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ساختار اتم

پایه و زیربنای شیمی معاصر ،نظریه اتمی است .مهمترین موضوع مورد توجه در شیمی ،شناخت ساختار اتمها و آگاهی از
اثرات متقابل اتمها بر یکدیگر است .انسانها از آغاز پیدایش روی زمین به کنجکاوی و جستجو در محیط پیرامون خود

پرداختند آنان میپنداشتند که تمام آنچه در پیرامون خود میبینند از عناصر خاصی تشکیل شده است.
تالس  :آب را عنصر اصلی سازندهی جهان هستی میدانست( .امروزه میدانیم که آب عنصر نیست).
ارسطو  :چهار عنصر آب ،هوا ،خاک و آتش را عناصر اصلی سازندهی کاینات میدانست( .عناصر اربعه)
رابرت بویل  :با انتشار کتابی با عنوان «شیمیدان شکاک» مطالب مهمی را ارائه کرد :
 مفهوم جدیدی از عنصر (نه اتم) را معرفی کرد و اعالم کرد که عنصر مادهای است که نمیتوان آن را به مواد
سادهتری تبدیل کرد.
 شیمی را علمی تجربی نامید.
 از دانشمندان خواست عالوه بر مشاهده کردن ،اندیشیدن و نتیجهگیری کردن (که تنها ابزار یونانیان در مطالعهی
طبیعت بود) به پژوهشهای عملی نیز بپردازند.
دموکریت  :برای نخستین بار واژهی اتم (به معنای تجزیه ناپذیری) را به کار برد .و اعتقاد داشت همهی مواد از ذرههای
کوچک و تجزیه ناپذیر به نام اتم تشکیل شدهاند .اما دالتون با اجرای آزمایشهای بسیاری از نو به آن دست یافت.
دالتون  :نظریهی اتمی دالتون هفت بند دارد که دو تا از آنها امروزه پذیرفته شده نیست .ولی پنج نظریهی وی با یک
تقریب کلی قابل قبول است.

ماده از ذرههای تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده است( .امروزه میدانیم که ماده به ذرههای ریزتری مانند
الکترون ،پروتون و نوترون قابل تجزیه است)

همهی اتمهای یک عنصر مشابه یکدیگرند( .اتمهایی که ایزوتوپ یکدیگر هستند با اینکه مربوط به یک عنصر
هستند اما جرم اتمی متفاوتی دارند)

اتمها نه به وجود میآیند و نه از بین میروند.
اتم عنصرهای مختلف به هم متصل میشوند و مولکولها را به وجود میآورند.

اتم عنصرهای مختلف جرم و خواص شیمیایی متفاوتی دارند.
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در هر مولکول از یک ترکیب معین همواره نوع و تعداد نسبی اتمهای سازندهی آن یکسان است( .به عنوان مثال
مولکول متان ( )CH4شامل چهار اتم هیدروژن و یک اتم کربن است)

واکنشهای شیمیایی شامل جابهجایی اتمها یا تغییر در شیوهی اتصال آنها در مولکولهاست .در این واکنشها اتمها
خود تغییری نمیکنند.
نکته) اتم کوچکترین ذره ی یک عنصر است که خواص شیمیایی و فیزیکی عنصرها به آن بستگی دارد.

موارد قابل توجیه با تئوری اتمی دالتون:
 .1تغییر حالت فیزیکی مواد مانند انجماد ،تبخیر ،ذوب و....
 .2توجیه قانون پایستگی جرم و ترکیب عنصرها به نسبت جرمی معین.
موارد غیرقابل توجیه با تئوری اتمی دالتون:

 .1تغییرات خواص گروهی و دورههای عنصرها درجدول تناوبی.
 .2پدیده هایی که ناشی از وجود الکترون در اتم هستند ،مانند ظرفیت ،عبور جریان الکتریسیته از مواد ،ایجاد الکتریسیته
ساکن ،برقکافت ،ایجاد پرتو کاتدی و خواص مغناطیسی مواد.
 .3پدیدههایی که مربوط به هستهی اتم میشوند مانند خاصیت پرتوزایی ،وجود ایزوتوپهای مختلف برای یک عنصر.
نکته) با توجه به اینکه نظریهی اتمی دالتون نارساییهایی داشت ،در نتیجه نقطهی آغاز مطالعه دقیقتر ساختار اتم به شمار

میآید.
تست  :کدام عبارت یا عبارتها توسط نظریهی اتمی دالتون قابل توجیه نیست؟
آ) تشکیل گاز  CO2از سوختن زغال
ب) تفاوت عدد جرمی در ایزوتوپها
پ) ذوب شدن مواد جامد بر اثر گرما
ت) برقکافت محلولها
 )1ب – ت

 )2آ – ب – پ

 )3آ – ت

 )4فقط ت

پدیدههایی از قبیل برقکافت ،پرتوزایی ،پرتو کاتدی ،داشتن ظرفیت معین برای عنصرها و ماهیت اتصال بین اتمها با نظریهی
دالتون قابل توجیه نیست .بهطور کلی دالتون از ساختار درونی اتم آگاهی نداشت .نظریه دالتون در توجیه پدیدههایی که
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خاصیت الکتریکی و مغناطیسی دارند مانند برقکافت و پرتوزایی و خاصیت رسانایی و پدیدههای فسفرسانس و فلوئورسانس
دارای نارسایی میباشد( .گزینه )1
الکترون نخستین ذرهی زیر اتمی شناخته شده :
الکترون را چه کسی کشف کرد؟
انجام آزمایشهای بسیاری به وسیلهی الکتریسیته ،مقدمهای برای شناخت درونی اتم بود که پس از کشف الکتریسیتهی ساکن
مالشی  ،به این مهم دست یافته شد که بارهای الکتریکی مثبت یا منفی ایجاد شده به هنگام مالیدن یک جسم روی جسم دیگر،
از جایی نمیآیند و پیدایش آنها به خود ماده و شاید به اتمهای سازندهی آن مربوط میشود .بعد از مدتی مایکل فارادی
متوجه شد که به هنگام عبور جریان برق از میان محلول شیمیایی فلزدار (روشی که به آن برقکافت میگویند) یک واکنش
الکتروشیمیایی در آن به وقوع میپیوندد .فیزیکدانها برای توجیه کردن پدیدهی برقکافت برای الکتریسیته ،ذرهای بنیادی
پیشنهاد کردند و آن را الکترون نام نهادند (البته در آن زمان به وجود رابطهای میان اتم و الکترون پی برده نشده بود) چندی
بعد تامسون با انجام آزمایشهای گوناگون روی پرتو کاتدی ،ثابت کرد که الکترون یکی از اجزای سازندهی همهی اتمهاست
یعنی الکترون یک ذرهی زیراتمی است( .جورج استونی بود که الکترون را کشف کرد)
حال میخواهیم ببینیم

چیست که تامسون آزمایشهای خود را بر روی آن بنا نهاده بود :

پرتو کاتدی :
هنگامی که در لولهی پرتو کاتدی ،یک ولتاژ بسیار قوی بین دو الکترود برقرار شود ،پرتوهایی از الکترودی که قطب منفی
دارد (کاتد) به سمت الکترودی که قطب مثبت دارد (آند) جریان مییابد .از این رو به آنها پرتوهای کاتدی میگویند و از
جنس الکترون میباشند زیرا پرتوهای کاتدی در واقع الکترون هایی هستند که از سطح کاتد کنده شده و به سوی آند پرتاب
میشوند.
نتیجه  :پرتوهای کاتدی جزء پرتوهای الکترومغناطیسی نیست بلکه از جنس الکترون است.
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لولهی پرتو کاتدی :

شیشه ای است که بیشتر هوای درون آن به کمک پمپ خالء خارج شده است و در دو انتهای این لوله یک قطعه فلز نصب
شده است که به آن الکترود گفته میشود.
چه شرایطی برای ایجاد پرتو کاتدی وجود دارد :
 ولتاژ باال  :برای افزایش تمایل الکترونها برای کنده شدن از سطح کاتد و پرتاب شدن به سمت آند.
 فشار پایین  :برای کاهش مقاومت اتمها یا مولکولهای گازی در برابر حرکت الکترونها از کاتد به سمت آند.
آزمایشهای تامسون روی پرتو کاتدی و نتایج حاصل از آنها:

 .1در درون حباب پرتو کاتدی مانعی قرار داده شد ،مشاهده شد که سایهای روبروی الکترود کاتد تشکیل شده است.
هر نقطه از مانع و نقطهی متناظر آن در سایه ،با الکترود کاتد در امتداد یک خط راست قرار دارند .از این آزمایش
نتیجه گرفته میشود که پرتوهای نامرئی از کاتد منتشر شده و در امتداد خط راست حرکت میکنند .این پرتو نامرئی،
پرتو کاتدی نامیده شد.

 .2مانع متحرک سبکی در مسیر حرکت پرتو کاتدی قرار داده شد ،مشاهده شده است که مانع شروع به حرکت کرده و
از کاتد دور میشود .علت این موضوع این است که انرژی جنبشی پرتو کاتدی سبب چرخش پروانه میشود ،بدین
ترتیب که انرژی این اشعه در برخورد با سطح پرهی باالیی به انرژی گرمایی تبدیل میشود و دمای آن را باال میبرد.
در نتیجه ،مولکولهای گاز مجاور گرمتر شده ،سرعت میگیرند و نیروی عکس العمل حاصل از انبساط گاز ،چرخ
را به حرکت در میآورد .این آزمایش نشان میدهد که پرتو کاتدی از ذرات دارای جرم تشکیل شده است.
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 .3در مسیر پرتو کاتدی میدان مغناطیسی قرار داده شد ،مشاهده شد که پرتو کاتدی از مسیر خود منحرف شده و از
درون میدان مغناطیسی خارج میشود .از این آزمایش میتوان نتیجه گرفت که ذرات تشکیل دهندهی پرتو کاتدی
دارای بار الکتریکی میباشند.

 .4در مسیر پرتو کاتدی میدان الکتریکی قرار داده شد ،مشاهده شد که پرتو کاتدی به سمت قطب مثبت میدان منحرف
میشود .بنابراین میتوان گفت که ذرات پرتو کاتدی دارای بار الکتریکی منفی میباشند.

 .5با تغییر نوع گاز داخل حباب ،تغییری در رفتار پرتوهای کاتدی مشاهده نشد .بنابراین تولید پرتو کاتدی مستقل از
جنس گاز داخل حباب است.
 .6با تغییر جنس کاتد ،رفتار پرتو کاتدی (به عنوان مثال میزان انحراف آن در میدان مغناطیسی) تغییری نکرد .از این
آزمایش میتوان نتیجه گرفت که ذرات تشکیل دهندهی پرتوهای کاتدی در همه عناصر وجود دارد .این ذرات،
همان الکترونها بودند( .الکترونها در همهی مواد وجود دارند)
به این ترتی ب وجود الکترون برای اولین بار به طور تجربی کشف شد و برای اولین بار ،ثابت شد که برخالف مدل اتمی
دالتون ،اتم قابل تجزیه است.
نکته) با افزایش فشار گاز درون لوله ،عبور پرتو کاتدی سختتر میشود .و در صورت عدم وجود مادهی فلوئورسنت ،پرتو
کاتدی باز هم داخل لوله ایجاد میشود.
نکته) تامسون از طریق اثر همزمان میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بر پرتوهای کاتدی ،توانست نسبت بار به جرم الکترون
را تعیین کند.
𝒄
𝒈

8

= -1/76 × 10

بار
جرم

www.Riazi100.ir

5

پس از موفقیت تامسون در اندازهگیری نسبت بار به جرم الکترون ،رابرت میلیکان توانست در آزمایشی به نام آزمایش قطره
روغن معلق ،بار الکتریکی الکترون را اندازهگیری و در نتیجه مقدار جرم الکترون را محاسبه کند .در این آزمایش ،قطرات
کروی شکل ریز روغن وارد یک محفظه استوانهای شکل میشوند .این قطرات در برخورد با یونهای گازی شکل حاصل از
تاباندن پرتو 𝑿 بر هوا ،باردار میشوند .اعمال میدان الکتریکی به آنها میتواند موجب حرکت آنها شود .وقتی که میدان
الکتریکی صفر باشد ،قطرات تحت اثر نیروی جاذبه سقوط میکنند .با برقراری میدان ،سرعت سقوط قطرات کاهش مییابد.
میتوان شدت میدان را طوری تغییر داد که قطره بدون حرکت معلق بماند.
در این حالت نیروی جاذبه و نیروی ناشی از میدان الکتریکی با هم برابر
است .میلیکان با برابر قرار دادن این دو نیرو متوجه شد که بار الکتریکی
قطرههای روغن همواره مضرب صحیحی از  1/6×10-19کولن است.
این عدد همان بار الکتریکی الکترون است.
تست  :کدام جمله در مورد پرتو کاتدی و لولهی پرتو کاتدی نادرست است؟
 )1تامسون با انجام آزمایشهای مختلف توانست نسبت بار به جرم را برای الکترون محاسبه کند.
 )2پرتو کاتدی از الکترود مثبت (کاتد) به طرف الکترود منفی (آند) جریان مییابد.
 )3پرتو کاتدی بر اثر برخورد با یک مادهی فلوئورسنت نور سبز رنگی ایجاد میکند.
 )4بین دو الکترود ولتاژ قوی و فشار هوای بسیار کمی وجود دارد.
حل  :پرتو کاتدی از الکترود منفی (کاتد) به طرف الکترود مثبت (آند) جریان مییابد( .گزینه )2
تست  :در لولهی پرتو کاتدی ،اگر فشار گاز درون لوله را به صفر برسانیم و ولتاژ قوی میان الکترودها برقرار باشد... ،
 )1پرتو کاتدی تولید نمیشود.
 )2داخل لوله به شدت ملتهب میشود.
 )3پرتو کاتدی تولید میشود ،ولی به دلیل نامرئی بودن ،دیده نمیشود.
 )4حتی مادهی فلوئورسنت در این شرایط نوری نمیدهد.
حل  :در لولهی پرتو کاتدی هنگامی که ولتاژی قوی بین دو الکترود برقرار شود ،پرتو کاتدی تولید میشود .اگر فشار گاز
درون لوله کم باشد ،گاز داخل آن ملتهب میشود و اگر گازی داخل لوله نباشد ،پرتو کاتدی تولید میشود ،ولی نامرئی است
و دیده نمیشود( .گزینه )3
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تست  :اگر در لولهی پرتو کاتدی ،کاتد از فلز به نافلز تغییر کنند ،چه اتفاقی میافتد؟
 )1برای به جریان افتادن دوبارهی پرتو کاتدی باید فشار هوا افزایش یابد.
 )2برای به جریان افتادن دوبارهی پرتو کاتدی باید نوع گاز عوض شود.
 )3برای به جریان افتادن دوبارهی پرتو کاتدی باید ولتاژ افزایش یابد.
 )4پرتو کاتدی بدون هیچ تغییری به جریان میافتد.
حل  :به طور کلی فلزات برای رسیدن به آرایش پایدار ،الکترون از دست داده و نافلزات ،الکترون میگیرند .حال اگر بخواهیم
نافلز کاتد ،پرتو کاتدی با بار الکتریکی منفی تابش کند ،باید ولتاژ را افزایش دهیم( .گزینه )3
تست  :اگر بر سر راه پرتوهای کاتدی پره ای چرخان قرار دهیم و پرتوهای کاتدی باعث چرخش این پره شوند ،این موضوع
چه خصوصیتی از پرتوهای کاتدی را نشان میدهد؟
 )1پرتوهای کاتدی حامل انرژی هستند.

 )2پرتوهای کاتدی به خط راست منتشر میشوند.

 )3پرتوهای کاتدی دارای جرم هستند.

 )4نتیجهگیری خاصی نمیتوان کرد.

مدل اتمی تامسون ( کیک کشمشی یا مدل هندوانهای ) :

تامسون پس از کشف نخستین ذرهی زیراتمی یعنی الکترون بیدرنگ ساختاری برای اتم پیشنهاد کرد ،و ویژگیهای اتم خود
را چنین برشمرد :
 -1الکترونها که ذرههایی با بار منفی هستند درون فضای کروی ابرگونهای با بار الکتریکی مثبت ،پراکنده شدهاند.
 -2اتم در مجموع خنثی است ،بنابراین مقدار بار مثبت فضای کروی ابرگونه با مجموع بار منفی الکترونها برابر است.
 -3این ابر کروی مثبت ،جرمی ندارد و جرم اتم به تعداد الکترونهای آن بستگی دارد.
 -4جرم زیاد اتم از وجود تعداد بسیار زیادی الکترون در آن ناشی میشود.
نکته) مدل اتمی تامسون پدیدهی پرتوزایی را توجیه نمیکند.
مدل اتمی تامسون
فلوئورسانس و فسفرسانس :

فلوئورسانس (فلوئورسنت)  :خاصیت فیزیکی برخی مواد شیمیایی است .و مواد دارای این خاصیت ،نور با طول موج معین
(مانند طول موج مربوط ناحیه مرئی) را جذب میکنند  .و به جای آن نور با طول موج دیگری را منتشر میکنند .تابش این
نور با قطع شدن منبع نور قطع میشود.
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نکته) روی سولفید ( )ZnSاز جمله مهمترین مواد فلوئورسنت است که در المپ تلویزیون و نمایشگرها کاربرد دارد.
فسفرسانس  :خاصیت فیزیکی برخی مواد شیمیایی است .و مواد دارای این خاصیت نور با طول موج معین (مانند طول موج
مربوط به ناحیه مرئی) را جذب میکنند .و به جای آن نور با طول موج دیگری را منتشر میکنند .تابش این نور تا مدت کمی
پس از قطع شدن منبع نور ادامه مییابد .که در ساخت ساعت و وسایل شبنما مورد استفاده قرار میگیرد.
تفاوت فلوئورسانس و فسفرسانس :

فلوئورسانس  :با قطع منبع نور تابش قطع میشود.

فسفرسانس  :با قطع منبع نور تا مدتی تابش ادامه دارد.

پرتو 𝑿 :
این پرتو توسط فیزیکدان آلمانی به نام ویلیام رونتگن کشف شد .که پرتو پرانرژی از جنس نور (امواج الکترومغناطیس)
است و قدرت نفوذ به نسبت زیادی در اجسام دارد .و از تاباندن پرتو کاتدی روی یک آند فلزی به دست میآید.
نکته) از آنجایی که در آن زمان پرتو 𝑿 برای دانشمندان ناشناخته بود رونتگن آن را پرتو 𝑿 (مجهول) نامید.
نکته) پرتوهای 𝑿 در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی منحرف نمیشوند یعنی فاقد بار الکتریکی هستند.

موارد استفاده از پرتو 𝑿 :

 -1در پزشکی برای عکس برداری

 -2تشخیص قدمت اشیاء و سکههای تاریخی

پدیده ای جالب به نام پرتو زایی :

در سال  1896میالدی ،هانری بکرل به طور تصادفی با پدیده جالبی مواجه شد .وی متوجه شد که برخی از عناصر از خود
پرتوهایی نامرئی منتشر کرده و خود به عنصری دیگر تبدیل می شوند .این پرتوهای نامرئی بسیار پرانرژی بوده و از همه مواد
به جزء سرب عبور میکنند .بعدها ماری کوری دانشمند لهستانی که از شاگردان بکرل بود ،این پدیده را پرتوزایی و موادی
که این پدیده در آنها مشاهده میشود را مواد پرتوزا نامید .با کشف اطالعات بیشتر در مورد ساختار اتمها ،مشخص شد که
پدیده پرتوزایی در عناصری مشاهده میشود که اتمهای آنها دارای هستههای ناپایدار میباشند .در این عناصر نسبت تعداد
نوترون به پروتون بزرگتر یا مساوی  1/5میباشد .ارنست رادرفورد ،در طی یک آزمایش بسیار ساده و هوشمندانه بر روی
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پرتوهای رادیواکتیو ،توانست به ماهیت این پرتوهای نامرئی پی ببرد .وی در یک مکعب سربی ،حفرهای ایجاد کرده و در
انتهای حفره مقداری از یک ماده پرتوزا را قرار داده تا پرتوهای نامرئی به صورت باریکهای خارج شود .سپس در مسیر
پرتوها میدان الکتریکی قرار داد ،مشاهده کرد که پرتوهای نامرئی به دو پرتو تفکیک شدند( .بعدها معلوم شد که در حقیقت
از تجزیه پرتوهای نامرئی ،سه پرتو حاصل میشود) رادرفورد این پرتوها را به صورت زیر نامگذاری کرد:

پرتو آلفا )𝜶(  :به میزان کم ،به سمت قطب منفی میدان منحرف میشو د .بنابراین دارای بار الکتریکی مثبت و جرم زیاد
میباشد .جرم این ذره  4برابر جرم اتم هیدروژن است .بعدها معلوم شد که ذرات تشکیل دهنده پرتو آلفا از دو پروتون و دو
نوترون تشکیل شده و سرعت حرکت آنها بین  10000تا  30000کیلومتر در ثانیه است.
پرتو بتا )𝜷(  :به میزان زیاد و به سمت قطب مثبت میدان منحرف میشود .بنابراین دارای بار الکتریکی منفی و جرم کم
میباشد .رفتار این پرتو ،شبیه پرتوهای کاتدی است .بعدها مشخص شد که ذرات تشکیل دهندهی پرتو بتا از جنس
الکترونهای پرانرژی بوده و سرعت حرکت آنها حدود  13000کیلومتر در ثانیه است.
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پرتو گاما )𝜸(  :از جنس امواج الکترومغناطیس بوده و رفتار آن شبیه پرتو ایکس است .بنابراین این پرتو جرم ندارد.
بعدها در آزمایش دیگری نفوذ پذیری و در نتیجه انرژی پرتوهای رادیواکتیو مورد مقایسه قرار گرفت .در این آزمایش ،در
مسیر پرتوهای رادیواکتیو ،ورقه هایی از جنس کاغذ ،آلومینیوم و سرب قرار داده شد .مشاهده شد که پرتو آلفا از ورقه کاغذی
عبور نمیکند .پرتو بتا از کاغذ عبور کرده و از آلومینیوم عبور نمی کند .پرتو گاما از همه موانع رد شده و فقط از سرب عبور
نمیکند .براساس این آزمایش ،ترتیب انرژی پرتوهای رادیواکتیو به صورت زیر است :

پرتو گاما از پرتوهای بسیار خطرناک است .که میتواند به راحتی در مواد نفوذ کرده و از آنها عبور کند .به همین علت قرار
گرفتن در معرض این پرتوها میتواند اثرات زیانبار و جبران ناپذیری بر سالمتی داشته باشد.
گاما < بتا < آلفا = مقایسه جرم پرتوها
آلفا < بتا < گاما = مقایسه قدرت نفوذپذیری پرتوها
آلفا < بتا = مقایسه انحراف پرتوها (گاما در میدان منحرف نمیشود)
+2

4

نکته) پرتو آلفا از جنس هستهی اتم هلیم ( 𝒆𝑯 ) میباشد و شامل دو پروتون و دو نوترون بوده و جرم آن چهار برابر اتم
2

هیدروژن است( .جرم زیادی دارند)
* پرتوزایی با کاهش جرم مادهی پرتوزا همراه میباشد و نظریه دالتون آن را توجیه نمیکند.
نوترون = پرتو گاما <  < He+پرتو آلفا <  < H+پرتو کاتدی = پرتو بتا  :میزان انحراف

نکته)
* هر چه نسبت بار به جرم (

بار

جرم

) یک ذرهی باردار بیشتر باشد میزان انحراف آن در میدان الکتریکی بیشتر است.
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تست  :اگر هر یک از ذرهها یا پرتوهای داده شده ،با سرعت یکسان وارد یک میدان الکتریکی شوند ،کدام مقایسه در رابطه
با میزان انحراف آنها از مسیر حرکتشان ،نادرست است؟ (قلم چی)
 < H+ )1پرتو آلفا < پرتو کاتدی = الکترون

 )2پرتو گاما = نوترون < پرتو آلفا < الکترون

 )3پرتو گاما <  < He+پرتو آلفا < پرتو کاتدی

 )4نوترون < پرتو آلفا < پرتو کاتدی = پرتو بتا

تست  :با توجه به اینکه در آزمایش رادرفورد که باعث شناخته شدن سه پرتو آلفا ،بتا و گاما شد ،انحراف ذرهی بتا در
میدان الکتریکی از انحراف ذرهی آلفا بیشتر بود ،کدام یک از ذرات زیر در میدان الکتریکی انحراف بیشتری پیدا میکند؟
)1

27 3+
13 Al

31 315 P

)2

حل  :هر چه نسبت بار به جرم (

بار

جرم

)3

1 +
1 H

)4

12 4+
6 C

) ،یک ذرهی باردار بیشتر باشد میزان انحراف آن در میدان الکتریکی بیشتر است.

تست  :کدام گزینه نادرست است؟
 )1اگر یک عنصر پرتوزا دو ذره 𝛂 به همراه تابشهای 𝛃 و 𝛄 از دست بدهد ،جرم اتمی میانگین آن تقریباً  8واحد کاهش
مییابد.
 )2در مدل اتمی تامسون ،ذرههای دارای بار منفی در فضای کروی ابرگونهای با بار منفی پخش شدهاند.
 )3بار الکترون در مقیاس نسبی برابر  -1و جرم آن حدود

1
2000

جرم پروتون است.

 )4اتم کوچکترین ذره ی یک عنصر است که خواص شیمیایی و فیزیکی عنصر به آن بستگی دارد.
در مدل اتمی تامسون ،ذرههای دارای بار منفی (الکترونها) در فضای کروی ابرگونهای با بار مثبت پخش شدهاند( .گزینه )2
آزمایش رادرفورد و تعیین موقعیت بارهای مثبت و منفی در اتم :
رادرفورد در آزمایش دیگری ،برای تعیین موقعیت بارهای مثبت و منفی در اتم ،به ورقه بسیار نازکی از طال ،پرتوهای آلفا
تاباند (علت استفاده از طال این بود که این فلز خاصیت چکش خواری بسیار زیادی دارد) مشاهده شد که پرتوهای آلفا در
برخورد با ورقهی طال سه نوع رفتار از خود نشان دادند :
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الف) تقریب ًا همه ذرات آلفا از ورقهی طال عبور میکنند .این موضوع نشان میدهد که فضای اتم خالی و بدون جرم است.
ب) تعداد بسیار ناچیزی از ذرات آلفا (از هر بیست هزار ذره آلفا ،فقط یک ذره) پس از برخورد به سطح ورقهی طال،
منعکس می شوند .رادرفورد از این مشاهده نتیجه گرفت که در اتم نقطه بسیار کوچکی وجود دارد که تقریباً همهی جرم اتم
را شامل میشود و ذرات آلفا با برخورد به این نقطه منعکس میشوند ،او این نقطه را هستهی اتم نامید.
ج) برخی از ذرات آلفا هنگام عبور از ورقهی طال از مسیر خود منحرف میشوند .پس میتوان گفت که هستهی اتم دارای بار
الکتریکی مثبت است .هنگامی که ذرات آلفا از نزدیکی هسته عبور میکنند ،تحت دافعهی هسته منحرف میشوند.
تست  :در آزمایش بمباران ورقهی طال با پرتوهای آلفا ،رادرفورد از ورقهی طالیی استفاده کرد که ضخامتی در حدود
𝒎𝛍 0/2داشت .حال اگر به جای ورقهی طال از بلور سدیم کلرید استفاده کنیم ،نتیجهی آزمایش چگونه میشود؟
 )1تغییری در نتیجه به وجود نمیآید.
 )2نظریهی تامسون تایید میشود.
 )3عدهی پرتوهایی که با انحراف کم عبور میکنند یا باز میگردند ،بیشتر میشود.
 )4عدهی پرتوهایی که بدون انحراف عبور میکنند ،افزایش مییابد.
حل  :بلور سدیم کلرید از یونهای با بار الکتریکی مثبت و منفی تشکیل شده است که یونهای مثبت ،حجم بیشتری را نسبت
به هستهی اتمهای طال دارند .بنابراین تعداد پرتوهای منحرف شده با زاویهی اندک از مسیر اولیه یا باز گردانده شده ،افزایش
مییابد( .گزینه )3
تست  :در آزمایش بمباران ورقهی طال با پرتوهای آلفا ،رادرفورد از ورقهی طالیی استفاده کرد که ضخامتی در حدود
𝒎𝛍 0/2داشت .حال اگر به جای ورقهی طال از ورقهی مسی استفاده کنیم ،نتیجهی آزمایش چگونه میشود؟
 )1تغییری در نتیجه به وجود نمیآید.
 )2نظریهی تامسون تایید میشود.
 )3تعداد پرتوهایی که منحرف میشوند بیشتر میشود.
 )4میانگین انحراف ذرههای آلفا کمتر خواهد شد.
حل  :هرگاه در آزمایش رادرفورد به جای صفحهی طال ( )79Auصفحهی بسیار نازک مس ( )29Cuبه کار برده شود ،میانگین
انحراف ذرههای آلفا کمتر خواهد شد .چون شمار پروتونهای هستهی اتم  Cuکمتر است ،در نتیجه انحراف ذرههای آلفا
کمتر خواهد شد( .گزینه )4
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جمعبندی مهم :
نوع پرتو

بار پرتو

انحراف

جنس پرتو

پرتوهای (𝛂)

دارای بار مثبت

انحراف به سمت قطب منفی

از جنس هستهی هلیم یا یون هلیم

پرتوهای)𝜷(

دارای بار منفی

انحراف به سمت قطب مثبت

از جنس الکترون

پرتوهای )𝜸(

فاقد بار الکتریکی

در میدان الکتریکی منحرف نمیشود

از جنس نور یا امواج الکترومغناطیس

پرتوهای ()X

فاقد بار الکتریکی

در میدان الکتریکی منحرف نمیشود

از جنس نور (پرتوهای پرانرژی)

پرتوهای کاتدی

دارای بار منفی

انحراف به سمت قطب مثبت

از جنس الکترون

تغییرات حاصل از خروج پرتو مواد پرتوزا :

 خروج یک ذرهی آلفا  چون پرتو آلفا شامل دو پروتون و دو نوترون است در نتیجه عدد اتمی  2واحد و عدد جرمی
 4واحد کم میشود و به عنصر دو خانه عقبتر تبدیل میشود.
 خروج یک ذرهی بتا  عدد اتمی یک واحد زیاد میشود و عدد جرمی تغییر نمیکند .و به عنصر یک خانه جلوتر
تبدیل میشود.

 خروج یک ذرهی گاما  هیچ تغییری در عدد اتمی و عدد جرمی ایجاد نمیکند و فقط سطح انرژی اتم پایین میآید.
1

17

14

1

8

7

تست  :در واکنش هستهای  𝑿 ، 𝑵 + 𝑿 → 𝑶 + 𝑯 :کدام است؟
 )1بتا

 )3گاما

 )2آلفا

 )4الکترون

حل  :در یک واکنش هسته ای باید جمع جبری اعداد جرمی ذرات و همچنین جمع جبری اعداد اتمی در دو طرف واکنش،
یکسان است( .گزینه )2
تست  :در واپاشی رادیم ،عالوه بر رادون ...... ،تولید میشود.
 )1یک ایزوتوپ پایدار سرب

 )2یک پروتون

 )3یک ذرهی α

 )4یک ذرهی β

𝐑𝐧 + ...

222
86

𝐑𝐚 

226
88

حل  :گزینه 3
مدل اتمی رادرفورد ( مدل اتم هسته دار) :

 .1عبور بدون انحراف ذرههای آلفا  نتیجه  :بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل میدهد.
.2

انحراف با زاویه اندک ذرههای آلفا  نتیجه  :وجود یک میدان الکتریکی قوی در اتم.
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 .3انحراف با زاویه بیشتر از  90درجه (حدود

1
20000

)  نتیجه  :اتم طال هستهای بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد دارد.

 .4منبع تولید پرتوهای آلفا  رادیوم
 .5ضخامت ورقههای نازک طال  حدود  2000اتم
 .6حلقهی پوشیده شده از روی سولفید به عنوان مادهی فلوئورسنت میباشد.
 .7بور نارسا بودن این مدل را در وجود ارتباط میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتم آن ارائه نمود.
 .8نسبت قطر اتم طال به قطر هستهی آن  105است.
تست  :کدام مطلب درست است؟
 -1در آزمایش ورقهی طال ،حلقهی پوشیده شده از روی سولفیت به عنوان مادهی فلوئورسنت میباشد.
 -2رادرفورد توانست تشکیل تابش های حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند.
 -3پرتوهای گاما فاقد بار الکتریکی بوده و در میدان الکتریکی منحرف میشوند.
 -4پرتوهای  Xاز جنس نور هستند که از تاباندن پرتوهای کاتدی روی یک آند فلزی بدست میآیند.
حل  :در گزینهی اول ،روی سولفید صحیح میباشد .در گزینهی دوم ،رادرفورد نتوانست صحیح میباشد .در گزینهی سوم،
منحرف نمیشوند صحیح میباشد( .گزینه )4
مدل اتمی رادرفورد :

یک اتم ،از یک هسته و تعدادی الکترون تشکیل شده است .الکترونها که به دور
هسته اتم در گردش بوده و تمام فضای اتم را اشغال میکنند ،جرم ناچیزی دارند
و هستهی اتم که بسیار کوچک است ،تقریباً همهی جرم اتم را تشکیل میدهد.

اشعه کانالی و کشف پروتون :

در حباب پرتو کاتدی ،این اشعه به سمت آند حرکت میکند .با برخورد این اشعه به اتمهای گاز داخل حباب ،یونهای مثبت
تولید شده که این یونها جذب الکترود کاتد میشوند .اگر الکترود کاتد دارای روزنهای باشد ،برخی از این یونها با شتاب از
روزنه (کانال) عبور کرده و اشعهای نامرئی تولید میکنند که در خالف جهت پرتو کاتدی به حرکت در میآید .این اشعه
نخستین بار توسط گلدشتاین کشف و اشعهی کانالی نامیده شد .این اشعه در میدان الکتریکی به سمت قطب منفی منحرف
می شود .میزان انحراف این اشعه به نوع گاز داخل حباب بستگی دارد .بررسیهای انجام شده توسط رادرفورد بر روی این
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اشعه نشان داد که وقتی حباب از گاز هیدروژن پر شده باشد ،اشعه کانالی حاصل دارای بیشترین نسبت بار به جرم میباشد.
یعنی سبکترین یون مثبت به وجود میآید که بار الکتریکی آن با بار الکترون برابر و عالمت آن مثبت است .این یون پروتون
نامیده شد .جرم پروتون  1837برابر جرم الکترون است .با توجه به اینکه اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است ،در هر اتم
تعداد الکترون و پروتون برابر است.
تست  :کدام عبارت در مورد پرتوهای کاتدی نادرست است؟
 )1پرتوهای کاتدی به خط راست حرکت میکنند.
 )2پرتوهای کاتدی در میدان مغناطیسی منحرف نمیشوند.
 ) 3پرتوهای کاتدی بار منفی دارند و به سمت قطب مثبت میدان الکتریکی منحرف میشوند.
 )4ماهیت پرتوهای کاتدی به جنس الکترودهای فلزی بستگی ندارد.
تست  :با توجه به شکل ،کدام مطلب درست است؟ (آزمایش رادرفورد)
 )1صفحهها به قطبهای  Nو  Sآهنربا متصل هستند.
 B )2از جنس نوترون و خنثی است.
 )3ذرهی  ، Aدارای بار مثبت میباشد و جنس آن از الکترون است.
 C )4شامل ذرههایی است که هر کدام  4برابر سنگینتر از اتم هیدروژن هستند.
+2

4

حل  :پرتو  Cکه همان پرتو آلفا است دارای بار مثبت و جنس آن از 𝒆𝑯 بوده و جرمش  4برابر جرم اتم (نه مولکول)
2

هیدروژن است( .گزینه )4
نکته) پی بردن به ماهیت سه نوع تابش توسط رادرفورد انجام شد.
سئوال) خاصیت پرتوزایی مربوط به هستهی اتمها است .از طرفی در هستهی اتم فقط پروتون و نوترون وجود دارد پس
چگونه هستهی اتم میتواند پرتو بتا را که از جنس الکترون است تولید کند؟
هر نوترون را میتوان مجموعه ای از یک پروتون و یک الکترون دانست که بدین ترتیب نوترون فاقد بار الکتریکی است .به
هنگام خروج پرتو بتا از هستهی اتم در واقع یک الکترون از ساختار نوترون خارج میشود .و نوترون مورد نظر تبدیل به
پروتون میشود .

0

1

1

-1

1

0

𝒆 𝒏 𝒑+

www.Riazi100.ir

15

نکته) پرتو بتا و پرتو کاتدی هر دو از جنس الکترون هستند اما تفاوت آنها این است که منشاء پرتو بتا هستهی اتم است .اما
منشاء پرتو کاتدی الکترونهای پیرامون هستهی اتم هستند.
کشف نوترون :

مقایسه جرم نسبی اتمها توسط رادرفورد نشان داد که جرم اتمها از مجموع جرم الکترونها و پروتونهای موجود در اتم
بیشتر است .به عنوان مثال با توجه به اینکه الکترونها جرم بسیار ناچیزی دارند ،جرم اتم هلیم باید  2برابر جرم اتم هیدروژن
باشد ،اما در عمل  4برابر است( .جدول زیر)
عنصر

تعداد الکترون

تعداد پروتون

جرم نسبی (مورد انتظار)

جرم نسبی (عملی)

هیدروژن

1

1

1

1

هلیم

2

2

2

4

لیتیم

3

3

3

7

بریلیم

4

4

4

9

رادرفورد برای توجیه این مشاهده وجود یک ذره خنثی در هسته ات م را ارائه کرد که جرم آن تقریب ًا با جرم پروتون برابر
است .سالها بعد یکی از شاگردان رادرفورد به نام جیمز چادویک این ذره را کشف کرده و آن را نوترون نامید .جرم نوترون
اندکی از پروتون بیشتر است .در همهی عناصر به جزء هیدروژن ،تعداد نوترونها بیشتر از تعداد پروتونها بوده و یا حداقل
با آن برابر است.
نکته) رادرفورد به کمک مشاهدههای خود توانست قطر اتم و قطر هستهی آن را بهطور تقریبی محاسبه کند.
-8
5

= 10

10

=

-13

10

به عبارت دیگر قطر هسته طال تقریباً

1
100000

قطر اتم طال
قطر هسته طال

قطر اتم طال است.

تست  :نسبت حجم اتم طال به حجم هستهی آن چقدر است؟
105 )1

1015 )2

10-15 )3

www.Riazi100.ir

10-5 )4

16

عدد اتمی :

در سال  1895ویلهام رونتگن ،پرتوهای  Xرا کشف کرد .این پرتوهای پرانرژی از جنس پرتوهای الکترومغناطیس بوده و
قدرت نفوذ زیادی دارند .در سال  1912یکی از شاگردان رادرفورد به نام هنری موزلی توانست این پرتوها را از متمرکز
کردن پرتوهای کاتدی در سطح آند فلزی بدست آورد .وی مشاهده کرد که با تغییر جنس الکترود آند ،فرکانس اشعه X
تولید شده تغییر میکند .موزلی مشاهده کرد که با افزایش جرم اتمهای فلز سازنده آند ،فرکانس اشعه  Xافزایش مییابد.
رادرفورد با محاسبه بار مثبت هسته هر یک از فلزات به کار رفته به عنوان آند ،متوجه شد که فرکانس اشعه  Xحاصل به بار
مثبت هسته اتم وابسته است .به این ترتیب روشی برای محاسبه مستقیم و عملی بار مثبت هسته اتمها ابداع شد .رادرفورد از
روی فرکانس اشعه  Xمقدار بار مثبت هسته اتمهای مختلف را محاسبه کرد .وی بار الکتریکی اندازهگیری شده را بر بار
الکتریکی پروتون تقسیم کرد ،در نتیجه اعداد صحیحی به دست آمد که نشان دهندهی تعداد پروتونهای موجود در هسته اتم
است و رادرفورد آن را عدد اتمی نامید .تعداد پروتونهای موجود در هسته یک اتم ،عدد اتمی نام دارد .با توجه به اینکه
اتم خنثی است پس می توان گفت که در هر اتم خنثی عدد اتمی برابر تعداد الکترونهاست .همچنین رادرفورد متوجه شد که
عدد اتمی همهی اتمهای یک عنصر باهم برابر است .بنابراین عدد اتمی میتواند تعیین کننده نوع و خواص عنصر باشد.

نکته) رادرفورد با محاسبهی مقدار بار مثبت هستهی اتم فلزها نشان داد که بین مقدار بار مثبت هسته و فرکانس پرتوهای X
رابطهی مستقیم وجود دارد و موزلی با محاسبهی مقدار بار مثبت هستهی اتم فلزها به رابطهی بین جرم اتم و فرکانس
پرتوهای  Xپی برد.
جرم اتمی و عدد جرمی :

در قرون  18و  19میالدی دانشمندان توانستند به طور تجربی جرم اتمی نسبی اتمها را اندازهگیری کنند .به عنوان مثال جرم
اتم گوگرد  2/66برابر اتم کربن و جرم اتم اکسیژن  1/33برابر جرم اتم کربن به دست آمد .چون استفاده از این نسبتها در
آزمایشگاه دشوار بود ،دانشمندان تصمیم گرفتند برای بیان جرم اتمها واحدی را تعریف کرده و جرم اتمها را بر حسب آن
واحد گزارش کنند .بدین منظور عنصر کربن 12-انتخاب گردید.
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1

12

12

6

واحد جرم اتمی ) : (amuیک دوازدهم( ) جرم اتم 𝑪 واحد جرم اتمی نام دارد.
جرم اتمی  :جرم اتم بر حسب  amuجرم اتمی نام دارد.
بر این اساس جرم یک اتم کربن  ،12amuجرم یک اتم گوگرد  32amuو جرم یک اتم اکسیژن  16amuمیباشد.
عدد جرمی  :مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای موجود در هسته اتم ،عدد جرمی نام دارد.
 با توجه به اینکه جرم پروتون و نوترون با هم برابر و معادل  1amuمیباشد ،عدد جرمی یک عنصر و جرم اتمی
آن از نظ ر عددی با هم برابر هستند .به عنوان مثال عدد جرمی عناصر کربن ،گوگرد ،و اکسیژن به ترتیب  12و  32و
 16است.
 با توجه به اینکه الکترون جرم بسیار کمی دارد ،جرم الکترون اثری بر جرم اتم ندارد.
 برای معرفی یک عنصر از نماد شیمیایی آن عنصر استفاده میشود .نماد شیمیایی هر عنصر شامل حرف اول نام عنصر
(در برخی موارد به همراه حرف دیگری از نام عنصر) میباشد .بنابراین اطالعات مربوط به یک عنصر به صورت زیر
نمایش داده میشود.
𝑨
𝐗𝒁

 که  Aعدد جرمی Z ،عدد اتمی و  Xنماد شیمیایی عنصر میباشد.

عدد اتمی ( : )Zبه تعداد پروتون موجود در هسته یک اتم را ،عدد اتمی گویند.
عدد جرمی ( : )Aبه مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای یک اتم ،عدد جرمی گویند.
برحسب amu

تعداد نوترون

A=Z+N
نکته) در هسته یک اتم تعداد نوترونها یا با تعداد پروتونها برابر است و یا بیشتر از پروتونهاست به جزء هیدروژن معمولی
( )Hکه نوترون ندارد.
در یک اتم خنثی تعداد پروتونها و الکترونها برابر است.

𝒁 = ̅𝒆

𝑵𝑨=𝒁+
𝑿𝒁

⇒ اتم خنثی

در یون مثبت تعداد الکترونها کمتر از پروتونها است.

𝒏 – 𝒁 = ̅𝒆

𝑨=𝒁+𝑵 +n
𝑿𝒁

⇒

کاتیون

در یون منفی تعداد الکترونها از پروتونها بیشتر است.

𝒏 𝒆̅ = 𝒁 +

𝑨=𝒁+𝑵 -n
𝑿𝒁

⇒

آنیون

جرم پروتون  1837مرتبه بیشتر از جرم الکترون است  .و جرم نوترون به میزان خیلی کم از جرم پروتون بیشتر است.
الکترون ⋙ پروتون ≅ یا > نوترون.
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تست  :کدام گزینه درست نیست؟
 )1جرم اتمی ،جرم  6/022 ×1023اتم بر حسب گرم است.
 )2اتم گرم ،جرم یک مول اتم برحسب گرم است.
 )3جرم اتمی ،برابر جرم یک اتم برحسب  amuاست.
 )4جرم اتمها به صورت نسبی اندازهگیری میشوند و یکایی ندارند
ذرات زیر اتمی:
نام ذره

جرم

نماد

g

amu

0

𝐞

الکترون

-1
1

پروتون

𝒑

نوترون

𝒏

+1
1

0/0005

-28

9/109×10

1/0073

1/673×10-24

1/0087

1/675×10-24

0

نکته )1در یک اتم خنثی ،تعداد پروتونها و الکترونها با هم برابر است.
نکته )2اگر اتم الکترون بگیرد یا الکترون از دست بدهد به یون تبدیل میشود .حال اگر الکترون از دست بدهد به یون مثبت
(کاتیون) و اگر الکترون بگیرد به یون منفی (آنیون) تبدیل میشود.
نکته ) 3هنگامی که اتم به یون تبدیل میشود فقط و فقط تعداد الکترونهای آن تغییر میکند.
نکته )4به پروتون یا نوترون ،نوکلئون میگویند.
نکته ) 5عدد اتمی ماهیت شیمیایی یک اتم را نشان میدهد.
تست  :در کدام گزینه ،نماد الکترون ،پروتون و نوترون درست نشان داده شده است؟
𝒆 )1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

-1

1

1

-1

0

0

-1

1

0

-1

1

1

𝒏 ، 𝒑 ،

𝒏 ، 𝒑 ، 𝒆 )2

𝒏 ، 𝒑 ، 𝒆 )3

𝒏 ، 𝒑 ، 𝒆 )4

حل  :در این نمادها عدد باال ،جرم نسبی و عدد پایین ،بار نسبی ذره را مشخص میکند .جرم نسبی الکترون تقریبا صفر و
جرم نسبی پروتون و نوترون برابر یک در نظر گرفته میشود .بار نسبی الکترون و پروتون به ترتیب برابر  -1و  +1است اما
نوترون فاقد بار الکتریکی است( .گزینه )3
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مثال  :اگر عدد جرمی عنصری  26باشد ،و تفاوت تعداد پروتونها و نوترونها در آن  2باشد عدد اتمی این عنصر را به دست
آورید؟
, 𝐍 ̶ 𝐙 =2

Z = 12

تست  :در یون
1 )1

2x +1 +2
𝑨x

و → 𝑵 = 14

𝐀 = 26

𝑵 + 𝒁 = 26
{
𝑵−𝒁=2

تفاوت تعداد الکترون و نوترون چند است؟
2 )2

3 )3

4 )4

حل  :عدد اتمی  Aبرابر  xاست و یون مورد نظر ( ) A+2دو الکترون از دست داده است میتوان دریافت که تعداد الکترون
در یون  A+2برابر  x – 2است .از طرفی عدد جرمی  Aبرابر  2x + 1است پس:
 = x + 1تعداد نوترون

 تعداد نوترون   2x + 1 = x +تعداد نوترون  +عدد اتمی = عدد جرمی

در نتیجه اختالف تعداد الکترون ( ) x – 2و تعداد نوترون ( ) x + 1برابر  3است( .گزینه )3
تست  :در یون  56M+2تفاوت شمار الکترونها و نوترونها برابر  6است ،عدد اتمی عنصر  Mبرابر چند است؟
25 )1

24 )2

27 )3

26 )4

تست  :اگر تعداد الکترون و نیز تعداد نوترون یونهای فرضی  75X3-و  Y2+باهم برابر باشند ،عدد جرمی عنصر  Yکدام
است؟
80 )1

70 )2

78 )3

72 )4

حل  :چون تعداد الکترونها و نوترونهای این دو ذره یکسان است در نتیجه تفاوت در تعداد پروتونها خواهد بود.
-3

𝑿 : 𝒆̅ = 𝒁 + 3

75

𝒁

𝒁 + 3 = 𝒁′ − 2 ⟹ 𝒁′ = 𝒁 + 5
: 𝒆̅′ = 𝒁′ − 2

𝑨′ +2
𝒀 𝒁′

با توجه به اینکه تعداد نوترونهای این دو ذره یکسان است بنابراین :
𝐀′ = 75 + 5 = 80

𝑨′ = 𝒁′ + 𝑵′  𝑨′ = 𝒁 + 5 + 𝑵 
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تست  6𝐂 :با ایزوتوپی از عنصر اکسیژن دو نوع اکسید به فرمولهای  COو  CO2دارد .هرگاه جرم مولی نسبی  COبرابر
 27/99amuباشد ،جرم مولی نسبی  CO2بر حسب  amuکدام است؟ (قلم چی)
43/98 )2

43/89 )1

39/89 )4

47/98 )3

تمرین  :در اتم  Xتعداد نوترونها سه برابر تعداد الکترونها میباشد .اگر اتم  Xبا گرفتن  3الکترون ساختار  19Mرا پیدا
کند .عدد اتمی و جرمی و تعداد الکترونهای  Xرا بدست آورید؟
12

تست  :نسبت جرم اتم  Aبه جرم اتم  Bبرابر  1/5است .اگر بدانیم جرم اتم  2/5 ،Bبرابر جرم اتم کربن (𝐂 ) 6است ،جرم
اتمی  Aکدام است؟
45 )2

36 )1

28 )4

30 )3

حل  :با توجه به اینکه جرم اتم کربن 12 ،برابر ( amuواحد کربنی) است میتوان نوشت:
𝒖𝒎𝒂 = 2/5جرم اتم 𝑩 ⇒ = 2/5

جرم اتم 𝑩

𝒖𝒎𝒂12

⟹ = 2/5

جرم اتم 𝑩

جرم اتم کربن

حال میتوانیم جرم اتمی ( Aیعنی جرم یک اتم  Aبرحسب  )amuرا تعیین کنیم :
𝒖𝒎𝒂 = 45جرم اتم 𝑨 ⇒ = 1/5

جرم اتم 𝑨

𝒖𝒎𝒂30

⟹ = 1/5

جرم اتم 𝑨
جرم اتم 𝑩
23

تست  :اگر بدانیم جرم یک اتم کربن برابر  199/32 × 10-25گرم است ،جرم یک یون  𝑵𝒂+تقریبا چند گرم میباشد؟
11

714/26 × 10-25 )2

23 )1

4584/36 × 10-25 )4

38/2 × 10-24 )3

23

حل  :عدد جرمی  𝑵𝒂+برابر  23میباشد و همانطور که میدانیم جرم اتمی تقریباً برابر عدد جرمی است .پس جرم اتمی
11

23

23

23

11

11

11

𝒂𝑵 برابر  23است( .جرم الکترون بسیار ناچیز است پس میتوانیم جرم  𝑵𝒂+را معادل جرم 𝒂𝑵 فرض کنیم)
𝒈

-24

-25

× 199/32×10 𝒈 ≅ 38/2 × 10

𝟏
𝒖𝒎𝒂12

12

1

× 𝒖𝒎𝒂 = 23𝒂𝒎𝒖 = 23 × ( × 6𝐂) = 23جرم اتمی 𝒂𝑵
12

32 -2

تست  :نسبت جرم یک دالتون به مجموع جرم نوترونها در یون 𝑺 چند است؟ (جرم نوترون برابر  1/675 × 10-24گرم و
16

جرم یک اتم کربن برابر  19/932 × 10-24گرم فرض شود)
1/ 344 )1

0/0625 )2

11/89 )3

0/084 )4
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32 -2

حل  :یک دالتون در واقع همان یک  amuاست .در یون 𝑺

16

تعداد  16نوترون وجود دارد و جرم هر نوترون هم تقریباً

برابر جرم یک ( amuو یا جرم یک دالتون) است.
= 0/0625

1
16

=

𝒖𝒎𝒂1
𝐮𝐦𝐚16 × 1

=

جرم یک دالتون
جرم نوترون × 16

=

جرم یک دالتون
32 -2

جرم مجموع نوترونهای 𝑺

16

تست  :جرم اتمی کربن 12amu ،است .اگر واحد جرم اتمی جدید را

1
3

جرم اتمی اتم کربن فرض کنیم ،جرم ایزوتوپ

 ، 1224 Mgچه مضربی از واحد جدید است؟
12 )2

8 )1

6 )4

9 )3

تست  :اگر بدانیم جرم پروتون  1840برابر جرم الکترون ،جرم نوترون  1850برابر جرم الکترون و جرم الکترون نیز برابر
 0/00054amuدر نظر گرفته شود ،جرم تقریبی یک اتم تریتیم برابر چند گرم خواهد بود؟ ()1amu = 1/66 ×10 -24 g
4/96 × 10-24 )1

9/112 × 10-24 )2

9/815 × 10-22 )4

4/34 × 10-22 )3

پدیده ایزوتوپی :
برای اندازهگیری جرم اتمها از دستگاهی به نام طیفسنج جرمی استفاده میشود .اتمهای عنصر مورد مطالعه به یونهای
گازی مثبت تبدیل شده و در بخشی به نام شتاب دهنده شتاب گرفته و با سرعت مشخصی وارد یک میدان مغناطیسی
میشوند .با ورود به میدان مغناطیسی ،یونها از مسیر خود منحرف میشوند .میزان انحراف یونها در میدان با سرعت حرکت،
شدت میدان مغناطیسی و بار الکتریکی یونها رابطهی مستقیم و با جرم آنها رابطهی عکس دارند.
13

ایزوتوپ  :اتمهایی از یک عنصر که دارای عدد جرمی متفاوت میباشند ،ایزوتوپ نام دارد .مانند  12Cو C

نکته) عدد اتمی همهی اتمهای یک عنصر یکسان است از اینرو تفاوت جرم مربوط به نوترونهای هستهی اتم میباشد.

نکته) ایزوتوپها دارای خواص شیمیایی یکسان ولی خواص فیزیکی متفاوت هستند.
به عنوان مثال در جدول زیر ایزوتوپهای عنصر هیدروژن آمده است.
نام ایزوتوپ

نماد شیمیایی
1

هیدروژن معمولی (پروتیم)

𝐇

هیدروژن سنگین (دوتریم)

 Dیا 𝐇

هیدروژن رادیواکتیو (تریتیم)

1

 Tیا 𝐇

2
1

3
1

تعداد الکترون

تعداد پروتون

تعداد نوترون

1

1

-

1

1

1

1

1

2
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از میان ایزوتوپهای هیدروژن ،تریتیم در طبیعت یافت نمیشود.
نکا ت :

 )1در عناصر تعداد نوترونها مساوی یا بیشتر از پروتونها هستند .و تنها عنصری که نوترون ندارد هیدروژن معمولی است.
 )2پایداری ایزوتوپها به تعداد پروتونها و نوترونها ی درون هسته بستگی دارد .اگر تعداد پروتونها بیشتر یا مساوی 84
باشد .آن عنصر ناپایدار است .و یا اگر نسبت تعداد نوترونها به پروتونها  1/5یا بیشتر از این باشد ،هسته اتم ناپایدار است.
هستههای ناپایدار بر اثر واکنشهای تالشی هستهای به هستههای پایدار تبدیل میشوند.
35

35

37

37

36

17

18

17

18

19

تست  :اتم 𝑨 با کدام اتم یا اتمها ایزوتوپ است؟ (𝑬 و 𝑫 و 𝑪 و 𝑩 )
D , E )1

 )2فقط D

C , D )4

B , C )3

حل  :گزینه 2
تست  :کدام یک از عناصر زیر ،فقط یک ایزوتوپ پایدار دارد؟
Sn )1

Cl )2

Fe )4

Al )3

حل  :برخی عناصر مانند  Alو  Fو  Pهستند که هر کدام یک ایزوتوپ پایدار دارند( .گزینه )3
18

17

16

3

2

1

8

8

8

1

1

1

مثال)  Hو  Oدارای  3ایزوتوپ میباشند چند نوع مولکول آب خواهیم داشت؟ (𝑶 ) 𝑯, 𝑫, 𝑻 − 𝑶, 𝑶,
 سنگینترین آب T3T18O :

3

⇐ جرم = 24

1

⇐ جرم = 18

1

HH
O
6 × 3 =18

→

D2D

16

3

O
O

17

×

TT

H2D
D3T

 سبکترین آب H1H16O :

2

3

H3T

18

1

1

1

2

میتوان تعداد مولکولها را برای مولکولهایی مثل  ABnو  ABnCnو  Bnو از طریق فرمول زیر نیز محاسبه کرد البته در این
مورد برخی کتابها در روی سوال تعداد مولکولها را میخواهند اما در جواب خودشان نوع ساختارها را مد نظر قرار
می دهند که این درست نیست چون جمله چند نوع مولکول با چند نوع ساختار متفاوت است:
 - 1تعداد عنصری که بیش از یکبار تکرار شده  +تعداد ایزوتوپ عنصری که بیش از یکبار تکرار شده
تعداد مولکول = )
 - 1تعداد ایزوتوپ عنصری که بیش از یکبار تکرار شده
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(×)

تعداد ایزوتوپهای عنصری

(

که تعداد آن یک است

23

3+2-1

) = 18

3-1

( × )(3

نکته)  100گرم آب سنگین ( )D2Oحجم کمتری از  100گرم آب معمولی ( )H2Oدارد .بر این اساس ،با توجه به جرم
حجمی (

جرم

حجم

) در مییابیم که چگالی  D2Oاز چگالی  H2Oبیشتر بوده و یک قطعه یخ  D2Oدر آب معمولی فرو میرود.

16

2

1

8

1

1

تست  :در مقایسهی  90گرم  H2Oو  90گرم  ،D2Oچند مورد از عبارتهای زیر درست هستند؟ (𝑶 و𝑫 و𝑯 )
 )IحجمD2O > H2O :

 )IIتعداد کل پروتونهاD2O > H2O :

 )IIIنقطهی جوشH2O > D2O :

 )IVتعداد کل نوترونهاH2O > D2O :

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

چون چگالی و جرممولی  D2Oاز  H2Oبیشتر است در نتیجه حجم  90گرم  H2Oاز حجم  90گرم  D2Oبیشتر است و نقطهی
ذوب و جوش  D2Oاز  H2Oبیشتر است .از طرفی باید توجه کنید که جرم یک مولکول  D2Oمعادل  20واحد جرماتمی و
جرم یک مولکول  H2Oمعادل  18واحد جرماتمی است .به عبارت دیگر  18واحد جرمی از  H2Oشامل  10پروتون و 8
نوترون و  20واحد جرمی از  D2Oشامل  10پروتون و  10نوترون است در جرمی برابر از این دو ،مثال̋  180واحد جرمی
( ،)18 × 10نمونهی  H2Oشامل  100پروتون و  80نوترون است ولی نمونهی  )20 × 9( D2Oشامل  90پروتون و 90
نوترون است .واضح است که در  90گرم از این دو ماده نیز ،همین نسبت برقرار است .یعنی تعداد کل پروتونها در H2O
بیشتر است و تعداد نوترونها در .D2O
تست  :اگر هیدروژن دارای  3ایزوتوپ باشد چند نوع مولکول  H2خواهیم داشت؟
4)1

5 )2

6 )3

7 )4
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3+2-1
(
)=6
3-1
مثال  :اگر کربن دارای دو ایزوتوپ و هیدروژن دارای  3ایزوتوپ باشد .چند مولکول استیلن( 𝟐𝑯 𝟐𝑪) خواهیم داشت؟
تعداد حالتهای کربن– کربن

تعداد حالتهای هیدروژن
1

C-12C

H1H

12

2

D2 D
13

C-13C

C-13C

3

TT

×

12

3
1

H2D
H3T

= 18

D63T

×

3

1

2

2+2-1
3+2-1
(×)
) = 18
2-1
3-1

(

تست  :اگر نیتروژن دارای  2ایزوتوپ و هیدروژن دارای  3ایزوتوپ باشد .چند مولکول آمونیاک خواهیم داشت؟
15 )2

10 )1

25 )4

20 )3

3+3-1

) = 20
18

17

16

35

37

8

8

8

17

17

3-1

( × )(2

تست  :با در نظر گرفتن سه ایزوتوپ اکسیژن (𝑶  ) 𝑶, 𝑶,و دو ایزوتوپ کلر (𝒍𝑪 و 𝒍𝑪 ) چند مولکول 𝑶  𝑪𝒍2با
جرم مولکولی متفاوت میتوان یافت؟
6 )1

5 )3

9 )2

7 )4

حل  :باید جرم سنگینترین مولکول و سبکترین مولکول را به دست آورده بعد ببینیم از سبکترین تا سنگینترین مولکول
چند مولکول وجود دارد.
16

35

35

8

17

17

 سبکترین(𝑶 𝒍𝑪 𝒍𝑪 ) 86 :
18

37

37

8

17

17

 سنگینترین (𝑶 𝒍𝑪 𝒍𝑪 ) 92 :
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در نتیجه گزینه  4جواب خواهد بود.
تست  :چون اندازهگیری با دستگاهی به نام طیفسنج جرمی نشان داده است که جرم همه اتمهای یک عنصر ،برابر  .........و
در نتیجه شمار  .........های آن باید  ........باشد .از آنجا موضوع اتمهای ایزوتوپ مطرح شد که با مدل اتمی  .........در واقع
 .........دارد.
 )1است -پروتون– برابر– رادرفورد -مطابقت

 )2است -نوترون– برابر -تامسون -مطابقت

 )3نیست -پروتون -نابرابر -رادرفورد -مغایرت

 )4نیست -نوترون -نابرابر -دالتون -مغایرت

به میانگین جرم اتمهای یک عنصر که در آن جرم همهی ایزوتوپها و درصد فراوانی آنها در نظر گرفته میشود جرم اتم
میانگین میگوییم.
 : mجرم ایزوتوپها
⋯𝒎1𝒇1+𝒎2 𝒇2 +𝒎3 𝒇3+

 : fدرصد فراوانی ایزوتوپها

⋯𝒇1+𝒇2 +𝒇3+

= ̅
𝒎 جرم اتمی میانگین

 اگر فراوانی بر حسب درصدها باشد ،جمع fها برابر  100میشود.
نکته) در صورتی که تنها دو ایزوتوپ موجود باشد ،برای محاسبهی درصد فراوانی از رابطهی زیر میتوان استفاده کرد.

× 100

𝒇2 = 100 − 𝒇1

|̅ −𝒎2
𝒎|
| |𝒎2−𝒎1

= 𝒇1

مثال) اتم هیدروژن دارای سه ایزوتوپ به جرمهای  31/2 ، 30/1 ،29/3میباشد .در صورتی که فراوانی آنها به ترتیب ، 70
 20و  10درصد باشد جرم اتم میانگین را بدست آورید؟
= 29/62

29/3×70+30/1×20+31/2×10
100

= جرم اتمی میانگین

مثال) عنصر بور دارای دو ایزوتوپ با جرمهای  12و  20میباشد  ،در صورتی که جرم اتم میانگین آن  13/3باشد .درصد
فراوانی ایزوتوپ سنگینتر چقدر است؟
× 100 = 83/75

||13/3−20
||20−12

= 𝒇1



× 100

| ̅ −𝒎2
𝒎|
||𝒎2−𝒎1

= 𝒇1

𝒇2 = 100 − 𝒇1 → 𝒇2 = 100-83/75 = 16/25
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تمرین  :با توجه به شکل مقابل که تعداد ایزوتوپهای اتم  Xرا نمایش میدهد  .جرم اتم میانگین این عنصر را بدست
آورید؟ ( جرم

) 35

 () 37جرم

12

13

3

2

1

6

6

1

1

1

تست  :اگر فرض کنیم کربن دارای دو ایزوتوپ (𝑪  ،) 𝑪 ،هیدروژن دارای سه ایزوتوپ (𝑻  ) 𝑯, 𝑫,و کلر دارای یک
35

ایزوتوپ (𝒍𝑪 ) است ،جرم مولکولی یکی از مولکولهای بوتیل کلرید (𝐥𝐂  )𝐂4 𝐇9که در آن ایزوتوپهای کربن و نیز
17

ایزوتوپهای هیدروژن به تعداد مساوی تقسیم شدهاند کدام است؟
101 )2

105 )1

99 )4

103 )3
35

3

2

1

13

12

17

1

1

1

6

6

2( 𝑪) + 2( 𝑪) + 3( 𝑯) + 3( 𝑫) + 3( 𝑻) + ( 𝑪𝒍) = 103



𝐥𝐂 𝐂4 𝐇9

17

+

تست  :اگر فرض کنیم در یون 𝑶  𝑯𝑻2اتم اکسیژن به صورت 𝑶 است ،تعداد پروتون برابر  ، ..........تعداد الکترون برابر
8

 ، ...........و تعداد نوترون برابر  ، ...........است.
 11 )2و  10و 11

 11 )1و  10و 13

 12 )3و  11و 22

p=8

 11 )4و  11و 11

p=1
𝑶

e=8

17

p=1
3

𝑻

e=1

8

n=9

1

𝑯

e=1

1

n=2

1

n=0

+

تعداد پروتونها و نوترونها در یون 𝑶  𝑯𝑻2به صورت زیر محاسبه میشود:
17

3

1

8

1

1

+

( = 1 + )2×1( + 8 = 11تعداد پروتون 𝑶 )(+تعداد پروتون 𝑻 ×(+) 2تعداد پروتون 𝑯 ) = تعداد پروتون 𝑶 𝑯𝑻2
17

3

1

8

1

1

+

( = 0 + )2×2( + 9 = 13تعداد نوترون 𝑶 )(+تعداد نوترون 𝑻 ×(+) 2تعداد نوترون 𝑯 ) = تعداد نوترون 𝑶 𝑯𝑻2
+

با توجه به اینکه یون 𝑶  𝑯𝑻2دارای یک واحد بار مثبت است تعداد الکترونهای آن از تعداد پروتونهای آن یک عدد
+

کمتر است .یعنی یون 𝑶  𝑯𝑻2دارای  10الکترون است( .گزینه )1
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40

تست  :در مورد دو ایزوتوپ 𝒂𝑪 و 𝒂𝑪
20

42
20

 ،شدت واکنش با آب در مورد  ...........است و فرکانس پرتو  Xحاصل از

 ..........است.
42

42

20

20

42

 𝑪𝒂 )1بیشتر  𝑪𝒂 -بیشتر

 )2هر دو یکسان  𝑪𝒂 -بیشتر

 𝑪𝒂 )3بیشتر – هر دو یکسان

 )4هر دو یکسان  -هر دو یکسان

20

40
20

حل  :شدت واکنش با آب یک خاصیت شیمیایی است و همانطور که میدانیم دو ایزوتوپ از نظر خاصیت شیمیایی تفاوتی
با یکدیگر ندارند .از طرفی فرکانس پرتو  Xبا پروتونهای هسته رابطهی مستقیم دارد که چون تعداد پروتون هسته در
ایزوتوپها یکسان است ،فرکانس پرتو  Xحاصل از آنها نیز یکسان میباشند( .گزینه )4
موارد زیر از جمله خواص شیمیایی مواد هستند :
 .1شدت واکنش با آب
 .2فرکانس پرتو X
 .3طیف نشری خطی
 .4برقکافت
تست  :عنصری دارای دو ایزوتوپ ،که در ایزوتوپ سبکتر آن اختالف پروتون و نوترون برابر  8و در ایزوتوپ سنگینتر
آن نسبت تعداد نوترون به تعداد پروتون  1/375است .اگر بدانیم یون  2بار مثبت این عنصر دارای  30الکترون است و نیز
نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگینتر به ایزوتوپ سبکتر  3به  7است جرم اتمی میانگین این عنصر تقریباً چند است؟
73/2 )1

73/6 )2

74/8 )4

74/4 )3

حل  :چون یون  2بار مثبت این عنصر دارای  30الکترون است میتوان دریافت که اتم عنصر مورد نظر در حالت خنثی دارای
 32الکترون و در نتیجه  32پروتون بوده است .از طرفی وقتی میدانیم اختالف پروتون و نوترون برابر  8است بدین معنی
است که تعداد نوترون  8واحد از تعداد پروتون بیشتر است .یعنی تعداد نوترون آن برابر  40است .در نتیجه :
 = 32 + 40 = 72تعداد نوترون  +تعداد پروتون = عدد جرمی ایزوتوپ سبکتر
از طرفی در ایزوتوپ سنگینتر نسبت تعداد نوترون به تعداد پروتون برابر  1/375است .در نتیجه :

 = 44تعداد نوترون = 1/375 

تعداد نوترون

32

= 1/375 

تعداد نوترون
تعداد پروتون

 :در ایزوتوپ سنگینتر

 32 + 44 = 76عدد جرمی ایزوتوپ سنگینتر
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= 73/2

(72)7(+76)3
7+3

=

𝒎1𝒇1+𝒎2 𝒇2
𝒇1+𝒇2

= ̅
𝒎 جرم اتمی میانگین

تست  :میانگین جرم اتمی عنصری با دو ایزوتوپ برابر  200/5است .اگر فراوانی ایزوتوپ سنگینتر نسبت به فراوانی
ایزوتوپ سبکتر  3به  5باشد و اختالف نوترون آنها برابر  4باشد و نیز در ایزوتوپ سبکتر ،اختالف پروتون و نوترون
برابر  39باشد ،عدد اتمی این عنصر کدام است؟
80 )2

86 )1

110 )4

116 )3
][𝑴 ×5]+[(𝑴 +4)×3

 𝑴𝟏 = 199

1

1

5+3

=  200/5

𝒎1𝒇1+𝒎2 𝒇2
𝒇1+𝒇2

= ̅
𝒎

چون اختالف پروتون و نوترون در ایزوتوپ سبکتر برابر  39است پس میتوان دریافت که تعداد نوترون  39واحد از تعداد
پروتون بیشتر است ،یعنی:
 = 80تعداد پروتون  + 39( تعداد پروتون)  +تعداد پروتون =   199تعداد نوترون  +تعداد پروتون = عدد جرمی
پس عدد اتمی آن نیز برابر  80میباشد.
تست  :عنصر  10Xبا جرم اتمی میانگین  20/75g.mol-1دارای  2ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آنها فراوانی  25درصد
داشته و تعداد پروتونها و نوترونهای هستهی آن باهم برابر است .شمار نوترونهای ایزوتوپ دیگر چقدر است؟ (جرم
پروتونها و نوترونها را برابر  1amuدر نظر بگیرید).
12 )2

11 )1

14 )4

13 )3

حل  :عدد اتمی این عنصر  10است ،پس یکی از ایزوتوپها  20amuو دیگری  )10+ n( amuجرم دارند .با توجه به
محاسبهی جرم اتمی میانگین میتوان نوشت (باید دقت کرد که ایزوتوپ دوم  75درصد فراوانی دارد).
 𝑛 = 11

20 × 25 + (10+ 𝑛) 75
100

= 20/75

نکته) هر چه فراوانی یک ایزوتوپ بیشتر باشد آن ایزوتوپ پایدارتر است.
تست  :اتم  Xدارای سه ایزوتوپ 𝑿𝒂 12و 𝑿

𝒂+1
12

و𝑿

𝒂+2
12

میباشد .در صورتی که درصد فراوانی آنها به ترتیب برابر  70و

 20و  10و جرم اتمی میانگین اتم  Xبرابر  24/4amuباشد ،در ایزوتوپ سنگینتر چند نوترون وجود دارد؟
12 )1

13 )2

14 )3

15 )4
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⇒ 100𝑎 + 40 = 2240 ⇒ 𝑎 = 24

)70a + 20 (a + 1) + 10(a + 2
100

= 24/4

 ∶ 𝑎 + 2 = 26 ⇒ 𝑛 = 26 − 12 = 14ایزوتوپ سنگینتر

تست  :کدام یک از تغییرهای زیر ،ممکن است توانایی مواد پرتوزا را در نشر پرتوهای پرانرژی تغییر دهد؟
 )1سرد کردن مادهی پرتوزا در هوای مایع

 )2انجام واکنشهای فیزیکی بر روی مواد پرتوزا

 )3گرم کردن مواد پرتوزا در یک قوس الکتریکی

 )4تبدیل اتمهای مادهی پرتوزا از یک ایزوتوپ به ایزوتوپ دیگر

حل  :پیر و ماری کوری ثابت کردند که ماهیت مواد پرتوزا با گرم کردن و سرد کردن و همچنین انجام واکنشهای شیمیایی
تغییر نمیکند ،مگر اینکه ایزوتوپ دیگری از ماده پرتوزا انتخاب شود که ممکن است پایدارتر یا ناپایدارتر باشد( .گزینه )4
تست  %80 :عنصری به صورت 𝑿𝒏𝑨 و بقیهی آن به صورت

𝑨+2

𝑿𝒏

است ،اگر جرم اتمی میانگین این عنصر  20/4باشد،

ایزوتوپی از  Xکه در طبیعت کمتر وجود دارد ،کدام است؟
)1

20

𝑿𝒏

22

23

𝒏𝑿 ) 2

21

𝒏𝑿 )4

𝒏𝑿 )3

تست  :یون  X-دارای  36الکترون است ،اگر در یکی از ایزوتوپهای عنصر  Xبا فراوانی  ،%90رابطهی 𝒁

16
7

=𝑨

برقرار باشد و در ایزوتوپ دیگر اختالف پروتون و نوترون  9باشد ،جرم اتمی میانگین عنصر  Xچند است؟
79/1 )1

79/2 )2

79/5 )4

79/9 )3

تست  :جرم اتمی ایزوتوپی از  25amu ،Aکمتر از نصف جرم اتمی ایزوتوپی از  Bاست .اگر جرم اتمی مجموع دو
ایزوتوپ  200amuباشد ،نسبت عدد جرمی ایزوتوپ  Aبه عدد جرمی ایزوتوپ  Bکدام است؟
2 )1

)2

1

3 )3

2

)4

1
3

تست  :اتم اکسیژن دارای سه ایزوتوپ به جرمهای اتمی  16amuو  17amuو  18amuاست .اگر جرم اتمی میانگین آن
1

17

3

8

 17/3amuو فراوانی ایزوتوپ سبک فراوانی ایزوتوپ 𝑶 باشد .فراوانی سنگینترین ایزوتوپ و سبکترین ایزوتوپ آن
بهترتیب از راست به چپ چند درصد است؟
14 - 44 )1

14 – 42 )2

12 – 44 )3
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 𝒎3 = 18و 𝒎2 = 17و𝒎1 = 16
̅ = 17/3
𝒎
𝑭2 = 3F1
⋯ 16𝑓1 + 17(3𝑓1 ) + 18𝑓3 +
⋯ 𝑓1 + 3𝑓1 + 𝑓3 +

= ⟹ 17/3

⋯ 𝒎1 𝒇1 + 𝒎2 𝒇2 + 𝒎3 𝒇3 +
⋯ 𝒇1 + 𝒇2 + 𝒇3 +

{
= ̅
𝒎

) 4𝑓1 + 𝑓3 = 1 ⇒ 𝑓3 = 1 − 4𝑓1 ⇒ 17/3 = 16 (𝑓1 ) + 17 (3𝑓1 ) + 18(1 − 4𝑓1
 𝒇3 = 0/44و 𝒇1 = 0/14 ⇒ 𝒇2 = 0/42

تست  :کدام عبارت درست است؟
 )1غدهی تیروئید مقدار زیادی از ید موجود در مواد غذایی را در خود جمع میکند تا هورمونهای  T3و  T4را بسازد.
 )2در بین ایزوتوپهای کربن ،کربن 12-دارای فراوانی  % 89/98است.
 )3برخی هستههایی که  84یا بیش از این تعداد پروتون دارند ،ناپایدار هستند.
 )4عنصر قلع ( )50Snدارای ده ایزوتوپ ناپایدار است.
آتش بازی و ساختار اتم :

چینی ها از جمله نخستین کسانی بودند که باروت سیاه (مخلوطی از پتاسیم نیترات ،گرد زغال( )Cو گوگرد) را تهیه کرده و در
موارد صلح جویانه (آتش بازی) به کار میگرفتند.
طیف نشری خطی :

رابرت بونزون شیمیدان آلمانی مخترع چراغ بونزن دستگاه طیفبین را طراحی کرد .هنگامی که او مقداری از یک ترکیب
مسدار مانند کات کبود را در شعلهی مشعل قرار داد ،مشاهده کرد که رنگ شعله از آبی به سبز تغییر رنگ داد .او این نور
سبز رنگ را از یک منشور عبور داد و آن را طیف نشری خطی نامید .کاربرد طیف نشری خطی مانند کاربرد خط نماد
(بارکد) روی جعبهها است.
آزمون شعله:
هدف از آزمون شعله ،شناسایی فلز موجود در یک ترکیب شیمیایی است ،زیرا ترکیبهای شیمیایی فلزدار به شعلهی چراغ
بونزن رنگ ویژهای میدهند .برای بررسی رنگ شعلهی ترکیبهای شیمیایی فلزدار ،یک گلولهی پنبهای را به کمک گیرهی
بوته برداشته و پس از آغشته کردن به مقدار کمی از محلول ترکیب شیمیایی فلزدار ،روی داغترین قسمت شعلهی چراغ قرار
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میدهیم .علت تغییر رنگ شعله بر اثر وجود ترکیبهای فلزدار ،این است که بر اثر حرارت شعلهی چراغ بونزن ،الکترونهای
فلز برانگیخته شده و به هنگام بازگشت به جای اولیهی خود ،تفاوت سطح انرژی را به صورت نور مرئی معین آزاد میکنند.
نکته) در آزمون شعله میتوان محلول نمکها را در اتانول تهیه کرده و با افشاندن این محلول در شعله ،تغییر رنگها را به
صورت دیدنیتر مشاهده کرد.
نکته) با افزودن برادههای آهن به باروت سیاه میتوان جرقه آتش را به رنگ نارنجی تولید کرد.
نکته) نمکهای مس ،استرانسیم و باریم رنگهای زیبا و گرد منیزیم و آلومینیم نور سفید به جرقه آتش میبخشند.
موجهای الکترومغناطیسی طیف گستردهای از نظر طول موج دارند ،که در اینجا آنها را به ترتیب طول موج آوردهایم:
پرتوهای گاما و ایکس < فرابنفش < نور مرئی < فروسرخ < ریز موجها < موجهای رادیویی  :ترتیب طول موج
نکته) همانطور که میدانیم طول موج با انرژی رابطهی عکس دارد.

 )1هر فلز طیف نشری خطی خاص خود را دارد و مانند اثر انگشت میتو ان از این طیف برای شناسایی فلز مورد نظر بهره
گرفت.
 )2رنگ شعله در اثر ورود عنصرهای فلزی تغییر میکند .تولید رنگ وابسته به نوع عنصر است.
عنصر

سـدیم

براده آهـن

پودر آلومینیم

پودر منیزیم

مـ س

روبیدیم

سزیم

رنگ شعله

زرد

نــارنـجی

سفید

سفید

سـبز

قرمز

آبی
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 ) 3در صورتی که بر یک لوله تخلیه الکتریکی دارای گاز هیدروژن با فشار کم ،ولتاژ باالیی اعمال شود ،گاز درون لوله با
رنگ صورتی روشن به التهاب در میآید .با عبور دادن نور حاصل از یک منشور ،طیف نشری خطی هیدروژن به دست
میآید.
 )4در طیف نشری هیدروژن ،بخشی از طیف که مربوط به انتقال الکترون از سطوح انرژی باالتر به سطح انرژی دوم ()n =2
است ،شامل طول موجهای نور مرئی است.
 )5هر چه اختالف انرژی دو سطح بیشتر باشد ،طول موج مربوط به انتقال الکترون میان آنها ،کوچکتر و پرانرژیتر است.
 )6اختالف سطوح انرژی در مناطق نزدیکتر به هسته بیشتر از اختالف سطوح انرژی در مناطق دورتر از هسته است.
 )7برای الکترون ،نشر نور مناسبترین شیوه برای از دست دادن انرژی است.

نکته) هنگامی که الکترون با گرفتن مقدار زیادی انرژی به تراز انرژی باالتر )∞ = 𝒏( انتقال مییابد .از جاذبهی هسته
خارج میشود الکترون خود را از دست داده و به یون تبدیل میشود .به این فرآیند یونش میگوییم.
نکته) فقط طول موج امواج نشر شدهی حاصل از انتقال الکترون از ترازهای  4 ،5 ،6و یا  3به تراز  2در بخش مرئی
) (400-700nmقرار میگیرند و برای ما قابل بررسی هستند و طول موجهای مربوط به سایر حالتهای انتقال الکترون در
بخش مرئی قرار ندارند.
نکته) کوانتیده به معنای تکه تکه شده است ،تکههایی که همگی باهم برابرند.
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تست  :کدام تابش انرژی بیشتری دارد؟
 )1فرابنفش

 )2گاما در یک واکنش هستهای

 )3ریز موج

 )4پرتو x

حل  :گزینه 2
تست  :کدام عبارت درست است؟
 )1طول موج نور قرمز کوتاهتر از نور بنفش است.
 )2انرژی یک موج با طول موج آن رابطهی مستقیم دارد.
 )3پرتوهای آلفا همان الکترونها هستند.
 )4پرتوهای کاتدی از ذرههایی با بار منفی تشکیل شدهاند.
حل  :گزینه 4

تست  :در اتم هیدروژن تفاوت انرژی کدام دو الیه الکترونی متوالی ،بیشتر از سایرین است و کدام انتقال الکترونی منجر به
خط طیفی با بلندترین طول موج در محدودهی مرئی طیف نشری خطی آن میگردد؟
 )1اول و دوم – 𝐧 = 5  𝐧 = 2

 )2سوم و چهارم – 𝐧 = 5  𝐧 = 2

 )3اول و دوم – 𝐧 = 3  𝐧 = 2

 )4سوم و چهارم – 𝐧 = 3  𝐧 = 2

حل  :بیشترین انتقال مربوط به الیههای 1و 2است و با توجه به اینکه هر چه اختالف انرژی بین الیهها کمتر باشد در اثر
انتقال الکترون از الیهی باالیی به پایینی نور منتشر شده طول موج بیشتری خواهد داشت ،بلندترین طول موج در ناحیهی
مرئی ،مربوط به انتقال الکترون از  n = 3به  n = 2است( .گزینه )3
تست  :کدام انتقال زیر مربوط به خط قرمز در طیف نشری خطی هیدروژن است؟
𝐧 = 2  𝐧 = 4 )1

𝐧 = 1  𝐧 = 3 )2

𝐧 = 4  𝐧 = 3 )3

𝐧 = 4  𝐧 = 2 )4

حل  :گزینه ( 4یعنی طول موج بیشتر و انرژی کمتر)
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تست  :در طیف نشری خطی اتم هیدروژن ،خط  ..............با طول موج  ..............ناشی از انتقال الکترون از تراز  ...........به
تراز  2است( .قلم چی)
 )1آبی – 5 - 434nm

 )2بنفش – 3 - 656nm

 )3سبز – 5 - 486nm

 )4قرمز – 6 - 410nm

تست  :طول موج منتشر شده ضمن انتقال الکترون از سطح انرژی  ........به سطح انرژی  ..........کوتاهتر است( .قلم چی)
n = 1 ، n = 2 )1

n = 2 ، n = 4 )2

n = 2 ، n = 3 )4

n = 1 ، n = 3 )3

تست  :برای انتقال الکترون در اتم هیدروژن از الیهی الکترونی  n = 4به الیهی الکترونی  n =1وجود چند خط نشری در
طیف نشری خطی آن انتظار میرود؟
6 )1

1 )2

3 )3

5 )4

یا با استفاده از فرمول زیر :
!4! × 3! × 2
4
=) (
=6
!2
×
!2
2
تست  :اگر اتم هیدروژن دارای شش تراز انرژی باشد ،برای طیف نشری خطی آن ....... ،خط پیشبینی میشود که  .......خط
آن در ناحیهی مریی ....... ،خط در ناحیهی فرابنفش و  .......در ناحیهی فروسرخ قرار میگیرد.
4 – 5 – 5 – 14 )1

5 – 4 – 5 – 14 )2

6 – 5 – 4 – 15 )3

5 – 6 – 4 – 15 )4
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تست  :تغییر سطح انرژی کدام الکترون موجب جذب انرژی بیشتری میشود؟
𝐧 = 1  𝐧 = 2 )1

𝐧 = 2  𝐧 = 3 )2

𝐧 = 2  𝐧 = 5 )3

𝐧 = 4  𝐧 = 1 )4

حل  :جذب انرژی در نتیجهی انتقال الکترون به الیههای باالتر صورت میگیرد با بزرگ شدن شمارهی الیه ،اختالف انرژی
بین الیهای کاهش مییابد ،بهطوری که اختالف سطح انرژی بین الیهی اول ( )n = 1و الیهی دوم ( ،)n = 2حتی از اختالف
سطح انرژی بین الیهی دوم ( )n = 2و الیهی ششم ( )n = 6بیشتر است( .گزینه )1
نکته) در آزمون شعله ،اگر نمک به کار برده شده خلوص باالیی نداشته باشد ،رنگ شعله همانند آنچه انتظار میرود ،نخواهد
بود.
تست  :با توجه به اطالعات زیر میتوان دریافت که گونههای  ...........طیف نشری خطی یکسانی دارند.
𝑋 ′ ∶ 𝑁 = 12 , 𝑁 + 𝑃 = 23

X ∶ N = 18 , N + P = 35

𝑌 ′ ∶ 𝑁 = 20 ,

𝑌 ∶ 𝑁 = 12 ,

𝐴 = 37
𝑌 , 𝑋 ′ )1

𝑌 ′ , 𝑋 )3

𝑌 ′ , 𝑌 )2

𝐴 = 24

 )4امکان ندارد که طیف نشری خطی دو گونه یکسان باشد.

تست  :در شکل زیر که مربوط به طیف نشری خطی اتم هیدروژن است ،کدام انتقال الکترونی مربوط به بخش نامرئی ،کدام
انتقال مربوط به خط قرمز و کدام انتقال الکترونی طول موج کوتاهتری دارد؟ (از راست به چپ)
D , C , A )1

B , D , A )2

D , D , B )3

B , C , B )4
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تست  :کدام عبارت در مورد طیف نشری خطی اتم هیدروژن در ناحیه مرئی درست است؟
 )1وقتی الکترون با کسب انرژی به تراز ∞ = 𝒏 میرود ،این طیف منتشر میشود.
 )2نشاندهندهی تابش یا جذب مقادیر پیوستهای از انرژی است و بین نواحی مختلف آن نمیتوان مرز مشخصی قائل شد.
 )3زمانی که الکترون ،انرژی را با طول موجهای معینی جذب کرده به ترازهای انرژی باالتر میرود ،منتشر میشود.
 )4در انتقال الکترونهای برانگیخته به تراز انرژی دوم تولید میشود.
طیف نشری خطی اتم هیدروژن در ناحیه مرئی ،حاصل بازگشت الکترون از ترازهای باالتر به تراز انرژی دوم است .این
خطوط طیفی پیوسته نیست و به صورت خطهای جداگانه ،مشخص می شوند .این رخداد فقط در هنگام بازگشت الکترون و
از دست دادن انرژی ،مشاهده میشود( .گزینه )4
مدل اتمی بور :

مدل اتمی رادرفورد برای توجیه ارتباط میان رفتار طیفی اتمها مناسب نبود در سال  1913نیلز بور ،دانشمند دانمارکی ،با
بررسی طیفهای جذبی و نشری اتمها مدل اتمی جدیدی را مطرح کرد.
تعریف  :در یک اتم الکترونها روی مدارهای معین دایرهای شکل به دور هستهی اتم گردش میکنند بدون اینکه انرژی از
دست بدهند یا دریافت کنند.

هسته شامل نوترون و پروتون

الکترون

فرضیات مدل اتمی بور :

 فاصله الکترون از هسته با انرژی آن رابطهی مستقیم دارد .هرچه فاصله الکترون از هستهی اتم بیشتر باشد انرژی آن
بیشتر است.
 الکترونها روی مدارهای دایرهای شکل به دور هستهی اتم گردش میکنند .حرکت الکترون فقط روی این مسیرهای
فرضی انجام میگیرد و الکترون نمیتواند در فضای بین این مدارها حرکت کند.
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 هنگامی که یک الکترون روی مدار معینی حرکت میکند ،دارای مقدار معینی انرژی میباشد( .یعنی انرژی الکترون
کوانتید ه است) هر یک از مسیرهای حرکت الکترون به د ور هسته ،مدار مجاز و انرژی الکترون در هر مدار ،تراز مجاز
انرژی نام دارد .برای درک مفهوم کوانتیده به دو مثال زیر توجه کنید :

مقادیر انرژی گویها مشخص و جدا از هم (گسسته) ← کوانتومی

مقادیر انرژی گوی پیوسته ← غیرکوانتومی

الکترون نیز در یک اتم برای انتقال از ترازی به تراز دیگر فقط میتواند بسته های مشخصی از انرژی را مبادله کند .کوانتوم
نامی است که به این بستههای انرژی دادهاند .کوانتومی بودن بهمعنای پیمانهای بودن یا بستهای بودن یک کمیت است.
مثال  :اگر الکترون در تراز  n = 1حضور داشته باشد ،برای برانگیختگی و رفتن به ترازی باالتر مثل  n = 2باید مقداری انرژی
جذب کند که دقیقا̋ معادل اختالف انرژی ترازهای اول و دوم است .به عبارت دیگر الکترون فقط میتواند مقادیر معینی از
انرژی را بپذیرد و نمیتواند هر مقدار انرژی را اختیار کند.
 همواره الکترونها در پایین ترین تراز انرژی ممکن قرار میگیرند .هنگامی که در یک اتم همهی الکترونها در
پایینترین تراز انرژی ممکن قرار گرفته باشند ،اتم در حالت پایه قرار دارد .هر اتم فقط دارای یک حالت پایه
میباشد.
 الکترون میتواند با گرفتن مقدار معینی انرژی به تراز انرژی باال منتقل شود .در این صورت اتم در حالت برانگیخته
قرار می گیرد .الکترون در حالت برانگیخته ناپایدار است و با از دست دادن همان مقدار انرژی از طریق انتشار نوری
با طول موج معین دوباره به حالت پایه برمیگردد.
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توجیه طیفهای جذبی و نشری اتمی :

بر اساس مدل اتمی بور ،انرژی الکترونها در اطراف هستهی اتم همواره مقادیر معینی میتواند باشد .به بیان دیگر انرژی
الکترون کوانتیده است .بنابراین :
الف) در طیف جذبی اتمی ،الکترون با جذب انرژی ،فوتونی که به آن میتابد ،از حالت پایه به حالت برانگیخته منتقل
میشود .از میان طول موجهای مختلف تابیده شده به اتم (که در نور سفید وجود دارد) ،طول موجی جذب اتم میشود که
انرژی آن برابر با اختالف انرژی حالت پایه و یکی از حالتهای برانگیخته اتم باشد .پس هر خط در طیف جذبی نشان دهنده
یک جهش الکترونی از حالت پایه به حالت برانگیخته میباشد.
ب) در طیف نشری اتمی ،الکترون با جذب انرژی به صورت غیرتابشی به حالت برانگیخته منتقل شده و چون در آنجا
ناپایدار است  ،هنگام برگشت به حالت پایه ،انرژی گرفته شده را به صورت فوتونی با طول موج مشخص آزاد میکند.
بنابراین هر خط در طیف نشری نشان دهنده یک جهش الکترونی از حالت برانگیخته به حالت پایه است.

به دلیل اینکه فاصله میان ترازهای پایه و برانگیخته همواره برای هر اتم معین و ثابت است ،طیف جذبی و نشری دارای
خطوط یکسان و مشخص میباشند.
نکته) بور با کوانتیده در نظر گرفتن ترازهای انرژی یا به عبارت دیگر کوانتومی در نظر گرفتن مبادلهی انرژی هنگام جابهجایی
میان ترازها ،توانست طیف نشری خطی اتم هیدروژن را توجیه کند.
نارسایی مدل اتمی بور:

 )1محدود کردن الکترونها در مسیر دایرهای شکل
 )2فقط اتم هیدروژن و اتمهای مانند آن را توجیه میکند( .یک الکترونی)
تست  :در مدل اتمی بور ،به کدام یک از موارد زیر توجه شده است؟
 )1عمومیت مدل برای تمام اتمها و یونها

 )2خصلت دوگانهی موج – ذره برای الکترون

 )3نظریهی کوانتومی تابشهای الکترومغناطیس

 )4تاثیر میدان مغناطیسی ضعیف بر طیف نشری خطی اتم هیدروژن

www.Riazi100.ir

39

حل  :در مدل اتمی بور ،یک ویژگی مهم ،کوانتیده در نظر گرفتن انرژی است ،زیرا مبادلهی انرژی ،تنها به صورت بسته یا
پیمانه میتواند طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه کند( .گزینه )3
تست  :کدامیک از قسمتهای مدل اتمی بور که در زیر آورده شده ،بهترتیب به «کوانتیده بودن ترازهای انرژی» و «توجیه
طیف نشری خطی اتم هیدروژن» مربوط میشود؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید).
𝑰) الکترون فقط میتواند در فاصلههای معین و ثابتی پیرامون هسته گردش کند.
𝑰𝑰) الکترون معموال̋ در پایینترین تراز انرژی ممکن (نزدیک ترین مدار به هسته) قرار دارد .به این تراز انرژی ،حالت پایه
میگویند.
𝑰𝑰𝑰 ) با دادن مقدار معینی انرژی به این الکترون میتوان آن را قادر ساخت که از حالت پایه (ترازی با انرژی کمتر) به حالت
برانگیخته (ترازی با انرژی باالتر) انتقال پیدا کند.
𝑽𝑰 ) الکترون در حالت برانگیخته ناپایدار است ،از این رو همان مقدار انرژی را که پیش از این گرفته بود ،از دست میدهد و
به حالت پایه باز میگردد.
 𝑰𝑰 )1و 𝑰

 𝑰𝑰 )2و 𝑰

 𝑰𝑰𝑰 )3و 𝑰𝑰

 𝑰𝑽 )4و 𝑰𝑰
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تصویر دانشمند

نام دانشمند



تحقیقات و کارهای مهم انجام شده توسط ایشان



تالس

معرفی آب به عنوان مادهی سازندهی کاینات

ارسطو

معرفی آب ،هوا ،خاک ،آتش به عنوان مواد سازندهی کاینات

دموکریت

نخستین بار واژهی اتم »یعنی تجزیهناپذیر» را بکار برد و اعتقاد داشت همهی مواد از
ذرههای کوچک و تجزیهناپذیر به نام اتم تشکیل شدهاند.
نوشتن کتاب شیمیدان شکاک معرفی عنصر به عنوان مادهای که نمیتوان آن را به

 .بویل

مواد سادهتری تبدیل کرد نامیدن شیمی به عنوان علمی تجربی از دانشمندان
خواست عالوه بر مشاهده کردن ،اندیشیدن و نتیجهگیری به پژوهشهای عملی نیز روی
بیاورند.
ارائه تئوری اتمی

دالتون
نظریه دالتون نقطهی آغاز مطالعهی دقیق ساختار و رفتار ماده بود.
انجام آزمایش روی برقکافت ترکیبهای شیمیایی فلزدار که منجر به کشف الکترون
فارادی

شد .در واقع مقدمات کشف الکترون (با آزمایش برقکافت محلول قلع ( )IIکلرید) را
آماده کرد( .البته الکترون کاشف خاصی ندارد و به طور تدریجی و طی چندین سال
کشف شد).
آزمایش روی لولهی پرتو کاتدی محاسبهی نسبت

تامسون

بار
جرم

الکترون  اثبات تجزیهپذیر

بودن اتم و وجود ذرههای زیر اتمی  ارائهی مدل اتمی هندوانهای یا کیک کشمشی
 اثبات وجود بارهای مثبت و منفی.
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کشف خاصیت پرتوزایی (از طریق ماجرای فیلم عکاسی).
روی خاصیت فسفرسانس کار میکرد و با مطالعه روی سنگ معدن اورانیوم به طور

بکرل

تصادفی پی به خاصیت پرتوزایی برد( .همزمان با آزمایشهای تامسون روی پرتو
کاتدی).

ماری

کشف واژهی پرتوزایی و چند عنصر پرتوزا.

کوری

با تاباندن پرتو کاتدی روی آند فلزی ،پرتو ایکس را کشف کرد.

رونتگن

-9

میلیکان

محاسبهی مقدار بار الکتریکی الکترون (𝐂 ) -1/602 × 10

پژوهش روی خاصیت پرتوزایی و کشف پرتوهای 𝜶   𝜸, 𝜷,محاسبهی قطر اتم و
رادرفورد

قطر هستهی اتم (به طور تقریبی)  کشف هستهی اتم (با آزمایش ورقهی طال) 
برقراری ارتباط بین مقدار بار مثبت هستهی اتم هر فلز با فرکانس پرتوهای   Xکاشف
عدد اتمی  وجود ذرهی خنثی را در اتم پیشبینی کرد.

بونزن

ساخت چراغ بونزن  ساخت دستگاه طیف بین و طیف نشری خطی و آزمایش رنگ
شعله  کشف عنصرهای  Rbو   Csفهمید طیف هر عنصر مثل اثر انگشت است.

www.Riazi100.ir

42

آنگستروم

شناسایی چهار خط طیف نشری هیدروژن و اندازهگیری دقیق طول موج آنها.

توجیه طیف نشری خطی هیدروژن  ارائه مدل اتمی بور (سیارهای یا پلکانی) و رد مدل
بور

رادرفورد برای توجیه طیف نشری خطی هیدروژن  پیشنهاد مدارهای الکترونی در
اطراف هسته  انرژی الکترون را کوانتیده در نظر گرفت.
کشف ارتباط فرکانس پرتو  Xبا افزایش جرم اتمی که منجر به کشف عدد اتمی شد 

موزلی

تنظیم جدول تناوبی بر اساس عدد اتمی  گفت که عدد اتمی منحصر به فرد است 
پرتو کاتدی را روی آند فلزی تاباند و فرکانس پرتو ایکس را اندازهگیری کرد.

رادرفورد
و

کشف پروتون

همکارانش

چادویک

شرودینگر

کشف نوترون

مدل کوانتومی اتم را پایه ریزی کرد ،وی بر مبنای رفتار دوگانهی الکترون (موجی،
ذرهای) و با تاکید بر رفتار موجی آن مدل اوربیتالی را برای اتم پیشنهاد داد.
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مدل کوانتومی اتم
علم مکانیک ،شاخهای از علم فیزیک است که به بررسی حرکت اجسام میپردازد .در چند دههی اخیر ،این دانش به دو
شاخهی مکانیک کالسیک و مکانیک کوانتوم دستهبندی شده است .مکانیک کوانتوم ،مربوط به مطالعهی حرکت موجی اجسام
میباشد .هر چه جسم متحرک سنگینتر باشد ،دامنهی نوسان حرکت آن کوتاهتر میشود .بر این اساس برای اجسام بزرگ،
حرکت موجی آن به چشم نمیآید و به همین علت است که برای مطالعهی حرکت اجسام بزرگ ،از قوانین مکانیک کالسیک
استفاده میشود .اما در بررسی حرکتهای مربوط به ذرات ریز ،نتایج حاصل از مکانیک کوانتوم ،با تجربیات حاصل از
آزمایش ،مطابقت بیشتری دارد .اروین شرودینگر ،بر اساس مکانیک کوانتومی ،مدل کوانتومی اتم را پایه ریزی کرد .با توجه
به مدل کوانتومی ،چون سرعت حرکت الکترون زیاد و میدان حرکت آن به دور هستهی اتم کوچک است ،الکترون به صورت
موج در نظر گرفته شده و احتمال حضور آن مورد مطالعه قرار میگیرد .همچنین در مدل کوانتومی ،مسیر حرکت الکترون به
صورت مدارهای دایرهای نیست .بلکه الکترونها روی الیههای الکترونی حرکت میکنند هر الکترون دارای تابع موج است
که حرکت الکترون بر اساس آن انجام میشود.
شرودینگر بر مبنای رفتار دوگانهی الکترون و با تاکید بر رفتار موجی آن مدلی برای اتم پیشنهاد داد .که به جای محدود
کردن الکترون در یک مدار دایرهای شکل  ،از حضور الکترون در فضایی سه بعدی به نام اوربیتال سخن گفت.
اوربیتال  :فضایی در اطراف هسته است که احتمال یافتن الکترون در آن بیش از  %90میباشد.
شرودینگر پس از انجام محاسبههای بسیار پیچیدهی ریاضی نتیجه گرفت ،همان گونه که برای مشخص کردن موقعیت یک
جسم درفضا به سه عدد (طول ،عرض و ارتفاع) نیاز است ،برای مشخص کردن هر یک از اوربیتالهای یک اتم نیز به چنین
دادههایی نیاز داریم .شرودینگر به این منظور از سه عدد  ml , l ,nاستفاده کرد که عددهای کوانتومی خوانده میشوند.
اعداد کوانتومی:
چهار نوع عدد کوانتومی وجود دارد که سه تا از آنها توسط شرودینگر ارائه شده است.
 )1عدد کوانتومی اصلی ( : )nهمان عددی است که بور برای مشخص کردن ترازهای انرژی در مدل خود به کار برده بود.
در مدل کوانتومی به جای ترازهای انرژی از الیههای الکترونی استفاده میشود.
 7و  ...و  3و 2و : 1مقادیر مجاز
عدد کوانتومی اصلی ( )nموارد زیر را مشخص میکند :
الف) سطح انرژی الیههای الکترونی

ب) فاصلهی زیرالیهها تا هسته

ج) تعداد تراز اصلی و زیرالیه
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 سطح انرژی الیههای الکترونی  هرچه  nبزرگتر باشد سطح انرژی آن الیه نیز بیشتر است .و هر چه n
کوچکتر باشد آن الیه الکترونی پایدارتر است.

) 4𝐬2

3

𝐝3

) 2𝐬2 2𝐩6 ) 3𝐬2 3𝐩6

انرژی بیشتر ،پایداری کمتر

2

𝐬: 1

𝐗23

 برای مثال

انرژی کمتر ،پایداری بیشتر

 فاصله زیرالیهها تا هسته  هر چه  nبزرگتر باشد فاصله آن زیرالیه تا هسته بیشتر است.

) 4𝐬2

3

𝐝3

) 2𝐬2 2𝐩6 ) 3𝐬2 3𝐩6

2

𝐬: 1

𝐗23

 برای مثال

فاصله زیرالیه  3dتا هسته

 تعداد ترازهای اصلی و زیرالیه

) 4𝐬2

3

𝐝3

) 2𝐬2 2𝐩6 ) 3𝐬2 3𝐩6

2

𝐬: 1

𝐗23

 برای مثال

 4تراز اصلی و  7تراز فرعی دارد .یا به عنوان مثال در الیه اصلی سوم ( )𝒏 = 3سه زیرالیه وجود دارد.
زیرالیه  :به مجموعهای از اوربیتالهای همنوع و همتراز گفته میشود .به عنوان مثال  3اوربیتال  ،pتشکیل زیرالیه  pرا
میدهند و نیز  5اوربیتال  dتشکیل زیرالیه  dمیدهند.
 )2عدد کوانتومی اوربیتالی (  : ) Lمشخص کنندهی نوع زیرالیه ،شکل و تعداد اوربیتالها میباشد.
 n - 1و  ...و  3و  2و  1و  = 0مقادیر مجاز
نکته)  Lبه هیچ وجه نمیتواند بزرگتر از  nباشد.
دارای یک اوربیتال

کروی شکل

s

L=0

دارای سه اوربیتال

دمبلی شکل

p

L=1

دارای پنج اوربیتال

پروانهای شکل

d

L=2

دارای هفت اوربیتال

شکل پیچیده

f

L=3

نکته) تمام اوربیتالهای یک الیه فرعی (زیرالیه) هم انرژی هستند.
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معرفی زیرالیهها :

 )1زیرالیه  : sکروی شکل میباشد و گنجایش  2الکترون را دارد.
اوربیتال s

سطح مرزی فضایی که احتمال یافتن الکترون در آن
بیش از  %90است به صورت یک کره است .اما مسیر
حرکت الکترون در آن قابل تعیین نیست.

 )2زیرالیه  : pدمبلی شکل ،یا به صورت دو کرهی مماس می باشند .زیرالیههای  pاز  3اوربیتال فرعی تشکیل شدهاند و
گنجایش  6الکترون را دارند.

اوربیتالهای P

سطح مرزی فضایی که احتمال یافتن الکترون در آن
بیش از  %90است به صورت یک دمبل است .اما مسیر
حرکت الکترون در آن قابل تعیین نیست.

 )3زیرالیه  : dپروانهای شکل (پیچده) میباشند .زیرالیههای  dاز  5اوربیتال فرعی تشکیل شدهاند که جهتگیری متفاوتی
در فضا دارند ولی از لحاظ انرژی با هم ،همارز هستند و گنجایش  10الکترون را دارند.

اوربیتالهای d

سطح مرزی فضایی که احتمال یافتن الکترون در آن بیش
از  %90است به صورت پروانهای شکل است .اما مسیر
حرکت الکترون در آن قابل تعیین نیست.
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 )4زیرالیه  : fدارای شکل پیچیده بوده و از  7اوربیتال تشکیل شدهاند که جهتگیری متفاوتی در فضا دارند ولی از لحاظ

انرژی با هم ،همارز هستند و گنجایش  14الکترون را دارد.
اوربیتالهای f
 )3عدد کوانتومی مغناطیسی ( : )mlمشخص کنندهی جهتگیری اوربیتالها در فضا میباشد :
 + Lو  ....و  0و  ....و  = - Lمقادیر مجاز

𝐬 𝐋 =0 

0

𝐩 𝐋 =1 
0

+1

-1

نکته) برای دادن آدرس اوربیتالها به شیوه زیر عمل میکنیم :

برای مثال  2pzنشان میدهد که این اوربیتال دمبلی شکل است ،در الیهی الکترونی دوم و در زیرالیه  pقرار دارد و در
راستای محور  zها جهتگیری کرده است.
هسته

به طریقهی قرارگیری چند زیرالیه اطراف هسته توجه کنید :

زیرالیه 2s

زیرالیه 2p

زیرالیه 3s
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تعیین تعداد الکترون و اوربیتال در ترازهای
اصلی
تعداد اوربیتال = n2

الیهی الکترونی
()n
1
2

فرعی (زیرالیه)

حداکثر تعداد الکترون = 2n2

نوع

تعداد

زیرالیه

زیرالیه

0

s

1

0

s
p

2

s
p
d

3

L

1
0

3

1
2

حداکثر تعداد الکترون = (2)2L + 1

تعداد اوربیتال = ()2L + 1

تعداد اوربیتالها

تعداد کل

( تعداد ) ml

اوربیتالها ( ) n2

0

1

1

0

1

 +1و  0و - 1

3

0

1

 +1و  0و - 1

3

 +2و  +1و  0و  - 1و - 2

5

ml

4

9

تست  :در الیهی الکترونی  n = 4چند زیرالیه و چند اوربیتال وجود دارد و حداکثر دارای چند الکترون است؟
12 – 9 – 3 )1

32 – 16 – 4 )2

19 - 8 – 3 )4

18 – 9 – 4 )3

در الیهی الکترونی چهارم ،چهار زیرالیه وجود دارد(4𝐬 ,4𝐩 , 4𝐝 , 4𝐟) .
2

2

تعداد اوربیتال در الیه الکترونی چهارم 𝒏 = 4 = 16 
2

2

حداکثر تعداد الکترون در الیه چهارم 2𝒏 = 2 × 4 = 32 
تست  :بیشترین مقدار ممکن  n + L + mlبرای یک الکترون ،بر حسب  nکدام است؟
3n – 2 )1

5n – 2 )2

3n + 2 )3

 ) 4به حالت پایه یا برانگیخته الکترون بستگی دارد.
 n – 1و  000و  2و  1و L = 0
 + Lو  0و ml = – L
)n + L + ml(max = n + )n – 1( + )n – 1( = 3n – 2
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عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین (  : ) msمشخص کنندهی جهتگیری الکترونها در فضا میباشد.
1

1

2

2

 +و  : −مقادیر مجاز برای mS

در جهت عقربههای ساعت

خالف جهت عقربههای ساعت

 برای تعیین موقعیت الکترون به چهار عدد کوانتومی نیاز است .ولی برای تعیین موقعیت یک زیرالیه به سه عدد کوانتومی
نیاز داریم :

nLml
nLmlms

 :تعیین موقعیت یک زیرالیه (آدرس اوربیتال)
 :تعیین موقعیت الکترون

تست  :کدام ردیف در جدول مقابل آدرس الکترون را در یک اوربیتال به درستی نشان میدهد؟
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
ms

ml

L

n

ردیف

+

-2

1

4

1

+

-1

1

3

2

−

0

3

3

3

−1

0

0

4

4

1
2
1
2
1
2

برای اوربیتال  pهیچ موقع  mlبرابر  -2نداریم * زیرالیه  fاز  n = 4شروع میشود *  msبرابر با  -1نداریم .پس گزینهی 2
جواب صحیح است.
سئوال) در مورد الکترونی که دارای اعداد کوانتومی  n = 4و  ml = -1است .عدد کوانتومی فرعی ( )Lچه اعدادی میتواند
باشد؟
چون  n = 4است و با توجه به اینکه  Lهمیشه از  nکوچکتر است پس  Lمیتواند  2، 1، 0و 3باشد اما باتوجه به اینکه
 mlما برابر  -1است پس  L = 0حذف خواهد شد چون  L = 0در واقع همان اوربیتال  sاست و  mlآن مساوی صفر است در
نتیجه Lهای قابل قبول برای ما  2، 1و 3خواهد بود.
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اصل طرد پائولی :

 )1هیچ اوربیتالی در یک اتم نمیتواند بیش از دو الکترون در خود جای دهد.
 )2در یک اتم هیچ دو الکترونی را نمیتوان یافت که هر چهار عدد کوانتومی آنها ( )n , L , ml , msبا هم برابر باشد.

نتیجه اصل طرد پائولی  :در هر اوربیتال حداکثر دو الکترون آن هم با اسپین مخالف قرار می گیرند.
اصل هوند :

طبق اصل هوند پر شدن زیرالیههایی که بیش از یک اوربیتال دارند ،به گونهای است که ابتدا در هر اوربیتال یک الکترون
وارد میشود و پس از اینکه زیرالیه مورد نظر توسط الکترونها (با اسپین یکسان) نیمهپر شد شروع به کامل شدن میکند.
نتیجه اصل هوند  :تا وقتی که در یک تراز ،اوربیتال خالی وجود داشته باشد ،اوربیتالها زوج الکترونی نمیشوند.

سطوح انرژی :
در اتم هیدروژن و هیدروژن مانند (  He+و  Li+2و : ) ...سطح انرژی زیرالیهها فقط به عدد
کوانتومی اصلی ( )nوابسته است .یعنی در زیرالیههایی که عدد کوانتومی اصلی آنها یکسان
است ،سطح انرژی آنها نیز با یکدیگر برابر است1𝐬 < 2𝐬 = 2𝐬 < 3𝐬 = 3𝐩 = 3𝐝 < ⋯ .
سطح انرژی زیرالیهها :

در اتمهای چند الکترونی  :سطح انرژی زیرالیهها به مجموع اعداد کوانتومی اصلی ( )nو
عدد کوانتومی اوربیتالی ( )Lبستگی دارد( .به علت ایجاد دافعههای بین الکترونی)
⋯ < 𝐝1𝐬 < 2𝐬 < 2𝐩 < 3𝐬 < 3𝐩 < 3
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ترتیب انرژی زیرالیه ها در اتمهایی با بیش از یک الکترون

ترتیب انرژی زیرالیه ها در اتم هیدروژن

مقایسه دو زیرالیه از نظر سطح انرژی :

 زیرالیهای که مجموع اعداد کوانتومی اصلی و اوربیتالی ( )n + Lآن کوچکتر است ،در سطح انرژی پایینتر قرار دارد و
به هسته نزدیکتر است .به عنوان مثال  2sدر سطح انرژی پایینتری نسبت به  2pدارد.
 اگر مجموع اعداد کوانتومی اصلی و اوربیتالی ( )n + Lبرابر شود در اینصورت هر کدام که عدد کوانتومی اصلی ()n
کوچکتری دارد در سطح انرژی پایینتر قرار دارد .به عنوان مثال  3dدر سطح انرژی پایینتری نسبت به  4pقرار دارد.

نتیجهگیری مهم  :هر چه سطح انرژی اوربیتالی پایینتر باشد زودتر پر میشود.
سئوال  :زیرالیه  2pزودتر پر میشود یا زیرالیه  3s؟

 2pزودتر پر میشود → → (𝒏 + 𝒍)2p = (𝒏 + 𝒍)3s

2p = 1 + 2 = 3

{

3s = 3 + 0 = 3

اصل آفبا :

شروع از اتم هیدروژن و سپس یک به یک افزودن بر تعداد پروتونهای هسته و الکترونهای پیرامون آن.

طبق اصل آفبا میتوان آرایش الکترونی اتم عنصرهای سنگینتر از هیدروژن را به ترتیب افزایش عدد اتمی (نه جرم
اتمی) ساخت.

اصل آفبا یک شیوه برای دست یافتن به آرایش الکترونی یک اتم معین است.

اصل آفبا در مورد چگونگی پر شدن اوربیتالهای هم انرژی یک زیرالیه معین صحبتی نمیکند.
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روشهای رسم آرایش الکترونی:

چند روش برای رسم آرایش الکترونی وجود دارد که در همهی آنها باید موارد زیر رعایت شود:
 )1همواره زیرالیهای زودتر الکترون میگیرد که دارای  n + Lکوچکتری باشد.
 )2اگر  n + Lبرای دو زیرالیه یکسان باشد ،زیرالیهای زودتر الکترون میگیرد که دارای  nکوچکتر باشد.
روش اول  :استفاده از رابطهی زیر:
]𝒑𝒏

𝒇 )(𝒏 − 2

𝒅 )(𝒏 − 1

 7و 𝒏= 6

𝒔𝒏[
⏟

]𝒑𝒏

𝒅 )(𝒏 − 1

𝒔𝒏[
⏟

 5و 𝒏= 4

]𝒑𝒏

𝒔𝒏[
⏟ 1s

 3و 𝒏= 2

نکته) بعد از پر شدن زیرالیهها باید آنها را همتراز کنیم یعنی آنکه  nکوچکتر دارد به هسته نزدیکتر میباشد.
مثال  :آرایش 𝑿 48را رسم کنید؟

∶ 1𝒔2 / 2𝒔2 2𝒑6 / 3𝒔2 3𝒑6 / 4𝒔2 3𝒅10 4𝒑6 / 5𝒔2 4𝒅10

𝑿48

همسانسازی میکنیم

∶ 1𝒔2 / 2𝒔2 2𝒑6 / 3𝒔2 3𝒑6 3𝒅10/ 4𝒔2 4𝒑6 4𝒅10/ 5𝒔2

𝑿48

روش دوم  :چون الیههای الکترونی در گازهای نجیب پر هستند ،معموالً برای خالصهتر کردن آرایش الکترونی به جای الیه

الکترونی پر شده از نماد شیمیایی گاز نجیب با همان تعداد الکترون در داخل کروشه استفاده میکنیم.
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مثال  :آرایش الکترونی  45Rhرا رسم کنید؟
2

7

7

2

 45Rh : [36𝑲𝒓] 4d 5sهمسانسازی میکنیم → 45Rh : [36𝑲𝒓] 5s 4d

نکته) اگر آرایش الکترونی آخرین الیهی عنصری به صورت یکی از حالتهای زیر باشد ،متقارن و پایدار است.
 )1پر -پر

 )2نیمهپر -نیمه پر

 )3نیمهپر -پر
10

2

6

6

2

2

2

𝒔30Zn : 1s /2s 2p /3s 3p 3d / 4
⏟ ⏟

مثال :

پر

پر

نکته) هرگاه آرایش الکترونی به  d4و  d9ختم شود برای پایدار کردن ،یک الکترون از اوربیتال  sبه اوربیتال  dمیدهیم که

این امر در مورد چهار عنصر ، 42Mo ، 29Cu ، 24Cr
1

10

47Ag
6

مطرح میشود.
2

6

2

2

9

2

2

6

6

2

2

: 1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s ⇢ 1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s

29Cu

 پس همیشه باید مواظب بود که در آرایش های  d4و  d9آرایش پایدار را رسم کنیم.
آرایش الکترونی یونها :

برای رسم آرایش یونها ابتدا آرایش اتم خنثی را رسم می کنیم سپس از آخرین تراز فرعی الکترون کم یا زیاد میکنیم.
نکته) کاتیونها به تعداد بار مثبت الکترون از دست میدهند .ولی آنیونها به تعداد بار منفی خود ،الکترون میگیرند .در واقع
برای رسم آرایش الکترونی کاتیونها  ،ابتدا بر اساس عدد اتمی عنصر ،آرایش الکترونی اتم خنثی را رسم کرده آنگاه از

آخرین زیرالیه به تعداد بار مثبت الکترون برمیداریم.
2

1

6

2

6

2

2

2

3

6

2

6

2

2

1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s

روش نادرست :
3

6

2

6

2

2

{

+2

روش درست 1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s ⇢ 1s /2s 2p /3s 3p 3d :
6

2

2

5

2

2

: 1s /2s 2p ⇢ 1s /2s 2p

23V

-

9F

نکته) اگر تعداد الکترونهای یک یون را داشته باشیم میتوانیم ،الکترونهای اولیه و عدد اتمی آن عنصر را بدست آوریم.
مثال  :عنصر  M-3دارای  36الکترون میباشد .آرایش الکترونی  Mرا بدست آورید و عدد اتمی نیز محاسبه گردد؟

یعنی  3الکترون گرفته است.
 = 36 – 3 = 33عدد اتمی M
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3

2

6

10

2

6

2

𝒑/2s 2p /3s 3p 3d /4s 4

2

33M : 1s

1𝒔2 / 2𝒔2 2𝒑6 / 3𝒔2

نوشتاری :
آرایش الکترونی

  

نموداری :





دسته بندی عناصر جدول :

دسته (  : ) sاوربیتال  sآنها در حال پر شدن است.
اصلی :
دسته (  : ) pاوربیتال  pآنها در حال پر شدن است.
دسته (  : ) dاوربیتال  dآنها در حال پر شدن است( .واسطه خارجی)
النتانیدها  :اوربیتال  4fآنها در حال پر شدن است.

فرعی (واسطه)
دسته ( : ) f

اکتنیدها  :اوربیتال  5fآنها در حال پر شدن است.
الکترونهای ظرفیتی :

 .1برای عناصری که در آرایش الکترونی اتم آنها ،آخرین الکترون وارد زیرالیهی  sیا  pمیشود .تعداد الکترونهای موجود
در آخرین الیهی الکترونی (بزرگترین  )nرا الکترون ظرفیتی مینامیم.
∶ 1𝒔2 / 2𝒔2 2𝒑6 / 3𝒔1

 = 1تعداد الکترونهای ظرفیتی Na

2

𝒂𝑵11

∶ 1𝐬2 / 2𝐬2 2𝐩6 / 3𝐬 3𝐩4

 = 6تعداد الکترونهای ظرفیتی O

𝐎16

 .2برای عناصری که اوربیتالهای  dآنها در حال پر شدن است .مجموع الکترونهای موجود در اوربیتالهای  sالیهی آخر و
 dالیهی پیش از آخر ،الکترونهای ظرفیتی در نظر گرفته میشود.

 = 2 + 7 = 9تعداد الکترونهای ظرفیتی Co

7

3𝒅 4𝒔2

]𝒓𝑨27𝑪𝒐: [18

1

تست  :در اتم  29Cuچند الکترون دارای عدد کوانتومی  n = 3و  L = 2و  𝒎𝒔 = +میباشد؟
2

 )1یک

 )2پنج

 )3سه

 )4دو
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: 1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s

29Cu

 n = 3به معنای آن است که تنها الیهی سوم را در نظر بگیریم.

 L = 2به معنای آن است که تنها زیرالیههای  dرا در نظر بگیریم.
1
2

 𝒎𝒔 = +به معنای آن است که جهت گردش الکترون را در نظر بگیریم.
1

در عنصر  29Cuکه  10الکترون در زیرالیه  3dآن وجود دارد 5 ،الکترون آن دارای عدد کوانتومی  𝒎𝒔 = +هستند.
2

تست  :در اتم  29Cuچند الکترون دارای عدد کوانتومی  ml = 0است؟
14 )1

6 )2

8 )4

13 )3

1

6

10

6

2

2

2

: 1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s
1

2

2

2

2

2

29Cu

2

تست  :اوربیتالهای  1sدر اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارند؟
 )1اندازه شعاع

 )3تعداد الکترونها

 )2تراکم ابر الکترونی

 )4شکل ابر الکترونی

آرایش الکترونی هیدروژن  1s1و آرایش الکترونی هلیم  1s2است .اندازهی شعاع اوربیتال  ،sتراکم ابر الکترونی ،شکل ابر
الکترونی اتمهای  Hو  Heیکسان نیست( .گزینه )4
تست  :از مدل کوانتومی اتم ،کدام گزینه نتیجه نمیشود؟
ms ) 1

n )2

L )3

ml ) 4

تست  :اگر دو الکترون در یک اوربیتال در کنار هم قرار گیرند هر یک از آنها با گردش  ................به یک آهنربای ریز
تبدیل میشود و قطبهای مغناطیسی الکترون دوم در برابر قطبهای مغناطیسی  ...............الکترون اول قرار میگیرد.
 )1حول محور خود – همنام

 )2حول محور خود – ناهمنام

 )3به دور هسته – همنام

 )4به دور هسته – ناهمنام

حل  :الکترون با گردش حول محور خود به یک آهنربای ریز تبدیل میشو د .حال اگر این دو الکترون ناگزیر شوند که کنار
هم قرار گیرند باید یک نیروی جاذبه قوی در برابر دافعهی میان آنها به وجود بیاید .این جاذبه هنگامی به وجود میآید که
قطبهای مغناطیسی الکترون دوم در برابر قطبهای مغناطیسی ناهمنام الکترون اول قرار گیرد .شرط الزم و کافی برای چنین
آرایشی این است که دو الکترون موجود در یک اوربیتال در جهت مخالف هم به دور محور خود گردش کنند.
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حرکت اوربیتالی  :حرکت الکترون به دور هستهی اتم
نکته :
حرکت اسپینی  :حرکت الکترون به دور محور خود
تست  :عدد اتمی نخستین عنصری که دارای الکترونی با  n = 4و  ml = -2میباشد کدام است؟
37 )1

21 )2

31 )4

39 )3

الکترونی با  n = 4و  ml = -2مربوط به زیرالیهی  4dاست در نتیجه :
2

1

2

6

10

6

2

6

2

2

A : 1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s 4p 4d /5s

تست  :در کدام گزینه به هنگام انتقال الکترون از زیرالیهی  3pبه زیرالیهی  3sانرژی آزاد نمیشود؟

Na+ )1

Be+ )2

H+ )4

Li+2 )3

گفتیم که در ذرههای تک الکترونی (مانند  He+ ، Hو  Li+2و  ) ...سطح انرژی زیرالیههای موجود در یک الیهی اصلی،
یکسان است بنابراین بر اثر انتقال الکترون تغییری در انرژی آنها ایجاد نمیشود و انرژی آزاد نمیشود (.گزینه )3
تست  :سطح انرژی  ............ ، n = 4عدد کوانتومی اوربیتالی و  ..............عدد کوانتومی مغناطیسی دارد؟
8 - 3 )1

20 - 4 )2

12 - 3 )4

16 - 4 )3

سطح انرژی  n =4دارای چهار عدد کوانتومی اوربیتالی ( 2 ، 1 ، 0و  )3است .از طرفی در سطح انرژی چهارم 16 ،اوربیتال
وجود دارد که هر یک دارای یک  mlاست.

→ 16

4f

4d

4p

 → 4sسطح انرژی چهارم

7

5

3

1

تست  :یون تک اتمی  A+3دارای  21الکترون است .اتم این عنصر چند الکترون در زیرالیه  sدارد؟
8 )1

6 )2

7 )3

9 )4

یون  A+3دارای  21الکترون است .میتوان دریافت که اتم  Aدارای  24الکترون است.
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: 1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s

24A

که  7الکترون در اوربیتال  sقرار دارد.
تست  :سطح انرژی زیرالیه  2pدر کدام عنصر از همه پایینتر است؟
)1

7N

)2

6C

)3

5B

)4

8O

حل  :زیرالیه  2pدر اتم نیتروژن دارای  3الکترون است بنابراین وضعیت نسبت ًا متقارن و پایدارتری داشته و سطح انرژی آن
پایینتر است.
تست  :پس از جدا کردن  3الکترون از اتم  26 ،Aالکترون برای یون آن باقی میماند .آرایش الکترونی یون  A+در آخرین
زیرالیهی آن کدام است؟
1

2

4s )1

9

4s )4

10

3d )4

3d )3

چون یون  A+3دارای  26الکترون است میتوان دریافت که اتم  Aدارای  29الکترون است که در نتیجه آرایش الکترونی یون
 A+به صورت زیر است.
10

6

2

6

2

2

: 1s /2s 2p /3s 3p 3d

+

𝐀29

1

10

2

6

6

2

2

: 1s /2s 2p /3s 3p 3d /4s

→

تست  :در دورهی چهارم جدول تناوبی ،چند عنصر میتوانیم بیابیم که تعداد الکترونهایی با

1
2

 𝐦𝒔 = +و

1
2

29A

 𝐦𝒔 = −در

اتم آنها برابر باشد؟
3 )1

9 )2

5 )3

4 )4

تست  :با توجه به جدول مقابل ،در کدام ردیف عدد مورد نظر در صورتی که به جای عالمت (؟) قرار بگیرد ،مجموعه
اعداد کوانتومی مورد نظر برای یک الکترون مجاز نخواهد بود؟
 )1الف
 )2ب
 )3پ
 )4ت

عدد به جای عالمت (؟)

ml

L

n

ردیف

2

-1

؟

3

الف

4

0

2

؟

ب

-1

؟

1

4

پ

+2

؟

1

3

ت
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تست  :در اتم  ................ 35Brزیرالیه از الکترون پر شدهاند و  ................الکترون دارای اعداد کوانتومی  n = 4و  L = 1و
 ml = +1است؟
2 – 7 )2

2 – 8 )1

1 – 7 )4

1 – 8 )3

حل  :گزینه 4
توجه کنید که جملهی از الکترون پر شده با جملهی از الکترون اشغال شده متفاوت است دقت کنید.
تست  :کدام آرایش الکترونی را می توان هم به یک اتم خنثی ،هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون پایدار نسبت داد؟
1s /2s 2p )1

3

6

1s /2s 2p /3s )3

10

2

2

2

6

2

2

2

1s /2s 2p )2
2

6

2

6

2

2

1s /2s 2p /3s 3p 3d )4
1

تست  :آخرین الکترون اتم  Mدارای اعداد کوانتومی  𝒎𝒔 = +و  L = 0و  n = 4است .اتم  Nنیز عنصری است که
2

دارای دو جهش بزرگ در انرژیهای یونش متوالی خود است و در الیه ظرفیت آن  5الکترون از نظر سطح انرژی باهم
یکسان هستند ،کدام عبارت درباره  Mو  Nدرست است؟ (ترکیبی با فصل 3و2و)1
 )1شعاع اتمی  Mاز شعاع اتمی  Nکوچکتر است.
 M )2و  Nترکیبی یونی با فرمول 𝐍  𝐌2تشکیل میدهند.
 )3در ترکیب یونی حاصل از  Mو  ،Nشمار آنیونها بیشتر از کاتیونها است.
 M )4در بین عناصر همدورهی خود دارای کمترین الکترونگاتیوی است.
 Mنشاندهندهی  19Kو  Nهمان  17Clاست .زیرا  Mبه آرایش الکترونی  4s1ختم میشود و طبق فرض سوال  Nدر تناوب
5

2

سوم است و در الیه ظرفیت 7 ،الکترون دارد ،پس به آرایش الکترونی  3s 3pختم میشود .شعاع اتمی  19Kکه در تناوب
چهارم است از شعاع  17Clبیشتر میباشد و این دو عنصر ترکیبی یونی با فرمول  )KCl( MNتشکیل میدهند که در آن
شمار آنیونها و کاتیونها برابر است ،در بین عناصر تناوب چهارم پتاسیم دارای کمترین الکترونگاتیوی است.
تست  :در مجموعه عناصری که عدد اتمی آنها از  18بزرگتر و از  35کوچکتر است ،چند عنصر وجود دارد که مجموع
 n + L + ml + msالکترونهای آنها عددی صحیح است؟
6 )1

8 )2

9 )3

10 )4

عددهای  n , L , mlهمواره اعداد صحیحی هستند ،پس برای اینکه مجموع  n + L + ml + msصحیح باشد ،باید در عنصر
مورد نظر مجموع  msالکترونها صحیح باشد .که دو حالت زیر پیش میآید :
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 .1اوربیتال تک الکترونی نداشته باشد .در این صورت مجموع  msالکترونها صفر میشود.
 .2تعداد اوربیتالهای تک الکترونی آن زوج باشد.
بنابراین در  8عنصر مجموع  n + L + ml + msالکترونها عددی صحیح میباشد.
تست  :آرایش الکترونی اتم عنصری به  4f5/ 6s2ختم شده است .این اتم دارای چند الکترون با عدد کوانتومی  L = 2است؟
20 )1

10 )2

15 )4

5 )3

تست  :کدام دسته از اعداد کوانتومی زیر را نمیتوان به یکی از الکترونهای ظرفیتی اتم عنصری از تناوب پنجم جدول
تناوبی نسبت داد؟
1

1

ms = - , ml = + 1 , L = 1 , n = 4 ) 2

ms = + , ml = 0 , L = 1 , n = 5 ) 1

2

2

1

1

ms = + , ml = - 2 , L = 2 , n = 5 ) 4

ms = - , ml = 0 , L = 0 , n = 5 ) 3

2

2

تست  :کدام گزینه ،بیانگر مشخصات ناپایدارترین الکترون  24Crاست؟
1

1

ms = + , ml = + 2 , L = 2 , n = 3 ) 2

ms = + , ml = - 2 , L = 2 , n = 3 ) 1

2

2

1

1

ms = + , ml = 0 , L = 0 , n = 4 ) 4

ms = - , ml = 0 , L = 0 , n = 4 ) 3

2

2

تست  :مجموع مقادیر  Lبرای الکترونهای سومین الیهی اتم  15Pچند برابر مجموع مقادیر  msبرای الکترونهای اتم

24Cr

است؟
2/1 )1

1 )2

1/5 )4

3/2 )3

تست  :در کدام گزینه ،مجموع تعداد الکترون با اعداد کوانتومی  n = 3و  L = 1و همچنین  n = 3و  L = 2با بقیه متفاوت
است؟ (تمامی عناصر از دورهی چهارم جدول تناوبی هستند)
 A2+ )1از گروه 7

 B3+ )2از گروه 8

 D2+ )4از گروه 9

 C+ )3از گروه 6

تست  :اگر تعداد الکترونهای با  n = 3در عنصری دو برابر الکترونهای با  n = 2در آن باشد .......... ،زیرالیه در آن از
الکترون اشغال شده است و مجموع عددهای کوانتومی ( )n + Lبرای آخرین الکترون آن برابر  .........میباشد.
4 – 7 )1

5 – 6 )2

5 – 7 )3
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