
 

 

 

 

 ذرات سازنده ی هر اتم
 نسبی   بار الکتریکی جرم محل ذره  نام ذره 

 - 1        جرم اتم %1کمتر از   اطراف هسته  الکترون 

 +1        جرم اتم  %99 هسته ی اتم  پروتون 

 خنثی       0         هسته ی اتم  نوترون 

 در نظر گرفته می شود .  صفرو جرم نسبی الکترون  را تقریبا   یک جرم نسبی پروتون و نوترون را 
 

 مجموع تعداد پروتون های هر اتم ) در هر اتم ثابت و معین است ( :   عدد اتمی

 @ هر اتم از روی تعداد پروتون آن شناخته می شود . 

پروتون و الکترون ( با هم برابر هستند و یکدیگر را تعداد )   مثبت و منفیدر حالت عادی مقدار بارهای الکتریکی    @
 ندارد . الکتریکیمی کنند . پس اتم در حالت عادی بار          خنثی

 مجموع تعداد پروتون و نوترون هر اتم  :    عدد جرمی
 ............................................................................................................................. ........................ 

 عنصر در طبیعت بافت میشوند .    92        عنصر شناخته شده 118  حدود  از@ 

 هستند .)از یک نوع (      ن یکسان های آماده ای است که تمام اتم  عنصر :

 عناصر  التین یک یا دو حرف اول نام   نشانه شیمیایی هر عنصر :  
 .............................................................................................. 

 هر عنصر در سمت چپ و پایین نشانه شیمیایی می نویسند . عدد اتمی @ 

 C6،  کربن      He 2،   هلیم         Ne 10 ،     نئون        H  1هیدروژن     
 ....................................................................................... 

 هر عنصر در سمت چپ و باالی  نشانه شیمیایی می نویسند . عدد جرمی @ 

C،  کربن      He 4،   هلیم         Li 7     لیتیم،        H  1هیدروژن     
12 

 ............................................................................... 
آنها با هم    در بعضی عناصر همه  اتم ها یکسان نبوده و با وجود تعداد پروتون برابر تعداد نوترون : ایزوتوپ 

 فرق می کند که به آنها ایزوتوپ می گویند. 

C6            ) مانند عنصر کربن که سه نوع ایزوتوپ دارد (
14          C6

13        C6
12 

 ..................................................................................... 

 از درون اتم چه خبر  :  3فصل
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  ) مواد پرتوزا ( : پرتوزایا      ایزوتوپ 

 های مفیدی هم دارند .   کاربرددارند  و با وجود خطرناک بودن  پرتو زاییموادی ناپایدار بوده و خاصیت 

 و تشخیص آتش سوزی  شناسایی و درمان بعضی بیماری ها   -هسته ای تولید انرژی در راکتورمانند : 
 ........................................................................................................ 

 کاربرد چند نوع ایزوتوپ  بیشتر بدانید !
 241  ( آمرسیم1

نمونه ی رنگ های  اَندازه گیری میزان سرب سّمی  تجاری, در بسیاری اَز هشداردهنده های حریق خانگی و در

تولید کاغذ,   خشکککد شکککده, برای انطمینان اَز یینواختی مکککخامت مفرکککوها در ارآیندهایی مانند نورد اوهد و

همچنین برای کمد به تعیین میان   زغال سکنگ و  اَندازه گیری مقدار خاکسکتر شکیشکه ,اَندازه گیری سکرهت هوا,

 مناسب حفاری چاه نفت انستفاده می شود.

 55( آهن  2

  اَبیاری الیترییی الّزاا کاربرد دارد. انستفاده در  در تجزیه وشناسایی مّواد اَز جمله مفلول مورد
 85   ( استرانسیم 3

 شناخت و مطالعه ی شیل گیری و متابولیسم استخوان های بدن موجوداا زنده  برای

 82  ( استرانسیم 4

می باشکد. روبیدیم در شکیمی مانند پتاسکیم همل می کند. این وی گی  82  به هنوان منشک  روبیدیم  82اسکترانسکیم  

 را برای ترویر برداری اَز قلب ایده ال نموده است.82روبیدیم 

 238( پلوتو نیم  5

 اضاپیمای ناسا  مورد استفاده قرار گراته اَست.20  بیش از در نیروی مفّرکه1972اَز سال  

 238( اورانیوم   6

وسککککایل ثابت مربوط به دندان, مانند روکش دندان و برای تولید رنگ ط یعی و اَازایش درخشککککندگی دندان  در

دریایی های هسکته ای واَندازه  زیر  مرکنوهی به کار راته اَسکت. هم چنین در سکوخت نیروگاه های هسکته ای و

 مخامت مورد انستفاده قرار می گیرد.  گیری

 82( برم 7

اد دارای این هنرکر پرتوزا برای اَندازه گیری سکرهت اننتقال , تعیین غل ت شک یه ی    سکیال و نشکت یابی  اَز مونّ

به دریا انسکتفاده   گاز رسکانی شکیری و همچنین مطالعه ی آبشکناسکی ومطالعه ی وردیابی اامکیب های ورودی

 گردیده است.
 238( پلوتو نیم  8

 اضاپیمای ناسا  مورد استفاده قرار گراته اَست.20  در نیروی مفّرکه بیش از1972اَز سال 

 210( پلو نیم  9

  ایلم ها و ساکن اَز سطح نگاتیوهای هّیاسی   برای گراتن گردو غ ارجذب شده توسط الیتریسیته ی

 ام -99( تینسیم  10

ین ماّده پرانسککتفاده ترین ایزوتوپ پرتوزا برای مطالعاا تشککخیرککی در پزشککیی هسککته ای می باشککد. ارم های مختل   ا

, ک د ,طفال , کلیه ها وهم چنین برای مطالعه و بررسکی جریان خون نمغز اسکتخواشکیمیایی آن برای ترکویر برداری اَز 

 به کار می رود.

 188( تنگستن  11

می باشککد که برای جلو گیری اَز مسککدود شککدن رق های قل ی در هنگام همل  188این ماّده منشکک  تولید ایزوتوپ رونیم  

 کاربرد دارد.جراحی , درمان درد استخوان و به هنوان درمان همومی سرطان 

 ( تنگستن آغشته به توریم 12

 های جوش قوس الیترییی که در ساختمان, هواپیما, تجییزاا صنعت غذا و پتروشیمی  در الیترود
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.................................................... 
 تم :  مدلی برای ساختار ا 

به  و طرز قرار گراتن ذراا اتم دانشمندان با روش های غیر مستقیم اطیهاتی از ساختار درونی اتم 

 را برای ساختار درونی اتم ارائه کرده اند .دست آورده و مدل های مختلفی 
................................................................................................. ............... 

 (:مدل من ومه شمسی) مدل اتمی بور : 

کمی دارند در مسیرهای دایره ای بسیار حجم هسته اتم بسیار کوچد بوده و الیترون ها که جرم بسیار 

 به نام مدار در اطراف هسته در حرکت هستند . 

 @ هر مدار سطح انرژی مشخص داشته و  

 ظرایت تعداد معینی الیترون را دارد .

 الکترون       2در مدار اول نزدیک هسته حداکثر  @ 
 الکترون ظرفیت دارد.    8 و در مدار دوم  تا   

 
 
 
 

.................................................................................................. 
 که دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی هستند .  ذراتی یون :

 های مثبت و منفی تشکیل شده است .  از یون   Cl+Na- ترکیب بعضی مواد مانند نمک طعام )سدیم کلرید (    @ 

 اتم ها در حالت هادی خنثی بوده و بار الیترییی ندارند ولی وقتی به یون ت دیل شده اند.  #

 .اگر الیترون از دست بدهند تعداد پروتون بیشتر شده و یون مث ت ایجاد می شود  -1

 اگر الیترون به دست آورند تعداد الیترون بیشتر شده و یون منفی ایجاد می شود . -2
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