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 شیمی دهم

 (شیمی در مسیر توسعه پایدار)

 

 

 

 شامل مجموعه پرسش هاي خط به خط،

 تدریس مفاهیم، نکته ها،

 نمونه سواالت امتحانی
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 به نام خداوند جان آفرین

  بخش یک

  کیهان، زادگاه الفباي هستی

 

مطالعه این بخش انتظار می رود: از پس  

با واژه ها و مفاهیم، اختر شیمی، مهبانگ، سحابی، ستاره، هم مکان(ایزوتوپ)، رادیو ایزوتوپ، درصد فراوانی،  .1

، ایزوتوپ پایدار، عدد اتمی، دوره، گروه، آیوپاک، یکاي جرم واکنشگاه(راکتور) ، اورانیم ، غنی سازي ایزوتوپی 

جرم اتمی میانگین، طیف سنجی جرمی، عدد آووگادرو، مول، جرم مولی، عامل کسر تبدیل، طیف سنج،  (amu)اتمی

)، الیه حالت پایه ، اتم هاي برانگیخته، nگسترۀ مرئی، دماسنج فرو سرخ ، نشر، طیف نشري خطی، عدد کوانتم اصلی(

ه ظرفیت، الکترون هاي ظرفیت اتم، هشت تایی، زیر الیه، عدد کوانتم فرعی، قاعده آفبا، آرایش الکترونی فشرده، الی

(کوواالنسی)، نقطه اي، پیوند یونی، ترکیب یونی، یون تک اتمی، ترکیب یونی دوتایی، پیوند اشتراکی -آرایش الکترون

 ترکیب هاي مولکولی و فرمول مولکولی آشنا شوید.

 ید.برخی نظریه هایی که در مورد نحوه پیدایش عنصرها ارائه شده را بدان .2

 با پاره اي از اطالعات کیهانی و روش جمع آوري آن آشنا شوید. .3

 با برخی از عنصرهاي ناپایدار، روش تهیه و کاربرد آن آشنا شوید. .4

 طبقه بندي عناصر و نحوه تعیین مکان آن ها در جدول تناوبی را فرا بگیرید. .5

 وسیله اندازه گیري مناسب براي جرم ذرات اتمی را بشناسید. .6

 د فراوانی و جرم میانگین اتم ها را محاسبه کنید.جرم، درص .7
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 ا یکاهاي اندازه گیري مقدار ماده در شیمی آشنا شده، روش تبدیل آن ها به یکدیگر را فرا بگیرید.ب .8

 با طیف نور (نشر خطی) به عنوان روشی براي تعیین ساختار اتم آشنا شوید. .9

 .ساختار درونی اتم و نحوه نمایش آن را فرابگیرد .10

 قرارگیري الکترون ها در زیر الیه ها را بیاموزید. طرز .11

 ارتباط میان آرایش الکترونی و رفتار اتم ها را دریابید. .12

 طرز تشکیل ترکیب هاي یونی، فرمول نویسی و نامگذاري آن ها را یاد بگیرید. .13

 نحوه تشکیل مولکول هاي ساده را بیاموزید. .14

مندرج در جدول دوره اي عناصر بتواند جرم مولی ترکیب را بدست  با توجه به فرمول شیمیایی یک ترکیب و اطالعات .15

 آورید.

  

  

 یادآوري:

.گویند می ماده را باشد حجم و جرم داراي که ما اطراف هرچیز: ماده  

.کنند می تقسیم ناخالص ماده و خالص ماده دسته دو به اش سازنده اجزاي به توجه با را ماده: ماده انواع  

که است نوع دو بر خالص ماده...... و آب ، اکسیژن مانند باشند یکسان آن سازنده اجزاي که اي ماده: خالص ماده  

.ترکیب و عنصر از عبارتند  

یکسانی هاي اتم از اش ه سازند اجزاي کردو تبدیل تري ساده مواد به را آن توان نمی که است اي ماده عنصر: عنصر  

 یا و ماننداکسیژن باشند اتمی دو یا هلیوم مانند باشند اتمی تک توانند می ها عنصر... و اکسیژن ، آهن مانند اند شده تشکیل

  .گوگرد یا فسفر مانند باشند اتمی چند

 بقیه شوندو می یافت طبیعت در عنصر 92 فقط میان این از که باشد می عنصر 118 تاکنون شده شناخته عناصر تعداد

 .هستند ساختگی

  ...و اکسید دي کربن آب مانند اند شده ساخته گوناگون هاي اتم از اش سازنده اجزاي که خالصی ماده  : ترکیب
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کلر گاز با اکسیژن گاز مخلوط مانند باشند می متفاوت آن سازنده اجزاي که اي ماده: ناخالص ماده

 

گویند اتم داردرا بستگی آن به یادشده عنصر وشیمیایی فیزیکی خواص که عنصر یک سازنده ذره ترین کوچک: اتم  

 .کند می حفظ را آن هاي ویژگی از برخی که است ماده یک سازنده واحد ترین ساده: مولکول

  

 

  ساخته نوترون و پروتون الکترون، نام به ریزتري ذرات از هراتم ، جدید اتمی هاي مدل با مطابق: اتم سازنده ذرات

 گرفته قرار هسته نام به اتم از کوچکی بسیار منطقه در ها ونوترون ها پروتون که است شده

  صورت به ها الکترون و اند

 اند پراکنده اتم هسته اطراف در اي الیه

 :است زیر قرار به اتم سازنده ذرات وخصوصیات نام
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   .باشد می سبک(پروتیوم) هیدروژن ، ندارد نوترون که اتمی تنها

  سنجند. می الکترون الکتریکی بار مقدار به نسبت را اتم سازنده هاي ذره الکتریکی بار همواره

 عنصر واتم هاي یک متفاوت پروتون تعداد مختلف عناصر اتم یعنی.است آنها پروتون تعداد در مختلف عناصر اتم هاي تفاوت

  دارند یکسانی پروتون تعداد

  

  کنید: مشخص باال جدول هاي داده به توجه با:  سوال

  است؟ الکترون یک از تر سنگین بار چند پروتون یک:آ

  است؟ الکترون یک از تر سنگین بار چند نوترون یک: ب

  .دهند می نشان Z نماد با که گویند، اتم آن اتمی عدد اتم هر هسته در موجود پروتون تعداد به: اتمی عدد

  الکترون تعداد بایستی اتم، بودن خنثی به توجه با است، برابر مقدار لحاظ از الکترون یک بار با پروتون یک بار چون

  .باشد برابر اتم آن پروتون تعداد با اتم یک

  روي باشد داشته الکترون 100 از بیش حتی اتمی واگر بوده وابسته اتم آن هاي ونوترون پروتون تعداد به اتم جرم

  .ندارد تاثیري آن جرم

  .گویند می اتم آن جرمی عدد اتم یک هاي نوترون و ها پروتون تعداد مجموع به:  جرمی عدد

= +   

  شود: می زیر نشان داده صورت به هراتم اطالعات  
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  .است بیشتر اتم آن هاي پروتون تعداد از اتم یک هاي نوترون تعداد معموال

  .کنید تعیین را زیر هاي اتم از هریک هاي نوترون و پروتون ، الکترون تعداد:  سوال

  

  : سوال

  اتم این ونوترون پروتون ، الکترون تعداد.  است 2 آن ونوترون پروتون تعداد وتفاوت 40 عنصري عددجرمی .1

  آورید؟ دست به را

 با توجه به شکل زیر که ساختار هستۀ چهار اتم را نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید:  .2

 آ) کدام دو ذره می توانند خواص شیمیایی یکسان و خواص فیزیکی متفاوت داشته باشند؟ چرا؟

  ب) کدام دو ذره می توانند جرم برابر داشته باشند؟ چرا؟

  

  

 اتم یک اطراف الکترونهاي تعداد فقط کند نمی تغییري اتم هسته خصوصیات معمولی شیمیایی هاي واکنش در

  .شود می تغییر دستخوش

  

 

 آنیون را منفی هاي یون و کاتیون را مثبت هاي یون. گویند می یون منفی یا مثبت الکتریکی بار داراي ذرات به:  یون

  .ندارند تفاوتی هم با هسته خصوصیات در اش مربوطه اتم با یون یک.نامند می

 

p ٩ 

n ١١ 

p ٧ 

n ١١ 

p ٩ 

n ١٠ 

p ٨ 

n ١٠ 

(آ)                 (ب)                (پ)                
 (ت)
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   :است زیر صورت به یون یک پروتون تعداد با الکترون تعداد رابطه

 الکترون تعداد=  عدداتمی -عالمت) حفظ با الکتریکی بار(

=بار الکتریکی عدداتمی-الکترون  تعداد  یا 

 کنید: کامل را زیر جدول - سوال

  نمادشیمیایی  اتمی عدد  جرمی عدد  پروتون  الکترون  نوترون

          35
17Cl

� 

          52 3
24Cr

�  

          118
50Sn  

 

  سوال:

یون  �
3X �

 را مشخص کنید. Xنوترون است.عدد اتمی و عدد جرمی عنصر  16الکترون و  18داراي  

 

2Mمجموع ذرات زیر اتمی یون  � باشد عدد  7می باشد، اگر اختالف الکترون با نوترون در این یون برابر  78برابر  �

 را بدست آورید. Mاتمی عنصر 

 

 

اختالف تعداد الکترون ها در  �
�Br80

با  35
�Rb85

37
 برابر چه عددي است؟ 

 

 

 دریون نوترون با الکترون تعداد تفاوت �
66 3
27Co

 .را حساب کنید     �
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  با توجه به جدول تناوبی سعی کنید نام و نماد تعدادي از عنصرهایی که به خاطر دارید در مکان خودشان بنویسید.

 

 

؟کدام سمت جدول شاهد حضور نافلزها بودید  

گاز هاي نجیب جاي گرفته بودند؟ در کدام ستون جدول،  

عنصر دو دوره ششم و هفتم را زیر جدول  14تناوبی به صورت زیر است به دلیل افزایش بسیار زیاد ستون ها در اصل جدول 

  اصلی نمایش می دهند.
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:کتاب درسی را مطالعه کرده و به پرسش هاي زیر پاسخ دهید 2و1اکنون صفحه هاي   

 قانع کننده براي آن ها بوده است؟انسان با چه پرسش هایی روبه رو و در تالش براي یافتن پاسخ هایی  .1

 

 چه تالش هایی سبب افزایش دانش ما درباره جهان شده است؟ .2

 

ي می توان به پاسخی جامع پاسخ به کدامین پرسش در قلمرو علم تجربی نمی گنجد و تنها با مراجعه به چارچوب اعتقاد .3

 براي آن دست یافت؟

 مأموریت آن ها حاوي چه اطالعاتی می تواند باشد؟مأموریت دو فضاپیماي وویجر  چه بود؟ و حاصل  .4

  عبدالرحمن صوفی چه کسی بود؟ و اولین گزارش او راجه به کدام کهکشان بوده است؟ .5

  تمرین .6

 جمله هاي زیر را با واژه هاي مناسب کامل کنید. .7

 در آسمان بی کران، ستارگان پرفروغ با تابش ............، پیوسته با ما سخن می گویند. .8

 ن در برابر عظمت آفرینش همانند .....................بسیار کوچک است.زمی .9

چگونگی پدید شیمی دان ها با مطالعه ................   و   ...................  ماده ، همچنین ......................... با ماده در پاسخ به  .10

 آمدن ذرات سازنده هستی، سهم بسزایی داشته اند.

سنگ نبشته ها به دست آمده، نشان می دهد که انسان اولیه با نگاه به آسمان و مشاهده ستارگان اریخی که از شواهد ت .11

 ..............در آسمان بوده است.در پس فهم.................   و   ..........

.در اتمسفر آنها و ترکیب شناسنامه فیزیکی وشیمیایی حاوي اطالعاتی مانند نوع عنصر هاي سازنده ، .............. .12

 ............این مواد می باشند. 

 خداوند آسمان ها و زمین را در .......................روز آفرید .13

  عنصر ها چگونه پدید آمدند؟ .14

 به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 5تا2با مطالعه صفحات  .15

  الف) سواالت جاي خالی: .16

 یکی از پرسش هاي مهم که شیمی دان ها در پی یافتن پاسخ آن هستند چگونگی پیدایش  ..........است.  .17

  مطالعه کیهان و بویژه ......................کمک شایانی براي یافتن پاسخ چگونگی پیدایش عنصر ها است. .18

فضاهاي بین ستاره اي یافت می شود یکی از شاخه هاي جذاب شیمی که به مطالعه مولکول هایی می پردازد که در  .19

  ............می باشد. 
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....................توانسته اند وجود مولکول هاي گوناگون را در مکان هایی بسیار دور ثابت کنند که تا کنون پاي هیچ انسانی  .20

  به آنها نرسیده است. 

ز:............... و ........... و .................. و ............. و سیارات سامانه خورشیدي به ترتیب از نزدیکترین به خورشید عبارتند ا .21

 ..و  ...........  و ......................

  است شده واقع........... فلکی صورت در. است............ دماي با جهان در شده شناخته مکان ترین سرد........ سحابی .22

  . است بوده همراه(..................)  مهیب انفجار با کیهان آغاز سر که هستند معتقد دانشمندان .23

 شود می سبب که است همراه.................... یک با ستاره مرگ.  میرند می زمانی و................. شوند می متولد ها ستاره .24

  شوند. پراکنده فضا در آن در دهنده تشکیل هاي عنصر

  . هاست ستاره زایش هاي مکان از یکی........................ .25

 می تبدیل هلیم به............ آن در که است.................. هاي واکنش از حاصل خورشید  کننده خیره نورانی و گرمایی انرژي .26

  . شود

  .  شود ساخته ستاره آن در باید هایی عنصر چه که میکند تعیین ستاره هر.................... و........... ویژگی .27

  ) سنگینتر- دماي:جواب. . (شود می فراهم.............. هاي عنصر تشکیل شرایط باشد........ ستاره دماي چه هر .28

  . . کرد ارائه را هستهاي واکنش در جرم از شده تولید انرژي محاسبه براي رابطه اینشتین .29

 .باشد می...........  در گرم کیلو یک برابر ژول یک اینشتین رابطه در .30

............  و..........  زمین در فراوان عنصر دو که حالی در است،.............  و................  ترتیب به مشتري در فراوان عنصر دو .31

  . است

 نام به گازي هاي مجموعه و شد متراکم مهبانگ، در شده تولید...........  و.............  گازهاي دما، کاهش و زمان گذشت با .32

 . کرد ایجاد.............. 

و انرژي گرمایی و نورانی خیره کننده آن حاصل از  ...................  می باشد که در آن اتم  نزدیک ترین ستاره به ما ............  .33

 .............. به هیدروژن تبدیل می شود.

  ب)  سواالت تشریحی:

  موارد زیر را تعریف کنید: .34

    آ) سحابی

  هاي هسته اي در ستاره ها ب) واکنش

  پ)مهبانگ

  ت)اختر شیمی

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. .35

  آ) جنس سیاره هاي سامانه ي خورشیدي از نظر حالت فیزیکی چگونه است؟.......................................

  مورد)............................. 2ب) عنصرهایی که در ترکیب درصد مشتري و زمین مشترک هستند را نام ببرید. (

  ..پ) شناسنامه ي فیزیکی یک سیاره شامل چه اطالعاتی است؟..........................................................................

https://konkur.info



 جزوه شيمی دھم  

١١ 
 

  

  مورد) 4بیش ترین عنصرهاي موجود در دو کره ي زمین و مشتري را به ترتیب بنویسید. ( .36

  

  عبارت هاي ستون سمت راست را به یکی از کلمات ستون سمت چپ ارتباط دهید.هر یک از  .37

  O - 1  آ) فراوان ترین عنصر در زمین

  سنگ - 2    ب) فراوان ترین عنصر در مشتري

  H - 3  فراوان ترین عنصر مشترک در زمین و مشتري) پ

  Fe - 4  ت) سیاره مشتري بیشتر از چه جنسی است؟

  مایع - 5  جنس ................ است.سیاره زمین بیشتر از ث) 

  6- He  

  

  ، چند مورد از عبارت هاي زیر هدف آن ها بوده است؟2و  1در مورد ماموریت فضاپیماهاي و ویجر  .38

  )تهیه ي شناسنامه ي فیزیکی و شیمیایی سیاره مشتري و اورانوس و ....1

  ) اثبات فرضیه مهبانگ با کمک اطالعات به دست آمده2

  سحاب هایی که در آن ها ستاره ها تشکیل می شود.) یافتن 3

  ) شناخت سامانه ي خورشیدي4

  

  در مورد ترکیب درصد عنصرهاي زمین و مشتري، هر کدام از ویژگی هاي زیر مربوط به کدام سیاره است؟ .39

  آ) بیش ترین عنصرهاي تشکیل دهنده ي آن گاز هستند.

  ون دارد.عنصر اول آن نئ 8ب) کم ترین فراوانی را در بین 

  پ) فراوان ترین عنصر این سیاره آهن است.

  

  درستی یا نادرستی هر جمله را با ذکر علت تعیین کنید. .40

  نوع و میزان عنصرها در دو سیاره ي زمین و مشتري، متفاوت است.آ) 

  ب) تولد یک ستاره با آزاد شدن عنصرهاي آن در فضا همراه است.

  

  نام دو سحابی معروف را بنویسید. .41

  

  

گرم از اتم ها به انرژي تبدیل شده است. مقدار انرژي تولید شده را محاسبه نمایید. (بر  2×10- 5در یک واکنش هسته اي  .42

  حسب کیلو ژول)
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 انرژي آزاد شده باشد، چند گرم ماده به انرژي تبدیل شده است؟ kJ1013×9اگر در یک فرآیند هسته اي  .43

  

  .گرم است 667/1×10- 24اتم هیدروژن به انرژي چند ژول انرژي آزاد می شود؟ (جرم هر اتم هیدروژن  10از تبدیل  .44

  

  

 زیر واکنش در )دوتریوم یون(دوتریون تولید براي نوترون یک با پروتون یک جوشیمه هنگام شده آزاد انرژي .45

 کنید حساب را

= � 
2710� پروتون جرم	��	

نوترونجرم  = �10�����	                  

جرم هسته اتم دوتریوم × �� ) 

  

، ذوب خواهد شد؟ Heبه  Hژول انرژي نیاز باشد، چند کیلوگرم آهن در تبدیل  2470گرم آهن،  10اگر براي ذوب شدن  .46

  گرم ماده به انرژي تبدیل می شود.) 0024/0(در این تبدیل 

 
  

اساس رابطه ي انیشتین، جرم ماده ي تبدیل شونده به انرژي، در واکنش هاي هسته اي، چند برابر انرژي تولید شده بر  .47

  است؟

 
  

 چگونه می توان به درک بهتري از چگونگی تشکیل عنصرها، دست یافت؟ .48

  

  .پاسخ سوال بسیار بزرگ و بنیادي  (هستی چگونه بوجود آمده است) بشر چگونه می تواند بدهد .49

  

امروزه ما در باره کیهان و منشائ آنها اطالعاتی داریم که نیاکان ما حتی نمی توانند تصور کنند چند مورد از آنها را بیان  .50

  کنید. 

  

  دانشمندان با مطالعه چه ویژگی هایی در سامانه خورشیدي به چگونگی پیدایش عنصر ها پی برده اند  .51

  

  سرگذشت ستاره ها چگونه است؟  .52
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  ین چگونه ایجاد می شوند ؟هاي سنگعنصر  .53

  

  

 گرم کاهش جرم مشاهده شود :  Mn 25  (00025/0) به یک مول منگنز ( Fe 26اگر هنگام تبدیل یک مول آهن ( .54

  محاسبه کنید .   E = mc2الف )انرژي حاصل از این کاهش جرم را به کمک معادله 

ژول در نظر  52؟ ( گرماي سوختن یک گرم متان را  ب ) براي تولید این مقدار انرژي چند گرم متان باید سوزانده شود

  بگیرید . )

  

 ت، پ، ب، آ،( حروف با ترتیب به هستی جهان در عنصرها تشکیل فرایندهاي و کرده شروع) آ( مهبانگ از زیر شکل در .55

 شکل، در شده داده نشان حروف از یکی به نخست جمله با مشابه را زیر هاي جمله از یک هر. است شده داده نشان) ث

  :شود رعایت هستی جهان در عنصرها تشکیل ترتیب که طوري به دهید نسبت

 

  (        ) مهبانگ در شده تولید اتمی زیر ذرات از هلیم و هیدروژن عنصرهاي شدن ساخته

 عنصرهاي شود می سبب که است همراه بزرگ انفجار یک با ستاره مرگ. میرند می زمانی و کنند می رشد ها ستاره

  (       ) .شوند پراکنده فضا در آن در شده تشکیل

 ایجاد سحابی نام به گازي هاي مجموعه و شد متراکم شده، تولید هلیم و هیدروژن گازهاي دما، کاهش و زمان گذشت با

  (       ) .کرد

 آن در که هایی واکنش دهد، می رخ اي هسته هاي واکنش ویژه، و باال بسیار دماهاي در خورشید همانند ها ستاره درون

  (       ) .آیند می پدید تر سنگین عنصرهاي تر، سبک عنصرهاي از ها

  ).  . (     شد ها کهکشان و ها ستاره پیدایش سبب ها سحابی این بعدها

  

 

 

 

 

 

 

  

A B C D E 
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صاویر داده شده مربوط به کدام واکنش هسته اي می باشد؟                              ت .56

 

  

  

  

 بررسی نکات مهم درس:

و مقایسه آن با عنصرهاي  شیمی دان ها با بررسی نوع و مقدار عنصرهاي سازنده برخی سیاره هاي سامانه خورشیدي �

 کیل عنصرها دست یابند.سازنده خورشید توانستند به درک بهتري از چگونگی تش

اختر شیمی، شاخه اي جذاب از شیمی است که به مطالعه مولکول هایی می پردازد که در فضاهاي بسیار دور بین ستاره اي  �

 یافت می شود.

  به: طبق باور برخی دانشمندان، مراحل تولید و پراکندگی ناهمگون عنصرها در جهان هستی را می توان خالصه کرد �

 

 

 

 

 

 

 

 مهبانگ(-1

مهیب  انفجار

همراه با آزاد 

شدن انرژي 

 عظیم)

پدیدآمدن  -2

ذره هاي زیر 

اتمی مانند 

 الکترون،نوترون

 و پروتون

تولد  -3

عنصرهاي 

هیدروژن و 

 هلیم

کاهش  -4

تدریجی دما، 

تراکم گازها و 

 ایجاد سحابی

پیدایش  -5

ستاره ها و 

 کهکشان ها

رشدستاره  -6

(پدید آمدن 

عنصرهاي 

تر از  سنگین

سبک تر با 

انجام واکنش 

هاي 

همجوشی 

هسته اي در 

دماهاي بسیار 

 باال

مرگ  -7

ستاره با یک 

 انفجار بزرگ

پراکنده  -8

شدن 

عنصرهاي 

تشکیل شده 

درون ستاره 

 در فضا
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عنصرهاي سنگین  باعث ایجاد بیشتر،و اندازه   نوع عنصرهاي ساخته شده در ستاره به دما و اندازه آن وابسته است. دماي �

 می شود.تر

 ستارگان را باید کارخانه تولید عنصرها دانست. �

 .شود می تبدیل دیگر عناصر اتم هسته به پرتوزا عنصر تابش این اثر در �

 شکافته کمتر جرم با هسته دو به سنگین هسته یک آن طی که است اي هسته واکنش یک: اي) هسته (شکافت فیسیون �

 نیروي است وممکن شود زیادمی ها پروتون بین فاصله درهسته، موجود ونوترون پروتون تعداد بودن زیاد خاطر به .شود می

 .شود واپاشی دچار هسته و شده قویتر اي هسته بین ربایش نیروي از ها پروتون بین دافعه

 شود. می تبدیل انرژي بهسنگین  اتم جرم با حاصل ذرات جرم اختالف �

 

هسته هاي افتد،  می اتفاق باال دماهاي در که اي هسته همجوشی هاي واکنش در:  اي(فوزیون)  هسته جوشی هم  �

�.هسته هاي سنگین تر و مقداري انرژي تولید می شودسبک مانند هیدروژن، دوتریم و تریتیم به یکدیگر پیوسته، 

2 3 4 1
1 1 2 0H H He n� � � 

 می هیدروژن هاي اتم هسته همجوشی نتیجه در شده آزاد انرژي خورشید در همینطور و هیدروژنی در بمب هاي �

 .(کنند می تامین اي هسته شکافت از حاصل انرژي از هیدروژنی، هاي بمب در ها هسته همجوشی براي انرژي الزم.)باشد

 این و است کمتر اتم آن سازنده هاي نوترون و پروتون جرم مجموع از همجوشی، از حاصل هاي اتم هسته جرم �

 جرم کاهش با فراوان، انرژي تولید بر عالوه اي هسته هاي واکنش انجام(.است انرژي به شده تبدیل جرم همان جرم، اختالف

 ).است همراه

 مجموع همینطور و راست سمت با چپ سمت جرمی اعداد مجموعهمانند واکنش هاي شیمیایی  اي هسته واکنش یک در �

ولی تغییراتی در هسته ي اتم ها از لحاظ تعداد ذره هاي زیر اتمی سازنده  است برابر هم با راست و چپ سمت اتمی اعداد

  صورت گرفته و به طور کلی هسته هاي جدید و درنتیجه اتم هاي جدید حاصل می شود

 گرم ماده به انرژي تولید می شود. 0024/0نوترون با پروتون،  یک مول  تجربه نشان داده است که در همجوشی �

 که در حقیقت جرم و انرژي به یکدیگر تبدیل می شوند و رابطه زیر را ارائه داد:  اینشتین ثابت کرد �

238 234 4
92 90 2U Th �� �
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�� � 8 13 10 .C m s                                
�� 1 2( . )J Kg m s                     � 2E mc 

E.2در یک واکنش هسته اي می توان از رابطه ي براي محاسبه ي انرژي آزاد شده  � m c� �  استفاده نمود: �

 �mمجموع جرم فراورده ھا= -مجموع جرم واکنش دھنده ھا

 ) خواھد بود.2c یک خط راست با شيب ثابت ( �mبر حسب  �Eنمودار تغییرات  �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

=شيب خط  
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انرژی بسيار 

 زیاد

انرژی بسيار 

 زیاد

انرژی بسيار 

 زیاد

انرژی بسيار 

 زیاد

انرژی بسيار 

 زیاد

 ھليم

مراحل پيدایش 

جهان ھستی و 

 نآچگونگی ادامه 
انرژی بسيار 

 زیاد

 خالصه آنچه که سبب پيدایش جهان و برقراری آن می شود
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هاي یک عنصر پایدارند؟آیا همۀي اتم   

کتاب درسی را مطالعه کرده و به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 6و5اکنون صفحه هاي   

برابر یازده است. عدد اتمی و تعداد الکترون آن چند تاست؟در صورتی  3X70+اختالف تعداد الکترون و نوترون در یون  .1

واحد باشد.  64اد الکترون ها برابر واحد و تفاوت عدد جرمی با تعد 16برابر  Xa+111که تفاوت الکترون و نوترون در یون 

  و عدد اتمی را به دست آورید. aعدد 

است. عدد اتمی آن را به دست  4و تفاوت نوترون ها و پروتون هاي هسته ي آن برابر  46عدد جرمی عنصري برابر  .2

 آورید.

  چقدر است؟  xهاي برابر هستند عدد جرمی  داراي تعداد الکترون ها و نوترونy2-   34و +X3دو ذره  .3

  ها باشد عدد اتمی آن چقدر است؟درصد بیشتر از تعداد الکترون 20ها تعداد نوترون 47و عدد جرمی  +M3 در یون .4

  

  عبارت صحیح را انتخاب نمایید. .5

آ) هر گاه دو اتم (عدد اتمی/ عدد جرمی) یکسان داشته باشند و (پروتون/ نوترون) نابرابر داشته باشند ایزوتوپ 

  یکدیگرند.

  ب) شناخته شده ترین فلز پرتوزا (اورانیوم/ تکنسیم) می باشد.

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. .6

  آ) با متالشی شدن هسته هاي ناپایدار چه مواردي آزاد می شوند؟

  ب) کدام رادیوایزوتوپ، براي تصویربرداري از دستگاه گردش خون استفاده می شود؟

 ایدار چیست؟ایزوتوپ هاي پرتوزا و ناپر نام دیگ .7

  

 سه کاربرد براي ایزوتوپ هاي پرتوزا بنویسید. .8

  

 منظور از نیم عمر رادیو ایزوتوپ چیست؟ .9

  

  پیش بینی کنید کدام یک از ایزوتوپ هاي زیر پرتوزا هستند؟ .10

H1آ) 
H1ب)      2

3  

https://konkur.info



 جزوه شيمی دھم  

١٩ 
 

  یک کاربرد از هر یک از رادیوایزوتوپ هاي زیر را بنویسید. .11

C14پ)   ب) گلوکز حاوي اتم پرتوزا  Fe59آ) 
6  

�یکی از مشکالت  .12 �Tc99
  را بیان کنید. (به غیر از پسماندهاي پرتوزاي آن) 43

  عبارت زیر را به کمک دانسته هاي خود، کامل کنید. .13

�از تکنسیم  �Tc99
براي تصویربرداري غده ي ............. استفاده می شود. زیرا یون .......... با یونی که  ...

است، اندازه ي مشابهی دارد و غده ي تیروئید هنگام جدید یدید، این یون را نیز جذب  Tc99حاوي 

  می کند.

 شود؟در دود سیگار و قلیان (دخانیات)، چه موادي وجود دارد که منجر به سرطان ریه می  .14

  

 چرا یاخته هاي سرطانی بیش تر از سلول هاي دیگر، گلوکز مصرف می کنند؟ .15

  

CI35عنصر کلر داراي دو ایزوتوپ  .16
CI37و  17

  باشد. ٪8/75است. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر  17

CI37آ) در یک مجموعه ي هزار اتمی از عنصر کلر، چند اتم کلر 
  وجود دارد؟ 17

  ب) تاکنون چند عنصر ساختگی، توسط دانشمندان ساخته شده است؟

�نیم عمر یکی از ایزوتوپ هاي عنصر هیدروژن،  .17 �H3
H3کیلوگرم از  20سال است. اگر  35/12 1

را داشته باشیم چند  1

 کیلوگرم برسد؟ (با محاسبه) 5به سال طول می کشد تا مقدار آن 

  

 انرژي نیز آزاد می کند؟ چرا؟کدام یک از ایزوتوپ هاي زیر، بر اثر تالشی، افزون بر ذره هاي پر انرژي، مقدار زیادي  .18

  

�جدول زیر مربوط به ایزوتوپ هاي کلر است  .19 �CICI 35
17

37
17   . آن را کامل کنید.,

  ویژگی

  نماد ایزوتوپ

A Z   شمار

  الکترون

شمار 

  نوترون

          

          

 

  :مفاهیم زیر را در یک خط تعریف کنید .20

H6
1  H5

1  H4
1  H3

1  H2
1  H1

1  
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  آ) رادیو ایزوتوپ

  ب) غنی سازي ایزوتوپی

  دار پ) گلوکز نشان

  ، پرتوزایی کم تري دارد و تصویر ناقصی است؟TC99چرا تصوبر غده ي تیروئید ناسالم، در حضور  .21

  آ) دانشمندان هسته اي ایران با تالش بسیار موفق به انجام چه کاري شدند؟

  ب) نام فرایند یاد شده چیست؟

  هید.چگونه نام ایران در فهرست دهگانه ي کشورهاي هسته اي جهان ثبت شد؟ شرح د .22

با پیشرفت علوم شیمی و فیزیک، انسان می تواند طال تولید کند. اما تاکنون طالي ساختگی به بازار عرضه نشده است؟  .23

  چرا؟

Mg24، سه ایزوتوپ Mgدر توده اي از عنصر  .24
12 ،Mg25

Mg26و  12
 3اتم از سنگین ترین ایزوتوپ،  4وجود دارد. اگر  12

اتم از ایزوتوپ سبک تر و باقی مانده نیز از سبک ترین ایزوتوپ منیزیم باشند. درصد فراوانی هر یک را با محاسبه به 

  اتم منیزیم وجود دارد.) 64دست آورید. (در این توده 

کنید تعیین زیر شکل در را د و ج ، ب ، الف مراحل از هریک سرطانی، توده تشخیص برايآ) .25

  

 

  شود؟ می استفاده رادیوایزوتوپ کدام از زیر حاالت از یک هر درب)

                                 

 

 

 

https://konkur.info



 جزوه شيمی دھم  

٢١ 
 

  شکل مقابل ایزوتوپ هاي عنصر منیزیم را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش هاي داده شده پاسخ دهید .26

  باشند؟  هر یک از این ایزوتوپ ها داراي چند پروتون در هسته خود میآ) 

  در کدام ایزوتوپ تعداد نوترون ها با تعداد پروتون ها برابر است؟ ب)

  اي تعداد نوترون بیش تري است و چند نوترون دارد؟پ) کدام ایزوتوپ دار

ت) با توجه به شکل بگویید تفاوت ایزوتوپ هاي یک عنصر در تعداد کدام ذره ریز 

  الکترون) است؟  –نوترون  –اتمی (پروتون 

 ناپایدار و پرتوزا باال جدول در موجود هاي ایزوتوپ از یک کدام کنید مشخص .27

 ؟ چرا هستند؟

  

E 4 10 D 4 9 C 4 11 4 نماد ایزوتوپ
 8A 

 

 استفاده وبا کنید مشخص را شود تولید می زیر  هاي واکنش از عنصري را که طرف دوم  هریک عدد اتمی و عدد جرمی .28

  جدید را بنویسید: تناوبی نام عنصر جدول از
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:بررسی نکات مهم درس .29  

 نماد  شیمیایی اتم ها را به صورت زیر نمایش می دهند: �

 

 به ترتیب تعداد نوترون و الکترون است.) eوN:(برخی روابط عددي میان ذرات زیر اتمی به صورت زیر است �

 

1(پروتیمبه جز هیدروژن سبک همه ي اتم ها، نوترون با پروتون مساوي و یا از آن بیشتر است  �

1H(که نوترون ندارد. 

 ایزوتوپ:  �

  که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند.  آ) اتم هاي یک عنصر

  عنصر که تعداد پروتون یکسان و نوترون متفاوت دارند.ب) اتم هاي یک 

  پ) اتم هاي یک عنصر که  خواص شیمیایی یکسان و برخی خواص فیزیکی( وابسته به جرم) متفاوت دارند.

  

همانند نقطه جوش و ذوب و چگالی ایزوتوپ ها، با هم متفاوت است.اما خواص فیزیکی که به جرم بستگی ندارد مثل رنگ و بو ..... 

  خواص شیمیایی، یکسان می باشد.

 خواص شیمیایی اتم، تابع عدد اتمی ( تعداد پروتون) است. �

دارند نسبت نوترون و پروتون آن ها زیاد بوده و نمی توانند در هسته کنار  84ایزوتوپ هایی  که عدد اتمی بیشتر از  �

 هاي پایدار تبدیل می شود .یکدیگر قرار گیرند پس بر اثر واکنش هاي تالشی هسته اي به هسته 

1.5، ایزوتوپ ها با اغلب  �
N n
Z p
�  . ناپایدارند     �

https://konkur.info



 جزوه شيمی دھم  

٢٣ 
 

 

ایزوتوپ هاي ناپایدار یک عنصر که با گذشت زمان متالشی شده، ذرات و پرتوهاي پرانرژي گسیل می دهند، رادیو  �

  ایزوتوپ گویند.

 

  

  

  

(   بتا ار: تابش عبارتند که دهد رخ است ممکن تابش نوع سه ، پرتوزا مواد اي هسته واپاشی در �
0
(    آلفا تابش)  ��1

4
2�  (

 )�(  گاما تابش

     واکنش هاي هسته اي زیر را کامل کنید:مثال: 

�� � � �3 7 11
2 3 6....... He Li C                      و� � �2 4 5

1 2 3 ........H He Li 

  ��� � �4 7 0
2 4 1..... He Be                                            

 در فرایند واکنش هسته اي مجموع اعداد اتمی و جرمی ذرات در دو طرف برابر است. �

رادیو ایزوتوپ با نیم عمر  مدت زمانی که نصف جرم یک ایزوتوپ ناپایدار متالشی می شود را نیم عمر آن گویند پایداري هر �

 آن رابطه مستقیم دارد.

 زمان نیمه عمر ایزوتوپ بین کسري از ثانیه و هزاران سال متغیر است. �

تعداد	هسته	هاي	فعال	اولیه

�
�
زمان	مورد	نظر	واپاشی

زمان	نیمه	عمر
�

 تعداد هسته هاي فعال باقی مانده =

 ایزوتوپ عمر نیمه مثال:
131Iتعداد اي هسته راکتور از ماده این نشت نتیجه در اگر است، روز 8 با برابر 

  ماند؟ می باقی عنصر این از اتم چند روز 40 از بعد ، باشد شده پراکنده طبیعت در عنصر این از اتم 320000

ایزوتوپ هاي طبیعی آن درصد فراوانی هر  ایزوتوپ  نشان دهندۀ  تعداد آن ایزوتوپ در یک نمونه صدتایی از مجموع همۀ  �

 .اتم است

  فراوانی ایزوتوپ هاي یک عنصر برابر نیست و به روش هاي مختلف بیان می شود. �
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  تکنسیم نخستین عنصر ساخت بشر

تکنسیم 
99

43Tc  عنصر ساخته شده ، در پزشکی (تصویر برداري غده تیروئید) کاربرد دارد. زیرا یون یدید با یون   نخستین

، آن را با یک مولد هسته اي مشابهی دارد و غده تیروئید این یون را نیز جذب می کند بسته به نیازۀ انداز )پرتکنتات�����(

به مدت ت) است و نمی توان مقادیر زیادي از این عنصر را تهیه و ساع 6تولید و سپس مصرف می کنند. زیرا نیمه عمر آن کم(

 طوالنی نگهداري کرد

 تزریق از بعد. شود می تزریق بیمار بدن به رادیواکتیو ماده از اندکی مقادیر ابتدا رادیوایزوتوپ اسکن انجام براي

 مقداري بافتی هر و یابد می انتشار بدن تمام در و شده پخش خون جریان در ماده این بدن به رادیواکتیو ماده وریدي

جذب می  را رادیواکتیو ماده از بیشتري مقدار هستند خاصی هاي بیماري دچار که هایی بافت. کند می جذب را آن از

 کنند.

 

 

اورانیم، 
235
92U   شناخته شده ترین فلز پرتوزا، در راکتورهاي اتمی به عنوان سوخت کاربرد دارد. مقدار آن در مخلوط طبیعی

آن را غنی سازي ایزوتوپی کردند( مقدار آن را در مخلوط ایزوتوپ درصد است.دانشمندان هسته اي کشورمان  7/0کم تر از 

 هایش افزایش دادند.)

مس، �
64
29Cu    فسفر  –در صنایع آبکاري

32
15P آهن   –در تحقیقات زیست شناختی

59
26
Fe براي تصویر برداري از دستگاه

 گردش  خون
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گلوکز حاوي اتم اکسیژن پرتوزا ، براي تشخیص تودۀ سرطانی کاربرد دارد. مقدار مناسبی از آن به دستگاه گردش خون ترزیق 

، گلوکز در آن ها تجمع یافته، توسط یک آشکارساز ، مشاهده می ی شود. به دلیل سوخت و ساز بیشتر سلول هاي سرطانیم

 گردد.

 از جمله چالش هاي صنایع هسته اي دفع پسماند راکتورهاي اتمی است زیرا هنوز پرتوزا و خطرناک می باشند.

علم شیمی و فیزیک، تحقق یافتاما هزینۀ تولید آن به اندازه اي زیاد است کیمیاگري ( تبدیل عنصرهاي دیگر به طال) با پیشرفت 

 که صرفه اقتصادي ندارد.

رادون   گازي بی رنگ و بی بو و سنگین ترین گاز نجیب موجود در طبیعت است که پیوسته در الیه هاي زیرین زمین در واکنش 

 الیه ها به منافذ و ترک هاي موجود در پوسته زمین نفوذ می کند.هاي هسته اي تولید می شود و به دلیل دما و فشار زیاد آن 

 دود سیگار و قلیان مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا دارد.

 شود ایجاد تغییراتی سلول در اگر. میرد می مدتی وبعداز شده بالغ تولید، از پس سلول هر دانیم می چیست؟ سرطان

 شود، می نامیده طانی سر غده نام به که سلول از اي توده بدن از قسمتی در باشد، سلول نرفتن بین از آن نتیجه که

 سیستم به رگ تولید با توانند می گرفتن شکل از وپس دارند زیادي تکثیر سرعت ها سلول این گردد می تولید

درگیر  را بدن هاي قسمت مستعد هاي سلول و شده پخش بدن سراسر در و شده وارد لنفاوي سیستم ویا خون گردش

  سازند.
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  طبقه بندي عناصر:

  پرسش هاي زیر پاسخ دهید: کتاب درسی را مطالعه کرده و به 13تا  9اکنون صفحه هاي 

  جاهاي خالی را تکمیل نمایید. .1

آ) هر گاه عنصرها را بر مبناي افزایش .............. کنار یکدیگر قرار دهیم، مشاهده می شود .............. به صورت دوره 

  تکرار می شود.اي 

  ب) اتحادیه ي بین المللی شیمی محض و کاربردي وجود ............... عنصر را تایید کرده است.

  پ) بزرگ ترین دوره ي جدول شامل .............. عنصر است.

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. .2

  آ) تعداد گروه ها و دوره هاي جدول را بنویسید.

  جدول را مشخص نمایید.ب) کوچک ترین دوره ي 

 پ) مبناي چیدن عنصرها در جدول چیست؟

  با توجه به جدول تناوبی: .3

  را مشخص کنید. (Si)و سیلسیم  (Ca)آ) شماره ي دوره و گروه، عدد اتمی و عدد جرمی کلسیم 

  داشت؟ب) هلیم گازي با واکنش پذیري بسیار ناچیز است. کدام یک از عنصرهاي زیر رفتاري شبیه هلیم خواهد 

1 (Ar18   2 (C6    3 (S16  

دیده می شود. کدام یک از عنصرهاي زیر مانند  (-CI)پ) اتم کلر در ترکیب هاي خود با فلزات به صورت یون کلرید 

  کلر می تواند یون تک اتمی منفی تشکیل بدهد؟

1 (Rb27  2 (Br35  

  بار مثبت ایجاد می کند؟ 3ن پایدار است. کدام یک از عنصرهاي زیر یو 3AI+ت) یون پایدار آلومینیم به صورت  .4

1 (K19    2 (Ga31  

  انتظار دارید کدام یک از عنصرهاي زیر خواص شیمیایی مشابه هم داشته باشند؟ .5

a.  (آN     (بO     (پF     (تAS     (ثSe     (جI  

  کدام یک از عنصرهاي زیر هنگام تبدیل به یون پایدار خود تعداد بار مساوي خواهند داشت؟ .6
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  Rbت)     Naپ)     Pب)     Nآ)  .7

  با توجه به جدول دوره اي داده شده، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. .8

  

  

9.   
  

  بنویسید. Aآ) یک هم گروه براي عنصر 

  بنویسید. Bب) یک هم دوره براي عنصر

) ؟ دلیل پاسخ خود Mیا  Lتولید کند،کدام عنصر می تواند چنین آنیونی داشته باشد؟( - Cبتواند آنیون  Cپ) اگرعنصر 

  بنویسید.را 

 

  الکترون است، با کدام عنصر شباهت بیشتري دارد؟ 18که داراي  ���ي  خواص ذره .10

  18Arب)                                          O 8آ) 

اي عنصرها، جدول زیر را کامل به کمک جدول دوره .11

  کنید.

  

 

اي، عنصر گوگرد قرار جدول دوره 16در خانه شماره  .12

  دارد. اطالعات شیمیایی این عنصر به صورت زیر است:

  هر یک از این اطالعات بیانگر چیست؟ .13

  

 

  

  به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: .14

  باشد عدد اتمی عنصر همدوره با آن در گروه هفدهم چند است؟ 12سوم برابر آ)اگر عدد اتمی عنصر گروه دوم در دوره 

  آرگون  آلومینیم  کربن  نام عنصر

    3    شماره دوره

      14  شماره گروه

  36      اتمی عدد

١٦ 

S 

 گوگرد

٠٧/.٣٢ 
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 ب) تفاوت عدد اتمی عنصر گروه اول با سیزدهم در دوره ششم کدام است؟

  چند می شود؟ D و Aپ) با توجه به جدول زیر تفاوت عدد اتمی عنصر 

  دوره         ̸  گروه  گروه دوم  گروه پانزدهم

B  A  N=5 

D  C  N=6  

  ها پاسخ دهید:اي عنصرها به پرسشتوجه به جدول دوره با .15

  نام و نماد شیمیایی این عنصر را بنویسید. است. Beو هم گروه عنصر  Brدوره آ) عنصري هم

 زیر رفتاري مشابه سدیم دارند؟ هايکدام یک از عنصر .کنددهد و گاز هیدروژن آزاد میبا آب سرد واکنش می Naب) 

  چرا؟

  Kج)                     Clب)                     Alالف)

 جاي داشته باشد؟ چرا؟ ايدورهدر یک مکان از جدول  ��� تواند با اتممی A. آیا اتم استالکترون  10داراي  ���پ) 

 

 :هاي زیر پاسخ دهیداي عنصرهاست، به پرسشجدول زیر که بخشی از جدول دوره .16

  

  هم دوره است یا هم گروه؟ چرا؟ Mgبا  Siآ) 

  ؟ Cبیشتر است یا  Beب) عدد اتمی 

 +Naبتواند به صورت یون  Naپ) اگر 

در ترکیبات شرکت کند، کدام عنصر 

Li  یاMg تولید  1+توانند یون می

  کنند؟ چرا؟

  )  نام چه سازمانی است؟IUPAC( آیوپاک .17

   

C  B  Be  Li  

Si  Al  Mg  Na  
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  بررسی نکات مهم درس:

  :کنیم می عمل زیر ترتیب به جدید تناوبی جدول آوردن دست به براي �

  کنیم. می مرتب اتمی عدد افزایش ترتیب به را آ)عناصر

  ب) عناصري که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه اي دارند در یک ستون عمودي به نام گروه قرار می دهیم.

 داده است. معروف ترین طبقه بندي را مندلیف  معلم شیمی اهل روسیه انجام

 عنصر مشاهده می شود. 118در جدول امروزي هفت ردیف افقی (تناوب یا دوره) و هجده ستون عمودي(گروه یا خانواده) با  �

به این جدول تناوبی گویند زیرا با چیدن عنصرها بر اساس افزایش عدد اتمی، خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها پی درپی  �

 شیمیایی عنصرهایی که در یک دوره از جدول جاي دارند متفاوت است.تکرار می شود.به عبارت دیگر خواص 

 عنصرهاي هر گروه جدول، خواص و رفتار مشابه دارند.مانند واکنش پذیري،  بار یون ، فرمول ترکیب و .......... �

 شود. می ختم نجیب گاز یک و به ) اول دوره جز شود (به می شروع قلیایی فلز یک با دوره هر �

 از جدول  به یک عنصر معیت تعلق دارد که حاوي برخی  اطالعات  شیمیایی آن عنصر است.هر خانه 

  

 .جدول تناوبی شامل فلزها و نافلزها  و گاز هاي نجیب و همچنین برخی از عناصر که به شبه فلز معروفند می باشد �

 .شوند می بندي )تقسیم f داخلی(دسته واسطه وعناصر ) d (دسته خارجی واسطه عناصر دسته دو به واسطه عناصر �

 .به دلیل نبودن فضاي الزم عناصر واسطه داخلی را زیر جدول نمایش می دهند �

  

براي تشخیص موقعیت عناصر(دوره و گروه)  در جدول تناوبی کافی است اعداد اتمی گازهاي نجیب را حفظ باشیم تا عدد  �

 کرده و موقعیت عنصر را تعیین کنیم.را نسبت به گاز نجیب مقایسه اتمی عنصر مورد 
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ه دوم و دوره چهارم جدول می باشددو عدد بعد از سومين گاز نجيب است پس در گرو   20xمثال عنصر 

20x  .......18Ar  

 تذکر: 

  .اگر عدد اتمی قبل از گاز نجیب یک دوره باشد دوره این عنصر با دوره گاز نجیب یکسان است �

  .قرار داردآن  گاز نجیب باشد عنصر مورد نظر در دوره بعدي اگر عدد اتمی بعد از یک  �

رقم قبل از گاز نجیب باشد جزء عناصر اصلی جدول می  پنجاگرعدد اتمی دو رقم بعد از گاز نجیب و یا  �

 باشد.

 گروه هر عنصر برابر است : ،جدول 6تا قبل از دوره  �

  عدد اتمی عنصر مورد نظر = گروه عنصر –عدد اتمی گاز نجیب قبلی 

 42Moمثال 

گروه  =42-36= 6 

 تعیین گروه عناصر دوره شش و هفت جزء اهداف کتاب نمی باشد. �

 :روش هاي دیگر براي تعیین گروه

30Zn ( بجز عناصر براي تعیین گروه اغلب عناصر واسطه کافی است مجموع ارقام عدد اتمی آن را بدست آورد: � و    
39
Y 

  عدد سمت راست عدد اتمی +عدد سمت چپ عدد اتمی = شماره گروه  

 42MO            = شماره گروه  ٤+ ٢=      ٦                                                           

 .می کنیم 10که عدد اتمی آن ها را منهاي عدد  Mg 			و			��عناصر ردیف سوم، گروه با عدد اتمی آن ها برابر است.بجز  �

  (آن هایی که عدد اتمی دو رقمی آن ها از سی  به بعد می باشد)براي تعیین گروه عناصر قبل از گاز نجیب  �

 می کنیم جمع9با عدد مجموع ارقام عدد اتمی را 

  گروه شماره=  اتمی) عدد چپ سمت عدد+ اتمی عدد راست سمت عدد (    +    9 

  

33As   ١٥= ٩+(٣+٣)            = شماره گروه
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  جرم اتمی عناصر

  کتاب درسی را مطالعه کرده و به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 15تا 13اکنون صفحه هاي 

  دهید.به سواالت زیر پاسخ کوتاه . .1

  است؟ amuآ) جرم پروتون و نوترون چند 

  ب) در مقیاس نسبی اندازه گیري جرم اتم از چه عنصري استفاده می شود؟

  استفاده می کنیم؟ amuپ) چرا از 

2. amu   .را تعریف کنید  

C12برابر اتم  33/1اگر اتم اکسیژن جرم نسبی  .3
برابر اتم اکسیژن داشته  5/2داشته باشد و اتم کلسیم جرم نسبی  6

  تقریبا چقدر است؟ amuباشد، جرم اتم هاي اکسیژن و کلسیم بر حسب 

  جاهاي خالی را تکمیل نمایید. .4

H1آ) جرم هر اتم 
  .............. است. amuبرابر  1

  ............... است. amuب) یک 

  براي تعیین جرم اتم ها استفاده می کنیم؟ amuچرا از  .5

  درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. (براي موارد نادرست دلیل ذکر نمایید) .6

  می باشد. amu1آ) جرم پروتون و نوترون دقیقا با هم برابر است و حدود 

 استفاده می شود، زیرا فراوان ترین و پایدارترین ایزوتوپ کربن می باشد. 12از کربن  amuب) براي معرفی مقیاس 

برابر اکسیژن باشد، جرم اتمی اکسیژن چند برابر کربن  5/2برابر کربن و کلسیم  33/1اگر جرم اتمی اکسیژن  .7

  است؟

استفاده تنی  10چرا نمی توانیم براي اندازه گیري جرم یک هندوانه از یک ترازوي  .8

 کنیم؟

   با توجه به تصویر زیر با محاسبه، جرم اتمی متوسط نئون را حساب کنید. .9

  به نظر شما کدام ایزوتوپ نئون ناپایدارتر است؟ چرا؟ .10

  را نشان می دهد؟ (CI)جدول زیر برخی از ویژگی هاي یکی از ایزوتوپ هاي کلر  .11
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عدد 

  اتمی

عدد 

  جرمی

تعداد 

  نوترون

  درصد فراوانی ایزوتوپ

17 35    75٪  

  آ) جدول را کامل کنید. .12

  باشد، جرم اتمی میانگین کلر چند است؟ (با محاسبه) 37اگر عدد جرمی ایزوتوپ دیگر کلر   ب)

Cu63در طبیعت به صورت دو ایزوتوپ  (Cu)مس  .13
Cu65و  29

 ٪60موجود است. اگر فراوانی ایزوتوپ سنگین تر  29

  باشد. جرم اتمی میانگین مس را به دست آورید.

می باشد. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر با  14/ 8و    2/13 و  4/12ایزوتوپ به جرم هاي سه عنصري داراي  .14

  را حساب کنید.ها  ایزوتوپ  سایر درصد فراوانی % باشد 40و درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر برابر  13

Cu63وتوپ است یکی مس شامل دو ایز .15
نوترون بیش تر دارد. اگر فراوانی ایزوتوپ سبک تر سه  2و دیگري که  29

  برابر فراوانی ایزوتوپ دیگر باشد، جرم اتمی متوسط مس را محاسبه کنید.

CI35داراي دو ایزوتوپ طبیعی  CIعنصر  .16
CI37و  17

با  3CIیب شدن دو اتم کلر چند نوع مولکول است. از ترک 17

  جرم هاي مولکولی متفاوت به دست می آید؟ جرم هر یک از آن ها را تعیین کنید.

 09/3و  7/4، 21/94ترتیب با درصدهاي فراوانی به   30Siو     28Si  ،29Siسیلسیم داراي سه ایزوتوپ طبیعی .17

 درصد می باشد. جرم اتمی میانگین عنصر سیلسیم را تعیین کنید.

  تشکیل داد؟  ���	��با توجه به ایزوتوپ هاي اکسیژن و هیدروژن چند مولکول آب می توان با جرم اتمی  .18

ایزوتوپ هاي عدد جرمی 

  ژنهیدرو

1H 2H  
3H  

عدد جرمی ایزوتوپ هاي 

  اکسیژن

16O  
17O  

18O  

 است؟  amuتفاوت عدد جرمی سنگین ترین مولکول آب با سبک ترین آن چند   .19

  

را بدست آورید.(عدد جرمی را برابر جرم اتمی در نظر  ����با توجه به داده هاي جدول زیر، جرم مولی ترکیب  .20

  بگیرید)

  

 

 

��� ایزوتوپ
 ��� ���  ��� 

 ٨٠ ٢٠ ٩٠ ١٠ درصدفراوانی
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 بررسی نکات مهم درس: 

 باسکول هاي چند  مثال باشد، جسم آن اندازه با متناسب رفته کار به مقیاس و وزنه باید جسم یک گیري اندازه براي �

 وزنه کیلو گرم یک همینطور و.است تن حد در آنها دقت چون نیستند مناسب هندوانه یک جرم گیري اندازه براي تنی

 هستند. کم بسیار هایی جرم داراي ها مولکول و اتمها. نیست مناسب برنج دانه یک جرم گیري اندازه براي

 نام به که مورد این در شده انتخاب یکاي. باشد ها اتم خود جنس از کمیتی اتم، بایداندازه گیري جرم  براي مناسب یکاي �

 نموده می شود. amuو با نماد خوانده شده  کربنی واحد

 می گویند که یکاي سنجش جرم اتم ها و مولکول هاست. amuیک  12به یک دوازدهم جرم یک اتم کربن  �

  

  

  

 .است اتمی جرم واحد تراز سنگین بار چند عنصر آن از اتم یک که دهد می نشان عنصر یک اتمی جرم �

  سنگین تراست. اتمی جرم واحد از بار 32 گوگرد اتم یک یعنی است�����	 گوگرد اتمی جرم گوئیم می وقتی مثال

تنها الکترون را بنیادي می دانند) که الکترون، پروتون و نوترون را ذره هاي زیر اتمی یا بنیادي می نامند ( در برخی منابع  �

  ویژگی آن ها در جدول زیر آمده است.
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  .فرض می شود  amu  0005/0و الکترون تقریبا  ����تقریبا    بنابراین در این مقیاس ، جرم پروتون و نوترون 

  )در نظر می گیرند.  Dرا یک دالتون (  amuیک  �

  اتمی برابر عدد جرمی فرض می شود ، این دو کمیت با یکدیگر متفاوت اند. با وجودي که در بسیاري از مسائل جرم �

  براي اتم ها جرم اتمی میانگین گزارش می شود: به دو دلیل

 اتم هاي یک عنصر، ایزوتوپ هاي مختلف دارند - 1

 فراوانی ایزوتوپ هاي آن ها متفاوت است.این مطلب یکی از دالیل اعشاري شدن جرم هاي اتمی است. -2

  

��به دست آوردن جرم اتمی میانگین که آن را با  براي �  نمایش می دهند از رابطه زیر استفاده می کنیم:   

 

 و ......نشان می دهیم.  �� , ��هر ایزوتوپ را با  و...... و فراوانی      ��و               ��جرم اتمی ایزوتوپ ها را با  �

 استفاده نمود: خالصه شده زیرمی توان از فرمول هاي را بخواهد  فراوانی  ، وقتی میزان براي ساده تر شدن رابطه  �

 تقسیم شده می باشد. 100تذکر: درصد هاي فراوانی به 

��)  	�� �� � �	��   سنگین تر باشد) ��(اگر            �� =�

        ��)  	�� �� � �	��                   سبک تر باشد) ��(اگر          �� =�

  :اگر تعداد ایزوتوپ ها بیشتر باشد فرمول ادامه می یابد �

��)  	�� 	�	�� �- ��)  	�� �� � �	��   سنگین تر باشد) ��(اگر            �� =�

��)  	�� �	�� � �� �	)  	�� �� � �	��   )                باشد تر سبک �� (اگر          �� =�

��  

    

�� 

  ��  =�� -A-B  ��  =��+A+B  

�� 

   B =اختالف جرم  ×��

=A اختالف جرم×�� 

باشد   �� ��    سنگين ترین ایزوتوپ وقتی وقتی  سبک ترین ایزوتوپ    
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× 100 = ��  فرمول دیگري که قابل استفاده هست : �
�����

��	���
درصد فراوانی اتم  ��جرم اتم سنگین تر و   ��      

 سنگین تر می باشد.

× 100 = ��:  اتم سبک تر را محاسبه کنیماگر بخواهیم درصد فراوانی  �
�����

��	���
  

  جرم میانگین، همواره به جرم ایزوتوپی نزدیک تر است که فراوانی بیشتري دارد. .1

و درصد  86/4می باشد اگر جرم اتمی میانگین برابر  84و  86،  88جرم سه تا از ایزوتوپ هاي یک عنصر برابر مثال: 

  ؟% باشد درصد فراوانی سایر اتم ها کدام است04فراوانی اتم سنگین تر

  

٤٠         → ٠/٤= �� →٠/٤٠(٨٤-٨٨) + ��(٨٤-٨٦)+٨٤=٨٦/٤ %  

  % می باشد٢٠و اتم ديگر نيز 

  

 .کنیم می جمع هم رابا آن سازنده هاي اتم جرم ماده، یک مولکولی جرم آوردن دست به براي .2
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 شمارش ذره ها از روي جرم آن ها

 کتاب درسی را مطالعه کرده و به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 19تا  16اکنون صفحه هاي 

 .کنید کامل را زیر عبارت .3

 .باشد می.....................  با برابر آهن اتمی جرم گوییم می بنابراین برابراست کربنی واحد 56 جرم با آهن اتم یک جرم

 .است کربنی واحد مول.....................  جرم با برابر شود می خوانده آهن مولی جرم که آهن مول یک جرم اساس براین

  .است گرم..............  با برابر آهن مولی جرم است، گرم..............  با برابر کربنی واحد مول یک جرم چون و

  مول را تعریف کنید. .4

  آووگادرو چیست؟عدد .5

  جاهاي خالی را تکمیل نمایید. .6

  آ) دانشمندان با کمک دستگاهی به نام ................... جرم اتم ها را با دقت زیاد اندازه گیري کرده اند.

  .................. آن ذره گفته می شود.ب) به جرم یک مول ذره، 

  در آزمایشگاه از .................. استفاده می شود. (amu)پ) به دلیل کوچک بودن یکاي جرم اتمی 

  

  

 مول سدیم چند اتم دارد؟ 05/0 .7

  

  مولکول آب چند مول است. 01/3×1022 .8

  

  )g.mol40=Ca-1مول کلسیم چند گرم است؟ ( 03/0 .9

  

 .)g.mol23=Na-1گرم فلز سدیم، چند اتم و چند مول سدیم وجود دارد؟ ( 460حساب کنید در  .10

 �����.Cu = 63/5gمیلی مول است؟( 2گرم جرم دارد، چند سانتی متر از آن  4/25یک متر سیم مسی  .11

مول مس موجود باشد ، جرم آن چند  1/0اتم نقره و  6/02×  ����یک سکه آلیاژي از مس و نقره است، اگر در این سکه  .12

       Cu=63/5و          Ag=107گرم است؟(

��.�،   C2H5OHدر چند گرم اتانول   .13 �  وجود دارد؟ H اتم ����
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 را آووگادرو عدد تا کشد می طول سال چند تقریبا ، بشمارد عدد میلیارد یک ساعت درهر پیشرفته کامپیوتر یک اگر .14

  بشمارد؟

 

در روي کفه ي ترازو کدام یک از  xبا توجه به شکل، عنصر  .15

���عناصر
� ،��

��یا ��
 می باشد؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.��

 

  

اگر جرم  .16
233/01 �)را بدست  بیاورید. (   mگرم  باشد ،  23برابر  ���مولکول  از اکسیدي به فرمول �10 �

����

���
	 ,

� �
����

���
 

  

	���	( اکسیژن ) برابر است؟ (  ��گرم گاز هلیم با تعداد اتم هاي موجود در چند گرم  20/0تعداد اتم هاي موجود در  .17
و  �

��
��  (  

 

  گیري متفاوت وجود دارند:هاي اندازهسه ترازو با دقت .18

   g 0/1گیري ): دقت اندازه1ترازوي (

   g 0/01گیري دقت اندازه): 2ترازوي (

   g 0/001گیري ): دقت اندازه3ترازوي (

  گیري کرد؟توان اندازهآ) جرم یک دانه از هر یک از مواد داده شده در جدول را با کدام ترازو می

  ماده
جرم یک عدد 

  (گرم)
  ترازو

  ..........  A4  5/4کاغذ 

  ..........  056/0  عدس

  ..........  022/0  برنج

  ..........  002/0  خاکشیر

گیري جرم خاکشیر استفاده کنیم حداقل چند دانه خاکشیر را باید شمارش ) براي اندازه2ب) اگر بخواهیم از ترازوي (

  کنیم؟
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مول گوگرد  3هاي ترازوي زیر گرم بر مول است. اگر در یکی از کفه 56و  32به ترتیب  (Fe)و آهن  (S) جرم مولی گوگرد .19

  ها تراز باشند؟آهن باید قرار گیرد تا کفه تعداد اتمباشد، حساب کنید در کفه دیگر چند 

 

و جرم  56(جرم مولی آهن     ا محاسبه نشان دهید.      ها در یک گرم آهن بیشتر است یا یک گرم آلومینیم؟ بتعداد اتم .20

 گرم بر مول است) 27مولی آلومینیم 

اگر جرم  .21
233 /01   )g 31  =mol P 1چقدر است؟  (  nگرم باشد، مقدار 62برابر   Pnمولکول �10

گرم بر  213رود. اگر جرم مولی این ماده برابر با به عنوان یک ماده منفجره به کار می (�C3H5N2O)تري نیتروگلیسیرین  .22

	را به دست آورید. در فرمول این ماده  xمول باشد، عدد
�H � 1	, C � 12	, N � 14	, O � 16 ∶ g.mol�1� 
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  بررسی نکات مهم درس:

شمارش تک تک دانه هاي موادي که اندازۀ دانه هایشان بسیار ریز است، کاري دشوار، وقت گیر و اغلب انجام نشدنی است.  �

  :زیر انجام می شود در این موارد از روي جرم مواد می توان شمار ذره هاي سازنده آن را شمرد که به روش کلی

 اندازه گیري جرم تعداد محدود و مشخصی از ذرات با ترازوي مناسب

 تقسیم جرم بر تعداد  براي تعیین جرم میانگین یک ذره

  تقسیم جرم کل بر جرم میانگین  یک ذره براي تعیین تعداد کل ذرات.

ه دنبال تعدادي از ذرات زیر اتمی بودند که نخست براي اتم ها نیز روش تقریبا مشابهی بکار می رود. مدت ها دانشمندان ب �

. سرانجام این عدد کشف و به افتخار آووگادرو به همین مقداري ثابت و سپس قابل سنجش با ترازو هاي  آزمایشگاهی باشد

 نام خوانده شد.

�شامل ) ���عدد آووگادرو � 236 /022 ( اتم، یون، مولکول، پروتون، الکترون و .....) می باشد این مقدار   ذره  از هر چیز 10

 ذره را یک مول می نامند. یکاي این عدد ذره بر مول است.

ذره
236 /022 10�mol =    1 

مثال : اگر به اندازه عدد آووگادرو ( تقریبا 
236 ریالی داشته باشیم و آن را به طور مساوي بین جمعیت جهان  5سکه ) �10

  میلیارد نفر ) تقسیم کنیم به هر نفر چند تومان می رسد؟ 10( 

یعنی به هر  نفر  سی هزار میلیارد تومان می رسد 
23

13 13

10

(6 10 ) 5
30 10 3 10

1 10

� �
� � � �

�
  

و مفهوم جرم گرفتند  جرم آن ها کمک به دلیل ناممکن بودن شمارش اتم ها دانشمندان به جاي تعداد ذرات هر جسم از �

آن می گویند که با یکاي گرم بر مول نشان  جرم مولیمولی را وارد علم  شیمی کردند. جرم یک مول از ذرات هر جسم را 

است. اگر ذرات مورد نظر، اتم هاي یک عنصر باشد، جرم مولی را  amuمی دهند و از نظر عددي همان  جرم اتمی با یکاي 

 اتم گرم و اگر مولکول باشد جرم مولی را مولکول گرم می گوییم  

جرم مولی= ذره
236 /022 10�mol =    1 

 د.طیف سنج جرمی، عالوه بر اندازه گیري دقیق جرم اتم ها، براي شناسایی عنصر ها نیز کاربرد دار �

 استوکیومتري روشی براي حل مسائل شیمی است که بین مقادیر مواد، روابط کمی برقرار می کند. �

( کسری است که صورت و مخرج آن مقادير يک کميت با دو يکای مختلف را بيان عامل تبدیل در بیشتر موارد یک کسر واحد  �

 می کند) است.

 خواسته ي مسئلهداده ي مسئله =×عامل تبدیل 
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 .مسئله همواره عددي با یکاي ساده و عامل تبدیل اعدادي که یکاي مرکب دارندداده ي  �

 ............عامل هاي تبدیل عبارتند از عدد آوگادرو، جرم مولی، چگالی و  �

 g ml⁄ d  و g/mol       M   ،
ذره

mol
�  236 /022 10�                

 

  دست آمده از حاصلضرب داده ي مسئله در عامل تبدیل یکی شود. یکاي خواسته شده مسئله باید با یکاي به �
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  نور، کلید شناخت جهان

  کتاب درسی را مطالعه کرده و به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید: 23تا 19اکنون صفحه هاي 

  .کنید مشخص را نادرست موارد نادرستی علت یا درست شکل. کنید مشخص را زیر موارد از یک هر نادرستی یا درستی .1

کند می تغییر زرد به آبی از شعله رنگ ، بگیریم شعله روي را سدیم فلز یا سدیم هاي نمک اگر)آ  

شود. می استفاده رنگ سبز هاي نوشته ایجاد براي تبلیغاتی تابلوهاي ساخت در نئون المپ از)ب  

  موارد زیر را تعریف کنید. .2

  آ) گستره ي پیوسته:

  ب) طیف نشري خطی:

  پ) طول موج:

  جاهاي خالی را تکمیل نمایید. .3

  ) در تجزیه ي نور مرئی بیش ترین انحراف مربوط به رنگ ............. است که بیش ترین ............... را دارد.آ

  ب) رنگ شعله ي نمک هاي لیتیم و مس به ترتیب .............. و .................. است.

  ................. می گردد.پ) هر چه طول موج بلندتر باشد انرژي آن 

  درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. .4

  آ) علت دیده شدن نور چشمی کنترل تلویزیون در دوربین موبایل به طول موج ایجاد شده مربوط است.

  ب) در نور خورشید بینهایت طول موج وجود دارد.

  نمک پی ببریم. پ) می توانیم از روي رنگ شعله به وجود عنصرهاي فلزي در یک

  .ت) همه ي نمک ها شعله ي رنگی دارند و با پاشیدن محلول این نمک ها به شعله رنگ آن تغییر می کند

  رنگ شعله ي هر عنصر خواسته شده را بنویسید. .5

  پ) مسآ) لیتیم                        ب) سدیم               

  گزینه صحیح را انتخاب کنید. .6

  سبز □                    زرد □تري دارد؟                       آ) کدام یک انرژي بیش

  آبی □سرخ                        □ب) کدام یک طول موج بیش تري دارد؟            

  سبز □زرد                           □پ) رنگ نمک سدیم در شعله؟                           

  هید.به سواالت زیر پاسخ کوتاه بد .7

  آ) میزان انحراف کدام یک از رنگ هاي نور مرئی در منشور بیش تر است؟
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   ب) یک مورد از کاربردهاي گاز نئون را بنویسید.

  چگونه از نشر نور براي شناسایی عنصرها استفاده می شود؟ .8

  ?jا و به دلیل وجود چه ماده اي اسنور زرد المپ آزاد راه ه .9

  کدام پرتوي زیر، داغ تر است؟ .10

  پرتوي آبی رنگ شعله ي اجاق گازآ) 

  ب) پرتوي سرخ رنگ سشوار

  پرانرژي ترین پرتوهاي الکترومغناطیسی را نام ببرید. (سه مورد) .11

  کم انرژي ترین پرتوهاي الکترومغناطیسی را نام ببرید. (سه مورد) .12

 در عنصرهایی  شاهد،چه خطی هاي طیف به توجه با نظرشما به است زیر صورت به ناشناخته ترکیب یک خطی نشري طیف .13

وجود دارد؟ ترکیب این

  

 آیا با بیش ترین عدد اتمی هر عنصر، تعداد خطوط طیف نشري مرئی آن، کم تر می شود؟ توضیح دهید. .14

با توجه به شکل روبه رو که طیف نشري خطی عنصري را در ناحیۀ مرئی نشان می دهد و شامل رنگ هاي زرد،قرمز،بنفش  .15

  کدام رنگ را نشان می دهند؟براي انتخاب خود دلیل بیاورید. 4تا 1پرتوهاي وسبز است هر یک از 

  

  

 منشور

 ١ نور نشری

٢ 

٣ 

٤ 
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  بررسی نکات مهم درس:

 شود می گفته موج آن موج طول موج دریک سرهم پشت فرورفتگی دو یا قله دو فاصله به: موج طول �

  

 رابطه فرکانسبا موج طول.شود می نامیده فرکانس کند، می عبور نقطه ازیک زمان واحد در که موجی طول تعداد: فرکانس �

  .دارد وارونه

                .دارد وارونه رابطه موج طول وبا مستقیم رابطه فرکانس با تابش یک انرژي
1

E�
�

                                     

  که کند می مغناطیسی و الکتریکی هاي میدان کندتولید حرکت باردار ذره یک هرگاه: مغناطیس الکترو امواج �

 به انرژي یا موج طول اندازه به توجه با مغناطیسی الکترو امواج. شود می نامیده مغناطیسی الکترو تابش ها موج این ت تاثیرا

   شوند: می بندي دسته زیر صورت

  

 از آن عبوردادن اثر در که است نانومتر 700 تا 400 بین موج طول با الکترومغناطیس امواج از قسمتی نورمریی : مریی نور �

 نانومتر 700تا 400 بین هاي موج طول همه شامل (کند می نورسفید سازنده هاي ازرنگ پیوسته طیفی تولید منشور

  .است بیشتر نورمربوطه شکست باشد، کمتر نور موج طول هرچه.آمد دست به نیوتن توسط بار اولین طیف این . )است
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دیگر پرتو هاي الکترو مغناطیس را نمی توان به شکل مستقیم مشاهده کرد و نیاز به آشکارساز مخصوص دارد.دماسنج  �

 فروسرخ یکی از این آشکارسازهاست که با جذب پرتوهاي فروسرخ نشر شده از جسم داغ، دماي آن را نشان می دهد.

 زیر داده شده است:خالصه اي از ویژگی هاي امواج در تصویر  �

 

 

دانشمندان با دستگاهی به نام طیف سنج می توانند از پرتوهاي گسیل شده از مواد گوناگون، اطالعات ارزشمندي دربارۀ آن  �

 ها به دست آورند.
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سیاه جرقه   باروت به زیر مواد افزودن. باشد می زغال و گوگرد نیترات، پتاسیم از مخلوطی سیاه باروت:  شعله آمیزي رنگ �

  تولید می کند.زیر را  هایی  رنگی 

پودر   ماده

آلومینیم 

  و منیزیم

براده 

هاي 

  آهن

نمک هاي 

  مس

نمک هاي 

  استرانسیم

نمک 

هاي 

  باریم

نمک 

هاي 

  سدیم

نمک 

هاي 

  لیتیم

نمک 

هاي 

  کلسیم

نمک 

هاي 

  پتاسیم

رنگ 

  شعله

نور   نور سفید

  نارنجی

سبز مایل 

  به آبی

قرمز   زرد  سبز  قرمز

  الکی

قرمز 

  آجري

  بنفش

 

 تغییر رنگ شعله از پاشیدن نمک ها روي آن به ساختار فلز موجود در نمکش بستگی دارد. �

در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر گویندتغییر به فرایندي که  �

 رنگ شعله در حضور برخی نمک ها به علت همین فرایند است.

 مس ترکیب مانند(مختلف فلزي عناصر هاي نمک کردن وارد از پس که است مشعل یک شامل بونزن بین طیف دستگاه �

 عکاسی صفحه یک بر و منشورعبورداده یک از را) سبز( حاصله نور دستگاه، این مشعل شعله در) کبود کات مانند دار

 نامند. عناصرمی خطی نشري راطیف حاصله الگوي و نند تابا می

 طیف یک داراي عنصر هر که شود می شامل را مریی ناحیه هاي موج طول از بعضی فقط عنصر هر خطی نشري طیف �

 مختلف عناصر طیف تفاوت.رود می کار به عنصر آن شناسایی براي انگشت اثر مانند که. باشد می خود به مخصوص

 .است هیدروژن اتم به مربوط طیف ترین ساده. باشد می خطوط موج طول و خطوط رنگ رنگین، خطوط تعداد در

 

 

مثال گاز دهند. تشخیص را ها ستاره دماي و سازنده عناصر نوع توانند می ها ستاره از حاصل نور از استفاده با دانشمندان �

هلیم در جریان بررسی طیف نشري خطی شناخته شده در خورشید گرفتگی، شناسایی و در نمک هاي معدنی اورانیم دار 

 رامسی کشف شد.توسط 
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پدیده ي نشر نور مخصوص فلزات نیست به طور کلی ترکیبات فلزدار را به وسیله ي گرم کردن و گازها را توسط ایجاد  �

اختالف پتانسیل زیاد، می توان ملتهب کرد تا نشر نور براي آن ها اتفاق افتد.مانند ایجاد رنگ نارنجی ناشی از التهاب گاز 

 تیلیغاتی.نئون در تابلوهاي 

 شامل را نانومتر 750 تا400 بین اعداد همه مریی ناحیه موج مریی:  طول نور ناحیه در خطی طیف با پیوسته طیف تفاوت �

 می شامل را ناحیه این موج هاي طول همه پیوسته هاي طیف .دارد را خود به مخصوص رنگ موج طول هر که شود می

 گیرد. می بر در را ها موج طول این از خاصی تعداد فقط خطی هاي طیف ولی شود

 منطبق برهم عنصر یک براي نشر نقاط با جذب نقاط که دارد خود به مخصوص جذبی و نشري طیف یک عنصر هر براي �

 .است

 

 به انرژي- شده آزاد ) انرژي الکترون جایی (جابه پدیده یک انجام اثر در نشري طیف : در جذبی و نشري طیف تفاوت �

 به )انرژي الکترون حایی (جابه پدیده یک انجام براي جذبی طیف در ولی -شود می آزاد الکترومغناطیسی امواج صورت

  .شود می جذب مغناطیس امواج الکترو صورت

 

�  

 است، کم فشار با گازهیدروژن شامل که الکتریکی تخلیه لوله یک بر هرگاه: هیدروژن خطی نشري طیف آوردن دست به طریقه

 شده تبدیل هیدروژن مجزاي اتم دو بههیدروژن  اتمی دو مولکول گاز، این درون الکتریکی تخلیه اثر بر شود، اعمال باالیی ولتاژ

 مطابق ازمنشور نور این عبور دراثر که آید می در روشنصورت  التهابی رنگ به لوله درون گاز ، هیدروژن در الکترونی یجته با و

.آید می دست به هیدروژن خطی نشري طیف شکل  
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:و توزیع الکترون ها در الیه ها و زیر الیه ها: کشف ساختار اتم  

کتاب درسی را مطالعه کرده و به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 30تا  24اکنون صفحه هاي   

  جاهاي خالی را تکمیل نمایید. .1

  را از دست می دهد و به حالت ................ می رسد.آ) الکترون در حالت ................... ناپایدار است. بنابراین انرژي خود 

  ب) شماره هر الیه را با ........... نشان می دهیم و آن را ............. می نامیم.

  پ) بور با مطالعه ي طیف نشري خطی .............. در ناحیه ي .................... توانست مدل اتمی خود را ارائه دهد.

 می تواند .................. یا ................ الکترون با ظرفیت مشخص بپذیرد.ت) هر الیه 

  با توجه به شکل مقابل پاسخ مناسب دهید. .2

  

  

  

  

  

  

  

  آ) این شکل بر اساس کدام مدل اتمی رسم شده است؟

  است؟ب) کدام یک از انتقال هاي الکترونی فوق در محدودۀ فرابنفش 

  ج) هریک از طول موج هاي زیر مربوط به کدام انتقال الکترونی فوق است؟براي انتخاب خود دلیل بیاورید. 

  656  - 410 – 434 – 486: (nm)طول موج ها

  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. .3

  آ) چرا بور مطالعه ي خود را روي گاز هیدروژن انجام داد؟

  کدام یک از هفت الیه حضور یابند؟ب) الکترون ها مجاز هستند در 

  پ) در چه صورتی در طیف نشري خطی هیدروژن، نور مرئی مشاهده می شود؟

و  nm434و  nm410در اثر تحریک اتم هاي هیدروژن توسط قوس الکتریکی، امواج الکترومغناطیس با طول موج هاي  .4

nm486  وnm656 کنید که هر یک از این طول موج ها را به کدام  در ناحیه ي مرئی منتشر می شود. با بیان دلیل مشخص

  انتقاالت الکترونی در شکل می توان نسبت داد؟ چرا؟

  

  جاهاي خالی را با استفاده از کلمات داخل کادر پر کنید : .5

١ ٢ 
٣   ٤ ٥ ٦ ٧ 

١p 
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   n+L – معینی – n – چهار – L – پیوسته - هفت

  رنگی است که به آن طیف خطی می گویند .آ) طیف نشري خطی لیتیم در گستره مرئی شامل ......... خط یا طول موج  .6

  ب) بور با در نظر گرفتن اینکه الکترون مقدار انرژي ......... دارد مدلی را براي اتم هیدروژن ارائه کرد .

  پ) انرژي زیر الیه ها به ........  و ......... وابسته است .

  

  ؟یک از انتقال هاي زیر با جذب انرژي همراه است ؟ چرا  آ) کدام .7

5 (انتقال الکترون از 2n n� � 2 یاانتقال الکترون از� 4n n� � � (  

   ) d3 – p4 – s4ب) کدام زیر الیه انرژي بیشتري دارد ؟ (    

 داشته باشد، این اتم داراي چند پروتون می باشد؟ l= 2اگر اتمی در الیه ي سوم الکترونی خود تنها شش الکترون با  .8

   طیف نشري خطی اتم هیدروژن داده شده است، با توجه به شکل پاسخ دهید: .9

    آ) کدام انتقال (ها) در ناحیه ي مرئی است؟

  ب) این شکل بر اساس کدام مدل اتمی رسم شده است؟
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  با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید: .10

  )2nبه  4n) یا از (2nبه  6nالف) کدام انتقال انرژي بیش تري دارد، از (

  )؟2nبه  3n) یا از (2nبه  6nب) در کدام مورد طول موج نور نشر شده بیش تر است، از (

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

مشاهده  اگر در اتمی حداکثر چهار سطح انرژي وجود داشته باشد پس از برانگیخته شدن الکترون حداکثر چند خط طیفی .11

 می شود؟
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  بررسی نکات مهم درس:

  خطی  نشري طیف خود، اتمی مدل از استفاده با بوهر، فیزیک دان دانمارکی،  �

  .داد توضیح را ژن هیدرو

  است: زیر قرار به و دارد کاربرد هیدروژن اتم براي فقط مدل این

   می کند.الف) الکترون در مسیر دایره اي شکل به نام مدار در اطراف هسته گردش 

 .دارد مستقیم رابطه هسته از آن فاصله با الکترون انرژي ب)

وثابتی معین هاي فاصله در تواند می فقط الکترون این پ)  

مدارهاي مدارها، این به که کند، گردش هسته پیرامون  

مدارها، ازاین یک هر در الکترون انرژي مقادیر به و مجاز  

انرژي هاي تراز تعداد. گویند می انرژي مجاز هاي تراز  

انرژي). تراز 7 است( محدود اتم در  

 

ممکن ( نزدیک ترین مدار به هسته) قرار دارد و به این تراز انرژي، حالت  انرژي تراز ترین پایین در معموال الکترون)  ت

  پایه می گویند.

حالت پایه به حالت برانگیخته (تراز ث) با دادن مقدار معینی انرژي به این الکترون می توان آن را قادر ساخت که از 

  انرژي باالتر) انتقال پیدا کند.

تابش  صورت به بود گرفته این از پیش که را انرژي بنابراینناپایداراست،  برانگیخته درحالت الکترون) ج

   حالت  پایه بر می گردد.  الکترومغناطیس از دست داده و به

  

  

  

  

  

  

  

     

 انرژي و کمتر موج طول شده ایجاد تابش باشد، بیشتر پایه حالت با برانگیخته حالت انرژي سطح اختالف هرچه �

  بیشتري خواهد داشت.
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2Heمدل بور تنها براي توجیه طیف اتم هیدروژن و یون هاي هیدروژن مانند، مثل:  � �
و  

2

3Li �
که همگی و ...... 

. ھر چند که از اين مطلب به عنوان نقص مدل وی ياد می شود ولی گام بسيار مهمی استفاده بودیک الکترون دارند قابل 

 برای بهبود نگرش دانشمندان نسبت به ساختار اتم بود.
 عنصر برابر آن عدداتمی با الکترونها این تعداد که باشد می خود هسته اطراف در الکترون معینی تعداد داراي هراتم �

 الکترون قرار  یاچند دو الیه هر در که اند پراکنده هسته اطراف در الکترونی هاي الیه صورت به الکترونها این. است

  .گویند می اتم آن الکترونی آرایش ، اتم هسته اطراف هاي الیه در الکترونها توزیع به. گیرد می

چگونگی نشر نور از اتم ها، ساختار الیه اي دانشمندان براي توجیه و علت ایجاد طیف نشري خطی دیگر عنصرها و نیز  �

  ( به جاي مداري) براي اتم ارائه کردند، که به مدل کوانتمی شهرت یافت.

  

 
 
 
 

 گیرد می قرار هسته نام به کوچکی بسیار منطقه در اتم جرم و مثبت بار تمام مدل این در: اتم کوانتومی مدل �

 هسته از ها الیه این هرچه. اند پراکنده هسته اطراف در اي الیه صورت به الکترونی هاي ابر صورت به والکترونها

 می الیه هفت ها الیه این تعداد. شوند می نزدیکتر هم به ثانیا و کنند می پیدا باالتري انرژي سطح شوند اوال دورتر

  .دهند می نشان n نماد با اصلی کوانتومی عدد نام به عدد بایک هارا الیه این باشدو

 پله یک پلکان از که شخصی (مانند باشد داشته را انرژي از خاصی مقادیر تواند می فقط الکترون مدل این در چون �

 گویند. می کوانتومی مدل مدل این رادارد)به خاصی هاي انرژي فقط رودو می باال
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است و به عبارت انرژي الیه هاي الکترونی پیرامون هسته هر اتم ویژه همان اتم و به عدد اتمی آن وابسته  �

 دیگر انرژي الیه ها  و تفاوت انرژي میان  آن ها در اتم عنصرهاي گوناگون ، متفاوت است.

  

 با فاصله گرفتن از هسته، فاصله سطح انرژي الیه ها کاهش می یابد. �

ها با چشم ما  قابل رویت است. سایر برگشت 2به الیه  3و 4، 5، 6بازگشت الکترون از الیه هاي  4در طیف هیدروژن تنها  �

3n ، به ناحیه فرابنفش و گاما و به n=1قابل مشاهده نیست ( برگشت به    نواحی مادون قرمز مربوط می شود.) �

 

 

 

 ساختن منشور هاي دقیق تر، ساختار الیه اي را ریزتر کرد که دلیلی براي وجود دومین عدد کوانتمی شد. �

یکی  n-1تا  nبستگی دارد همواره از  nنشان دهنده زیر الیه استو مقادیر آن به l  )  عدد کوانتم فرعی (اوربیتالی یا     �

 یکی تغییر می کند.

  l= 0 .1 . 2 . 3اش زیر الیه دارد. مثال در الیه چهارم ، چهار تا زیر الیه وجود دار.هر الیه اصلی به تعداد شماره  �

  

  

  

  

  

  

 

و  3برابر   lزیر الیه ها عالوه بر عدد با حروف کوچک انگلیسی هم نشان می دهند. به این ترتیب که زیر الیه هایی با   �

 نمایش داده می شود. s. p. d . f، به ترتیب  0و  1و 2

  محاسبه می شود  4l+2ر الکترون هاي هر زیر الیه از رابطه حداکث �
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f  d  p  s نماد زیر الیه  

  lمقدار   0  1  2  3

  گنجایش الکترون  2  6  10  14

4lزیر الیه هاي با  �  نمایش می دهند. f موهومی  هستند و آن ها را با حروف انگلیسی بعد از    �

  الکترون ، دو عدد کوانتمی را می توان در کنار هم به شکل زیر خالصه نوشت:براي نمایش آدرس تقریبی  �

شماره الیه اصلی  nl�  نماد زیر الیه�

آن زیر الیه ها را حساب می کنیم هر کدام که مقدار این   n+lبراي مقایسه  سطح انرژي  دو زیر الیه ابتدا مجموع �

 ح انرژي پایین تري دارد.( اصل آفبا)مجموع برایش کم تر باشد، سط

کوچک تري داشته باشد سطح انرژي پایین تري دارد.   nبراي دو زیر الیه یکسان بود، هر کدام که   n+l اگر مجموع  �

ود.سطح انرژي اوربیتال ها به صورت زیر مقایسه می ش

   

 

 

 

1s       

 2s 2p     

  3s 3p 3d   

   4s 4p 4d 4f 

    5s 5p 5d 

     6s 6p 

      7s 

اوربيتال  نحوه پر شدن

 ھا

https://konkur.info



 جزوه شيمی دھم  

٥٤ 
 

 

 آرایش الکترونی اتم ها

 کتاب درسی مطالعه کرده و به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 34تا  30اکنون صفحه هاي 

به  اتم عنصري در الیۀ چهارم خود یک الکترون دارد،کدام یک از اعداد زیرمی تواند تعدادالکترون هاي الیۀ سوم آن را .1

 ) با رسم آرایش الکترونی، دلیل انتخاب خود را شرح دهید. 10یا  13درستی نشان دهد؟ (

  با توجه به آرایش هاي داده شده، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. .2

10 2 2: 3 4 4B Ar d s p� �� �  
� � 22 43: sdArA  

� � 22 33: psNeD  
10 2 6: 4 5 5C Kr d s p� �� �  

� � 26 75: sfRnF  � � 16: sXeE  

  آ) کدام عناصر خواص شیمیایی مشابه دارند؟ چرا؟

  چیست؟ Eب) شماره گروه عنصر 

قرار می گیرد و تعداد الکترون هاي الیۀ ظرفیت آن  l=1عنصري از دورۀ چهارم که آخرین الکترون آن در  .3

:  5برابر با    است 

  م کنید.آ) آرایش الکترونی آن را رس

  از الکترون اشغال شده است؟ l=0ب)در اتم آن عنصر چند زیر الیه با  

  را به طور کامل بنویسید. Ti22آرایش الکترونی اتم تیتانم  .4

  موارد زیر را تعریف کنید. .5

  Pآ) قاعده آفبا             ب) الیه ي ظرفیت            پ) عنصرهاي دسته ي 

  را رسم کنید و با توجه به آن به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. Cr24آرایش الکترونی کروم  .6

  آ) چند زیر الیه از الکترون اشغال شده است؟

  ب) چند زیر الیه از الکترون کامال پر شده است؟

در یک گروه و با اتم  Aبا اتم  Cاست. اتم  2s3برابر  Bو الیه ي ظرفیت  3p4 2s4برابر با  Aآرایش الکترونی الیه ظرفیت  .7

B .در یک تناوب از جدول تناوبی قرار دارند  

  را بنویسید. Cآ) آرایش الکترونی 

 را به دست آورید  Cب) عدد اتمی 
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  را به صورت گسترده بنویسید و به سواالت زیر پاسخ دهید : Ga 31 آرایش الکترونی .8

  دارد ؟L=0 آ) چند الکترون در این عنصر با  

  در این عنصر وجود دارد ؟ n=2ب) چند الکترون در 

  پ) چند زیر الیه از الکترون پر شده است ؟

 ت) الیه ظرفیت این عنصر شامل کدام زیر الیه ها است ؟

  

  را با استفاده از گاز نجیب بنویسید. 20با عدد اتمی  Xآ) آرایش الکترونی عنصر  .9

  در کدام دوره و گروه جدول تناوبی قرار دارد؟ Xب) عنصر 

  آرایش الکترونی عنصرهاي داده شده به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:با توجه به  .10

� � 5210 443 psdAr
  

� � 24: sAr
  

� � 22 33: psNe
  

� � 24 43: sdAr
  

  آ) آرایش الکترونی کدام عنصر درست نوشته نشده است؟ صحیح آن را بنویسید.

  ب) کدام یک جزء عناصر واسطه است؟

  را بنویسید. Dپ) کدام عناصر در یک دوره اند؟ عدد اتمی سر گروه عنصر 

  را با استفاده از آرایش گاز نجیب رسم کنید. Mn25آرایش الکترونی  .11

  آ) این عنصر جزء کدام دسته از عناصر است؟

  ب) الکترون هاي الیه ظرفیت آن را مشخص کنید.

  پ) این عنصر فلز است یا نافلز؟

ختم می شود و این عنصر در تناوب سوم  3np2nsبا عنصري می باشد که آرایش الیه ظرفیت آن به هر گروه  Xعنصر  .12

  جا دارد.

  را بنویسید. Xآرایش الکترونی یون پایدار 

  در هر یک از موارد زیر آرایش الکترونی را بنویسید. .13

24Crآ)  
  Cu29ب)           

  الکترونی شماره گروه و دوره را پیدا کنید. در هر مورد با نوشتن آرایش .14

 Mn25ب)                       As33آ) 
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  کدام یک از عنصرهاي داده شده با توجه به آرایش الکترونی در یک دوره یا در یک گروه هستند؟ .15

  N7ت)                            Rb37پ)                         P15ب)                         Na11آ) 

  درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را با ذکر دلیل براي هر یک مشخص کنید: .16

  آ) آرایش الکترونی زیر الیه ي آخر همه ي عنصرهاي یک گروه همواره مشابه است.

  جاي دارد. 2یا  1ختم شده باشد، این عنصر حتما در گروه  sب) هر گاه آرایش الکترونی عنصري به زیر الیه ي 

  باشد، این عنصر مربوط به گروه پنجم جدول است. 3np2nsاگر الیه ي ظرفیت عنصري  پ)

 باشد، عدد اتمی آن چند است؟ 10اگر تعداد الکترون هاي موجود در سومین سطح اصلی انرژي اتمی برابر  .17

 می باشد، دوره و گروه این اتم در جدول تناوبی  کدام است؟ 15دارند برابر  l=1تعداد الکترون هایی که  xدر اتم  .18

آ) جمله ي عمومی زیر حداکثر الکترون هاي موجود در زیرالیه ها را نشان می دهد ،با توجه به آن تعیین کنید زیر الیه  .19

  چهارم یک اتم،ظرفیت پذیرش حداکثر چند الکترون را دارد؟

al=4l+2  

لکترونی را به ترتیب نشان می دهد،الیۀ پنجم  ظرفیت پذیرش  ب) اعداد زیر حداکثر ظرفیت الیه هاي ا

  حداکثر چند الکترون را دارد؟

  2و  8و  18و 32.......... و

 .است l=................ج) الیۀ چهارم شامل ....................... زیر الیه است و آخرین زیر الیۀ آن  

 عنصر جاي می گیرد؟ 8الکترون دارد ولی در دوره سوم جدول تناوبی  18وجود آن که الیه سوم گنجایش چرا با  .20

 

 وجود دارد؟  l=0چند الکترون با عدد کوانتمی  29در عنصري با عدد اتمی  .21

 

 تعداد الکترون هاي  ظرفیتی هر اتم را مشخص کنید الیه ظرفیت هر یک را مشخص کنید .22

                19K ) پ                          17Cl )   ب                                    25MN    آ)     

باشد عدد اتمی این عنصر و شمار الکترون  14و تفاوت شمار نوترون و پروتون آن  106برابر   Mاگر عدد جرمی عنصري .23

2Mهاي بیرونی ترین زیر الیه یون   چند است؟ �

 

62اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در یون تک اتمی  .24 5X دوره این عنصر کدام  باشد، عدد اتمی و 16 برابر �

 است؟
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 دهید: پاسخ زیر هاي سوال به تناوبی جدول با ارتباط در .25

 

  .کنید مشخص را واسطه فلزهاي دسته و p اصلی، عناصر دسته  فلزهاي ي دسته عنصرهاي شکل روي در )آ

  نجیب را مشخص نمایید. گازهاي النتانید ها  ، آکتینیدها و شکل روي در)ب

  :با توجه به شکل روبه رو که برشی از اتم یک عنصر را نشان می دهد به سواالت زیر پاسخ دهید .26

 

  آ) این عنصر متعلق به کدام دسته ي جدول دوره اي عناصر است؟

  ب) چند زیر الیه از این عنصربه طور کامل از الکترون پر شده است؟
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 بررسی نکات مهم درس

 باشند داشته تري پایین انرژي سطح که کنیم می پر الکترون بوسیله را هایی الیه زیر ابتدا:الکترونی آرایش رسم �

بناگذاري) اصل یا آفبا رویم(اصل می باالتر انرژي باسطح هاي تراز سراغ به وسپس  

 این اگر. باشد می   ns  .   np   .   (n-1)d  .  (n-2) f صورت به n اصلی الیه در موجود هاي الیه زیر پرشدن ترتیب �

 :رسیم می زیر طرح به بنویسیم، اتم یک الکترونی الیه 7 براي را ترتیب

 

 

 

 

 

 

 

 

را الیه  کند می شرکت شیمیایی هاي واکنش در الیه آن هاي والکترون است پرشدن درحال که الکترونی الیه آخرین �

 ظرفیت یا الیه واالنس می نامند.

 به تنهایی الیه ظرفیت است.  nsنباشد،   d(n-1)باشد و قبل از آن  ns ر آخرین الیه شامل اگ �

 با هم الیه ظرفیت را تشکیل می دهد.  d(n-1)و nsباشد        d(n-1)باشد و قبل از آن  ns اگر آخرین الیه شامل    �

 آخرین الیه اصلی با هم الیه ظرفیت می باشد.  npو nsباشد،   npو ns اگر آخرین الیه شامل  �

 .نامند می s دسته اصلی عناصر را است شدن پر حال در ها آن s فرعی تراز که هایی عنصر �

 .نامند می p دسته اصلی عناصر را است شدن پر حال در ها آن p فرعی تراز که هایی عنصر �

 .نامند یا واسطه می d   دسته عناصر را است شدن پر حال در ها آن d فرعی تراز که هایی عنصر �

به شرکت در  تمایلی الکترونی آرایش پایداري خاطر به که نامیم می نجیب گاز را است پر ها آن ظرفیت الیه که هایی عنصر �

   واکنش شیمیایی ندارند.
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  عنصر قبلی نجیب گاز ، عنصر اتمی عدد به توجه با استفاده از موقعیت گازهاي نجیب را با خالصه نویسی آرایش الکترونی �

 می دهیم: ادامه زیر طرح مطابق را الکترونی آرایش و نوشته را

 

 طریقه طراحی و به دست آوردن جدول تناوبی با استفاده از آرایش الکترونی به ترتیب زیر می باشد: �

کنیم. می مرتب اتمی عدد افزایش ترتیب به را عناصر   

کنیم. می رسم را عناصر الکترونی آرایش  

شماره که دهیم می قرار تناوب یا دوره نام به افقی ردیف یک در را دارند یکسانی اصلی الیه تعداد که عناصري  

  برابر است. اصلی الیه تعداد با تناوب

دهیم. می قرار هم زیر گروه نام به عمودي ستون یک در را است یکسان ها آن ظرفیت الیه آرایش که عناصري  

  .دارند مشابهی شیمیایی خواص گروه یک عناصر شود، می تعیین ها آن الکترونی آرایش با عناصر شیمیایی رفتار چون

  :جدید روش به گروه شماره

 الیه زیر آخرین در الکترون تعداد:  s دسته عناصر براي

 .باشد می 12 بعالوه p الکترون تعداد:  p دسته عناصر براي

  ظرفیت الیه s و d الیه زیر در موجود هاي الکترون مجموع:  d دسته عناصر براي

  

  

  توضیح  گاز نجیب و ادامه آرایش الکترونی  عدد اتمی بین

  10تا 2
2

2 ,2He s p� ��   الکترون می دهیم 2pو سپس به  2sابتدا به   �

  18تا11
10

3 ,3Ne s p� ��   کترون می دهیمال    3p   و سپس به 3sابتدا   �

  36تا  19
18

3 ,4 ,4Ar d s p� ��    4pو در صورت نیاز به   3dو سپس به   4sابتدا به   �

  54تا  37
36

4 ,5 ,5Kr d s p� ��  5pو در صورت نیاز به   4dو سپس به   5sابتدا به   �

  86تا  55
54

4 ,5 ,6 ,6Xe f d s p� ��  ٦pو در صورت نیاز به  ٥dو بعد به  f٤و سپس به   ٦sابتدا به   �

  86بزرگتر از 
86

5 ,6 ,7 ,7Rn f d s p� ��     ٧pو در صورت نیاز به  ٦dو بعد به ٥fو سپس به   ٧sابتدا به   �
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  ساختار اتم و رفتار آن

  کتاب درسی را مطالعه کرده، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید: 38تا  34اکنون صفحه هاي 

  جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. .1

  موجود در مولکول را نشان می دهد.آ)فرمول مولکولی، نوع عنصرهاي سازنده و ..............اتم هاي 

  ب)بین دو یون با بارالکتریکی ناهم نام، نیروي جاذبه بسیار قدرتمندي به نام ............به وجود می آید.

  پ)آرایش الکترونی الیه ظرفیت عناصر موجود در یک .............جدول تناوبی یکسان است.

  عت یافت می شوندبصورت ............در طبی 18ت)عنصرهاي گروه 

  نقطه اي عنصرهاي یک ..........، معموال شبیه به هم است. - ج) ساختار الکترون

  .نقطه اي هر نقطه نماد ............ است و تعداد نقطه ها نشان دهنده ي ......... است - چ) در ساختار الکترون

الکترون مشاهده می شود به همین دلیل تمایل آن ها براي  8نقطه اي عنصرهاي گروه ............،  -ح)در ساختار الکترون

  انجام واکنش هاي شیمیایی ............... است.

نقطه اي یک الکترون و هفت الکترون دارند به ترتیب با ............... و ..............  -خ)) اتم هایی که در ساختار الکترون

  می کنند.الکترونی  8الکترون، الیه ي ظرفیت خود را 

  یون ید است. (-I)د)نام 

  ذ) در هر ترکیب یونی تعداد کاتیون و آنیون برابر است.

  عبارت درست را انتخاب کنید  .2

آنیون )تبدیل می شود وبه آرایشی شبیه  –ازدست دادن )الکترون به (کاتیون  –با (گرفتن  20آ)عنصري باعدد اتمی 

  پس )از خود می رسد. –گاز نجیب (پیش 

ترکیب  - یونی ) می توانند (مولکول   -هاي  نافلزها با هم، در شرایط مناسب با تشکیل پیوندهاي ( اشتراکیب) اتم 

  یونی) رابسازند.

  چهار )جفت ناپیوندي وجود دارد . –دو ) پیوند دوگانه  و ( دو     -، تعداد  (    یک   CS2پ) در مولکول    

  دو اتمی) وجود دارند. -اتمیت)گازهاي نجیب در طبیعت به صورت گاز (تک 

می دهد) و دومی یک الکترون (می  -نافلز) است. اولی یک الکترون (می گیرد -نافلز) و سدیم (فلز -ث) کلر (فلز

  می دهد) تا به هشتایی پایدار برسد. -گیرد
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  درستی یا نادرستی  عبارت هاي زیر را مشخص کرده و شکل درست عبارت هاي نادرست را بنویسید. .3

  است. +E2،16) فرمول کلی یون پایدار عنصرهاي گروه آ

  ) هر اتم هیدروژن با دو پیوند کوواالنسی به اتم اکسیژن متصل است.H2Oب) در مولکول آب(

  پ) در مولکول نیتروژن،هر اتم نیتروژن سه الکترون به اشتراک می گذارد.

  نقطه اي اتم،الکترونهاي ظرفیت آن نشان داده می شود. –ت) در آرایش الکترون 

ث)هر گاه ساختار الکترون نقطه اي دو عنصر شبیه به هم باشد، همواره ما می توانیم آن ها را متعلق به یک گروه در 

  نظر بگیریم.

  اتم ها همواره براي رسیدن به قاعده ي هشت تایی به یون تبدیل می شوند. ج)

   اتم یکسان یک پیوند کوواالنسی ساده تشکیل می شود.چ) همواره بین دو 

  الکترون دارند، به حالت آزاد در طبیعت وجود ندارند. 8نقطه اي کم تر از  -ح)اتم عنصرهایی که در ساختار الکترون

می پیوند کواالنسی ) نامیده –) بین یونهاي مثبت ومنفی نیروي جاذبه بسیار قوي برقرار می شود که (پیوند یونی خ

  شود 

  اتم ) تشکیل شده است ترکیب یونی دوتایی نامیده می شود  –)ترکیب هاي یونی که تنها از دو(  عنصر د

ازدست میدهد) درحالیکه کلسیم دو الکترون  –)اتم اکسیژن براي رسیدن به آرایش گاز نجیب دوالکترون (می گیرد ذ

  ازدست می دهد ) –( می گیرد 

  )Neیا  Heر) گاز نجیبی که الیه ظرفیت آن با دو الکترون پر شده است؟ ( 

  )K+یا    2Ba+کدام یک می تواند باشد؟ (  M، کاتیون 2MBrز ) در ترکیب یونی 

  16گروه  –14س ) نماد لوویس     متعلق به عنصرهاي کدام گروه از جدول دوره اي عناصر است؟ (گروه 

   زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سواالت  .4

  نقطه اي عنصرهاي یک گروه معموال شبیه به هم است؟ -آ) چرا ساختار الکترون

  شبیه به کدام گروه از جدول می باشد؟ چرا؟ Heنقطه اي عنصر  -ب) ساختار الکترون

  پ)اتم ها از چه راه هایی می توانند الیه ي ظرفیت خود را هشت الکترونی کنند؟

  ترکیب یونی تشکیل دهد، فرمول حاصل از آن ها را بنویسید. 3B- با  2A+ث)اگر یون 

  ج)پرتوهاي کیهانی چه تاثیري روي مولکول هاي مورد مطالعه دارند؟
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 باشد:با اعداد کوانتومی زیر  خود می باشد اگر آخرین الکترون این اتم  ظرفیت الیه  الکترون در  7  اراي د    Xاتم  .5

n = 3        ,       L=1 

  بنویسید .را  Xاتم آ)آرایش الکترونی نوشتاري 

  آرایش یون پایدار آن به کدام گاز نجیب می رسد؟ نام گاز نجیب را بنویسید. ب )

  ) شرکت کند فرمول شیمیایی ترکیب حاصل را بنویسید Ca20در پیوند با اتم کلسیم ( Xپ) اگر اتم 

     O8ه روشن می شود، منیزیم با اکسیژن هوا ترکیب می شود. (    در فشفشه از منیزیم استفاده شده است . وقتی فشفش .6

       )       Mg12و     

  نقطه اي مولکول اکسیژن هوا را رسم کنید. –آ) مدل الکترون 

 ب) بین اتم هاي اکسیژن در هوا چه نوع پیوندي وجود دارد.( کووواالنسی یا  یونی )

  اکسیژن را بنویسید .پ) نام ترکیب حاصل از پیوند منیزیم و 

 ت)دلیل واکنش پذیري زیاد اتم هاي منیزیم و اکسیژن چیست؟

  ، X2Y3در ترکیب یونی  .7

  به کاتیون تبدیل شده است یا آنیون؟ Xآ)اتم 

 ب)بار کاتیون و آنیون را تعیین کنید.

  به کدام گروه از جدول دوره اي تعلق دارد؟ Y پ)اتم 

  پاسخ دهید:    Na3Pو  MgOبا توجه به فرمول دو ترکیب  .8

)Na11   O8  وP 15    وMg12 (  

  را مشخص کنید.   Na3Pآ) یون هاي سازنده  ترکیب 

  ب) با توجه به فرمول شیمیایی این دوترکیب فرمول شیمیایی منیزیم فسفید را بنویسید

به کدام گروه از جدول تناوبی تعلق دارد (براي پاسخ  Xرا ایجاد می کند عنصر    Na3Xبا سدیم ترکیب یونی xآ)عنصر  .9

  خود دلیل بنویسید )

  )(N2O ,   CU2O  ,     CH4 ب)کدامیک از ترکیب هاي زیر یونی است ؟ چرا ؟
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3S2 3P3به صورت   Aآرایش الکترونی عنصر  .10
]Ne و عنصر [B   4به صورتS2 ]Ar[  است فرمول شیمیایی ترکیب

  .بنویسیدحاصل از این دو عنصر را 

2   صورت به  Y اتم الکترونی آرایش اگر .11 44 4s p 2 یونی ترکیب در باشد 3X Yجاي به X  قرار توان می را کاتیون کدام 

  )    +Naو    +Mg2و    (+Al3 ) بنویسید دلیل خود انتخاب براي( داد

  پاسخ دهید :با توجه به جدول داده شده به سواالت  .12

F  E  D  C  B  A  عنصر  

3P3
  2P4

  3P4
  2P2

  1S1  2P3
  آرایش آخرین زیر الیه   

  را بنویسید   Eالف)مدل الکترون نقطه اي اتم 

  را بنویسید   Fبا   Bب) فرمول شیمیایی حاصل از ترکیب 

  را بنویسید   Dپ)نماد شیمیایی یون پایدار 

 فلز است یا نافلز ؟  Cت) عنصر 

 و  Na  11در کدام یک از ترکیب هاي زیر آنیون و کاتیون به آرایش هشتایی رسیده است ؟ (با ذکر دلیل ) (تعیین کنید  .13

f9     وCl  17 وFe  26 (                                   FeCl2              NaF                                                     

  ] تفاوت شمار نوترون و الکترون را حساب کنید   Ar]  3d9با آرایش الکترونی   X2+  64در یون  .14

  :با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید .15

  نشان می دهد؟   Fو فلوئور  Liآ)شکل زیر چه نوع پیوندي را بین اتم هاي لیتیم 

،  Ar18  ،Ne10 جیـب مـی رسـند؟ (   پس از تشکیل پیوند به آرایش الکترونی کدام گـاز ن  Fو  Liب) هر یک از اتم هاي 

He2(  

  

  

  با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید .16

 به کدام گروه تعلق دارد؟ Yو  Xآ)

  چه نوع ترکیبی است(مولکولی یا یونی)؟چرا؟  X2Yب) ترکیب 
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 با .دهد می نشان را کلرید منیزیم یونی ترکیب تشکیل در کلر و منیزیم اتم بین الکترون مبادلۀ چگونگی زیر شکل .17

     .دهید پاسخ ها پرسش به شکل به توجه

 .بنویسید را ترکیب این آنیون و کاتیون نماد )آ

  چنداتمی؟ یا اند اتمی تک ترکیب این آنیون و کاتیون )ب

 .بنویسید را یونی ترکیب این فرمول )پ

 چرا؟ است؟ خنثی الکتریکی بار نظر از ترکیب این آیا )ت

   سواالت پاسخ دهید:با توجه به شکل زیر به  .18

  آ) فرمول شیمیایی و نام نمک حاصل را بنویسید.

    ب)  کدام عنصر الکترون داده و کدام عنصر الکترون گرفته ؟

 سه کنیدو آنیون را نسبت به اتم خنثی مقاج) شعاع کاتیون 

 

 

 :روه آن ها را مشخص کنیدبا توجه به آرایش هاي نقطه اي داده شده عناصر هم گروه را در یک مجموعه قرار دهید و گ .19

 

 

  پاسخ دهید : که تعداد الکترون ها را در الیه سوم نشان می دهد با توجه به شکل .20

  ) هر کدام چه یون پایداري تشکیل می دهند؟2) و (1آ) (

   با یکدیگر مقایسه کنید. 1 را براي شرکت در واکنش با  2و  3 ب) میزان تمایل 

 .توضیح دهید ) را3) و (1پ)روند تشکیل یون (
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Al با توجه به ساختار لوویس دو اتم     
�

� �      ,   O
��

��
� �  :زیر پاسخ دهیدبه پرسش هاي به پرسش      

  

  ?متعلق به کدام گروه از جدول تناوبی هستند  Oو   ALآ) اتم 

  ?دهدب) اکسیژن چه رفتار شیمیایی از خود نشان می 

  ?واکنش پذیر است ALپ)آیا 

  ?دارد ؟چرا  ALرفتاري مشابه       ت) آیا عنصر

 را بنویسید. (O) با اکسیژن  ث) فرمول ترکیب 

 

با توجه به مدل فضا پر کن مولکول هاي زیر مشخص کنید کدام یک از موارد زیر درست و کدام نادرست است. جمله  .21

 ABC ادرست را صحیح بنویسید.ن

 

  باشد.   35Brیا   17Cl ,  9F می تواند حاصل پیوند کوواالنسی بین اتم هیدروژن و یکی از اتم هاي   Aآ) مولکول 

یک مولکول سه اتمی است که در آن اتمی که در وسط مولکول قرار گرفته ،قاعده هشت تایی را رعایت  Bب) مولکول 

  کرده است .

  )  14Siباشد. ( SiH4می تواند مربوط به مولکول Cج) شکل 

 .د) در تمام این مولکول ها دست کم یک اتم قاعده ي هشت تایی را رعایت کرده است

 
 

  را در نظر بگیرید و به سواالت پاسخ دهید: �����و  ���دو ترکیب  .22

  رسم کنید. ���آ) آرایش الکترون نقطه اي را براي ترکیب 

 ،شمار کل جفت الکترونهاي ناپیوندي را بنویسید.  �����ب) در ترکیب 
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  دهد؟آنها را کامل کنید.هر یک از معادله هاي زیر تشکیل چه نوع پیوندي را نشان می  .23

 آ)
N + ...... N NN

  

 ب)
Na + ...... Na Cl

  

 پ)
O O+ C + ...... ......

  

 ت)
O+...... Mg2 O2

  

  19K  ,  17Cl ,  16S , 12Mg ترکیب یونی ممکن را بنویسید. 4در بین اتمهاي زیر فرمول یک ترکیب مولکولی و  .24

   :شکل هاي زیر را در نظر بگیرید .25

  

   ؟شکل ها چه نوع مدلی را براي مولکول نمایش می دهدآ)

 اگر گوي قرمز نشان دهنده اکسیژن و گوي سیاه نشان دهنده کربن باشد فرمول مولکولی هر کدام چیست؟ب)

 يبرا  صنعت در یعیوس اسیمق به که باشد، یم روشن زرد رنگ به شفاف یعیما ، (CS2) کربن دیسولف يد .26

  .رودیم بکار یمصنوع یشمیابر يبرهایف ي هیته

  16S    ,   12C  چرا؟ است؟ ینوع چه از دیسولف يد کربن بیترک در گوگرد و کربن نیب وندیپ) آ

  چرا؟ است؟ حیصح دیسولف يد کربن بیترک يبرا مولکول واژه بردن کار به ایآ) ب

  .دیینما رسم دیسولف يد کربن بیترک يبرا را يا نقطه – الکترون شیآرا) پ

  با توجه به فرمول ساختاري مولکول مقابل پاسخ دهید:  .27

                                                                           
                                                                 

                                            

  ) دو اتم را بیابید که با الگویی7N - 35Br - 14Si - 8O - 16Sالف) از بین اتم هاي ( 

  یح دهید.مطابق شکل مولکول داده شده با هم ترکیب شوند. دلیل انتخاب خود را توض 

  ب) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل را بنویسید.
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  با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید: .28

  چند کاتیون و چند آنیون وجود دارد؟ بار آنیون و بار کاتیون ها را تعیین نمایید. Aالف) در قسمت 

  رابنویسید. Bب) نماد شیمیایی ترکیب 

  می باشد؟ چرا؟ Mیا  X،هم گروه با کدام ذره ي  16پ) اتمی با عدد اتمی 

 تعلق دارد ، آرایش الکترونی الیه ي آخر آنرا نوشته و شماره گروه آنرا تعیین کنید. pبه دسته ي  Mت) اگر بدانیم ذره ي 

 کامل را زیر جدول .29

  کنید:

  

  

  

  

  

  با توجه به جدول زیر به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید: .30

  تشکیل چه پیوندي را می دهند؟ XوAاتم هاي -آ

  را بنویسید ؟  Nو Bفرمول شیمیایی ترکیب حاصل از اتم هاي - ب

  هم ردیف  باشد را بنویسید. Cهم گروه و با اتم  Mساختار یون پایدار اتمی که با اتم - پ

  .هیدروژن ترکیب شده طریقه تشکیل آن را با رسم آرایش الکترونی توضیح دهید   باE  اتم ت)

  

  

  

  

نقطه  –ساختار الکترون  مولکول

 اي

تعداد جفت الکترون هاي  تعداد پیوند کوواالنسی

 ناپیوندي

3NF  
   

2N  
   

4SiCl
 

   

1                 18 

 
2           13 14 15 16 17 

 
A 

 
          

 
E M N 

  

 
C 

          

D 
   

X Y 

 
B ناصر واسطهع  
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 بررسی نکات مهم درس

 : ها اتم اي نقطه الکترون ساختار �

  .دهیم می قرار صرعن  شیمیایی نشانه دراطراف را  p  و یا دسته   sدسته  عناصر ظرفیت الیه هاي الکترون روش این در

 اطراف الکترون حداکثر .کنیم می جفت را آنها وسپس دهیم می قرار نشانه اطراف تک صورت به  را ها الکترون(

 در این مدل، نمادشیمیایی اتم نشانه هسته و الکترون هاي درونی است. )باشد می الکترون 8 اتم یک

Li �    Be� �   B
�

� �     C
�

�
� �    N

��

�
� �    O

��

��
� �     F

��

��
� �  

گازهاي نجیب در طبیعت به شکل تک اتمی یافت می شوند چون که این گازها واکنش ناپذیر بوده یا واکنش پذیري اندکی  �

 پایدارند.دارند و از این رو نتیجه می گیریم که 

الکترونی هستند. و  8ظرفیت آن ها نسبت می دهند. به طوري که همگی پر و یا پایداري گازهاي نجیب را به آرایش الیه  �

 الکترون هاي اطراف اتم را به صورت جفت نمایش می دهند.

He را به صورت جفت می نویسیم. گازهاي نجیب اطرافهاي ظرفیت الکترون  تذکر:
��

 

صرهاي جدول تناوبی تمایل دارند به شکلی خود را به آرایش گاز نجیب مطابق قاعده اوکتت (هشتایی) بسیاري از عن �

 برسانند چون الیه ظرفیت آن ها هشتایی نیست.

 نقطه اي مشابه دارند.  -عناصر یک گروه،آرایش الکترون   �

) بعضی با گرفتن اتم ها می توانند با شیوه هاي مختلف به آرایش گاز نجیب برسند و پایدار شوند برخی با دادن الکترون( فلز �

 هشتایی می شوند. الکترون (نافلز)  عده اي نیز با به اشتراک گذاشتن آن

 فلزها به آرایش گاز نجیب قبل از خود و نافلزها به آرایش اکترونی گاز نجیب بعد از خود می رسند. �

 نجیب گاز آرایش به رسیدن براي ذره یک که شود می تشکیل هنگامی و است یونی پیوند تشکیل الکترون انتقالنتیجه  �

زمانی که فلز سدیم در کنار  بگیرد(نافلز) الکترون باید نجیب گاز آرایش به رسیدن براي دیگر ذره بدهد(فلز)و الکترون باید

 ، پیوند یونی حاصل می شود.نافلز کلر قرار می گیرد
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باشد، بنابراین در فرمول نهایی ترکیب هیچ بار هنگام تشکیل هر ترکیب یونی باید تعداد الکترون مبادله شده برابر  �

  الکتریکی دیده نمی شود یعنی ترکیب یونی در کل خنثی است.

nX هر کاتیون یا آنیونی که تنها از یک اتم، با دادن یا گرفتن یک یا چند الکترون ایجاد شود یون تک اتمی است.( �  یا�

nX �(  

 ترکیب هاي یونی که از دو یون تک اتمی به وجود می آید، ترکیب یونی دوتایی نامیده می شوند. �

  بلور شبکه نام به که آید می پدید ها یون از آسایی غول شبکه بعد سه در ومنفی مثبت هاي یون پیوستن هم به از �

 راشبکه بلور یک در ها مولکول یا ها یون ، ها اتم از منظم بعدي سه شود(آرایش می نامیده یونی جامد یا یونی ترکیب

  گویند. می ترکیب آن بلور

  

 

 

 ظرفیت آن عنصر می گویند. را گیرد مییا   دهد می دست از پیوند تشکیل هنگام اتم یک که الکترونی �

+  ،   1به یون هاي  شدن تبدیل وبا داده دست از را خود ظرفیت الیه هاي الکترون شدن تایی هشت براي  Alو  2و 1عناصر گروه 

  + به آرایش گاز نجیب دوره قبلی می رسند.3+   و 2

به آرایش گاز نجیب هم دوره  - 1و   -2،    -3الکترون و تبدیل شدن به یون هاي  1و   2،    3با گرفتن  17و  16و  15عناصر گروه 

  می رسند.

 .شوند می پایدار مثبت یون به شدن تبدیل وبا شدن تایی هشت بدون معموال واسطه عناصر �

  دراین که دارند گوناگونی یونی هاي ظرفیت بعضی ولی دهند می نشان خود از ثابتی یونی هاي ظرفیت ازفلزها بعضی �

 .نویسند می عنصر نام جلو در رومی اعداد با را عنصر ظرفیت موارد

  فلز نام + یون = کاتیون نام  همه ي فلزات اصلی:  

  )فلز ظرفیت دهنده نشان عددرومی(  فلز نام + یون = کاتیوننام 

  يد+  نافلز نام=  اتمی تک منفی هاي یون وفرمول نام  

  یونی: ترکیبات نویسی وفرمول گذاري نام �

  نویسیم. می راست درسمت را آنیون شیمیایی ونشانه چپ سمت در را کاتیون شیمیایی نشانه .1

https://konkur.info



 جزوه شيمی دھم  

٧٠ 
 

واز  کرده ساده امکان صورت در داده قرار آنیون زیروند را کاتیون وظرفیت کاتیون زیروند را آنیون ظرفیت .2

 .کنیم می خودداري 1 عدد نوشتن

 ) NaCl(سدیم کلرید.آوریم می  »ید«را به همراه   آنیون نام وسپس کاتیون نام ابتدا نامگذاري در .3

  جهت یادگیري بیشتر از جدول زیر استفاده می کنیم: �

 هیدرید 
�� 

  فسفید

��� 

  نیترید

��� 

 یدسولف
2S �  

  اکسید

��� 

  یدید

�� 

  کلرید

��� 

 برمید

Br �  

  فلوئورید

�� 

    

                  ��� 
 	لیتیم

       
2Na O 

  سدیم  اکسید

        ��� 

 سدیم

KH  
پتاسیم 

  هیدرید

                �� 

 پتاسیم

                  ���� 

 منیزیم

    
3 2Ca N 

کلسیم 

  نیترید

            ���� 

 کلسیم

                  ���� 

 باریم

          
2FeI

 
 یدید)II(آهن

      ���� 
  )IIآهن(

            
2CrCl 

  یدر)کلIIکروم(

    ���� 
  )IIکروم(

                  ��� 

  I(مس

                  ���� 
  آلومینیم

                  �� 
 هیدروژن

  

 کاتیون ها در جدول صفحه بعد آمده است. همه  داده شده است ولی  در جدول فوق آنیون هاي تک اتمی  �

  است و بیشتر با کاتیون فلزات گروه اول و دوم مشاهده می شود و بشدت ناپایدار است.یون هیدرید کمتر متداول  �

 کاتيون
 آنيون

https://konkur.info



 جزوه شيمی دھم  

٧١ 
 

.  

  هنگام نوشتن فرمول ترکیب یونی ظرفیت آن ها جلوي نام فلز نوشته می شود.البته به 

  جامد هاي یونی شامل تعداد بسیار زیادي یون با آرایش منظم اند و واحد مجزاي مولکولی ندارند.

ترکیب  کیب هاي شیمیایی که در ساختار خود هیچ یونی ندارند و ذره هاي سازنده آن ها مولکول ها هستند،بسیاري از تر �

 هاي مولکولی نامیده می شوند.

 پیوند در این دسته ترکیب ها از نوع کوواالنسی (اشتراکی) است. �

(در برخی موارد، .آید می پدید نافلز بایک هیدروژن ویا نافلز دو بین الکترون اشتراک نتیجه در که پیوندي: کواالنسی پیوند �

 ند.اتم هاي فلز نیز با نافلزات پیوند کوواالنسی می ده

 اتم ها به تعداد تک الکترون ظرفیتی در میان خود، پیوند برقرار می کنند. �

نمایش » ▬« زوج (جفت) الکترون پیوندي به جفت الکترون هاي مشترک بین دو اتم گویند که در پیوند شرکت دارند و با  �

 می دهند.

 .تنها متعلق به یک اتم هستند زوج الکترون ناپیوندي  به جفت الکترون تنها که در پیوند مشارکت ندارندو �

  در این بخش ازکتاب هدف از تشکیل مولکول رسیدن اتم ها به آرایش گاز نجیب از طریق به اشتراک گذاشتن الکترون هاي �

H .فرد اطراف اتم ها می باشد H H H H H� � � �� � �� 

� H O H H O H H O H
�� �� ��

�� �� ��
� � � � � �� � � � �� ��               

آرایش هشتایی، می توانند با خود یا اتم هاي دیگر بیش از یک جفت الکترون به اشتراک  برخی از اتم ها براي رسیدن به �

  بگذارند
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پیوند دوگانه، پیوند کوواالنسی است که در نتیجه به اشتراک گذاشتن دو جفت الکترون میان دو اتم، تشکیل می شود.پیوند  �

O    نمايش می دھند =دوگانه به صورت O
�� ��

�� ��
� 

پیوند سه گانه، پیوند کوواالنسی است که در نتیجه به اشتراک گذاشتن سه جفت الکترون میان دو اتم، تشکیل می  �

N   نمایش می دهند.  �پیوند سه گانه به صورت  شود. N
�� ��

�  

 به فرمول شیمیایی که افزون بر نوع عنصرهاي سازنده، شمار اتم هاي هر عنصر را نشان می دهد، فرمول مولکولی گویند.   �

 جرم مولکولی یک ماده با مجموع جرم اتمی،  اتم هاي سازنده آن برابر است. �

هاي کروي شکل نمایش داده مدل فضاپرکن، روشی براي نمایش سه بعدي مولکول ها است که درآن اتم ها به صورت گوي  �

می شوند و به کمک آن، عالوه بر نوع عنصرها، شمار اتم هاي هر عنصر و نحوه ي قرار گیري اتم ها نسبت به هم نیز مشخص 

  می شود. 
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