
 جرم اتمی میانگین

کویت طَل اس ٍاحذ هتز ٍ ( ًیبس دارین . ثِ عٌَاى هثبل ثزای اًذاسُ گیزی  ثزای سٌجص ٍ ثیبى ّز کویتی ثِ یک ٍاحذ ) یکب

کلَیي استفبدُ هی کٌین اهب ثزای اًذاسُ گیزی  ثزای کویت سهبى اس ٍاحذ ثبًیِ ٍ ثزای کویت دهب اس درجِ سلسیَس ٍ یب

(shimi1000 .ir)                                                                           ٍاحذی استفبدُ کٌین؟جزم یک اتن اس چِ 

 به تعبریف سیز تًجه کىیذ:

1 :(amu)ياحذ کزبىی 
12
) 12-جزم اتن کزثي    6

12  است. (

 پروتون : 1نوترون :  1
1

11
5 جرم اتم 

11: 1amu 

 .را جزم اتوی هی گَیٌذ (amu)ًظز ثزحست ٍاحذ کزثٌی جزم اتن هَرد  :جزم اتمی

 1
1  1      715  15       11

12  12       11
13  13     

هتفبٍت دارًذ؛ یعٌی تفبٍت  (A)یکسبى ٍلی عذد جزهی  (z)ثِ اتن ّبی یک عٌصز گفتِ هی ضَد کِ عذد اتوی  ایشيتًپ:

. ثب تَجِ ثِ ٍجَد ایشٍتَح ّب ٍ تفبٍت در فزاٍاًی آًْب ثزای گشارش فقط در تعذاد ًَتزٍى ّبی ّستِ اتن ّبیطبى است

1000                                                    ( Telegram:@shimi )   ثکبر هی رٍد.جزم اتوی هیبًگیي طجیعی اس اتن عٌصزّبی هختلف جزم ًوًَِ ّبی 

 :است اس راثطِ سیز استفبدُ هی کٌین حعٌصزی کِ دارای دٍ ایشٍتَثزای ثذست آٍردى جزم اتوی هیبًگیي 

Μ   
Μ1  1 Μ1  1

 1  1
  

M 9جزم اتوی هیبًگیي ایشٍتَح ّب (amu) 

 جزم اتوی یب عذد جزهی ایشٍتَح ّب 1 1  =

 ًسجت فزاٍاًی ایشٍتَح ّب 1 1 = 



استفبدُ اس راثطِ فَق ثسیبر دضَار ٍ ٍقت گیز است ٍ گبّی پیچیذگی ّبی هسئلِ ثبعث ثزٍس خطبی هحبسجبتی ٍ در ًتیجِ 

 .ثذست آٍردى جَاثی غلط هی ضَد

 .استتکٌیک طٌبة کطی پس چِ کٌین؟ ثْتزیي راُ استفبدُ اس 

 تکنیک طناب کشی :

می ببشذ که  DTایه تکىیک حل تستی سًاالت مزبًط به جزم اتمی میبوگیه است که بزخًاسته اس مجمًعه فىًن 

 (در ایزان هستىذ  DTبىیبوگذار ي مبتکز تکىیک  استاد عسگری)  .مًجب پبسخگًیی سزیع ي مطمئه دايطلب می شًد

  جزم ّبی اتوی را در دٍ هزثع رٍثِ رٍ ّن هی ًَیسین. گام اول:

  ) جزم اتوی ( فزاٍاًی )سٍر( ّز ایشٍتَح را هی ًَیسین ٍ ثیي دٍ هزثع طٌبثی رسن هی کٌین. سیز ّز هزثع گام دوم :

 

 .را ضوبرُ گذاری هی کٌین M1  ٍM2طَل طٌبة را ثِ حبصل جوع فزاٍاًی ّب )سٍرّب( تقسین هی کٌین ٍ ثبسُ ثیي  گام سىم:

 .ضًَذفزاٍاًی ّب تب حذ اهکبى ثبیذ ثبّن سبدُ : تذکر 

 .اس ّز طزف دلخَاُ طٌبة را ثِ سوت هزثع هَردًظز ثِ اًذاسُ سٍرش هی کطین :گام چهارم

 

𝑀1 𝑀1 

𝑀1 𝑀1 

F1 F2 

 ثزای ثجت ًبم در ثزتزیي هَسسِ کٌکَری کطَر فقط ثب

.توبس حبصل فزهبییذ 09129419455 ضوبرُ   

= منابع گاماپالس + برنامه ریسی تخصصی موفقیت  



17  عٌصز کلز دارای دٍ ایشٍتَح  (مثال
35    ٍ  17

م ؛ جزثبضذ 35کلز  ٪75کلز  100هی ثبضذ . اگز در طجیعت اس ّز  37

 است؟ amuاتوی هیبًگیي کلز چٌذ 

1) 25   1)4/25    2)26   3)4/24 

  
Μ1  1 Μ1  1

 1  1
 
(24 64) (26 14)

64 14
 

1514 814

111
 

2441

111
 تشریحی9 4 24 

                   35CL 75 3  

          37CL 25 1 2          1 

 

ثب تَجِ ثِ ضکل سیز کِ تَسیع اتن ّبی ثَر را در یک ًوًَِ طجیعی ثَر ًطبى هی دّذ ؛ هی تَاى دریبفت کِ فزاٍاًی مثال(

 ................. است amuایشٍتَص ................ ثیطتز اس ...........است ٍ جزم اتوی هیبًگیي ثَر ثزاثز ثب 

 (58)خارج از کشور

1) 11/7-  4
11 -  4

11   

1) 11/7-   4
11  4

11 

2) 11/8-  4
11   4

11 

3) 11/8-  4
11 -  4

11  4
11  4

11 
 

 9تشریحی
(11 5) (11 13)

5 13
 

51 153

21
 

213

21
 11 7 

 

 

تکنیکی:  

                                     22                                                                             6 

   1                                                                              4                    2گسینه          

 کلر :تستی

 ساده فراوانی

 ساده

35 37 5/35  36 5/36  

10 11 2/10  4/10  8/10  6/10  



   

 


