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پيشگفتار

از سری کتاب های کمک آموزشی موسسه عالمه حلی  کتاب حاضر بخش شیمی مجموعه علوم سوم راهنمایی 

می باشد که در راستای برنامه آموزشی موسسه تدوین گردیده است. با توجه به این که موسسه عالمه حلی متشکل 

را دارا  اساتید مدرسه عالمه حلی می باشد که سابقه سالیان متمادی تدریس در مراکز سمپاد  از  از مجموعه ای 

با تقاضای  از تجارب اساتید مجرب مدارس تیزهوشان،  ارائه کتاب هایی برگرفته  از بدو تاسیس جهت  می باشند، 

متعددی از سوی اولیای دانش آموزان، مدرسان مدارس سمپاد و مسئولین نمایندگی موسسه در شهرستان ها روبرو 

بوده است. مجموعه حاضر که تشکیل شده از کتاب های شیمی، فیزیک و زیست از کتاب علوم و ریاضی سال سوم 

راهنمایی می باشد اولین سری از کتاب های موسسه است که برای استفاده دانش آموزانی طراحی گردیده است که 

قصد استفاده از مطالبی را دارند که غالباً در مدارس عالمه حلی تهران تدریس می شود.

سیاست کلی ما در این مجموعه کتاب، عدم اضافه کردن سرفصل های خارج از چارچوب رسمی آموزش و پرورش، 

هرچه ساده تر بیان کردن مفاهیم شیمی، ارائه هرچه عمیق تر این سرفصل ها و تعداد زیادی از آزمایش ها، مثال ها و 

تمارین جهت غنی سازی یادگیری دانش آموزان بوده است. در این راستا از مؤلف کتاب جناب آقای دکتر محمدرضا 

پورجاوید که بدون شک دانش و تجربه ایشان در تدریس شیمی در این مقطع آموزشی کم نظیر می باشد دعوت شد 

تا زحمت تألیف کتاب حاضر را برعهده بگیرند.

جهت تألیف و انتشار این مجموعه کتاب می بایست از همکاران بزرگوار آقای مهندس سعیدی نیا و آقای مهندس انصاری 

بابت مدیریت بخش انتشارات موسسه، از آقای مهندس حیدری به جهت طراحی کاریکاتورهای کتاب و سرکار خانم 

فرهانیان به دلیل زحمات زیادی که برای ویرایش و صفحه آرایی این اثر کشیده اند تشکر نمایم که مطمئناً غنای کتاب 

حاضر مرهون تالش این عزیزان می باشد.

عابدعابدیجعفری

مدیرعاملمؤسسهعالمهحلی



مقدمه

علم شیمی از جمله علوم تجربی است که از دیرباز یار و همراه انسان ها بوده است و همه خواسته و ناخواسته آن را در زندگی 
خود تجربه کرده اند. از کیمیاگران باستان گرفته تا شیمی دان های برجسته دوران معاصر، افراد زیادی با رنج و مشقت بسیار 
موفق به کشف گوشه ناچیزی از نادانسته های این دنیای پهناور شده اند و در این راه پر فراز و نشیب نه تنها از عمر و سرمایه 
خود بهره جسته اند بلکه برخی حتی در این راه جان باخته اند. با توجه به این پیشینه گرانبها ما نیز می کوشیم تا عالوه بر 

آشنایی با این علم ارزشمند در راه توسعه بیشتر آن گام برداریم.
با کمی تأمل در دنیای اطراف خود به راحتی می توانید حضور و تأثیر علم شیمی را در زندگی تان حس کنید. پزشکی را در 
نظر بگیرید که برای معالجه بیمار خود از یک داروی خاص استفاده می کند. طبیعتاً اگر این پزشک خواص شیمیایی داروها 
را نشناسد نمی تواند در کار خود موفق باشد. یک نانوا برای به عمل آوردن خمیر نان به کمک مخّمرها باید با نحوه عملکرد 
شیمیایی این مواد آشنا باشد تا بتواند نان با کیفیتی را عرضه کند. برای تولید یک پارچه مرغوب که بتوان از آن لباس های 
راحت و مناسبی را تهیه کرد الزم است تا تولیدکننده پارچه به بهترین وجه ممکن با خواص شیمیایی مواد اولیه پارچه آشنا 
باشد. کوچک ترین اشتباهی در این زمینه عالوه بر از بین بردن سرمایه تولیدکننده می تواند سالمتی مصرف کننده را نیز به 
خطر بیندازد. تمام شوینده ها و پاک کننده ها نیز در زمره مواد شیمیایی هستند که اگر در نحوه استفاده و ترکیب مواد اولیه 
آن ها اشتباهی رخ دهد نه تنها برای ما مفید نیستند بلکه بسیار خطرناک نیز خواهند بود. حتی ساخت مواد آتش زا مانند انواع 
فشفشه ها، منورها، شمع های رنگی و... که در جشن ها استفاده می شوند نیز ارتباط مستقیمی با علم شیمی دارد. این مثال ها 

فقط تعداد محدودی از کاربردهای علم شیمی را در زندگی ما مشخص می کنند.
در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا توجه بسیار زیادی به علوم پایه و از جمله شیمی می شود و دانش آموزان به صورت تئوری 
و عملی با این علوم آشنا می شوند. در کشور ما نیز برنامه ریزی های متعددی برای آموزش علم شیمی در مقاطع تحصیلی 
مختلف انجام گرفته است اما به نظر می رسد که در مقاطع پایه هنوز راه درازی در پیش است تا آن طور که باید و شاید به 

این مهم دست یابیم.

محتواوساختاراینكتاب
سال های متعدد تدریس در مراکز استعدادهای درخشان و مدارس برتر تهران، نقصان منابع آموزشی مقدماتی را بیش از 
پیش بر من آشکار ساخت و با توجه به تجربیات ارزشمند این سال ها و آشنایی کامل با نقاط ضعف و قوت دانش آموزان دوره 
راهنمایی و دبیرستان تصمیم به نگارش کتاب هایی برای مرتفع تر کردن این معضل گرفتم. کتاب حاضر برای آشنایی هرچه 
بیشتر دانش آموزان مقطع راهنمایی و به ویژه دانش آموزان پایه سوم با اصول مقدماتی علم شیمی به رشته تحریر درآمده 
است. مبنای نگارش نیز فصل 1 و 2 کتاب علوم تجربی سال سوم راهنماییـ  که در بر گیرنده مباحث شیمی استـ  می باشد. 
تمام سرفصل های مطرح شده در این دو فصل به طور کامل بررسی شده اند. همه نکاتی که در کتاب درسی با عناوینی مانند 
»مشاهده کنید«، »بیشتر بدانید« و... آورده شده اند به طور کامل مطرح شده اند و ضمن آنکه برای آشنایی بیشتر دانش آموزان 



عالقه مند مباحث تکمیلی خارج از کتاب درسی نیز با عنوان »فراتر از کتاب درسي« به این مطالب افزوده شده اند. مطالب 
نوشته شده در هر فصل از این کتاب دارای یک عنوان آموزشی هستند که به استفاده بهینه و هماهنگ از مطالب موجود با توجه 
به عناوین کتاب درسی کمک شایانی خواهد کرد. در متن کتاب نیز کلمات بنیادی که نقش مهم تری را در فرآیند آموزش 

دارند و الزم است که دانش آموزان توجه بیشتری را در هنگام مطالعه آنها داشته باشند، ایتالیک نوشته شده اند.
با توجه به هر سرفصل، پرسش های مفهومی یا مسایلی که نیاز به راه حل محاسباتی دارند نیز در متن کتاب گنجانده شده اند. 
تمام این سؤال ها دارای جواب تشریحی هستند که مطالعه آن ها برای بهبود و افزایش یادگیری دانش آموزان ضروری به نظر 
می رسد. برای تجسم راحت تر و درک بهتر دانش آموزان از شکل ها و جدول ها نیز استفاده شده است. در پایان هر فصل از 
کتاب نیز مجموعه ارزشمندی از پرسش های مرتبط آورده شده است که در مجموع تقریباً شامل 051 سؤال تشریحی و 002 
سؤال چهارگزینه ای می باشد. پرسش های تشریحی به همراه عنوان آموزشی هماهنگ با متن کتاب هستند که دانش آموزان را 
قادر می سازد پس از مطالعه هر عنوان آموزشی از متن کتاب، از این سؤال ها برای محک زدن خود استفاده کنند. پرسش های 
چهارگزینه ای نیز به منظور ارزیابی کلی دانش آموزان از یادگیری تمام مطالب یک فصل آماده شده اند. توصیه می شود که 
دانش آموزان قبل از بررسی این سؤال ها ابتدا به طور کامل تمام عناوین موجود در یک فصل از کتاب را مطالعه کنند و سپس 
از این پرسش ها برای تعیین سطح آمادگی خود استفاده کنند. از آنجا که تمام این پرسش ها از متن کتابند و سؤال های 
محاسباتی مشابه آن ها نیز بررسی شده است، انتظار می رود که دانش آموزان به تنهایی قادر به حل کردن همه پرسش های 
مطرح شده باشند. بدیهی است در غیر این صورت بهترین مرجع برای برطرف کردن مشکالت دانش آموزان، معلمان محترمند.

آنچه مسلم است، با وجود دقت و تالش نگارنده، تألیف این کتاب خالی از اشکال نیست لذا نگاه تیزبین و نکته سنج همکاران 
ارجمند و دانش آموزان گرامی تأثیر غیرقابل انکاری در بهتر شدن کتاب حاضر و تألیفات بعدی خواهد داشت و ارائه نظرها، 

پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما بزرگواران مزید امتنان است.

با آرزوی موفقیت روزافزون
محمدرضا پورجاوید
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  مقدمه
فالسفه يونان باستان مباحث زيادي را . اي بسيار طوالني دارد بحث و بررسي پيرامون ساختار ماده سابقه

البته اغلب اين . اند هاي متعددي را نيز ارائه كرده اند و بر اساس آن نظريه در اين مورد مطرح نموده
بر طبق يكي از . اند زمايشي بودهگونه شواهد تجربي و آرفاً جنبه تئوري داشته و فاقد هرنظريات ص

اين در . اند ساخته شده) تخمه(ترين نظرات در مورد ماده، تمام مواد از ذرات ريزي به نام دانه ابتدايي
را به ذرات ريزتري  ها توان آن معتقد بود مواد ساختاري پيوسته دارند و نمي» ارسطو«حالي است كه 

» دموكريتوس«است  ه كه در تاريخ علم شيمي بررسي شدهبا توجه به منابع علمي و آنچ. تقسيم كرد
هر چند كه اين (.را براي ناميدن ذرات سازنده ماده به كار گرفت» اتم«اولين كسي بود كه اصطالح 

تري مطرح شدند كه  اما به مرور نظريات جديدتر و كامل.) تعريف بسيار متفاوت با تعاريف جديد است
هر چند بحث و بررسي كامل . در مورد ساختار ماده را متحول كردندهاي موجود  به طور كلي ديدگاه

گيرد در ادامه به صورت اجمالي با اين نظرات آشنا خواهيد  اين موضوع در دوره دبيرستان انجام مي
  .شد

  
  مراحل پيشرفت نظريات اتمي. 1شكل 
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  تئوري اتمي دالتون

به راحتي با يك ) نظير قانون پايستگي جرم( شايد نزديك به دويست سال قبل قوانين وابسته به جرم
دانشمندان اعتقاد داشتند كه ماده از واحدهاي  ها در واقع در آن سال. شدند مدل اتمي ساده توجيه مي

و  1808اما در سال . است كه هر يك از اين واحدها نيز جرم مخصوصي دارند فناناپذيري ساخته شده
. ه خود را مطرح كرد دريچه جديدي در اين زمينه باز شدتئوري اتمي ماد» جان دالتون«زماني كه 

او نيز مانند بسياري از متفكرين بزرگ از عقايد . دالتون تئوري خود را به صورت چند فرضيه عنوان كرد
اين . نظرات خود را نيز عنوان كرد ها ساير دانشمندان براي ارائه تئوري خود استفاده كرد و در كنار آن

  :ند زير تشكيل شده استنظريه از چهار ب
توانند خود به  مياند كه ذراتي غيرقابل تقسيم از يك عنصر هستند و ن ساخته شده ها اتمتمام مواد از  .1

بود كه » ي فناناپذير و ابديها اتم«اين بند برگرفته از مبحث ( .خود توليد شده و يا از بين بروند
اين مبحث با قانون پايستگي جرم كه . ودسال قبل آن را بيان كرده ب 2000دموكريتوس در حدود 

 .)آن را ارائه كرده بود مطابقت داشت» الوازيه«

ي ها در واكنش. ي ساير عناصر تبديل شوندها يا به اتم ديگر يكتوانند به  ي يك عنصر نميها اتم .2
 شوند تا مواد متفاوتي را ميتركيب  ديگر يكي سازنده مواد به صورت جديدي با ها شيميايي، اتم

اين بند عقيده كيمياگران را در آن زمان باطل كرد؛ در واقع كيمياگران تا آن زمان معتقد ( .بسازند
توان سرب را به طال  ميند و به عنوان مثال ديگر يكي عناصر گوناگون قابل تبديل به ها بودند كه اتم
 !)تبديل كرد

ي ساير عناصر ها تند و با اتممشابه هس ديگر يكو ساير خواص با  جرمهاي يك عنصر از نظر  اتم .3
ترين بندهاي نظريه دالتون بود؛ جرم و خواص يكسان براي  اين بند يكي از مهم( .متفاوت هستند

 )ي يك عنصر خاصها اتم

به دست  ي خاصها نسبتي عناصر مختلف با ها ي گوناگون از برهم كنش شيميايي بين اتمها تركيب .4
  .)كند تبعيت مي» ي معينها قانون نسبت«ين وابسته به جرم به نام اين بند نيز از يكي از قوان( .آيند مي

را با  ها كننده در واكنش ي عناصر شركتها توان جرم مدل اتمي دالتون بر اين اصل استوار بود كه مي
يي شد كه در نهايت باعث درك جرم ها اين موضوع منجر به انجام آزمايش. اصطالح اتم توضيح داد

مانند در نظر گرفته بود كه  را به صورت كروي و ساچمه ها دالتون اتم. كيبات شدنددر تر ها نسبي اتم
با  ها بنابر اين مدل پيشنهادي او قادر نبود توضيح دهد كه چرا اتم. گونه ساختار دروني ندارند هيچ
 دهند؛ مثالً چرا در آب فقط دو اتم هيدروژن و نه بيشتر با يك به صورتي خاص واكنش مي ديگر يك
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 ها شوند؟ از طرفي مدل دالتون در مورد ذرات حاوي بار الكتريكي كه در آزمايش اتم اكسيژن تركيب مي
  .شد تر احساس مي به همين دليل نياز به يك مدل اتمي كامل. شدند قابل استفاده نبود ديده مي

  
  مدل اتمي دالتون. 2شكل 

  مدل كيك كشمشي 

كردند دريافتند كه ماده و بار الكتريكي به  ريسيته تحقيق ميدر قرن نوزدهم محققاني كه در مورد الكت
دانستند اين بود كه جريان الكتريكي از چه  نمي ها اما چيزي كه آن. ديگر در ارتباط هستند نحوي با يك

  . است چيزي ساخته شده
  

  فراتر از كتاب درسي
گروهي از محققان سعي كردند كه جريان الكتريكي حاصل از 

اي كه تقريباً به  تاژ قوي را از داخل يك لوله شيشهيك منبع ول
سيستم مورد  3در شكل . بود عبور دهند طور كامل تخليه شده

در داخل اين لوله . كنيد استفاده در اين آزمايش را مشاهده مي
اين . اند كه هر دو به منبع جريان الكتريسيته خارجي متصل هستند دو صفحه فلزي قرار گرفته

نام دارد و  كاتدالكترودي كه به قسمت منفي منبع متصل است . نامند مي» لكترودا«صفحات را 
 پرتو يك اگر منبع جريان روشن شود. شود ناميده مي آندالكترود متصل به قسمت مثبت منبع نيز 

اين پرتو با برخورد به قسمت انتهايي لوله كه از مواد خاصي پوشيده . شود در داخل لوله ديده مي
گيرد آن را  از آنجا كه اين پرتو از الكترود منفي سرچشمه مي. كند هايي نوراني ايجاد مي هشده، نقط

  .نامند مي پرتو كاتدي

  
  دستگاه پرتو كاتدي. 3شكل 

هاي گوناگوني كه بر  آزمايش. كند پرتو كاتدي در مسيري مستقيم از كاتد به سمت آند حركت مي
ين پرتو از ذراتي با بار الكتريكي منفي ساخته شده روي پرتو كاتدي انجام شد، نشان داد كه ا

  .است
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ي مغناطيسي و الكتريكي ها كارگيري ميدان با به» تامسون«يك فيزيكدان انگليسي به نام 1897 در سال
در آزمايش پرتو كاتدي نشان داد كه اين ذرات منفي در تمام مواد وجود دارند و از طرفي طبق 

1بات تامسون جرم اين ذرات تقريباً محاس
) هيدروژن( شده تا آن زمان ترين اتم شناخته جرم سبك 2000

. گيري بسيار متعجب شد چرا كه اين موضوع بر خالف تئوري اتمي دالتون بود تامسون از اين نتيجه. بود
قلمداد كردند، اما (!)  يك شوخي علمي هر چند در ابتدا بسياري از دانشمندان نظريه تامسون را فقط

ي گوناگون ها تري كه بعدها انجام گرفتند باعث اثبات وجود اين ذرات منفي در اتم ي دقيقها آزمايش
قابل تجزيه  ها ناميد و نشان داد كه بر خالف نظريه دالتون، اتم الكترونرات را تامسون اين ذ. شدند

يكي از فيزيكدانان آمريكايي به نام  ها در ادامه اين آزمايش. اند هستند و از ذرات ريزتري تشكيل شده
توانست بار الكتريكي و جرم الكترون را به طور بسيار دقيقي تعيين  1907در سال » رابرت ميليكان«

  .كند
. شد هناميد» كيك كشمشي«تامسون با تكميل مطالعات خود مدل جديدي براي اتم مطرح كرد كه مدل 

او نيز مانند دالتون كروي بودن اتم را پذيرفت اما بر خالف وي آن را به صورت ذراتي سفت و سخت 
  :از نظر تامسون. گرفت و بدون ساختار دروني در نظر نمي

 .از ذرات ريز و داراي بار منفي به نام الكترون ساخته شده اند ها اتم .1

اي از بار مثبت و البته بدون جرم در  شد، تودهبا ميبا توجه به اينكه اتم در حالت كلي خنثي  .2
در واقع مقدار بارهاي مثبت و منفي . را خنثي كند ها است تا آن اطراف بارهاي منفي قرار گرفته

 .برابرند ديگر يكبا 

گيرند تا  ديگر قرار مي بار منفي دارند، در دورترين فاصله ممكن از يك ها از آنجا كه الكترون .3
ي موجود در داخل ها مانند كشمش ها در واقع الكترون. به حداقل برسد ها آنمقدار دافعه بين 

  .اند يك كيك در توده مثبت پخش شده

  
  مدل كيك كشمشي تامسون. 4شكل 

نيز تعداد بسيار زيادي ) اتم هيدروژن( ترين اتم موجود طبق مدل تامسون حتي براي ساخت كوچك
از طرفي هر ذره . داشته باشند ديگر يكند دافعه بسيار زيادي با توانست ميالكترون منفي مورد نياز بود كه 
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بارداري حتماً داراي جرم نيز خواهد بود در حاليكه تامسون توده مثبت مدل خود را بدون جرم در نظر 
  . رسيد ، منطقي به نظر نميها با استفاده از جرم بسيار ناچيز الكترون ها همچنين توجيه جرم اتم! گرفته بود

  دار اتم هسته مدل
  

  فراتر از كتاب درسي
در » پير كوري«و » ماري كوري«هاي  دو دانشمند فرانسوي به نام

را كشف » راديواكتيويته«هاي قرن نوزدهم پديده  آخرين سال
در اين پديده ذرات يا . (كردند كه بعدها با آن آشنا خواهيد شد

.) شود ه ميهاي برخي از عناصر به بيرون تابيد امواج خاصي از اتم
با استفاده از » ارنست رادرفورد«يك فيزيكدان نيوزلندي به نام  1910چند سال بعد و در سال 

هاي خود، به حل معماي پيچيده ساختار اتم  يكي از ذرات حاصل از مواد راديواكتيو در آزمايش
  .كمك بسيار زيادي كرد

)ثبت آلفا رادرفورد در كارهاي خود از ذرات م ) او يك ورقه نازك طال را توسط . استفاده كرد
  .اين ذرات هدف قرار داد و از نتايج آن به مدل جديدي براي اتم دست پيدا كرد

  

گيرد كه  محاسبات دقيق رادرفورد نشان دادند كه حجم بسيار زيادي از اتم را فضاي خالي دربرمي
در مركز اين فضا ناحيه كوچكي به نام . فضا به دور هسته اتم در حال چرخش هستنددر اين  ها الكترون

وي عنوان كرد كه هسته . قرار دارد كه شامل تمام بار مثبت اتم و همچنين تمام جرم اتم است» هسته«
  .است شده تشكيل پروتوناتم از ذراتي مثبت به نام 
اين . خنثي خواهند بود ها برابرند و در نتيجه اتم ديگر كيبا  ها و الكترون ها در هر اتمي تعداد پروتون

  .عاجز ماند ها اما از اثبات مقدار جرم اتم. مدل موفق شد خنثي بودن بار الكتريكي اتم را اثبات كند

  
  مدل اتمي رادرفورد. 5شكل 

وجود ذراتي » جيمز چادويك« 1932 اين مشكل در حدود بيست سال ادامه داشت تا اينكه در سال
  .را در هسته اتم اثبات كرد» نوترون«خنثي و بدون بار به نام 
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  )منظومه شمسي( اي مدل سياره

اما اشكال مهم اين نظريه . دانست ميبه دور هسته اتم را كامالً تصادفي  ها رفورد حركت الكترون راد
صورت نزديك شدن الكترون به هسته  در واقع در. بر روي هسته اتم بود ها احتمال سقوط الكترون

  . امكان جذب آن توسط هسته وجود داشت
ترين دانشمندان دانماركي است در كمتر از سه سال پس از بيان مدل  كه يكي از معروف» نيلز بور«

در اين مدل نيز وجود هسته مثبت در مركز اتم كه . رادرفورد، مدل جديدتري را براي اتم مطرح كرد
به دور  ها بود اما برخالف نظريه رادرفورد، حركت الكترونشده  يرد پذيرفتهگ مي م را دربربيشتر جرم ات

اي، حركت  در واقع بر طبق مدل سياره. دانست ميهسته اتم را فقط در فاصله خـاصي از اتم مجاز 
به دور هسته اتم همانند حركت سيارات در منظومه شمسي به دور خورشيد فقط در  ها الكترون

البته اين اظهار نظر بر پايه محاسبات دقيق رياضي و تعيين انرژي .  پذير است رهاي خاصي امكانمسي
در نتيجه مشكل سقوط الكترون بر روي هسته . هاي مختلفي از هسته اتم انجام گرفت الكترون در فاصله

  . نيز برطرف شد

  
  مدل اتمي بور. 6شكل 

  )ابر الكتروني( اي مدل اليه

 ابر الكتروني است مدل ه در مورد ساختار اتم ارائه شدهآخرين مدلي ك
در اين مدل نيز وجود هسته . نامند نيز مي مدل كوانتومياست كه آن را 

اما بر خالف  ،است با بار مثبت و جرم زياد در داخل اتم پذيرفته شده
به دور هسته را در مسيرهاي خاصي  ها نظريه بور كه حركت الكترون

در اطراف هسته حركتي  ها كند كه الكترون ميعنوان  ،دانست مجاز مي
توده ابرمانندي كه محل . ابرمانند دارند و نه در مسيري مشخص
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برابر هسته اتم  10000اي در حدود  شود، داراي اندازه ناميده مي» اوربيتال«ست و ها حركت الكترون
ي بسيار زيادي با قوانين فيزيك ها است و تفاوت نا شدهاين نظريه بر مبناي فيزيك كوانتومي ب. است

به همين دليل . كالسيك دارد، بنابر اين درك آن كمي مشكل است و نياز به مطالعات بنيادي زيادي دارد
  .كنند استفاده مي ها اي براي توضيح ساختار اتم در متون ساده علمي اغلب از مدل سياره

  

  
  مدل ابر الكتروني. 7شكل 

  اتمي و عدد جرميعدد 

يك اتم از نظر بار الكتريكي خنثي است و يك كره باردار مثبت در مركز آن قرار دارد كه توسط يك يا 
با سرعت زيادي در حجم مربوط به اتم حركت  ها الكترون. است چند الكترون با بار منفي احاطه شده

 ،چگالي هسته اتم بسيار زياد است. شوند كنند و توسط جاذبه هسته در اين محدوده نگه داشته مي مي

13از جرم اتم در هسته آن است در حالي كه تنها  97/99% چرا كه حدود 
1

10
قسمت از حجم اتم را  

  .كند ميهسته آن اشغال 

  
  موقعيت ذرات سازنده اتم. 8شكل 

اين  1در جدول . شود ميگفته نيز  ذرات زيراتمي )الكترون، پروتون و نوترون( به ذرات سازنده اتم
  .اند مقايسه شده ديگر يكذرات از نظر بار الكتريكي، جرم و موقعيتشان در اتم با 
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  مشخصات ذرات زير اتمي. 1جدول 

  )عالمت(نام 
موقعيت در   جرم  بار الكتريكي

مطلق   نسبي  اتم C*   مطلق ** amu  گرم(نسبي(  

)پروتون  )P   1+  /   191 60218 10  00727/1  /  241 67262   داخل هسته 10

)نوترون  )n0  0  0   00866/1  /  241 67493   داخل هسته 10

)الكترون  )e  1 -  /   191 60218 10  00054858/0  /  289 10939   اطراف هسته  10
  .است )SI(واحد بار الكتريكي در سيستم بين المللي واحدها  )C(كولمب *  

/برابر با  )amu(واحد جرم اتمي  **   241 66054   .گرم است 10
  

ي يك عنصر ها تمام اتم. ستي سازنده هسته آن اها يك عنصر بيانگر تعداد پروتون )Z( عدد اتمي
  :براي نمونه. خاص عدد اتمي يكساني دارند كه با عدد اتمي ساير عناصر متفاوت است

). پروتون هستند 6ي كربن داراي ها تمام اتم - )Z  6  
). پروتون هستند 8ي اكسيژن داراي ها تمام اتم - )Z  8 

). پروتون هستند 92وم داراي اورانيي ها تمام اتم - )Z 92 

عنصر در طبيعت وجود دارند و  90اند كه حدود  عنصر شناخته شده 120در حال حاضر نزديك به 
  .اند ي تحقيقاتي ساختهها اي در آزمايشگاه را دانشمندان هسته ها ساير آن

در واقع به . آن اتم است )A( عدد جرميتم ي سازنده هسته يك اها و نوترون ها مجموع تعداد پروتون
  :براي نمونه. شود ميازاي هر پروتون و هر نوترون يك واحد به عدد جرمي افزوده 

 12نوترون است؛ پس عدد جرمي آن  6پروتون و  6يك اتم كربن در هسته خود داراي  -
  .خواهد بود

ت؛ پس عدد جرمي آن نوترون اس 146پروتون و  92م در هسته خود داراي ويك اتم اوراني -
 .خواهد بود 238

توان تعداد ذرات زيراتمي  ميدر صورتي كه عدد اتمي و عدد جرمي يك اتم مشخص باشد به راحتي 
 ها ست و با توجه به خنثي بودن اتمها عدد اتمي برابر با تعداد پروتون. سازنده آن را مشخص كرد

  :شود نيز از رابطه زير محاسبه مي ها وترونتعداد ن. هم باشد ها تواند بيانگر تعداد الكترون مي
  n = A – Z                          ها تعداد نوترون= عدد جرمي  –يا           عدد اتمي  
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برابر است اما اگر اين اتم، يك يا چند الكترون از  ديگر يكبا  الكتروندر يك اتم خنثي تعداد پروتون و 
و  ها با توجه به تعداد پروتون. شود تبديل مي يونبارداري به نام  دست بدهد يا به دست آورد به ذرات

  . ي آن يون را نيز به دست آوردها توان تعداد الكترون ميبار الكتريكي هر يون 
در هنگام نوشتن نماد شيميايي يك عنصر، عدد اتمي آن در قسمت پايين سمت چپ نماد شيميايي و 

با  Xبراي نمونه در اتم فرضي . شود ماد شيميايي نوشته ميعدد جرمي آن در قسمت باالي سمت چپ ن
  :خواهيم داشت Aو عدد جرمي  Zعدد اتمي 

A
Z X  

 nآيد و در صورت گرفتن  درمي nXالكترون از دست بدهد به صورت يون مثبت  nاگر اين اتم 
  . تبديل خواهد شد nXالكترون به يون منفي 

  
  

  مثال
هاي فرضي زير را به  ي هر يك از گونهها و نوترون ها ، الكترونها تعداد پروتون
  .دست آوريد

X16) الف
Y) ب  8 27 3

Z) ج   13 32 2
16  

  :پاسخ
:   pتعداد  8   )الف  16

8 8X Z

    16 8 n            تعداد  8 16A

eتعداد =  8   : ي آن با هم برابرندها و پروتون ها الكترونبنابراين تعداد . خنثي است Xگونه 

p       :تعداد  13   )ب  27 3
13 13Y Z

    27 13 n                   Aتعداد  14  27
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ي آن ها بنابراين تعداد الكترون .تبديل شده است 3Yالكترون به يون  3با از دست دادن  Yگونه 
  : ي آن خواهدبودها عدد كمتر از تعداد پروتون 3  13 3 eتعداد  10

p                   : تعداد16  ) ج  32 2
16 16Z Z

    32 16 n                           تعداد  16 32A

عدد  2ي آن ها بنابراين تعداد الكترون. است تبديل شده 2Zالكترون به يون  2 گرفتنبا  Zگونه 
:       خواهد بود ي آنها بيشتر از تعداد پروتون  16 2   eتعداد  18

 

  مثال
  . است 5برابر با  ها و پروتون ها نوترون تعدادتفاوت  Qدر اتم خنثي 

  .را بيابيد Qالكترون باشد عدد اتمي و عدد جرمي  23داراي  2Qاگر يون

  :پاسخ
 ساخته شده Qالكترون توسط اتم  2اين يون با از دست دادن. الكترون است 23داراي 2Qيون
داراي  Qبنابراين اتم خنثي . است 23 2 ي خنثي تعداد ها از آنجا كه در اتم. الكترون است 25

  .پروتون نيز خواهد بود 25داراي  Qبرابرند اتم  ديگر يكپروتون و الكترون با 
  nتعداد  – pتعداد  5   : طبق صورت مسئله داريم

  :توان گفت است مي 25 ها با توجه به اينكه تعداد پروتون
   n         تعداد  30 25   nتعداد  5

Z  :ست؛ بنابراينها عدد اتمي برابر با تعداد پروتون 25  
A  :آيد به دست مي ها و نوترون ها مجموع تعداد پروتون عدد جرمي نيز از   25 30 55  

55  :عبارتست از Qبنابراين نماد شيميايي عنصر 
25 Q  

  

  مثال
58در يون فرضي  ها و الكترون ها تفاوت تعداد نوترون 2

28L را محاسبه كنيد.  

  :پاسخ
  28 تعدادp  Z  28  

     2 28 2   .است 2يون داراي بار     e     تعداد   p تعداد 26
     58 28 n Aتعداد  30  58  

برابر است با  eو  nبنابراين تفاوت تعداد  30 26 4  
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  مثال
Aهاي زير از نمادهاي  در هر يك از گزينه

Z X، A n
Z X  و ياA n

Z X  براي
  .نمايش گونه مورد نظر استفاده كنيد

  
  :اسخپ

در نتيجه اين گونه يك . ستها يك واحد بيشتر از تعداد پروتون ها گونه تعداد الكترون در اين) الف
نوترون عدد جرمي  74پروتون و  53از طرفي با توجه به وجود . خواهدبود -1يون با بار الكتريكي 
A   :اين گونه عبارتست از   53 74 127  
127ين يون به صورت بنابراين نماد شيميايي ا

53 X خواهد بود.  
. ي آن با هم برابرندها و پروتون ها گونه مورد نظر در اين قسمت خنثي است زيرا تعداد الكترون) ب

A  :عدد جرمي آن نيز عبارتست از   26 30 56 
56ضمن آنكه نماد شيميايي اين عنصر 

26 X است.  
با توجه به . است ها بيشتر از تعداد الكترون ها در اينجا يك يون مثبت داريم، چرا كه تعداد پروتون) ج

  :توان بار الكتريكي اين يون را به دست آورد مي ها و الكترون ها اختالف تعداد پروتون 38 36 2 
A   :عدد جرمي اين گونه نيز برابر است با   38 50 88 

: بنابراين خواهيم داشت
88 2

38X  
  

  مثال
  .ي زير پاسخ دهيدها هاي داده شده به پرسش با توجه به گونه

  23
11Na، 20

10Ne، 18
9F، 15

7 N، 3
2He، 19

9F، 12
6C، 1

1H  
  ي يكساني دارند؟ها ها تعداد الكترون از اين گونه يك كدام) الف
  ديگر برابر است؟ ها با يك از اين گونه يك كدامدر  ها تعداد پروتون) ب
  ديگر برابر است؟ ها با يك از گونه يك كدامدر  ها تعداد نوترون) ج
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  :پاسخ

Fهاي  گونه) الف 19
9، Ne20

Na23و 10
  .الكترون هستند 10هر يك داراي  11

Fهاي گونه) ب 19
F18و 9

  .پروتون هستند 9داراي  9

C12هاي گونه )ج
N15و 6

Fهاي گونه همچنين. نوترون هستند 8داراي  7 19
Ne20و 9

نيز هر يك  10
  .ستندنوترون ه 10داراي 

  

  مثال
در هر يك از موارد زير چه تغييراتي در عدد اتمي . را در نظر بگيريد Aاتم فرضي 

  .گيرد؟ توضيح دهيد و عدد جرمي آن صورت مي
  افزودن يك پروتون و دو نوترون به هسته اتم) الف
  گرفتن دو پروتون و افزودن دو نوترون به هسته اتم) ب

  :پاسخ
شود، ضمن آنكه  افزوده مي) ها تعداد پروتون(يك واحد به عدد اتمي با افزودن يك پروتون،) الف

  .اضافه خواهدشد) مجموع تعداد پروتون و نوترون(يك واحد نيز به عدد جرمي
شود و تأثيري بر  اضافه شدن دو نوترون به هسته نيز تنها باعث افزايش دو واحد به عدد جرمي مي

شود و عدد جرمي نيز سه  احد به عدد اتمي افزوده ميبنابراين در مجموع يك و. عدد اتمي ندارد
  .واحد افزايش خواهديافت

عدد اتمي و همچنين عدد جرمي  ن از هسته اتم باعث كاهش دو واحد ازگرفتن دو پروتو) ب
. شود عدد جرمي مي به هسته اتم باعث افزايش دو واحد بهاما افزايش دو نوترون . خواهدشد

كند زيرا  تغييري نمي كه عدد جرمي در نهايت  يابد در صورتي د كاهش ميبنابراين عدد اتمي دو واح
  .يابد در ابتدا دو واحد كاهش و سپس دو واحد افزايش مي

  

  مثال
1اگر جرم نوترون دو برابر جرم واقعي آن در نظر گرفته شود و جرم پروتون 

جرم  4

40واقعي آن باشد جرم تقريبي 
20Ca جرم ها در محاسبه جرم اتم( چقدر خواهد بود؟ ،

  .)شودتقريبي پروتون و نوترون برابر با يك واحد در نظر گرفته مي
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  :پاسخ
40
20Ca  بي اين عنصر عبارتست ازبنابراين جرم تقري. نوترون است 20پروتون و  20داراي:  

    20 20 40  
  :واحد خواهدبود؛ يعني داريم 40نوترون برابر با  20دو برابر شود، جرم كل  ها اگر جرم نوترون

   20 2 40  
1به  ها با كاهش جرم پروتون

واحد تبديل  5پروتون اوليه به جرمي معادل با  20 مقدار اوليه جرم 4

) .خواهدشد ) 120   : بنابراين جرم كل اتم عبارتست از 54
    40 5   ها جرم جديد مجموع نوترون+  ها جرم جديد مجموع پروتون45

  نمادهاي شيميايي

قبل از بيان نظريه دالتون، . است هاي متعددي وجود داشته نماد شيميايي عناصر روش براي نشان دادن
برخي از عناصر كشف شده تا آن زمان نماد شيميايي خود را از سيارات گرفته بودند كه در جدول زير 

  .اند نشان داده شده ها تعدادي از آن
  اي برخي از عناصر نماد سياره. 2جدول 

  آهن  مس  جيوه  نقره  طال  نام عنصر

  نماد شيميايي
       

  )بهرام(مريخ  )ناهيد(زهره  عطارد  ماه  خورشيد  نام سياره
  

بود از نمادهايي با شكل دايره استفاده كرد كه  يي كه خود تعريف كردهها دالتون نيز براي نشان دادن اتم
  .اند در جدول زير آورده شده ها تعدادي از آن

  ننمادهاي اتمي دالتو. 3جدول 
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اند با اين  سوئدي نسبت داده» ياكوب برسيلوس«اما روش نامگذاري مدرن كه ابداع آن را به 
از يك يا دو حرف انگليسي تشكيل  ها نماد اتم ،در اين نامگذاري. بسيار متفاوت است ها نامگذاري

كوچك نوشته ) در صورت وجود( شود و حرف دوم است كه حرف اول حتماً بزرگ نوشته مي شده
براي نمونه . است اقتباس شده ها اين نماد شيميايي از نام انگليسي آن ،در مورد برخي از عناصر. شود يم

گاهي اوقات نيز از نام . دهند نمايش مي Niرا با  (Nickel)و يا نيكل  Oرا با  (Oxygen)اكسيژن 
و  Feبا نماد  (Ferrum)ن براي نمونه آه .كنند استفاده مي ها التين عناصر براي نوشتن نماد شيميايي آن

البته به خاطر داشته باشيد كه لزوماً نماد عناصر از . شود نشان داده مي Naبا نماد  (Natrium)يا سديم 
شود نه  نشان داده مي Clبا نماد  (Chlorine)براي نمونه كلر. شود گرفته نمي ها دو حرف اول نام آن

Ch . عناصر آمده استدر جدول زير نام و نماد شيميايي برخي از.  
  

  نام و نماد شيميايي برخي از عناصر مهم. 4جدول 

  نماد شيميايي  نام عنصر  نماد شيميايي نام عنصر
 Hg جيوه  Al آلومينيوم

 Ni نيكل  Ca كلسيم

 N نيتروژن  C كربن

 O اكسيژن  Cl كلر

 P فسفر  Cr كروم

 K پتاسيم  Cu مس

 Ag نقره  Au طال

 Na سديم  H هيدروژن

 S گوگرد  I يد

 Sn قلع  Fe آهن

 U  اورانيوم  Pb سرب

 Zn روي  Mg منيزيم

  
سال  200عنصر بود كه در حدود  50يكي از كارهاي مهم برسيلوس اندازه گيري مجدد جرم اتمي 

سيلسيم  ،(Th)، توريم(Ce)هار عنصر سريم ضمناً چ. قبل اين كار را با دقت بسيار بااليي انجام داد
(Si)  و سلنيم(Se) روند و دو  ميي گاز به كار ها را نيز كشف كرد كه دو عنصر اول در ساخت توري

  .ي خـورشيدي كاربرد دارندها عنصر بعدي نيز در ساخت سلول
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 دالتون نظريه اتمي خود را به صورت زير ارائه كرد:  
 .اند هاي غيرقابل تقسيمي به نام اتم ساخته شده تمام مواد از ذره )1

 .ديگر و يا به اتم ساير عنصرها تبديل شوند توانند به يك هاي يك عنصر نمي اتم )2

هاي ساير عناصر تفاوت  ديگر هستند و با اتم اي خواص مشابه با يكهاي يك عنصر دار اتم )3
 .دارند

ديگر موجب ساخته شدن  با يك هاي خاص نسبتهاي عناصر مختلف با  تركيب شدن اتم )4
 .شود هاي گوناگون مي تركيب

 ه ساخت الكتروننام  هاي بارداري به ها از ذره هاي دقيقي نشان داد كه اتم تامسون با انجام آزمايش
  .باشند ها قابل تجزيه مي اند و به اين ترتيب برخالف نظريه دالتون، اتم شده

 مدل (ها كروي شكل هستند اما براساس نظريه تامسون  تامسون نيز مانند دالتون عقيده داشت كه اتم
  )كيك كشمشي

 .تنداند كه داراي بار الكتريكي منفي هس هاي كوچكي به نام الكترون ساخته شده ها از ذره اتم )1

ها قرار گرفته است و در حالت  اي بدون جرم و با بار الكتريكي مثبت در اطراف الكترون توده )2
 .ها خنثي هستند كلي اتم

ها به كمترين  ديگر قرار دارند تا دافعه بين آن ها در دورترين فاصله ممكن از يك الكترون )3
 .مقدار برسد

 با بار مثبت هستند كه تمام جرم  اي هستهاراي ها د هاي خود نشان داد كه اتم رادرفورد با آزمايش
در هر اتمي تعداد . ساخته شده است پروتونهاي مثبتي به نام  دهد و از ذره ها را تشكيل مي آن

  .ديگر برابر است و اتم از نظر بار الكتريكي خنثي است ها با يك ها و پروتون الكترون
 را در هسته اتم  نوترونهايي خنثي به نام  رههايي كه انجام داد وجود ذ جيمز چادويك با آزمايش

 .اثبات كرد

 ها پذيرفت اما نشان داد كه حركت  نيلز بور در نظريه خود وجود الكترون و پروتون را در اتم
اي  اين مدل با نام مدل سياره. هاي خاصي مجاز است ها در اطراف هسته اتم فقط در فاصله الكترون

 .شود شناخته مي) منظومه شمسي(
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  ،است كه بر مبناي فيزيك كوانتومي ارائه  مدل ابر الكترونيآخرين مدل پيشنهادي براي ساختار اتم
اين . ها در اطراف هسته مثبت اتم به صورت ابر مانند است در اين مدل حركت الكترون. شده است

 .شود توده ابر مانند اوربيتال ناميده مي

 كنند ها حركت مي ها در اطراف آن رند و الكترونها در مركز اتم قرار دا ها و نوترون پروتون. 

 ها به ترتيب داراي بار الكتريكي  ها و الكترون هايي خنثي هستند در حالي كه پروتون ها ذره نوترون
 .باشند مي -1و + 1

 جرم نوترون كمي بيشتر از پروتون است، اما جرم الكترون بسيار ناچيز است. 

 عدد اتمي اتم بيانگر هاي موجود در هسته  تعداد پروتون)Z(  عدد جرمياست و )A ( نيز مجموع
خواهيم ) Xمثالً اتم (ها  براي نوشتن نماد شيميايي اتم. دهد ها را نشان مي ها و نوترون تعداد پروتون

A: داشت
Z X 

  دشو تبديل مي يونيك اتم خنثي با دادن يا گرفتن الكترون به ذره بارداري به نام. 

 شود ها استفاده مي قبل از بيان نظريه دالتون، براي نشان دادن نماد شيميايي عنصرها از نماد سياره .
اما در روش مدرن برسيلوس از . اي شكل استفاده كرد دالتون نيز براي اين منظور از نمادهاي دايره

 .حروف انگليسي براي نشان دادن نمادهاي شيميايي استفاده شده است

 در واقع . هايي هستند كه عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوتي دارند يك عنصر اتم هاي ايزوتوپ
 .ديگر متفاوت هستند ها با يك هاي موجود در ايزوتوپ تعداد نوترون

 ها خواص  بنابراين ايزوتوپ. شود آن تعيين مي هاي تعداد الكترونيك عنصر توسط  خواص شيميايي
 .)ديگر برابر است ها با يك هاي آن داد الكترونزيرا تع(شيميايي يكساني دارند 

 خود را  ماهيتها  اتم اي هستههاي  كند اما در واكنش ها تغيير نمي ماهيت اتم شيميايي هاي در واكنش
بايد توجه كرد كه ماهيت هر اتمي به . شود ها دچار تغييراتي مي ي آن زيرا هسته ،دهند از دست مي

 .ي آن بستگي دارد تههاي موجود در هس تعداد پروتون

 نام دارد اي نيروي قوي هستهها در هسته اتم  نيروي نگهدارنده پروتون. 

 اند، عبارتند از ها بيان شده هايي كه براي توجيه ناپايدار بودن هسته بعضي از اتم ترين دليل مهم: 

 ها در هسته اتم و دافعه شديد بين آن) يا بيشتر 84(وجود تعداد زيادي پروتون  )1

 ها در هسته اتم ها به پروتون بودن نسبت تعداد نوترون) يا بيشتر(برابر  5/1 )2

 هاي ناپايداري مانند  اتمU238
Pu244و يا  92

 .شوند ناميده مي راديواكتيويا  پرتوزا 94

 نام دارد نيمه عمر، مدت زماني كه الزم است تا نيمي از يك ماده راديواكتيو دچار شكافتگي شود. 
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 در مقايسه با اورانيوم طبيعي داراي  اورانيوم غني شدهU235
 .بيشتري است 92

  گيرد انيوم به صورت زير انجام ميبراي غني سازي اور نفوذ گازيروش: 

 

  چرخش . شود سازي اورانيوم استفاده مي از سيلندرهاي چرخان براي غني سانتريوفوژ گازيدر روش
 UF6هاي سبك و سنگين  سريع سيلندر و نيروي گريز از مركز ايجاد شده باعث جدا شدن مولكول

 .بازدهي اين روش بيشتر از روش نفوذ گازي است. شود مي

 فرآيند توليد انرژي از اورانيوم عبارتست از: 

U235با هسته اتم ) با سرعت كم(برخورد يك نوترون  )1
92 

U235جذب نوترون توسط هسته  )2
U236و توليد  92

 ).كه بسيار ناچيز است( 92

U236متالشي شدن  )3
 هاي كوچك و چند نوترون به همراه مقدار زيادي انرژي و توليد هسته 92

U235هاي  رحله قبل توسط هستههاي حاصل از م احتمال جذب نوترون )4
و تكرار فرآيند از  92

 مرحله اول

  ديگر متصل شده  تر به يك هاي كوچك اي، هسته اتم برخالف شكاف هسته اي جوش هستهدر فرآيند
  .كنند و انرژي بيشتري را توليد مي
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  االت تشريحي فصل اولسؤ
  

  ي اتميها مدل 

 .را به اختصار توضيح دهيدنظريه اتمي دالتون  - 1

  .مدل اتمي تامسون چگونه بود؟ با طرح يك شكل ساده اين مدل را بيان كنيد - 2
  چه اشكاالتي باعث حذف مدل اتمي دالتون و ارائه نظريه جديدتري شد؟ - 3
يي از سديم اكسيد ها فـرض كنيد دو آزمايشگاه در دو كشور مختلف نمونه - 4 2Na O را توليد 

توانيد توجيه كنيد كه درصد سديم و اكسيژن در  ميبا توجه به تئوري اتمي دالتون چگونه  .كنند مي
  ؟ديگر برابر است اين دو نمونه با يك

  .نحوه انجام آزمايش پرتو كاتدي را با رسم شكل توضيح دهيد - 5
ن دهيد كه آموزان نشا فرض كنيد شما به عنوان يك كارشناس آزمايشگاه شيمي قرار است به دانش - 6

   .يك آزمايش ساده براي اين هدف پيشنهاد كنيد .پرتو كاتدي داراي بار منفي است
  نتيجه گيري تامسون در آزمايشاتي كه انجام داد كدام بند از نظريه اتمي دالتون را منسوخ كرد؟ - 7
ي ثانياً بيان كنيد كه چه شباهتي ميان مدل كيك كشمش .اوالً مدل اتمي تامسون را توضيح دهيد - 8

  تامسون و نظريه اتمي دالتون وجود دارد؟
  .داليل رد شدن مدل كيك كشمشي را توضيح دهيد - 9

 :ت زير پاسخ دهيدسؤاالدار به  در مورد مدل اتم هسته - 10

  رادرفورد در آزمايشات خود از چه ذراتي استفاده كرد؟ ) الف
  در مدل اتمي رادرفورد چگونه بود؟ ها وضعيت الكترون) ب
  در اين مدل چه بود؟» هسته « مفهوم ) ج

  در اتم وجود داشت؟ چرا؟ ها و پروتون ها بين تعداد الكترون اي هدر مدل اتمي رادرفورد چه رابط - 11
  چه تشابهي بين مدل اتم هسته دار و مدل كيك كشمشي وجود دارد؟ - 12
   .از مدل اتم هسته دار را رسم كرده و اجزاي سازنده اتم را در آن مشخص كنيد اي هطرح ساد - 13
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  چگونه برطرف شد؟  ،در مدل رادرفورد وجود داشت ها ضي كه در اثبات مقدار جرم اتمتناق - 14
  .كنيد؟ توضيح دهيد ميچه دليلي را براي رد كردن مدل اتم هسته دار پيشنهاد  - 15
   .توضيح دهيد اي هاتم را با رسم طرح ساد اي همدل سيار - 16
   .بيان كنيدرا با مدل اتم هسته دار  اي هي مدل سيارها و تفاوت ها شباهت - 17
   .ي آن را با مدل اتمي بور بيان كنيدها و تفاوت ها مدل ابر الكتروني را تعريف كرده و شباهت - 18
  

  نمادهاي شيميايي و ذرات سازنده اتم 

از اين ذرات  يك كدام .مشخص كنيد اي هموقعيت ذرات سازنده يك اتم را با رسم طرح ساد - 19
  ساكن هستند؟ يك كداممتحرك و 

  .مقايسه كنيد ديگر يكي را از نظر جرم و بار الكتريكي با ذرات زير اتم - 20
 :اصطالحات زير را تعريف كنيد - 21

  عدد جرمي) ب  عدد اتمي) الف

و  Aبه نظر شما بين اتم  .را از نظر تعداد ذرات زير اتمي توضيح دهيد Aو يون  Aتفاوت اتم  - 22

  زمينه چه تفاوتي وجود دارد؟ در اين Aيون 

Qو Qي ها و يون Qاز ذرات سازنده اتم در اتم  يك كدامتعداد  - 23   با هم برابر است؟ پاسخ
   .كنيد ميخود را چگونه توجيه 

 : ير به دست آوريدي فرضي زها را در هر يك از گونه ها و نوترون ها الكترون ها، تعداد پروتون - 24

) الف
19

9 A  ب (
45
21 B  ج (

80
35 C  د (

119 4
50 D   

در  ها گر تعداد نوترونا .است ها واحد بيشتر از تعداد الكترون 7 ها، تعداد نوترون 2Xدر يون  - 25
  .را تعيين كنيد Xعدد اتمي و عدد جرمي اتم  ،باشد 32اين يون 

و  ها تفاوت تعداد نوترون .است 195و عدد جرمي  78داراي عدد اتمي  )Pt(فلز پالتين  - 26
2Pرا در يون  ها الكترون t  دست آوريدبه.   

1/ ها تعداد نوترون 2Zدر يون  - 27 الكترون  78اگر اين يون حاوي  .برابر تعداد پروتونها است 5
  ؟چقدر خواهد بود Zباشد عدد اتمي و عدد جرمي اتم 
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  ي فصل اولها تست كليدي پاسخنامه

  جواب  سؤال  جواب  سؤال  جواب  سؤال  جواب  سؤال
  ب  70  ج  47  الف  24  ج  1
  ج  71  ج  48  د  25  ب  2
  د  72  ج  49  ج  26  ب  3
  ج  73  الف  50  د  27  ج  4
  ج  74  د  51  ج  28  الف  5
  الف  75  د  52  ب  29  ب  6
  الف  76  د  53  ب  30  الف  7
  د  77  الف  54  د  31  د  8
  ب  78  ج  55  د  32  ب  9
  الف  79  ج  56  ج  33  الف  10
  د  80  ب  57  الف  34  ج  11
  الف  81  ج  58  الف  35  ب  12
  ج  82  الف  59  ج  36  د  13
  د  83  د  60  ب  37  الف  14
  ج  84  ج  61  ج  38  د  15
  ب  85  الف  62  د  39  الف  16
  د  86  الف  63  الف  40  د  17
  د  87  الف  64  ج  41  د  18
  ج  88  د  65  الف  42  ب  19
  ج  89  ب  66  د  43  د  20
  الف  90  ب  67  د  44  الف  21
  د  91  د  68  د  45  الف  22
  د  92  الف  69  ب  46  ج  23

  




