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 روز مول

غیشسسوی دس هیبى داًشجَیبى شیوی ٍ دٍستذاساى ایي داًش  عیذ یه مولروز  
ثعرذ اص هْرش اشاهری داشرتِ      6:02صرج  ارب    6:02اوتجرش هیربى    23است وِ دس 

ٍلتی ثِ سٍش اربسی ًَییری رهشیىربیی اربسی ایري سٍص سا ثٌَییریذ ثرِ         .هی شَد
است وِ امشیجبً ثشاثش  عذد رٍٍابدسٍ ًَشتِ هی شَد وِ یبدرٍس 10/23 6:02 صَست

 .هبدُاص  هَل دس یه( اان یب هَلىَل)است ثیبًگش شوبس رسات  1023×6٫02 ثب

 



ِ ای دس سیشِ  ( The Science Teacher) هعلن علَم هجلِسٍص هَل ثِ همبل

پشیرشی   دس دثیشستبى شیوی وِ الْبم ثخش یه هعلن ثبصهی اشدد 1980دِّ دس 

هرِ   15اٍ سٍص هلری هرَل سا دس   . دٍ چیئي، ٍییىبًییي، ثِ ًبم هَسیس اٍّلش ثَد

ِ اررزاسی وررشد 1991 رفشیمرربی  رهشیىررب، ثیرریبسی دثیشسررتبى ّررب دساهررشٍصُ  .پبیرر

ایري سٍص سا ثرب فعبلیرت ّربی هشثرَش ثرِ شریوی جشري          وبًبدا ٍ استشالیب جٌَثی،

ِ هٌذ وٌٌذ  .هی ایشًذ اب داًش رهَصاى سا ثِ ایي داًش عالل

 



 تاریخچه شیمی+ آووگادرو کیست؟ روز مول 
اوتجش ّش سبل اَسط شیوی داى ّب ٍ داًشجَیبى ٍ عاللرِ   23( عذد رٍٍابدسٍ)سٍص هَل 

 .اشاهی داشتِ هی شَد( اوتجش 28اب  22)هٌذاى ثِ شیوی دس ّفتِ شیوی 

اٍل ارب ششرن   )اوتجش  28اب  22، (عذد رٍٍابدسٍ)هشاسن ّفتِ هلی شیوی ٍ سٍص هَل  
ثشارضاس  … دس هذاسس ثشخی اص وشَسّب اص جولِ رهشیىب، وبًربدا، اسرتشالیب ٍ   ( رثبى هبُ
 .هی شَد

 



 مول چیست؟

 
یه هَل، طجك اعشیف سرٌتی،  . یىی اص ٍاحذّبی شوبسشی است (Mole )هَل 

ثشاثش ثب اعذاد ( هَلىَل یب اان)رى  رسات ثٌیبدی همذاسی اص ّش هبدُ است وِ اعذاد
ثِ یبد داًشوٌذ هشَْس  ایي اعذاد،. است 12 -اشم اص وشثي 12 اان ّبی هَجَد دس

ایتبلیرربیی رهررذوَ رٍٍارربدسٍ، عررذد رٍٍارربدسٍ ًبهیررذُ شررذُ ٍ ثشاثررش اسررت         
 .23ثِ اَاى  10ضشة دس  1 6٫022140857(74) ثب

. ثِ ثیبى سبدُ ایي عذد، اعذاد رسُ ّبی هَجَد دس یره هرَل اص یره هربدُ اسرت     
هی اَیٌرذ ٍ رى سا ثشحیرت ارشم    « اان اشم»شیویذاى ّب جشم یه هَل یب اان سا 

« هَلىرَل ارشم  »جشم یه هَل اص هَلىَل ّبی یه هبدُ ّرن ورِ   . ثیبى هی وٌٌذ
ًبهیذُ هی شَد ثش اسبس اان اشم اان ّبی سربصًذُ رى ثرِ رسربًی لبثرا ههبسرجِ      

 .است

 



 تاریخچه روز مول
اشاهی داشتِ هی شَد، ایي سٍص اَسط یره هعلرن   « هَل»اوتجش ثِ عٌَاى سٍص  23 

اٍّلرش ورِ   . پیشٌْبد شذُ است« هَسیس اٍّلش»شیوی رهشیىبیی ثِ ًبم پشٍفیَس 
جَایض هتعذدی سا دس عشصِ شیوی ٍ فعبلیت ّبی اجتوبعی دسیبفت وشد پیشرٌْبد  

سا هتٌبهش ثب شیَُ ًوربیش   23ثِ اَاى  10ضشة دس  6.02« رٍٍابدسٍ»داد اب عذد 
اوتجرش دس   23سٍص  6:02، هعبدل ثب سبعت (هبُ سٍص سبعت)صهبى ٍ ابسی رهشیىبیی 

 .ًظش ثگیشًذ
داسد  23ثرِ ارَاى    10اص سٍی عرذد رٍٍاربدسٍ ورِ    ( هبُ دّن هریالدی )اوتجش  23

 99اثبى  2ثشاثش است ثب  2020اوتجش  23. التجبس شذُ است

 شیمی چیست؟
شریوی  . سبختبس، خرَا،، اشویجربت، ٍ ایییرش شرىا هرَاد اسرت      هطبلعِ شیوی 

ِ ای اص علن است وِ ثِ ثشسسی عٌبصش، اشویت ّربی سربختِ شرذُ اص اارن ّرب،       شبخ
هَلىَل ّب ٍ یَى ّب، سبختبس شیویبیی، خَا، ٍ سفتبس هَاد ٍ ّوچٌریي ایییشااری   
وِ یه هبدُ دس حیي اًجبم یه ٍاوٌش ثرب هرَاد دیگرش اص خرَد ثرشٍص هری دّرذ،        

ثِ صثبى سبدُ علن شیوی ثِ هَضرَعبای هبًٌرذ چگرًَگی ثرشّن ورٌش      . هی پشداصد
اان ّب ٍ هَلىَل ّب اص طشیك پیًَرذّبی شریویبیی ٍ اشرىیا اشویجربت شریویبیی      

 .جذیذ هی پشداصد
 



ِ عٌَاى یه داًش ثٌیبدی یبد هی شَد، چشا وِ ایري علرن، هفربّیوی سا     ابّی اص شیوی ث
ِ ّبی علوی چِ دس سط  پبیِ ٍ چِ دس سط  وربسثشدی   اساوِ هی وٌذ وِ دسن سبیش صهیٌ

ِ ّرربی هختلفرری اص شرریوی ایرربّی  . هوىرري هرری وٌررذ ثررشای ًوًَررِ علررن شرریوی، جٌجرر
ُ شٌبسی) ، چگًَگی اشىیا اصى (صهیي شٌبسی)، چگًَگی اشىیا سٌگ ّبی ررسیي (ایب

، خرَا، خربن هَجرَد سٍی هربُ     (ههیط صییرت )دس ااویفش ٍ چگًَگی اجضیِ رلَدای 
ٍ چگرًَگی جورآ رٍسی دی اى ای   ( داسٍسبصی)، چگًَگی عولىشد داسٍّب (ویْبى شٌبسی)

ِ عٌَاى هذسن   .سا اَضی  هی دّذ( جشم شٌبسی)دس صهٌِ جشم ث

 تاریخچه شیمی

ثشخی اعتمبد داسًذ وِ لیت شیوی اص ولوِ یًَبًی ویویب یعٌی هوضٍج وشدى اشفتِ شذُ 
ٍ ثشخی دیگش هعتمذ ّیتٌذ ورِ ایري ٍاطُ اص ولورِ عشثری شربهبى ثرِ هعٌری پٌْربًی ٍ         

ابسی شیوی ثِ سلیلِ اافبلبای اطالق هی شَد ورِ اص صهربى   . اسشاسرهیض هشتك شذُ است
سربل پریش اص هریالد،     1000ثبستبى ابوٌَى ثشای داًش شیوی اافربق افتربدُ اسرتا ارب     

ِ ّربی      اوذى ّبی ثبستبى اص اثضاسّبیی استفبدُ هی وشدًذ وِ سشاًجبم اسربس اٌرَش شربخ
ثشای ًوًَِ هی اَاى ثِ استخشاج فلضّب اص سٌگ هعذى، سفبلگشی ثب استفبدُ . شیوی شذًذ

سًگذاًِ ثشای لَاصم رسایشی ٍ ًمبشی، استخشاج هرَاد شریویبیی اص ایبّربى    اْیِ اص لعبة، 
صبثَى اص چشثی، سبخت اْیِ پٌیش، سییٌذای، دثبغی وشدى چشم، اْیِ ثشای داسٍ ٍ عطش، 

 .شیشِ ٍ سبخت رلیبطّبیی هبًٌذ ثشًج اشبسُ وشد

 

 



ثِ ووه اًجبم اهمیمربت اٍلیرِ ٍ تجرت    ( اجذیا هس ثِ طال)داًش ویویب ٍ ویویباشی 
ِ ازاس شیوی هذسى ثَد ِ ّب، پبی ایییش ًگشش دس شٌبخت هَاد، صهبًی رغبص شرذ ورِ   . ًتیج

دس وتبة شیوی داى شىبن هیبى شیوی ٍ ویویب افبٍت لبوا  1661ساثشت ثَیا دس سبل 
سپس شیوی ثب االش ّبی رًتَاى الٍٍاصیِ ٍ اساوِ لربًَى پبییرتگی جرشم، ثرِ یره      . شذ

ثِ ساستی پیش اص لشى ثییتن، شیوی ثرِ عٌرَاى داًشری    . داًش اىبها یبفتِ اجذیا شذ
ِ هی شرذ  شریوی ثرب   عورذُ  افربٍت  . ثشای شٌبخت طجیعت هَاد ٍ داشاًَی رى ّب شٌبخت

 .ثرَد فیضیه ایي ثَد وِ دس شیوی اص سیبضیبت استفبدُ ًوی شذ ٍ ثیشتش علوری اجشثری   
سبختبس اان ٍ اوتشبفبت هبسی ٍ پیرش  دسثبسُ اص اوتشبفبت اسًیت سادسفَسد ٍ ًیلض ثَس پس 
پشاَصایی، داًشوٌذاى هججَس ثَدًذ دیذابُ خَد سا ًیجت ثِ طجیعرت هرَاد   دسثبسُ وَسی 

اشویررت، سرربختبس ٍ هطبلعررِ ثٌرربثشایي شرریوی ثررِ عٌررَاى داًررش هررَاد ٍ . ایییررش دٌّررذ
 .خبصیت ّبی هَاد ٍ ایییشاای وِ دستخَش رى ّب هی شَد، اعشیف شذ

 



 آمادئو آووگادرو کیست؟
 

دس ارَسیي صادُ شرذ،    1776راَسرت   9، شریوی فیضیىرذاى ایتبلیربیی دس    رٍٍابدسٍ
رهبدوَ، دسس ّبی دٍسُ اثترذایی سا دس  . پذسش ٍویا ثشجیتِ ٍ وبسهٌذ عبلیشاجِ ثَد

خبًِ فشا اشفت ٍ سپس ثشای رهَختي دسس ّبی دٍسُ هتَسطِ ثرِ دثیشسرتبًی دس   
اص رًجب وِ اٍ اص یه خربًَادُ ی ثیریبس هرزّجی ثشخرَسداس ثرَد ثرِ       . صادابّش سفت

لضبٍت سٍی رٍسد ٍ دس سشتِ حمَق دسس خَاًذ، ٍی ثِ دسجِ دوتشا دس لبًَى ّبی 
ٍی پس اص چٌذی ثِ علَم اجشثی . ولییب دست یبفت ٍ ثِ وبسّبی حمَلی پشداخت

سٍی رٍسد ٍ ثِ فلیفِ طجیعی ّن عاللرِ ًشربى داد ٍ ثرِ ایري اشایرت ثرِ صرَست        
ثرب اسسریس ًخیرتیي وشسری فیضیره ٍ      . خصَصی سیبضی ٍ فیضیه سا فشا اشفرت 

 1809سیبضی دس شْش اَسیي ایتبلیب، رٍٍابدسٍ ثِ همربم اسرتبدی سسریذ ٍ دس سربل     
 .استبدی سیبضی ٍ فیضیه سا اص رى خَد وشد

 



اص ساُ  1811رٍٍابدسٍ ًظشیِ ایلَسبن سا دسثبسُ ابصّرب ثشسسری ورشد ٍ دس سربل     
رصهبیش ٍ ههبسجِ ًشبى داد وِ حجن ّبی ثشاثرش اص ابصّربی اًَرباَى، دس دهرب ٍ     

فشضیِ یب "اوٌَى ایي هفَْم سا . فشبس تبثت داسای اعذاد هَلىَل ّبی ثشاثش ّیتٌذ
اعذاد هَلىَل ّربی یره اربص دس ایري شرشایط، ثشاثرش       . هی ًبهٌذ "لبًَى رٍٍابدسٍ 

است وِ ثشای رسبى شذى وربس ههبسرجِ رى سا    23ثِ اَاى  10ضشة دس  6.0204
دس ًظش هری ایشًرذ، ایري عرذد دس سرذُ ی       23ثِ اَاى  10ضشة دس  6.022 ثشاثش

 .ًبم اشفت "عذد رٍٍابدسٍ  "ًَصدّن، ثِ افتخبس رٍٍابدسٍ 
رٍٍابدسٍ ًخیتیي ویی ثَد وِ ثیي اان ٍ هَلىَل افبٍت لبوا شذ ٍ دس ٍالآ ٍاطُ 

دس شرْش ارَسیي    1856 طٍالی 9ٍی دس  .هَلىَل سا ثِ ٍاطابى شریوی ٍاسد ورشد  
 .دسازشت

 



 سپاس از همراهیتان


