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1. Τα υποατομικά ςωματίδια είναι τα …………………………..(p), …………………………..(n), …………………………..(e)  

Άτομο είναι το ςωματίδιο που αποτελείται από τον …………………………….. (με …………………………….. και  

……………………………..) και από τα …………………………….. που περιφζρονται γφρω από τον 

 …………………………….. και ζχει φορτίο …………………………….. 

Ο πυρθνασ βρίςκεται ςτο …………………………….. του ατόμου, όπου είναι ςυγκεντρωμζνθ ςχεδόν όλθ θ 

 …………………………….. του ατόμου, δθλαδι τα …………………………….. και τα …………………………….. και ζχει 

φορτίο …………………………….. 

Ο ατομικόσ αριιμόσ (……) δείχνει τον αρικμό των ……………………………..  που περιζχει το άτομο ενόσ 

ςτοιχείου 

Ο μαζικόσ αριιμόσ (……) δείχνει τον αρικμό των …………………………….. και των …………………………….. του 

πυρινα ενόσ ατόμου ςτοιχείου Για κάκε άτομο ιςχφει Α= …….. + …….. 

2. Το μόριο είναι ςωματίδιο που αποτελείται από …………………………….. 

Χημικθ Ένωςη είναι κάκε ουςία που ζχει ςτακερι …………………………….. και  …………………………….. ςε 

απλοφςτερεσ ουςίεσ.  

Π.χ. μερικζσ χθμικζσ ενώςεισ είναι: CO2: …………………………….. του…………………………….., H2O: 

…………………………….., NaCl: …………………………….., ηάχαρθ, οινόπνευμα  

Οι χθμικζσ ενώςεισ δεν είναι μείγματα χθμικών ςτοιχείων, είναι νζεσ ουςίεσ με εντελώσ διαφορετικζσ 

 ……………………………..  από αυτζσ των ςτοιχείων τουσ. 

Όταν ενώνονται όμοια άτομα δθμιουργοφνται μόρια χθμικών…………………………….. . 

Όταν ενώνονται διαφορετικά άτομα δθμιουργοφνται μόρια χθμικών…………………………….. . 

Ο Μοριακόσ Τφποσ είναι τα ……………………………..  των μορίων που δείχνουν:  

τθν …………………………….. ςφςταςθ τθσ ζνωςθσ δθλαδι από ποια ςτοιχεία αποτελείται θ ζνωςθ  

και τθν …………………………….. ςφςταςθ, δθλαδι πόςα άτομα του κάκε ςτοιχείου υπάρχουν ςτθν ζνωςθ.  

3. Τα ιόντα είναι ……………………….. ςωματίδια. Τα ανιόντα είναι τα ιόντα που προκφπτουν από άτομα 

που ……………………….. θλεκτρόνια, οπότε ζχουν ………………………..  φορτίο. Τα κατιόντα είναι τα ιόντα που 

ιόντα που προκφπτουν από άτομα που ……………………….. θλεκτρόνια, οπότε ζχουν …………………….. φορτίο  

4. Χθμικι …………………………….. είναι θ μεταβολι κατά τθν οποία από κάποιεσ ουςίεσ προκφπτουν νζεσ με 

διαφορετικζσ ιδιότθτεσ. Παραδείγματα: …………………………….. [Τθν πραγματοποιοφν τα φυτά για να 

φτιάξουν τθν τροφι τουσ.], …………………………….. [Χθμικι αντίδραςθ κατά τθν οποία χωνεφουμε τθν τροφι 

μασ], …………………………….. βενηίνθσ για κίνθςθ αυτοκινιτου, κακαριότθτα, παραςκευι καφζ. 

Τα …………………………….. μιασ χθμικισ αντίδραςθσ είναι οι ουςίεσ που υπάρχουν πριν γίνει θ αντίδραςθ.  

Τα …………………………….. μιασ χθμικισ αντίδραςθσ είναι οι ουςίεσ που προκφπτουν μετά τθν αντίδραςθ. 

Σε κάκε χθμικι αντίδραςθ: μάηα αντιδρώντων …………………………….. μάηα προϊόντων 

Εξώιερμη Αντίδραςθ είναι κάκε αντίδραςθ κατά τθν οποία …………………………….. κερμότθτα. 

Ενδόιερμη Αντίδραςθ είναι κάκε αντίδραςθ κατά τθν οποία …………………………….. κερμότθτα. 

5. Χημικθ Εξίςωςη είναι θ …………………………….. μιασ χθμικισ αντίδραςθσ με μοριακοφσ τφπουσ.  


