ػلوم تجربي هطتن دوره اول هتوسطه

فصل سوم از دروى اتن چه خبر؟

ػلوم را سوایي بیاهوزین

از نظر من دانش پژوهي از عبادت خدا برتر است.
پيامبر اكرم(ص)

فصل سوم
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?What happends inside an atom

وقتی بحث اتم رد میان باشد زبان را فقط هب آن صورت می توان هب کار ربد هک رد شعر هب کار می رود.شارع نیز نمی خواهد واقعی دقیق را بیان کند ،بلکو می خواهد رد ذهن
هن
نو
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سب عالیبى دیؾ داًـوٌذاى اسن سا کَچکششیي رسُ ی ػبصًذُ اسن دس ًظش هی گشفشٌذ .ثب دیـشفز ػلن ٍ هغبلؼبر ثیـشش آصهبیؾ ّب ًـبى داد کِ خَد اسن
اص رسار سیضسشی سـکیل ؿذُ اػز.
ثب کوک رسُ ّبی ػبصًذُ اسن ٍیظگی ّبی اسن ٍ سفشبس هَاد هخشلف سا سَخیِ هی کٌٌذ.
هدل ها و نظـریه هاي اتـوي:
سب ثِ حبل ّیچ کغ اسن سا ثِ عَس هؼشمین ًذیذُ اػز ثلکِ داًـوٌذاى اص سٍی ؿَاّذ سدشثی ثِ عَس غیش هؼشمین ٍخَد اسن سا ًشیدِ گشفشِ اًذ.
 دیدگاه دهوكریت:
هبدُ اص رسُّ کَچکی ثِ ًبم اسن ػبخشِ ؿذُ اػز کِ لبثل سدضیِ ًیؼز .یًَبًیبى ثبػشبى اػشمبد داؿشٌذ کِ چیضی کَچک سش اص یک اسن ًوی سَاًذ ٍخَد
داؿشِ ثبؿذ،ثٌبثشایي آًْب ًبم اسَهَع( )atomosسا کِ ثِ هؼٌبی سدضیِ ًبدزیش اػز ثش آى ًْبدًذ .چَى سفشبس هَاد هشفبٍر اػز ؿکل اسن ّب ًیض
هشفبٍر اػز(.دایشُ ای ثَدى ،لَصی ؿکل ثَدى ،هثلث)
 دیدگاه دالتوى:
دس آغبص لشى ًَصدّن دالشَى داًـوٌذ اًگلیؼی اًذیـِ رسُ ای ثَدى ػبخشبس هبدُ ٍ هفَْم اسن سا لَر ثخـیذ ٍ ًظشیِ ی اسنی خَد سا ثِ كَسر صیش
اسائِ کشد:
ػٌلشّب اص رسُ ّبی ثؼیبس سیض ثِ ًبم اسن سـکیل ؿذُ اًذ .سوبم اسن ّبی یک ػٌلش اص ّش لحبػ یکؼبى ّؼشٌذ ٍ خشم هؼیٌی داسًذ،اهب اسن ّبی
ػٌلشّبی گًَبگَى ثب ّن هشفبٍسٌذ.
دس ٍاکٌؾ ؿیویبیی اسن اص ثیي ًوی سٍد ٍ ثَخَد ًوی آیذ ٍ اسن یک ػٌلش ثِ ػٌلش دیگش سجذیل ًوی ؿَد.دٍ یب چٌذ اسن هشفبٍر سشکیت سا هی
ػبصًذّ .ش هبدُ هشکت اص سشکیت دٍ یب چٌذ ػٌلش ثب ًؼجز ثبثز ٍ هؼیي ثِ ٍخَد هی آیذ.دس ًظشیِ دالشَى ثِ عشیمی ػبدُ هی سَاى دٍ لبًَى دبیؼشگی
خشم ٍ لبًَى ًؼجز ّبی هؼیي سا سَخیِ کشد.
ثٌبثش لبًَى دبیؼشگی خشم"،دس یک ٍاکٌؾ ؿیویبیی اسن ّب ًِ ثَخَد هی آیٌذ ًِ اص ثیي هی سًٍذ" ثٌبثش ایي ًظشیِ چَى اسن ّب سغییش ًبدزیشًذ دس ًشیدِ
دس سغییشار ؿیویبیی فمظ آسایؾ آًْبر سغییش هی کٌذ ٍلی سغییش دس خشم آًْب ایدبد ًوی ؿَد ٍ خشم ّوِ ی اسن ّب دیؾ اص ٍاکٌؾ ثشاثش ثبخشم کلی
ّوِ ی اسن ّب دغ اص ٍاکٌؾ هی ثبؿذ.
لبًَى ًؼجز ّبی هؼیي هی گَیذ ّش هبدُ ی هشکت ؿیویبیی خبف ّویـِ ػٌلشّبی هؼیٌی داسد کِ ثب ًؼجز ّبی ٍصًی هؼیي ثِ ّن دیَػشِ اًذ.
 دیدگاه جوزف تاهسوى درباره ي اتن (هدل كیك كطوطي).
اًذیـِ ی یًَبًیبى لذین دسثبسُ ی اسن هذر ّب ثبلی هبًذ سب ایي کِ ؿَاّذی دیذا ؿذ کِ ثبثز هی کشد اسن ّب دػز کن اص دٍ ًَع رسُّ ػبخشِ ؿذُ اًذ
ًَ ،ػی ثبس هثجز ٍ ًَػی ثبس هٌفی .رسُّ ی هٌفی یب الکششٍى سَػظ سبهؼَى کـف ؿذ ٍ ًخؼشیي داًـوٌذی کِ هذلی ثشای لشاس گشفشي ایي رسّار دس
اسن اسئِ ًوَد سبهؼَى ثَد.ثِ ًظش ٍی الکششٍى ّب ٍ دشٍسَى ّب دس اسن حشکشی ًذاسًذ .اسن ثِ ؿکل کشُ ای اػز کِ دشٍسَى ّب ثِ عَس یکٌَاخز دس
ّوِ ای حدن آى دشاکٌذُ اًذ ٍ الکششًٍْب ثِ عَس یکٌَاخز دس فضبی ثیي دشٍسَى ّب لشاس گشفشِ اًذ .ایي هذل ثِ هذل ٌّذٍاًِ یب کیک کـوـی
هؼشٍف اػز.
ٍ خَد رسُّ ّبی ثب ثبس هٌفی دس اسن (الکششٍى).
 خٌثی ثَدى اسن(ٍخَد ثبس هثجز ثِ سؼذاد ثبس هٌفی).
 ثبسّبی هٌفی دس هیبى ثبسّبی هثجز دشاکٌذُ اًذ.
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دیدگاه رادرفورد:
سادسفَسد ٍ دٍ سي اص ّوکبساًؾ آصهبیـی اًدبم دادًذ کِ دس آى رسُ ّبی آلفب دس خأل ثِ ػَی ٍسلِ ی ثؼیبس ًبصکی اص عال دشسبة هی ؿذ.رسار آلفب
ثب ثبس هثجز ّؼشٌذ .ثیـشش رسُ ّب ثذٍى سغییش هؼیش اص هیبى ٍسلِ ی عال گزؿشٌذ.سؼذاد کوی اص آًْب اص ٍسلِ گزؿشٌذ اهب کوی هٌحشف ؿذًذ ٍ سؼذاد
ثؼیبس کوی ًیض ثِ ػمت ثبصگـشٌذ .ایي آصهبیؾ ثِ سادسفَسد ًـبى داد کِ اسن ثبیذ فضبی خبلی صیبدی داؿشِ ثبؿذ.دس ضوي ثبس هثجز دس اعشاف دشاکٌذُ
ًیؼز،ثلکِ دس هشکض اسن لشاس داسد .ثبسّبی هثجز کِ اص رسُ ّبیی ثِ ًبم دشٍسَى ػبخشِ ؿذُ اًذ دس هشکض لشاس داسًذ ٍ الکششٍى ّب ثب ثبس هٌفی دس اعشاف
ّؼشِ ٍ ثش سٍی هؼیشّبی دایشُ ای ؿکل ػبکي ّؼشٌذ ٍ فضبی هیبى آًْب خبلی اػز.سادسفَسد ایي هذل سا حذٍد كذ ػبل دیؾ ثشای اسن دیـٌْبد
کشد(هدل اتن هسته دار) .ثب ایي حبل هذل کًٌَی اسن ٌَّص ثؼیبس ؿجیِ آى اػز .ایشاد ایي ًظشیِ ایي اػز کِ اگش الکششٍى ّب سا ًؼجز ثِ ّؼشِ
ػبکي فشم کٌین ثبیذ سحز سبثیش ًیشٍی سثبیـی الکششیکی هیبى ّؼشِ ٍ الکششًٍْب سٍی ّؼشِ ػمَط کٌٌذ.
ٍ خَد ّؼشِ ای ثؼیبس کَچک کِ سوبم خشم اسن دس آى لشاس داسد.
ٍ خَد ثبسّبی هثجز ثِ ًبم دشٍسَى دس ّؼشِ ی اسن
 هحبكشُ ّؼشِ اسن ثَػیلِ الکششًٍْب
 حدن ّؼشِ ی اسن ًؼجز ثِ حدن اسن ثؼیبس کَچک اػز ٍ ثیـشش حدن اسن سا فضبی خبلی سـکیل هی دّذ.
نظریه ي نیلس بوهر:
ثَّش دسثبسُ ی ػبخشوبى اسن ًظشیِ ی خذیذی اسائِ کشد کِ ًؼجز ثِ هذل سبهؼَى ٍ حشّی ًؼجز ثِ هذل سادسفَسد ثؼیبس کبهلشش ثَد.
ثَّش دیـٌْبد داد هبًٌذ هٌظَهِ ؿوؼی کِ خَسؿیذ دس هشکض ٍ ػیبسُ ّب سٍی هذاس ّبیی ثِ دٍس آى هی چشخٌذ الکششًٍْب ًیض سٍی هذاسّبی دایشُ ای
ؿکل ثِ دٍس ّؼشِ دس حبل گشدؽ ّؼشٌذ .اص آًدبیی کِ هذل ثَّش ثشای گشدؽ الکششٍى ّب ثِ دٍس ّؼشِ ی اسن هـبثِ گشدؽ ػیبسُ ّب ثِ دٍس
خَسؿیذ اػز ایي هذل ثِ هذل ػیبسُ ای هؼشٍف ؿذُ اػز.
ّش یک اص هذاسّبی ثَس داسای ػغح اًشطی هـخلی اػز ٍ سؼذاد هؼیٌی الکششٍى گٌدبیؾ داسد.
ًضدیکششیي هذاس ثِ ّؼشِ ی اسن (اٍلیي هذاس) گٌدبیؾ دٍ الکششٍى ٍ دغ اص کبهل ؿذى ایي الیِ هب ثمی دس الیِ ی ثؼذ لشاس هی گیشًذ کِ گٌدبیؾ
ّـز الکششٍى سا داسًذ.
هثبل :ػبخشبس اسن ّبی 𝑒𝐻 7𝑁. 5𝐵 . 4𝐵𝑒. 2سا سػن ًوبئیذ.
دس ّش اسن ،الکششٍى = دشٍسَى = ػذد اسوی اػز.اثشذا دٍ الکششٍى دس الیِ ی اٍل لشاس هی گیشًذ دغ اص سکویل ظشفیز الیِ اٍل ثبلی الکششٍى ّب سا
سب ظشفیز  8دس الیِ دٍم هؼشمش هی ؿًَذ.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
نكاتي درباره ي نظریه هاي اتوي:
 ثب دیذگبُ دالشَى ًوی سَاى :سدضیِ ی هَاد،ؿکبفز ّؼشِ ی ّ ،ودَؿی ّؼشِ ی،ایضٍسَح ّب ٍ الکشیشیؼیشِ هبلـی سا سَخیِ ًوَد.
 دس هذل سبهؼَى ثبس هٌفی(الکششٍى) حبلز رسُ ای،ثبس هثجز(دشٍسَى) حبلز غیش رسُ ای داسد.خشم ٍ ػٌگیٌی اسن ثِ الکششٍى ّب هشثَط هی ؿَد.
 دس هذل سادسفَسد،الکششٍى ثِ دلیل خبرثِ ی ثبسّبی هثجز ّؼشِ ،سٍی آى ػمَط هی کٌذ.
 ثَس ٍخَد ّؼشِ دس اسن سا دزیشفز،خشم ٍ ػٌگیٌی اسن ثِ ّؼشِ ی آى هشثَط هی ؿَد.
 سادفَسد ثبس هثجز سا دشٍسَى ًبهیذ.
 دس ثیي ًظشیِ ّبی اسوی  ،دیذگبُ ثَس دلیك سش اػز ،صیشا ٍیظگی ّبی ثیـششی اص اسن سا سَخیِ هی کٌذ.
www.karimioloom.mihanblog.com
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 نكاتي درباه ي ساختواى اتن:
 چبدٍیک ًَسشٍى سا کـف کشد کِ دس ّؼشِ ی اسن لشاس داسد ٍ ثبس الکششکی ًذاسد.
 اسن ؿبهل ػِ رسُ ی الکششٍى ( ، )e-دشٍسَى ًَ ٍ ، p+سشٍى  N0ثذٍى ثبس(خٌثی) اػز.
 دشٍسَى ٍ ًَسشٍى دس ّؼشِ ی اسن لشاس داسًذ.
 دشٍسَى 1840ثشاثش ػٌگیي سش اص الکششٍى اػز.
ًَ سشٍى  1840ثشاثش ػٌگیي سش اص الکششٍى اػز.
 اسن دس حبلز ػبدی خٌثی اػز یؼٌی سؼذاد ثبسّبی هثجز(دشٍسَى)ثبسؼذادثبسّبی هٌفی(الکششٍى) ثشاثش اػز.
ذره هاي سازنده اتن:
دشٍسَى( ) p+

ثبس الکششیکی ًؼجی دشٍسَى + :هثجز

هحل ّ :ؼشِ اسن

ًَسشٍى ()n0

هحل ّ :ؼشِ اسن

ثبس الکششیکی ًؼجی ًَسشٍى 0 :خٌثی

الکششٍى ()e-

هحل  :اعشاف ّؼشِ

ثبس الکششیکی ًؼجی الکششٍى  - :هٌفی

أهل كنید 0000.
به ترازوهاي  1و  2و  3دقت كنید و در جوالت زیر ت
 -1خشم الکششٍى ثؼیبس کن سش اص دشٍسَى ٍ ًَسشٍى اػز.
ًَ -2سشٍى اص دشٍسَى ػٌگیي سش اػز.
ًَ -3سشٍى ػٌگیي سشیي رسُ ی اسن  ٍ ،الکششٍى ػجک سشیي رسُ ی اسن اػز.
ً -4ؼجز خشم  1الکششٍى ثِ خشم دشٍسَى

1

1836
1

اػز .یؼٌی 1p=1836e

ً -5ؼجز خشم الکششٍى ثِ خشم ًَسشٍى  1839اػز  .یؼٌی 1n=1839e
ً -6ؼجز خشم دشٍسَى ٍ ًَسشٍى سمشیجب ثب ّن ثشاثش اػز.
ًشیدِ هی گیشین کِ ثیؾ اص  %99خشم اسن سا دشٍسَى ٍ ًَسشٍى سـکیل دادُ ٍ خشم الکششٍى ّب دس همبثل آًْب ثؼیبس ًب چیض اػز.
 ػدد اتوي : )Z( Atomic numberثِ سؼذاد دشٍسًَْبی ّؼشِ یک اسن هی گَیٌذ.
ػذد اسوی سا دس ػوز چخ دبئیي ًوبد ؿیویبیی ػٌلش هی ًَیؼٌذ.
هثال ّیذسٍطى  1دشٍسَى ٍ کشثي  6دشٍسَى ٍ اکؼیظى  8دشٍسَى داسد.
سَخِ داؿشِ ثبؿیذ کِ ثبس الکششیکی اسن ثب الکششٍى ٍ دشٍسَى هـخق هی ؿَد.چَى سؼذاد ثبسّبی هثجز ٍ هٌفی ثب ّن ثشاثش اػز ٍ اسن خٌثی اػز.
 92 ) 235دشٍسَى دس ّؼشِ داسد .دغ الکششٍى آى ًیض  92رسُ اػز.
هثبل :اسن اٍساًیَم (𝑢92
 ػدد جرهي : )A(mass numberهدوَع سؼذاددشٍسَى ّب(ػذداسوی)ٍ ًَسشٍى ّبی دسٍى ّؼشِ ی اسن سا هی گَیٌذ)A=Z (p) +N(.
ػذد خشهی سا دس ػوز چخ ثبالی ًوبد ؿیویبیی ػٌلش هی ًَیؼٌذ.هثبل 𝑋12
اگش ػذد خشهی سا اص اػذد اسوی (سؼذاد دشٍسَى ّب) کن کٌین سؼذاد ًَسشٍى ّب ثذػز هی آیذN=A-P(Z) .
اگش ػٌلشّب سا ثشاػبع افضایؾ ػذد اسوی ثِ کوک ًوبد ؿیویبیی دس کٌبس ّن لشاس دّین خذٍل سٌبٍثی ػٌلش ّب ثذػز هی آیذ.
ثِ هثبل صیش سَخِ کٌیذ.
 0000wف 43

دس ّش ػِ ؿکل ثبال سؼذاد دشٍسَى ّب ٍ الکششٍى ّب هؼبٍی اهب دس سؼذاد ًَسشٍى ّب هشفبٍر ّؼشٌذ.
ًکشًَِ :ع ػٌلش ثب دشٍسَى هـخق هی ؿَد ٍ چَى سؼذاد دشٍسَى ّش ػِ  6اػز ًشیدِ هی گیشین کِ ّش ػِ اسن هشؼلك ثِ ػٌلش کشثي هی ثبؿٌذ.چَى
ٍى داسدًذ .
ّش ػِ  6دشٍر
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ػنصر :Elementػٌبكش هَاد خبللی ّؼشٌذ کِ ًویسَاى آًْب سا ثِ دٍ هبدُ یب هَاد ثیـشش عَسی سفکیک کشد کِ خبكیز هَاد ثذػز آهذُ اص هبدُ
اكلی هشفبٍر ثبؿذ .ثٌبثشایي ػٌلش هبدُای اػز کِ ثِ هَاد خبلق ػبدُسش اص خَد سدضیِ ًویؿَد.

ثِ ػجبسر دیگش  :ػٌلش هبدُ ایؼز کِ اص یک ًَع اسن ػبخشِ ؿذُ اػزّ (.وِ اسن ّبی آى سؼذاد دشٍسَى ّبی یکؼبًی داؿشِ ثبؿٌذ ٍ اص ًظش ؿیویبیی
هبًٌذ یکذیگش ػول هی کٌٌذ)هبًٌذ اکؼیظى،کشثي،آّي ،گَگشد ٍ هغ
ًَع ػٌلش اص سٍی سؼذاد دشٍسَى ّب هـخق هی ؿًَذ .اص  118ػٌلش ؿٌبخشِ ؿذُ دس عجیؼز حذٍد  80ػٌلش ثِ عَس عجیؼی ٍخَد داسًذ.
اص  90ػٌلشی کِ دس عجیؼز ٍخَد داسد ؿؾ سبی آًْب  ٍ O2 ٍ N2چْبس گبص ًدیت Ne ، Ar ، kr ، Yeثِ كَسر ػٌلش دس اسوؼفش یبفز
هیؿًَذ .ایي ؿؾ ػٌلش سا هیسَاى ثب سمغیش خض ثِ خض َّای هبیغ اص یکذیگش خذا کشد .چْبس ػٌلش دیگش Br2 ،Cl2 ،Mg ، Naسا هیسَاى اص
آة الیبًَػْب کِ دس آًدب ثلَسر یًَْبی سک اسوی ٍخَد داسًذ ،اػشخشاج کشد ٍ ػذغ ثب ٍاکٌـْبی الکششٍؿیویبیی دس ػلَلْبی الکششیکی ثِ
ػٌبكش هشثَعِ سجذیل کشد .سمشیجب سوبم ػٌبكش دیگش سا هیسَاى اص رخبیش هؼذًی سٍی صهیي یب صیش صهیي ثذػز آٍسد .اهب اکثش ایي هؼبدى سا ًویسَاى
ثِ ػٌَاى هٌبثغ سْیِ ػٌلش دس ًظش گشفز صیشا ثؼیبسی ًبخبلق ّؼشٌذ .هَاد هؼذًی ًؼجشب کوی ٍخَد داسد کِ اػشخشاج ػٌبكش اص آًْب همشٍى ثِ كشفِ

اػز ٍ اكغالحب آًْب سا کبىی هیًبهٌذ.

فلضاسی هبًٌذ عال ٍ دالسیي سا کِ ثِ حبلز ػٌلش ٍخَد داسًذ ،هیسَاى ثب سٍؿْبی خذاػبصی فیضیکی ػبدُ ثلَسر خبلق ثذػز آٍسد .هؼوَال عال
سا اص عشیك اًحالل دس خیَُ خذا هیکٌٌذ .گَگشد سٌْب خبهذ غیش فلضی اػز کِ ثلَسر رخبیش ػظین صیشصهیٌی ثب خلَف  %99یبفز هیؿَد .
نواد ضیویایي : Chemical symbol
ّش ػٌلش سا هی سَاى ثب ًـبًِ ی هخلَف ثِ خَد کِ حشٍف اًگلیؼی ّؼشٌذ ًوبیؾ داد ثِ آًْب ًوبد ؿیویبیی هی گَیٌذ.
نواد ضیویایي هخفف یک ،دٍ یب ػِ حشفی کِ ثب سَافك ثیي الوللی ثِ ّش ػٌلش ًؼجز دادُ هیؿَد.
ّش ػٌلش ثب یک ًوبد ؿیویبیی کِ هَسد سَافك خْبًی اػز هـخق هیؿَد .اغلت ایي ًوبدّب ؿبهل یک یب دٍ حشف ّؼشٌذً .وبدّبی ػِ حشفی ثشای
هـخق کشدى ثشخی ػٌبكش خذیذ کِ دس ٍاکٌؾّبی ّؼشِای سَلیذ ؿذُاًذ ثِ کبس ثشدُ ؿذُاػز .گشچِ ًبم یک ػٌلش دس صثبىّبی هخشلف هوکي
اػز هشفبٍر ثبؿذ اهب ًوبد آى یکؼبى اػز.

اگش چِ اغلت ًوبدّب ثِ ًبم اًگلیؼی ػٌبكش ًضدیک اػز اهب ثشخی اص آىّب اص ًبم السیي ػٌبكش گشفشِ ؿذُاػز.

هثبل ّ :یذسٍصى H

ّلیَم He

لیشین Li

ثشیلین Be

ثَس B

کشثي C

ًیششٍطى N

اکؼیظى O

فلئَس ً Fئَى Ne

جدول تناوبي ػناصر
دس ػبل  1864خی ًیَلٌذص ٍ دسػبل  1867دیوشش هٌذلیف سذٍیي ػٌبكش سا دس لبلت خذٍلی ؿشٍع کشدًذ .خذٍل ًیَلٌذص سب ػٌلش کلؼین کبسایی
داؿز ٍ ثؼذ اص آى اؿکبالر ػوذُای داؿز کِ دس خذٍل هٌذلیف ایي اؿکبالر سب حذی ثش عشف ؿذُ ثَد .هٌذلیف ػٌبكش سا ثشحؼت افضایؾ ٍصى
اسوی هشست هیکشد .ؿکل خذیذ ایي خذٍل اهشٍصُ ثشحؼت افضایؾ عدد اسوی ػٌبكش هشست ؿذُ اػز ٍ ّش ػٌلش ثب ًـبًِ اسوی کِ ؿبهل یک یب دٍ
حشف ثَدُ ٍ اص اػن ػٌلش یب اػن السیي آى ػٌلش ٍ یب اص اسن یکی اص سشکیجبر آى هـشك ؿذُ اػزً ،وبیؾ دادُ هیؿَد.
ػٌبكش ثب خَاف ؿیویبیی هـبثِ دس صیش یکذیگش دس یک گشٍُ لشاس هیگیشًذ ٍ ّش دٍسُ سٌبٍة ثب یک فلض للیبیی آغبص ٍ ثِ یک گبص ًدیت خشن
هیؿَد .ثِ خض گشٍُ یک کِ ثب ّیذسٍطى آغبص هیؿَد .خذٍل سٌبٍثی ٍ ،ػیلِ ثب اسصؿی اػز کِ اص سٍی آى هیسَاى خَاف ػٌبكش هخشلف سا دیؾ
ثیٌی کشد .
 ایسوتوپ یا هن هكاى:Isotope
سوبم اسن ّبی یک ػٌلش ثبس ّؼشِ ای یکؼبى داسًذ ٍ،لی خشم ثؼضی اص اسن ّبی یک ػٌلش ثیؾ سش اص اسن ّبی دیگش اػز،صیشا ایي اسن ّب سؼذاد
ًَسشٍى ّبی ثیـشش ًؼجز ثِ اسن ّبی دیگش داسًذ.
به اتن هاي كه ػدداتوي یكساى و ػدد جرهي هتفاوتي دارند ودر یك خانه از جدول تناوبي قرار هي گیرند ایسوتوپ یا هن
هكاى هي گویند.

13
14
12
ػِ ایضٍ سَح کشثي سا دس همبثل هی ثیٌیذ.
𝑐6
𝑐6
𝑐6
یادآوري  :اػذاد ًَؿشِ ؿذُ دس ثبال ػذد خشهی ٍ ػذد ّبی ًَؿشِ ؿذُ دس دبئیي ػذد اسوی ػٌلش ّؼشٌذ.
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 ضباهت ایسوتوپ هاي یك اتن:
 -1سؼذاد دشٍسًَْب  -2هَلؼیز یکؼبى دس خذٍل سٌبٍثی  -3خَاف ؿیویبیی هبًٌذ ػَخشي.
 تفاوت هاي ایسو توپ هاي یك اتن:
 -1سؼذاد ًَسشٍى ّب  -2ػذد خشهی  -3خَاف فیضیکی ٍاثؼشِ ثِ خشم ،هبًٌذ چگبلی
ایضٍسَح ّبی ًبدبیذاس دیگش سا هی سَاى ثِ عَس هلٌَػی سَلیذ کشد ثب اػشفبدُ اص سآکشَسّبی ّؼشِ ای هی سَاى ّؼشِ ّبی ًبدبیذاس ثؼیبسی سا سَلیذ
ًذ
کشد .رسُ ّبی دش اًشطی فضبیی ّن کِ دشسَّبی کیْبًی خَاًذُ هی ؿًَذٌّ،گبم سػیذى ثِ صهیي دس اثش ثشخَسد ثب ّؼشِ ّب سغییشاسی ایدبد هی کي
ایي سغییشار خَدثِ خَد ثذٍى ّیچ گًَِ دخبلز خبسخی دس ّؼشِ ّب سخ هی دّذ.
ػٌلش ّیذسٍطى ػِ ایضٍسَح داسد کِ ػذد خشهی آًْب ثِ سشسیت ثشاثش  3 ٍ 2 ٍ 1هی ثبؿذ.
3
ایضٍسَح ّبی اسن ّیذسٍطى𝐻1

ًبم ػلوی ایضٍسَح ّب

2
𝐻1

3
𝐻1

2
𝐻1

1
𝐻1

1
𝐻1

سشیشین دٍسشین دشٍسین

ثشخی اص ایضٍسَح ّبی ػٌلشّب دشسَصا ّؼشٌذ 31𝐻.سشیشین ایضٍسَح ًبدبیذاس ّیذسٍطى اػز.
اتن ناپایدار:Unstable atom
اسوی اػز کِ ًؼجز دشٍسَى ّبی آى  1/5ثشاثش یب ثیـشش اص دشٍسَى ّبیؾ اػز.
پرتوزا یا رادیو اكتیو چیست؟ اسن ّبی ًبدبیذاسی کِ ّؼشِ ی آًْب دشسَصایی هی کٌٌذ سا دشسَصا هی گَیٌذ.
توجه داضته باضید :
هَاد دشسَصا فؼبلیز خَدثِ خَدی داؿشِ ٍ ثِ اعشاف دشسَّبی دش اًشصی ٍ خغشًبکی دخؾ هی کٌٌذ.هَاد دشسَصا ثشای هب هفیذ ّن ّؼشٌذ ٍ دس كٌؼز ٍ
کـبٍسصی ٍ دضؿکی کبسثشد داسًذ.
برخي كاربردهاي هفید پرتوهاي رادیو اكتیو:
 -1ثب دشسَّبی سادیَ اکشیَ کجبلز  ٍ 60فؼفش  32ػلَل ّبی ػشعبًی سا اص ثیي هی ثشًذ.
 -2اص ثبعشی ُ ػشِ ای ثشای سٌظین ضشثبى للت اًؼبى ّبی کِ ًبسػبیی داسًذ اػشفبدُ هی ؿَد.
 -3دشسَ گبهب ٍ هؤثشسشیي سٍؽ ثشای ضذ ػفًَی کشدى اثضاس دضؿکی اػز.
 -4اص لشف یذ  131ثشای کٌششل غذُ سیشٍئیذ اػشفبدُ هی ؿَد.
سؼذاد دشٍسَى ّبی ٍ ًَسشٍى ّبی ّؼشِ ی اسن ّبی سادیَ اکشیَ ثب گزؿز صهبى سغییش هی کٌذ.
اسن ًبدبیذاس ثب سجذیل ؿذى ثِ ّؼشِ ّبی ثب سؼذاد دشٍسَى ٍ ًَسشٍى کوشش دبیذاس سش هی ؿَد.
سجذیل اسن ّبی ًبدبیذاس ثِ اسن دبیذاس ثب سبثؾ دشسَّبیی ّوشاُ اػز.
آلفب  ،ثشب ٍ گبهب ػِ ًَ اص ایي ًَع دشسَ ّب ّؼشٌذ کِ اص هَاد دشسَصا (سادیَ اکشیَ) سبثؾ هی ؿًَذ.
ثذ ًیؼز ثذاًیذ کِ  :هذل اسوی ثَس ثشای اسن ّبی ػٌگیي هبًٌذ اٍساًیَم ،آّي ،هغ......ٍ،كذق ًوی کشد دسایي ٌّگبم هذل اسوی الکششًٍی(کَاًشوی)
ثِ ّوکبسی داًـوٌذاًی اص خولِّ :بیضًجشگ،دالًک ،ؿشٍدیٌگش ٍ اًیـشیي سا هی سَاى ًبم ثشد اسائِ ؿذ.

ثِ هثبل ّبی صیش سَجُ کٌیذ .
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در واقغ اگر اتن خنثي یك یا چند الكتروى از دست دهد یا بگیرد تبدیل به یوى هي ضود.

 یوى :Ion
ذره ي است كه تؼداد الكتروى ها و پروتوى هایص با هن برابر نباضد.
دس اسن خنثي سؼذاد الکششٍى ّب ٍ دشٍسَى ّب ثشاثش اػز اهب دس یَى سؼذاد الکششٍى ّب ٍ دشٍسَى ّب ثشاثش ًیؼز.
سفبٍر اسن ٍ یَى دس سؼذاد الکششٍى ّبی آًْبػز.
براي تبدیل اتن به یوى فقط الكتروى كن وزیاد هي ضود و پروتوى ها تغییري نوي كنند.
 انواع یوى: Kinds of Ion
 یوى هثبت:Positive Ion
اگش اسوی یک یب چٌذ الکششٍى اص دػز دّذ ثِ یَ ى هثجز سجذیل هی ؿَد ٍ ثشای خٌثی ؿذى ثبیذ ثِ ّوبى سؼذاد الکششٍى ثگیشد(.ثِ اسوی کِ سؼذاد
الکششٍى ّبیؾ اص دشٍسَى ّبیؾ کوشش ثبؿذ.یَى هثجز یب کبسیَى هی گَیٌذ).
فلضّب سوبیل ثِ اص دػز دادى الکششٍى داسًذ ثِ ّویي ػلّز ثِ یَى هثجز سجذیل هی ؿًَذ.
 یوى هنفيNegetive Ion
اگش اسوی یک یب چٌذ الکششٍى ثگیشد ثِ یَى هٌفی سجذیل هی ؿَد ٍ ثشای خٌثی ؿذى ثبیذ ثِ ّوبى سؼذاد الکششٍى اص دػز دّذ(.ثِ اسوی کِ سؼذاد
الکششٍى ّب اص سؼذاد دشٍسَى ّبیؾ ثیـشش ثبؿذ.یَى هٌفی یب آًیَى هی گَیًذ ).
ًب فلضّب الکششٍى هی گیشًذ(سوبیل ثِ گشفشي الکششٍى داسًذ)ٍ ثِ یَى هٌفی سجذیل هی ؿًَذ.
ًوبیؾ یَى هثجز ٍ هٌفی دس ًوبد ؿیویبیی ثِ كَسر صیش اػز.فشم کٌین ً Xوبد ؿیویبیی یک ػٌلش اػز.اػذاد ًَؿشِ ؿذُ دس ػوز ساػز ثبالی ًوبد ؿیویبیی
سؼذاد الکششٍى ّبی خبثِ خب ؿذُ اػز𝑋1+ .

𝑋1−

𝑋 2+

𝑋 2−
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براي هحاسبه تؼداد الكتروى هاي یوى به روش هاي زیر ػول هي كنین.
هثبل :

𝑒→ 13 − 4 = 9

27 4+
𝑙𝐴 13

 -2اگش یَى هٌفی ثبؿذ .ػذد اسوی سا ثب سؼذاد ثبس هٌفی خوغ هی کٌین .هثبل :

𝑒→ 13 + 3 = 16

17 3−
𝑙𝐴 13

ػذاد ثبس هثجز کن هی کٌین.
 -1اگش یَى هثجز ثَد .ػذد اسوی سا اص ر

توجه ً :وک خَساکی سشکیجی اػز یًَی کِ اص دٍ ػٌلش ػذین ٍ کلش سـکیل ؿذُ اػز .دس ایي سشکیت ػذین یَى هثجز ( ٍ )Na+کلش یَى هٌفی
( )Cl-اػزّ .ش یَى هٌفی ثب  6یَى هثجز ٍ ّش یَى هٌفی ثب  6یَى هثجز احبعِ ؿذُ اػز.
ػبالًِ  150000000سي ًوک خَساکی دس ػشاػش خْبى دس كٌبیغ گًَبگَى هلشف هی ؿَد.
 نكاتي درباره ي جدول تناوبي ػناصر:
 اٍلیي ٍ ػجک سشیي ػٌلش خذٍل سٌبٍثی ّیذسٍطى( )Hاػز کِ ػذد خشهی ٍ ػذد اسوی آى  1اػز.یک اسن ّیذسٍطى سٌْب یک دشٍسَى ٍ
یک الکششٍى داسد ٍ ّیچ ًَسشًٍی دس آى ٍخَد ًذاسد.دغ ػذداسوی ٍ ػذد خشهی آى یک اػز.
 خذٍل سٌبٍثی ػٌبكش ثش اػبع افضایؾ ػذد اسوی هشست ؿذُ اػز.
 خذٍل سٌبٍثی داسای  18سدیف ػوَدی اػز کِ ثِ آًْب گشٍُ هی گَئین.دس ّش گشٍُ،ػٌلش ثب کَچکششیي ػذد اسوی دس ثبال ٍ،ػٌلش ثب
ثضسگششیي ػذد اسوی دبییي،لشاس هی گیشد.
 ػٌبكش هَخَد دس خذٍل سٌبٍثی ثِ دٍ دػشِ فلض ٍ ًبفلض سمؼین هی ؿًَذ.الجشِ دػشِ ػَهی ثِ ًبم ؿجِ فلض ًیض ٍخَد داسد کِ خَاكی هبثیي
فلضّب ٍ ًبفلضّب داسًذ.
 فلضّب دس گَؿِ ی چخ خذٍل سٌبٍثی ّؼشٌذ(گشٍُ ّبی 3ٍ2ٍ1اكلی).
 فلضّب ػٌلشّبی ّؼشٌذ کِ سوبیل ثِ اص دػز دادى الکششٍى داسًذ.
ٍ اکٌؾ دزیشسشیي فلضار آًْبیی ّؼشٌذ کِ ثِ ػوز چخ خذٍل سٌبٍثی ًضدیکشش ثبؿٌذ،هبًٌذ دشبػین ٍ ػذین.
ً بفلضّب ػٌلشّبی ّؼشٌذ کِ سوبیل ثِ گشفشي الکششٍى داسًذ.
ّ یذسٍطى دس ػوز چخ خذٍل سٌبٍثی لشاس داسد ٍلی خبكیز فلضی ًذاسد.
 ػٌبكش گشٍُ  18الکششٍى ّبی هذاس آخشؿبى کبهل اػز ٍ ٍاکٌؾ ًبدزیشًذ.ثِ ّویي دلیل ثِ آًْب گبصّبی ًدیت هی گَیٌذ.
4

کٌي  .ػٌلش ّبی هَخَد دس عجیؼز فلضًذ.
 هیبًِ ی خذٍل سٌبٍثی سا فلضّبی ٍاػغِ دش هی د
5

 ػٌگیي سشیي ػٌلش کِ ثِ عَس عجیؼی دس عجیؼز یبفز هی ؿَد اٍساًیَم ( )Uاػز.
 سٌْب ًب فلض هبیغ خذٍل سٌبٍثی ثشم ( )Brاػز.لشهض سًگ ٍ ػوی(.ثشم ثِ هؼٌی ثَی ثذ اػز)
 خیَُ ( )Hgفلض هبیغ اػزً.مشُ ای سًگ ٍ ػٌگیي کِ دس دهبػٌح کبسثش داسد.
 کشثي( )Cسٌْب ًبفلض سػبًب اػزً.بفلضی هْن دس ؿیوی آلی،دس ثذى سوبم گیبّبى ٍ خبًَساى ٍخَد داسد.
 لیشین()Liػجک سشیي فلض ؿٌبخشِ ؿذُ ٍ ًشم هی ثبؿذ.
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ػلوم تجربي هطتن دوره اول هتوسطه

فصل سوم از دروى اتن چه خبر؟

ػلوم را سوایي بیاهوزین

سؤاالت فصل
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