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حالت های مختلف ماده
 

دلیل هایمان را برای این دو ادعا البه الی مطالب این فصل برایتان توضیح میدهیم؛ پس با ما همراه باشید.
 

به هر چیزی که فضارا اشغال می کند، ((ماده)) گویند، بعضی از مواد از ذرات ریزی به نام مولکول ساخته شده اند.
 

واقعیت این است 
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میخواهیم فصل را با دو
ادعای هیجان انگیز و البته

عجیب شروع کنیم:
 

.اتم هایی از انیشتین االن
جزئی از مغز اعضای

خانوادة شما هستند.

شما به راحتی و با صرف
نیروی کمی میتوانید یک

پراید را از سطح زمین
بلند کنید.

ریزترین ذرات سازنده بعضی مواد، مولکول ها و برای برخی دیگر، اتم ها هستن

تازه برای بعضیای دیگه
ام چیزیه که بهش میگن

به عنوان نمونه، ذرات سازنده یک قطعه آهن، اتم های آهن هستند، ، (( یون)).)
در حالیکه ذرات سازندة آب مولکول های آب و ذرات  سازندة نمک 

خوراکی، یون های کلرید و سدیم هستند.
اندازه اتم ها، در حدود یک یا  چند آنگستروم  و اندازه  مولکول ها، 
بسته به  اینکه  از  چند اتم  تشکیل  شده باشند،  می تواند  حتی تا 

١٠٠٠ آنگستروم باشد.
Å یک آنگستروم:به    ١٠متر، یک آنگستروم می گوییم و آن را با نماد

نشان میدهند
-١٠

 
 

حالت های مختلف 
ماده

 

مایعجامد گاز
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گاز ها سه ویژگی خیلی مهم دارند: 
١. مولکول های گازها فاصله زیادی از هم دارند. 

٢. مولکول های گازها آزادانه حرکت می کنند و تندی زیادی دارند.
٣. گاز ها شکل مشخصی ندارند.

                                               فاصله میانگین مولکول های مجاور در حالت گاز خیلی بیشتر از اندازه 
آن هاست. مثال اندازه مولکول های هوا بین ١تا ٣ آنگستروم است، در حالی که فاصله میانگین آن ها در

شرایط معمولی در حدود٣۵Å  است.
 

                                               مولکول های گاز می توانند آزادانه و با تندی بسیار زیاد به اطرافحرکت آزادانه مولکول ها
حرکت کنند.طی این حرکت، آنها به یکدیگر و با دیواره ظرف برخورد می کنند و مرتبا تغییر جهت می
دهند. به همین خاطر مولکول ها، حرکت نامنظم (یا کاتوره ای) مانند شکل رو به رو انجام می دهند.

 
 

                                               فاصله زیاد مولکول ها و حرکت آزادانه آن ها در حالت گاز باعث مینداشتن شکل مشخص
شود که گازها شکل مشخصی نداشته باشند.

 
 

فاصله زیاد مولکول ها از هم

پدیده پخش
                                               
حرکت 

آزادانه
                                               
کاتوره ای

مولکولهای گاز را پدیده پخش گویند

دلیل اینکه بوی غذا را در اطاق دیگر حس میکنید همین است

اندازه آن ها فاصله میانگین ذرات گاز یه نکته جالب

اندازه مولکول های هوا بین١ تا ٣ آنگستروم و فاصله میانگین آن ها در شرایط معمولی، در حدودیه نمونه
٣۵ آنگستروم است. 

گازها تراکم پذیرن ها!!!!!
اگر داخل سرنگی که قبال هم در مورد آن صحبت کردیم، به جای یک مایع، مقداری از یک گاز
باشد و پس از مسدود کردن دهانه سرنگ ، قصد فشردن گاز را داشته باشیم، می بینیم که این

کار به راحتی امکان پذیر است؛ یعنی گازها، بر خالف مایع ها، تراکم پذیرند.

گاز
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چرا جامد شکل 
معین دارد؟

مولکول ها نمی توانند آزادانه حرکتبعلت وجود نیروهای الکتریکی
کنند و در مکان خاصی قرار دارند

مولکول های مواد جامد ساکن نیستند بلکه در جایشان نوسان های بسیار کوچکی
انجام می دهند. وقتی جسم جامد گرما می گیرد، محدوده و دامنه نوسان های
ذرات سازنده جسم بیشتر می شود و در نتیجه جسم جامد منبسط می شود

 اتم های در حال نوسان با فنر هایی به یکدیگر متصل اندساختار جسم جامد
مثل وقتی که فنر فشرده شده 

یا کشیده شده،
 به علت نیروی کشسانی به حالت عادی اش بر می گردد؛

طرح هایی منظم مانند شکل زیر ایجاد می کنندجامد بلورین

حرکت براونی
پدیده ((پخش)) در گازها نیز رخ می دهد و البته سرعت آن هم، بیشتر است. 

ذرات بر مسیری زیگزاکی و نامنظم حرکت می کنند؛ چنین حرکتی را ((حرکت براونی ))
می نامند و دلیل آن، برخورد مولکول های هوا با ذرات دود است.

جامد

فاصله مولکول هادرگاز فاصله مولکول ها درجامد   < 
-١٠

در واقع این فاصله در مواد جامد
 در حدود 1Å یا   ١٠است. 

اتم ها هم وقتی از حالت معینی به
یکدیگر نزدیک تر یا از یکدیگر دورتر می
شوند، نیروی کشسانی بین فنرهای نشان
داده شده در شکل رو به رو آن ها را به

حالت اولیة خود بر می گرداند. 

جامد بی شکلانواع جامد

مولکول ها در این حالت از ماده، به طور منظم کنار یکدیگر قرار می گیرند 

جامد های بلورین از یک الگوی سه بعدی تکرار شونده از این واحد های منظم ساخته می شوند.
 فلز ها، نمک ها اغلب مواد معدنی 

.و الماس، جامد بلورین هستند
جامد های بلورین معموال هنگامی تشکیل می
شوند که مایع را به آهستگی سرد کنیم. در این
صورت مولکول ها فرصت کافی دارند که به

طور منظم کنار هم قرار گیرند. 
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به موادی که مولکول های آن ها بر خالف جامدهای بلورین در طرح های منظمی کنار هم قرار ندارند، جامد بی شکل گفته می شود.
همانطور که در شکل رو به رو می بینید، ساختار یک جامد بی شکل، مانند شیشه ، منظم نیست

برخی از این جامد ها از                 سریع مایع ها به دست می آیند

در واقع مواد تغیر حالت ( فاز ) نمی دهند. این مواد (یعنی جامدهای بی شکل )
 را که ساختار بلورین ندارند و فقط شل و سفت می شوند، آموروف نیز می نامیم.

مولکول ها فرصت کافی پسسرد کردن
ندارند تا در طرحی منظم، 

مرتب شوند

اگر موادی مانند
داغ کنیمشیشه بدون آن که ساختار مولکولی شاناگر سرد کنیمشل میشوندقیر

تغییر کند، سفت می شوند

مایع
نه به اندازه گازها،بی نظم هستند ،نه به اندازه جامدات منظم

به شکل ظرف در میایند
ذرات به اطراف خود حرکت می کنند 

سرعت روی هم می لغزند

به دلیل حرکت نا منظم و
 کاتوره ای ذرات مایع،
 پدیده پخش در مایع نیز
 رخ می دهد، اما سرعت
 آن کم تر   از   سرعت
 پدیده پخش در گاز است

  1Å فاصله مولکول ها در مایع مانند فاصله مولکول ها در جامد حدود
 یا    ١٠  m  است؛ به همین خاطر، مایع بر خالف گاز تقریبا

 تراکم ناپذیر است. 
-١٠

بر خالف تصور خیلی از شما ها ، فاصله ذرات سازنده جامد و مایع،
تقریبا یکسان و در حدود یک آنگستروم است.

تفاوت اساسی 
جامد

در حرکت ذرات سازنده آن استمایع
ذرات سازنده مایع، به صورت نامنظم و کاتوره ای

 در حال حرکت اند و همین موضوع، سبب می شود که اگر نمک
 یا جوهر در مایعی بریزیم، این مواد در مایع پخش شوند.

فراموش نکنید مایعات تراکم ناپذیر هستند
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