج نور بستگی دارد.  

97  fullerenes فولرن ها  
تنها آلوتروپ مولكولی كربن كه مولكول های آن كروی شكل و قفس مانند هستند. C6۰  يا باكی بال شناخته شده ترين   

فولرن است.

49  octet rule قاعدۀ هشتايی 
اتم ها تمايل دارند كه با تبادل يا به اشتراك گذاشتن الكترون تعداد الكترون های اليۀ ظرفيت خود را به هشت برسانند   

و به اين ترتيب به آرايش الكترونی گاز نجيب پيش يا پس از خود دست يابند.

32  periodic law قانون تناوبی 
تكرار  تناوبی  به صورت  آنها  فيزيكی  و  شيميايی  خواص  شوند  مرتب  اتمی  عدد  افزايش  برحسب  عنصرها  هرگاه   

می شود.

85  electron domain قلمرو الكترونی 
دربر  را  آن  به  متعلق  ناپيوندی  يا  پيوندی  الكترون های  همۀ  كه  می شود  گفته  مركزی  اتم  اطراف  ناحيه ای  به   

می گيرد.

34  alkali قليا  
تركيب های فلزهای قليايی يا قليايی خاكی كه دارای گروه OH– هستند و محلول آنها می تواند چربی ها را در خود   

حل كند.

49  cation كاتيون  
يونی دارای بار الكتريكی مثبت  

47  group گروه  
به عنصرهای موجود در يك ستون از جدول تناوبی گفته می شود. اين عنصرها خواص شيميايی مشابهی دارند.  

99  alkyl group گروه آلكيل 
بنيانی است كه از كم كردن يك اتم هيدروژن از يك مولكول آلكان به دست می آيد.  

105  functional group گروه عاملی 
اتم يا گروهی از اتم ها كه وجود آنها در يك مولكول آلی در مقايسه با آلكان نظير خواص فيزيكی و شيميايی ويژه و   

منحصر به فردی به تركيب موردنظر می دهد.

42  lanthanides النتانيدها 
14 عنصر كه پس از عنصر النتان (57La)قرار می گيرند و در آنها، اوربيتال های 4f درحال پر شدن هستند.  

21  electron shell اليۀ الكترونی 
به مجموعه ای از اوربيتال ها گفته می شود كه عدد كوانتومی اصلی آنها يكسان است.  

90  polar molecule مولكول قطبی 
مولكولی است كه دارای پيوندهای قطبی است و قطبی بودن اين پيوندها در كل، دو قطب مثبت و منفی روی مولكول   

ايجاد می كند.
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90  non - polar molecule مولكول ناقطبی 
مولكولی است كه دارای پيوندهای ناقطبی است يا پيوندهای قطبی آن در مولكول طوری قرار گرفته اند كه در كِل   

مولكول دو قطب مثبت و منفی مشاهده نمی شود.

(VSEPR) نظريۀ دافعۀ زوج الكترون های اليۀ ظرفيت

85  Valance Shell Electron Pairs Repulsion   
بنا به اين نظريه، زوج الكترون های پيرامون اتم مركزی تا آن جا كه ممكن است دور از يك ديگر قرار می گيرند به طوری   

كه نيروهای دافعۀ الكترونی به كمترين مقدار ممكن برسد.

60  hydrated salt نمك آبپوشيده 
نمك آبدار، تركيبی يونی است كه در آن مولكول های آب در شبكۀ بلوری به دام افتاده اند يا تعدادی از آنها با يون های   

مثبت پيوند داتيو ايجاد كرده اند.

11  neutron نوترون 
يكی از ذره های سازندۀ هستۀ اتم كه بار الكتريكی ندارد و عدد جرمی آن يك است.  

11  nucleon نوكلئون 
به ذره هايی مانند پروتون يا نوترون گفته می شود كه در هستۀ اتم قرار دارند.  

91  dipole - dipole force نيروی دوقطبی ــ دوقطبی 
از جمله نيروهای جاذبه ای موجود ميان مولكول های قطبی است.  

89  Van der Walls forces نيروهای وان در والس 
نوعی نيروی جاذبۀ بين مولكولی است. اين نيرو در ميان همۀ مولكول ها وجود دارد ولی در تركيب های مولكولی   

ناقطبی نيروی جاذبه ای مهمی به شمار می آيد.

90  London dispersion forces نيروهای نشری لوندون 
توزيع  خوردن  برهم  اثر  بر  كه  است  دوقطبی هايی  ميان  جاذبه  نوعی  است.  بين مولكولی  ضعيف  نيروهای  جمله  از   

الكترون در مولكول های ناقطبی ايجاد می شوند. به اين دوقطبی ها القايی می گويند.

58  polyatomic ion يون های چنداتمی 
به يون هايی گفته می شود كه از دو يا بيش از دو اتم يكسان يا متفاوت تشكيل شده است.  

50  monoatomic ion يون تك اتمی 
به يونی گفته می شود كه تنها از يك اتم تشكيل شده است.  
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