واژه نامه
الکترود
آنتالپی شبکه
برقکافت (الکترولیز)
پیوند کوواالنسی ناقطبی

Electrode
Lattice energy
Electrolysis

4
55
4

میله یا تیغه ای که رسانای جریان برق است.
به مقدار انرژی آزاد شده در فشار ثابت به هنگام تشکیل یک مول جامد یونی از
یون های گازی سازندۀ آن گفته می شود.
تجزیۀ یک ماده به کمک جریان برق در حالت محلول یا مذاب.
نوعی پیوند کوواالنسی است که در آن الکترون های پیوندی تقریب ًا به طور یکنواخت
روی اتم های درگیر در پیوند توزیع شده اند.

Non - polar covalent bond

70

Ionic bond

53

Binary ionic compound

57

ترکیبی است که از یون دو عنصر مختلف تشکیل شده است.

Ionic compound

54

یک ترکیب شیمیایی است که یون های مثبت و منفی ،ذره های سازندۀ آنها هستند.
در این ترکیب ها هیچ واحد مولکولی مشخصی وجود ندارد.

ترکیب مولکولی

Molecular compound

67

ترکیبی که از مولکول های جدا از هم تشکیل شده است.

جامد کوواالنسی

Covalent solid

95

مادۀ جامدی است که در آن همۀ اتم های سازنده با پیوندهای کوواالنسی به
یکدیگر متصل شده است و در مجموع شبکه ای دو یا سه بعدی ایجاد می کند.

Bonding electron pair

70

جفت الکترونی است که میان هستۀ دو اتم قرار دارند و پیوند شیمیایی را به وجود
می آورند.

Non- bonding electron pair

73

جفت الکترونی است که به یک اتم تعلق دارند و در تشکیل پیوند شیمیایی
شرکت نمی کنند.

Crystal lattice

55

آرایش سه بعدی و منظم و تکرارشوندۀ ذره های (اتم ها ،یون ها و مولکول ها)
سازندۀ یک بلور است.

Oxidation number

80

به بار الکتریکی نسبی اتم یک عنصر در مولکول یک ترکیب گفته می شود که از
آن برای ردیابی الکترون ها طی واکنش های شیمیایی استفاده می شود.

Electroplating

113

پوشاندن سطح یک جسم با الیۀ نازکی از یک فلز به کمک یک سلول الکترولیتی.

Anode

100

الکترودی که در سطح آن عمل اکسایش رخ می دهد.

پیوند یونی
ترکیب یونی دوتایی
ترکیب یونی

جفت الکترون پیوندی
جفت الکترون ناپیوندی
شبکۀ بلور
عدد اکسایش

آبکاری
آند
اسید
اسید آرنیوس
اسید تک پروتون دار
اسید چرب

اصل لوشاتلیه

به نیروی جاذبۀ الکتروستاتیکی موجود میان یون های با بار الکتریکی مخالف

پیوند یونی می گویند.

Acid

60

ماده ای که مزۀ ترش داشته باشد و در واکنش با بازها منک تولید کند.

Arrhenius acid

61

ماده ای که با حل شدن در آب غلظت یون هیدرونیوم ( )H3O+را افزایش می دهد.

Monoprotic acid

67

اسید لوری ــ برونستدی که پس از حل شدن در آب یک پروتون آزاد کند.

Fatty acid

85

کربوکسیلیک اسیدی که شامل زجنیرهای  14تا  18کربنی سیر شده یا سیر
نشدۀ بدون شاخه است.

Le Chatelier,s principle

48

اگر عاملی حالت تعادلی یک سامانه را برهم بزند ،سامانه برای رسیدن دوباره
به تعادل در جهتی جابه جا می شود که تأثیر عامل یاد شده را به کمترین میزان
خود برساند.

اکسایش

Oxidation

93

فرایندی که طی آن امت ها ،یون ها یا مولکول ها الکترون از دست می دهند.

اکسنده

Oxidant

93

گونه ای است که در یک واکنش اکسایش ــ کاهش گونۀ دیگر را اکسید می کند.

الکترود

Electrode

99

رسانای الکترونی در یک سلول الکتروشیمیایی که جریان برق را به الکترولیت
وارد یا از آن خارج می کند.

101

تیغۀ پالتنی پوشیده شده از گرد بسیار نرم پالتنی در محلول یک موالر هیدروکلریک
اسید که گاز هیدروژن با فشار یک امتسفر در پیرامون آن وجود دارد.

الکتروشیمی

Electrochemistry

92

علم استفاده از انرژی الکتریکی برای اجنام تغییر شیمیایی یا تولید انرژی الکتریکی
از اجنام واکنش شیمیایی است.

انرژی فعال سازی

Activation energy

16

حداقل انرژی الزم برای شروع یک واکنش شیمیایی

Base

60

ماده ای تلخ مزه که براثر واکنش با اسیدها ،منک تولید می کند.

Arrhenius base

61

ماده ای که با حل شدن در آب غلظت یون هیدروکسید ( )OH-را افزایش می دهد.

Electrode potential

99

اختالف پتانسیلی که بنی تیغۀ فلزی (الکترود) و محلول آبی دارای یون فلزی
(الکترولیت) به وجود می آید.

الکترود استاندارد هیدروژن Standard hydrogen electrode

باز
باز آرنیوس
پتانسیل الکترودی

پتانسیل الکترودی استاندارد Standard electrode potential

101

اختالف پتانسیلی است که میان تیغۀ فلزی (الکترود) و محلول آبی دارای یون
فلزی (الکترولیت) با غلظت یک موالر در دمای(25°Cشرایط استاندارد) وجود

پتانسیل کاهشی استاندارد Standard reduction potential

102

پتانسیل الکترودی استاندارد که بـرای فـرایند کاهش (گـونه کاهنده +  ne 
گونه اکسنده) گزارش می شود.

Equilibrium

31

حالتی در فرایندهای برگشت پذیر که سرعت فرایندهای رفت و برگشت با هم
برابر است.

تعادل شیمیایی

Chemical equilibrium

32

حالتی در یک واکنش شیمیایی برگشت پذیر که در دمای ثابت سرعت واکنش های
رفت و برگشت با یکدیگر برابر می شود.

ثابت تعادل

Equilibrium constant

35

عدد ثابتی است که از جایگزین کردن غلظت های تعادلی مواد شرکت کننده در
واکنش ،در عبارت ثابت تعادل به دست می آید.

ثابت یونش اسیدی

(Acid ionization constant (Ka

66

مقدار ثابت تعادل برای یونش یک اسید در محلول آبی در دمای معنی است.

ثابت یونش باز

(Base ionization constant (Kb

79

مقدار ثابت تعادل برای یونش یک باز در محلول آبی در دمای معنی است.

تعادل

حفاظت کاتدی
خوردگی
رسانای الکترونی
رسانای یونی
سری الکتروشیمیایی
سلول الکترولیتی
سلول سوختی

دارد و نسبت به نیم سلول استاندارد هیدروژن سنجیده می شود.

Cathodic protection

108

حفاظت یک فلز در برابر خوردگی از راه اتصال فلز به یک قطعه فلز با  E°منفی تر

Corrosion

107

فرایندی است که در آن یک فلز بر اثر یک واکنش اکسایش ــ کاهش تخریب
می شود.

Electronic conductor

99

ماده ای که جریان برق را به کمک جریان الکترون ها از خود عبور می دهد.

Ionic conductor

99

ماده ای که جریان برق را به کمک حرکت یون ها از خود عبور می دهد.

Electrochemical series

102

فهرستی که در آن فلزها به ترتیب کاهش پتانسیل کاهشی استاندارد مرتب
شده اند.

Electrolytic cell

104

نوعی سلول الکتروشیمیایی است که با عبور جریان برق (انرژی الکتریکی) از آن
یک تغییر شیمیایی روی می دهد.

115

نوعی سلول گالوانی نوع اول است که انرژی الکتریکی از اکسایش یک سوخت
گازی شکل مانند هیدروژن یا متان به دست می آید.

Fuel cell

سلول گالوانی
شناساگر

Galvanic cell

104

نوعی سلول الکتروشیمیایی که طی یک واکنش شیمیایی انرژی الکتریکی
تولید می کند.
ماده ای شیمیایی است که بر اثر تغییر  pHدر یک محلول آبی دچار تغییر رنگ

Indicator

73

Equilibrium constant expression

35

رابطه ای ریاضی است که نسبت حاصل ضرب غلظت تعادلی فراورده (ها) به توان
ضریب استوکیومتری آن (ها) به حاصل ضرب غلظت تعادلی واکنش دهنده (ها) به
توان ضریب استوکیومتری آن (ها) را در دمای معنی نشان می دهد.

کاتالیزگر

Catalyst

19

ماده ای که بر سرعت واکنش های شیمیایی می ا فزاید.

کاتد

Cathode

100

عبارت ثابت تعادل

می شود.

الکترودی که در سطح آن عمل کاهش رخ می دهد.

کاهش

Reduction

93

فرایندی که طی آن امت ها ،یون ها یا مولکول ها الکترون دریافت می کنند.

کاهنده

Reductant

93

گونه ای است که در یک واکنش اکسایش ــ کاهش گونۀ دیگر را کاهش می دهد.

103

اختالف پتانسیل الکترودی استاندارد دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی

Half-cell

99

نیمی از یک سلول الکتروشیمیایی که الکترود و الکترولیت را شامل می شود.

Half-reaction

93

واکنشی است که در یک نیم سلول رخ می دهد.

Oxidation - reduction reaction

93

واکنشی که در آن یک یا چند الکترون از گونه ای به گونه دیگر منتقل می شود.

Electrode reaction

99

واکنش اکسایش یا کاهش که در مرز میان رسانای الکترونی و رسانای یونی
رخ می دهد.

نیروی الکتروموتوری
نیم سلول
نیم واکنش
واکنش اکسایش ــ کاهش
واکنش الکترودی
صابون
پاك كنندۀغیر صابونی(مواد
مؤثر سطحی)

Electromotive force

Soap

102

به منكِ سدمی ،پتاسیم و آمونیوم ،اسیدهای چرب گفته می شود.

)Detergent (Surfactant

103

تركیب هایی كه كشش سطحی آب را كاهش می دهند و به ایجاد كلویید چربی
در آب كمك می كنند.
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سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را بهعنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال میکند .برای تحقق این امر در

اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتابهای درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتابهای
درسی نونگاشت ،کتابهای درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانشآموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در

انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استانها ،گروههای آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس
و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازندهای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی

دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری
کردهاند به شرح زیر اعالم میشود.
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ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

شمسی حیدری

کرمانشاه

32

محمدامین نظامی

منطقه 2

2

جمشید لطفیان

قزوین

33

اورنگ باقی

گیالن

3

مسیب حسینی

فارس

34

صباح شیری

ایالم

4

سوسن نادری

مرکزی

35

رامین عسگری کیا

همدان ناحیه 1

5

مریم قربانی

خراسان شمالی

36

مهناز خراشادی زاده

خراسان جنوبی

6

فاطمه شفاهی

سمنان

37

علیرضا بادینی

سیستان و بلوچستان

7

ژیال توتونچی

آذربایجان شرقی

38

احمد سلیمانخانی

ایالم

8

هما غفاری

کردستان

39

محمدعلی اسالمی نیا

کرمان

9

منور احمدی

قزوین

40

غالم حسن روحی

اردبیل

10

نادر منصوری

خراسان شمالی

41

حسن کاشی

اصفهان

11

آزیتا معصوم پور

سمنان

42

داریوش نژادی سالمی

گیالن

12

مرتضی فتاحی راد

ایالم

43

رقیه پور قبادی

لرستان

13

وحید اسدی

قزوین

44

مرتضی زارعی

بندرعباس ناحیه 1

14

فریبا مرسلی

آذربایجان شرقی

45

علی مویدی

تهران (شهرستان ها)

15

مریم خزاعی

خراسان جنوبی

46

زهره شمالی

زنجان

16

احسان غفوری

اراک ناحیه 1

47

علیرضا حنفی

گلستان

17

راضیه اکبری منیع

کبودراهنگ

48

ناهید احمدی

زنجان

18

پژمان حبیبی

کردستان

49

زهرا ارزانی

کرج .ناحیه 2

19

فریده سلطانی اصل

تهران (شهرستان ها)

50

محمد قادر پناه

لرستان

20

ولی خوبان

قزوین

51

فرهنگ حامدی

اهواز.ناحیه 1

21

محمدعلی رضایت

فارس

52

حسن متقی

اصفهان

22

سیده لیال فانی

یزد

53

مسعود راستیانی منش

کهکیلویه و بویراحمد

23

یحیی حمید

خوزستان

54

حسین موحدی نیا

بندرعباس ناحیه 1

24

شهال مهدوی

اصفهان

55

صابر رجائی

اردبیل

25

فیض اهلل کریمی

اهواز ناحیه 2

56

سمانه کیانی

کرمانشاه

26

طوبی زارع

مازندران

57

عبدالمحمد محسنی

بوشهر

27

ملیحه خباز

خراسان رضوی

58

حجت اله پاک فطرت

خراسان رضوی

28

مژگان حسین پور

گیالن

59

مژگان آبی

شهرتهران

29

منوچهر اسماعیل زاده

کرمان

60

عباسعلی صمدی

گلستان

30

مهری طاهری

هرمزگان

61

فرشاد صیرفی زاده

تهران

31

جهان پناه حاتمی

قزوین

62

سعید همایونی

شیراز

Email
talif@talif.sch.ir

