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 از درون اتم چه خبر   (3فصل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تاریخچه بوجود آمدن جدول تناوبی عناصر:  بیشتر بدانید:

یوهان ولفگانگ دوبراینر  بود که عنا ــر را بنام  شــیمیدان آلمانینخســتین کســی که در مورد جدول تناوبی توانســت نظر بدهد 

جان نیولندز عنا ر را با توجه به فا له هشت  بدون ا الع از ساختار درونی شان کنار هم قرار داد. به دنبال او شیمیدان انگلیسی

شبیه نمود که مورد مسخره معا رین  شابه  را به نت های موسیقی  شیمیدان تایی عنا ر از نوع م سرانجام دو  خود قرار گرفت.

تقریبا بطور هم زمان اولین جدول تناوبی را باتوجه به جرمشـــان در  دیمتری ایوانوویچ مندلیف روســـیو  بنام لوتار مایر آلمانی

 .جدول قرار دادند

 ( 1834-1907زندگینامه دیمتری ایوانوویچ مندلیف :)

به خصلت تناوبی عنصرهاپی برد.اوعنا رراباتوجه به  ایوانوویچ مندلیف دیمتریم اهل روسیه بنام 1871معلم شیمی درسال

افزایش جرم اتمی درجدولی قرارداد.امابعضی ازعنا رکه خواص مشابه داشتند بق جرم اتمی قرارنمی گرفتند این مشکل جدول 

شان یعنی  توجه به عدداتمی( عنا ررابا1887-1915) موزلی هنریبنام  بعد دانشمندی انگلیسیسال 40مندلیف بودتااینکه 

  تعداد پروتون هامرتب کردوجدول مندلیف را ا الح نمود.

 :انواع ذره های سازنده اتم عبارتنداز
  :الکترون الف(

 (بارالکتریکی منفی دارد.1

 (درا راف هسته می باشدوبدورهسته می چرخد.2

 می باشد.1(جرم آن 3

 نمایش می دهند.  e(باحرف4
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 :پروتون ب(

 (بارالکتریکی مثبت دارد.1

 (دردرون هسته قراردارد.2

 باربیشتر ازجرم الکترون است.1840(جرم آن حدود3

  نمایش می دهند. p (باحرف4

 :نوترون ج(

 (بارالکتریکی نداردیعنی خنثی است.1

 (دردرون هسته قراردارد.2

 بار بیشترازجرم الکترون است.1840(جرم آن حدود3

 د.دهننمایش می  n (باحرف4
ـــت یعنی اتم در حالت عادی خنثی :نکته )بار مثبت(  آن  پروتون های)بار منفی( و تعداد الکترون ها ) بدون بار الکتریکی ( اس

  است. برابر
  عدداتمی چیست؟

با  که  ـــت  ته یک اتم اس مجموع تعدادپروتون های موجوددرهســـ

 نمایش می دهند.  Zحرف

 :مثال
 اسـت، 1 برابر هیدروژن اتمی عدد و6 برابر کربن اتمی عدد مثال برای.کند می تغییر نیز اتم نوع ها، پروتون تعداد تغییر با

 .دارد یک پروتون هیدروژن اتم هر و پروتون 6 کربن اتم هر که گیریم می نتیجه

 عددجرمی چیست؟
مجموع تعدادپروتون هاونوترون های موجوددرهســـته یک اتم 

  نمایش می دهند. A است که باحرف

  ساده ترین اتم درطبیعت چیست؟
ست که باحرف  شودو   Hهیدروژن ا  عدداتمینمایش داده می 

 یک دارد.

  چیست؟ نماد شیمیایی

  نماد شیمیایی آن عنصر می گویند. یک یادوحرف ازنام التین)انگلیسی(یک عنصررا

  : شیمیایی عناصر نماد جرمی در اتمی عدد مکان نوشتن عدد
 

He 
Helium -----  He   هلیم  

Aluminiom ----- Al   آلومینیم  

Oxygen ----- O ----   اکسیژن  

Calcium ----- Ca   -----   کلسیم 

 

 عدد جرمی

 اتمیعدد 
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 (1885 -1962)  :زندگینامهو  مدل اتمی بور
میالدی در ک نهاک دانمارک به دنیا آمد. پدرش  1885نیلزهنریک دیویدبوهر در هفتم اکتبر 

سال  شگاه ک نهاک بود.در  ستاد فیزیولوژی دان ستیان بور ا شته فیزیک  1903بنام کری در ر

دانشگاه ک نهاک نام نویسی کرد.در مورد آزمایش کشش سطحی آب  و اندازه گیری نیروی 

از  رف فرهنگستان علوم سوئد جایزه نوبل 1922نشجویان شد.در نوامبر آن برتر از بقیه دا

هه  ته ای(نقش  1930به نیلز بور داده شـــد. در د یک کوانتومی )هســـ یه فیز بر روی نظر

 سالگی در گذشت.  77در ک نهاک در سن  1962نوامبر  18داشت.در 

 که: معتقد بود بوهر میالدی فیزیکدان دانمارکی بنام نیلزهنریک دیوید1913 درسال

خورشید درمرکز قرار دارد و سیاره ها روی مدارهایی بدورخورشید درحال چرخش هستند دراتم  .منظومه شمسی استاتم مانند

نیز هســته درمرکزقرار دارد والکترون هاروی مدارهایی دایره ای شــکل با انرژی های معین بدورهســته پیوســته درحال گردش 

  هستند.
 بور: و بریلیم لیتیم، هلیم، هیدروژن، های اتم برای بور اتمی شکل مدل

 

 

 

 

 چیست؟ ـ هم جا( هم مکانی)ایزوتوپ 

  اتم هایی هستندکه دارای عدداتمی یکسان می باشندولی عددجرمی متفاوت دارند.

 چیست؟دراتم های ایزوتوپی دلیل متفاوت بودن عددجرمی
 چون تعداد نوترون ها باهم متفاوت است.

 تفاوتمثل:چگالی که به جرم اتم وابسته است  دارندامادرخواص فیزیکی یکسانایزوتوپ های یک عنصرخواص شیمیایی  :نکته

 .ناچیزی دارند
 عبارتنداز: هیدروژن ـ اتم های ایزوتوپی اکسیژن

 
 :نکته
(در  بیعت جز فراوانترین 16(وعددجرمی)8اکســـیژن با عدد اتمی ) (1

  آید. گازهای مفید برای تنفس به شمار می

ست ناپایدار تریتیوم ایزوتوپ هیدروژن، های ایزوتوپ بین از (2  و ا

 به دارند، پرتوزا ایزوتوپ که موادی.هســتند پرتوزا نیز دیگر عنصــرهای برخی از های دارد.ایزوتوپ پرتوزایی خا ــیت

 اند.  معروف زا پرتو ماده

 از: مفید مواد پرتوزا در زندگی روزمره عبارتند کاربردهای
  انرژی تولید (1

  ها بیماری درمان و شناسایی (2

 سوزی آتش تشخیص (3
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 چیست؟ )رادیواکتیو( هسته ی پرتوزا «بیشتر بدانید»
 به هسته هایی گفته می شودکه ناپایدارهستندوهنگام متالشی شدن ازخودپرتوهای پرانرژی وخطرناک پراکنده می کنند.

 پلوتونیم  -: عنصراورانیم مثل 

  چیست؟ کاربرد مواد پرتوزا

  درپزشکی هسته ای برای تشخیص سلول های سر انی (1

  نعت         (2

  کشاورزی (3

 :نکته
پلوتونیم یکی ازمحصــوالت واکنش های هســته ای می باشــدوخطرناک ترین ماده شــناخته شــده در  بیعت برای موجودات  (1

  است.کافی  سرطانمیلیونیم گرم ازآن برای ایجاد   1زنده به حساب می آید.باخوردن ویا تنفس  

صر از  (2 سبت تعداد نوترون به تعداد پروتون در یک عن ست .که به آن ع5/1اگر ن سته ناپایدار ا شد، ه شتر با صر برابر بی ن

 پرتوزا )رادیواکتیو( می گویند.

 یون چیست ؟

  است که تعداد پروتون ها و الکترون هایش با هم برابر نیست. ذره ای

 ترکیب یونی چیست؟

  می باشند.( -)و)+(که ذرات سازنده آنها یون های به ماده ای گفته می شود

 انواع یون عبارتنداز:
 یون منفی :  (1

 بیشتر است.الکترونها از تعداد پروتونها تعداد 

 یون مثبت :  (2

  کمتر است.اد الکترونها از تعداد پروتونها تعد

 هم چگونه است؟ ا( نسبت ب-+(و)رفتار بارهای )
  (.وی رانشینیر -می رانند) یکدیگر را دف  می کنند(-و -)و+(و)+ بارهای هم نام (1

 (. بایشیرنیروی  -می ربایند)یکدیگر را جذب می کنند+(و -)بارهای ناهم نام  (2

 ویژگی ترکیبات یونی عبارتند از:

  پیوند بین ترکیبات یونی براحتی شکسته می شود. (1

 دهند. عبور می براحتی ومذاب جریان برق را از خود در حالت محلول (2

 چیست؟ پیوند یونی
 .ا جذب می کنندایجاد می شود و درنتیجه یکدیگر ر( غیرهم نام)+( )و( -)نوعی پیوند شیمیایی است که بین یون هایی با بار

که  یک واکنش بسیار گرماده می باشد Na+ و CL- پیوند بین  :مثل

  نمک  عام را تولید می کند.
 .رخ میدهدنا فلزها  و فلزها پیوند یونی بین  : نکته
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 (3نمونه سواالت فصل)
 را نام ببرید؟انواع ذره های سازنده اتم  (1

ست یعنی اتم در حالت عادی خنثی (2  ........آن   )بار مثبت( پروتون های)بار منفی( و تعداد الکترون ها ) بدون بار الکتریکی ( ا

  است.

 بارالکتریکی منفی دارد.......................  (3

 بارالکتریکی مثبت دارد.......................  (4

 بارالکتریکی نداردیعنی خنثی است.......................  (5

 نمایش می دهند.  Zمجموع تعدادپروتون های موجوددرهسته یک اتم است که با حرف....................  (6

  نمایش می دهند. A موجوددرهسته یک اتم است که باحرفمجموع تعدادپروتون هاونوترون های ....................  (7

  ساده ترین اتم در بیعت چیست؟ (8

  آن عنصر می گویند. ...................یک یادوحرف ازنام التین)انگلیسی(یک عنصررا  (9

 را بنویسید با مثال؟ مکان نوشتن عدداتمی عددجرمی درنمادشیمیایی عنا ر (10

 .اتم مانندمنظومه شمسی است....  بق نظریه .................... (11

  اتم هایی هستندکه دارای عدداتمی یکسان می باشندولی عددجرمی متفاوت دارند...............................  (12

 چیست؟ دراتم های ایزوتوپی دلیل متفاوت بودن عددجرمی (13

شیمیایی  (14  ...........مثل:چگالی که به جرم اتم وابسته است  دارندامادرخواص فیزیکی ............ایزوتوپ های یک عنصرخواص 

 ناچیزی دارند.

 را بنویسید؟ هیدروژن ـ اتم های ایزوتوپی اکسیژن (15

  د.(در  بیعت جز فراوانترین گازهای مفید برای تنفس به شمار می آی16(وعددجرمی)8با عدد اتمی ) ................ (16

 .دارد پرتوزایی خا یت و است ناپایدار ................................. ایزوتوپ هیدروژن، های ایزوتوپ بین از (17

 یون چیست ؟ (18

 می باشند.( -)و)+(به ماده ای گفته می شود که ذرات سازنده آنها یون های...........................  (19

 تعداد الکترونها از تعداد پروتونها بیشتر است.یون .....................  (20

  تعداد الکترونها از تعداد پروتونها کمتر است.یون .....................  (21

 هم چگونه است؟ ا( نسبت ب-+(و)رفتار بارهای ) (22

 را بنویسید؟ ویژگی ترکیبات یونی (23

 .رخ میدهد ..................... و ........................ پیوند یونی بین (24

 

 

 

 

 
 (3پایان فصل)
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