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 ساختار اتمساختار اتمساختار اتمساختار اتم

 نظريه هاي اتمي قبل از كشف ذره نظريه هاي اتمي قبل از كشف ذره نظريه هاي اتمي قبل از كشف ذره نظريه هاي اتمي قبل از كشف ذره ي سازنده ي اتمي سازنده ي اتمي سازنده ي اتمي سازنده ي اتم

 نظريه هاي اتمي از رونتگن  تا رادرفورد و موزلينظريه هاي اتمي از رونتگن  تا رادرفورد و موزلينظريه هاي اتمي از رونتگن  تا رادرفورد و موزلينظريه هاي اتمي از رونتگن  تا رادرفورد و موزلي

 عدد اتمي ، عدد جرمي ، ايزوتوپ ها و ذره هاي زيراتميعدد اتمي ، عدد جرمي ، ايزوتوپ ها و ذره هاي زيراتميعدد اتمي ، عدد جرمي ، ايزوتوپ ها و ذره هاي زيراتميعدد اتمي ، عدد جرمي ، ايزوتوپ ها و ذره هاي زيراتمي

 امواج الكترو مغناطيس تا مدل اتمي بورامواج الكترو مغناطيس تا مدل اتمي بورامواج الكترو مغناطيس تا مدل اتمي بورامواج الكترو مغناطيس تا مدل اتمي بور

 تالس ، ارسطو ، رابرت بويل ودموكريتتالس ، ارسطو ، رابرت بويل ودموكريتتالس ، ارسطو ، رابرت بويل ودموكريتتالس ، ارسطو ، رابرت بويل ودموكريت

 دالتون           مدل اتمي كره ي توپردالتون           مدل اتمي كره ي توپردالتون           مدل اتمي كره ي توپردالتون           مدل اتمي كره ي توپر

 فارادي           برق فتفارادي           برق فتفارادي           برق فتفارادي           برق فت

 تامسون تامسون تامسون تامسون 

 آزمايش مربوط به پرتوي кتديآزمايش مربوط به پرتوي кتديآزمايش مربوط به پرتوي кتديآزمايش مربوط به پرتوي кتدي

 محاسبه ي نسبت بار به جرم الكترونمحاسبه ي نسبت بار به جرم الكترونمحاسبه ي نسبت بار به جرم الكترونمحاسبه ي نسبت بار به جرم الكترون

 مدل كيك كشمشيمدل كيك كشمشيمدل كيك كشمشيمدل كيك كشمشي

 ميلي ن                محاسبه ي بار الكترونميلي ن                محاسبه ي بار الكترونميلي ن                محاسبه ي بار الكترونميلي ن                محاسبه ي بار الكترون

 رونتگن            كشف پرتوي رونتگن            كشف پرتوي رونتگن            كشف پرتوي رونتگن            كشف پرتوي 

 بكرل               كشف خاصيت پرتوزايي بكرل               كشف خاصيت پرتوزايي بكرل               كشف خاصيت پرتوزايي بكرل               كشف خاصيت پرتوزايي 

 ماري كوري           نامگذاري پرتوزايي ماري كوري           نامگذاري پرتوزايي ماري كوري           نامگذاري پرتوزايي ماري كوري           نامگذاري پرتوزايي 

 رادرفوردرادرفوردرادرفوردرادرفورد

پرتوي مواد  پرتوزاپرتوي مواد  پرتوزاپرتوي مواد  پرتوزاپرتوي مواد  پرتوزا        آزمايش رويآزمايش رويآزمايش رويآزمايش روي  

 آزمايش ورقه ي طالآزمايش ورقه ي طالآزمايش ورقه ي طالآزمايش ورقه ي طال

 مدل اتمي  رادرفورد  و كشف پروتونمدل اتمي  رادرفورد  و كشف پروتونمدل اتمي  رادرفورد  و كشف پروتونمدل اتمي  رادرفورد  و كشف پروتون

موزلي            تع;ن نسبت بين فرкنس موزلي            تع;ن نسبت بين فرкنس موزلي            تع;ن نسبت بين فرкنس موزلي            تع;ن نسبت بين فرкنس 

پرتوي       با جرم اتمپرتوي       با جرم اتمپرتوي       با جرم اتمپرتوي       با جرم اتم                                                                                                              

 امواج الكترومغناطيسامواج الكترومغناطيسامواج الكترومغناطيسامواج الكترومغناطيس
 رنگ شعلهرنگ شعلهرنگ شعلهرنگ شعله

 بونزنبونزنبونزنبونزن

چراغ بونزنچراغ بونزنچراغ بونزنچراغ بونزن    طراحيطراحيطراحيطراحي  

 دستGه طيف بين وطيف نشر خطي اتمدستGه طيف بين وطيف نشر خطي اتمدستGه طيف بين وطيف نشر خطي اتمدستGه طيف بين وطيف نشر خطي اتم

 كشف دو عنصر روبيديم و سزيمكشف دو عنصر روبيديم و سزيمكشف دو عنصر روبيديم و سزيمكشف دو عنصر روبيديم و سزيم

طيف نشر خطي هيدروژنطيف نشر خطي هيدروژنطيف نشر خطي هيدروژنطيف نشر خطي هيدروژن                                                آنگسترمآنگسترمآنگسترمآنگسترم  

 بور            مدل اتمي بوربور            مدل اتمي بوربور            مدل اتمي بوربور            مدل اتمي بور

X 

X 

 سواالت آموزشي   و بررسي سواالت كنكورسواالت آموزشي   و بررسي سواالت كنكورسواالت آموزشي   و بررسي سواالت كنكورسواالت آموزشي   و بررسي سواالت كنكور
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              :نظريه هاي اتمي ، پيش از كشف ذره هاي سازنده ي اتم 
.ساله است 2500مطالعه روي عنصرها داراي قدمت   

تالستالستالستالس    آبآبآبآب    و  ارسطوارسطوارسطوارسطو        آب ، هوا، خاك وآتشآب ، هوا، خاك وآتشآب ، هوا، خاك وآتشآب ، هوا، خاك وآتش ( ( ( ( عنصر هاي چهارگانه عنصر هاي چهارگانه عنصر هاي چهارگانه عنصر هاي چهارگانه ))))    را عنصرهاي سازندهي جهان هستي تصورميكردند 

                                                                                                  ::::رابرت بويل در كتاب شيمي دان شكاك رابرت بويل در كتاب شيمي دان شكاك رابرت بويل در كتاب شيمي دان شكاك رابرت بويل در كتاب شيمي دان شكاك 

1 –  عنصرعنصرعنصرعنصر را به عنوان ماده اي ناميد كه نمي توان آن را به مواد ساده تري تبديل كرد .                                                    

 كردنكردنكردنكردن نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    انديشيدن وانديشيدن وانديشيدن وانديشيدن و، ، ، ،     مشاهده كردنمشاهده كردنمشاهده كردنمشاهده كردندان خواست  عالوه بر دانشمنو از  شيمي را علمي تجربي ناميد  – 2

                                              .     هاي علمي نيز اقدام كنند به پژوهشكه ابزار هاي يونانيان براي مطالعه ي طبيعت بود ، 

دموكريت دموكريت دموكريت دموكريت ::::    اولين كسي كه تجزيه ناپذيرياولين كسي كه تجزيه ناپذيرياولين كسي كه تجزيه ناپذيرياولين كسي كه تجزيه ناپذيري    اتم را مطرح كرداتم را مطرح كرداتم را مطرح كرداتم را مطرح كرد    دموكريت بود ....((((همه ي مواد از ذرات تجزيه ناپذيريهمه ي مواد از ذرات تجزيه ناپذيريهمه ي مواد از ذرات تجزيه ناپذيريهمه ي مواد از ذرات تجزيه ناپذيري 
 اين فيلسوف يوناني قادر نبود گفته ي خود را اثبات كتد ، بنابراين كسي حرف هاي او را باور    ))))    به نام اتم ساخته شده اندبه نام اتم ساخته شده اندبه نام اتم ساخته شده اندبه نام اتم ساخته شده اند

                                                                                                                                                                                                                    
نظريه ي مدل اتمي كره ي تومدل اتمي كره ي تومدل اتمي كره ي تومدل اتمي كره ي تو    پرپرپرپر  را براي اتم در نظر گرفت و آن را در هفت بند بيان كرد :                                      

                                                                                  ::::اتمي دالتون و مطابقت آن با علم ا مروزي اتمي دالتون و مطابقت آن با علم ا مروزي اتمي دالتون و مطابقت آن با علم ا مروزي اتمي دالتون و مطابقت آن با علم ا مروزي نظريه نظريه نظريه نظريه      بند هايبند هايبند هايبند هاي

 ))))نوتروننوتروننوتروننوترون،پروتون و،پروتون و،پروتون و،پروتون والكترون الكترون الكترون الكترون     به دليل وجودبه دليل وجودبه دليل وجودبه دليل وجود    عدم مطابقتعدم مطابقتعدم مطابقتعدم مطابقت ((((....ماده از ذرات تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده استماده از ذرات تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده استماده از ذرات تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده استماده از ذرات تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده است        -    1111

مختلف براي يك مختلف براي يك مختلف براي يك مختلف براي يك     ايزوتوپ هايايزوتوپ هايايزوتوپ هايايزوتوپ هايبه دليل وجود به دليل وجود به دليل وجود به دليل وجود     عدم مطابقتعدم مطابقتعدم مطابقتعدم مطابقت( ( ( ( ....تم هاي يك عنصر مشابه ي يكديگرندتم هاي يك عنصر مشابه ي يكديگرندتم هاي يك عنصر مشابه ي يكديگرندتم هاي يك عنصر مشابه ي يكديگرندهمه ي اهمه ي اهمه ي اهمه ي ا    -    2222 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    )           )           )           )           عنصر عنصر عنصر عنصر 

جرم و خواص شيميايي جرم و خواص شيميايي جرم و خواص شيميايي جرم و خواص شيميايي ، مثالً ، مثالً ، مثالً ، مثالً     درست استدرست استدرست استدرست است    ((((    ....اتم هاي عنصرهاي مختلف جرم و خواص شيميايي متفاوتي دارند اتم هاي عنصرهاي مختلف جرم و خواص شيميايي متفاوتي دارند اتم هاي عنصرهاي مختلف جرم و خواص شيميايي متفاوتي دارند اتم هاي عنصرهاي مختلف جرم و خواص شيميايي متفاوتي دارند         –    3333    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    )                 )                 )                 )                 فرق داره فرق داره فرق داره فرق داره اتم عنصر سديم با جرم و خواص شيميايي  اتم عنصر منيزيم اتم عنصر سديم با جرم و خواص شيميايي  اتم عنصر منيزيم اتم عنصر سديم با جرم و خواص شيميايي  اتم عنصر منيزيم اتم عنصر سديم با جرم و خواص شيميايي  اتم عنصر منيزيم 

    ايايايايدر واكنش هاي هسته در واكنش هاي هسته در واكنش هاي هسته در واكنش هاي هسته     ليليليليوووو    در واكنش هاي شيميايي درست استدر واكنش هاي شيميايي درست استدر واكنش هاي شيميايي درست استدر واكنش هاي شيميايي درست است    ((((....جود مي آيند و نه از بين مي روندجود مي آيند و نه از بين مي روندجود مي آيند و نه از بين مي روندجود مي آيند و نه از بين مي رونداتم ها نه به واتم ها نه به واتم ها نه به واتم ها نه به و        –    4444

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            )          )          )          )          ....، در واكنش هاي هسته اي، هسته ي اتم ها از بين مي رود ، در واكنش هاي هسته اي، هسته ي اتم ها از بين مي رود ، در واكنش هاي هسته اي، هسته ي اتم ها از بين مي رود ، در واكنش هاي هسته اي، هسته ي اتم ها از بين مي رود     غلطغلطغلطغلط

، مثالً ، مثالً ، مثالً ، مثالً     درست استدرست استدرست استدرست است(((( ....د مي آورندد مي آورندد مي آورندد مي آورنداتم هاي عنصرهاي مختلف به هم متصل شده و مولكول ها را به وجواتم هاي عنصرهاي مختلف به هم متصل شده و مولكول ها را به وجواتم هاي عنصرهاي مختلف به هم متصل شده و مولكول ها را به وجواتم هاي عنصرهاي مختلف به هم متصل شده و مولكول ها را به وجو        –    5555                    

                                                                                                                                                                ))))    اتصال اتم اكسيژن و هيدروژن و تشكيل مولكول آباتصال اتم اكسيژن و هيدروژن و تشكيل مولكول آباتصال اتم اكسيژن و هيدروژن و تشكيل مولكول آباتصال اتم اكسيژن و هيدروژن و تشكيل مولكول آب

، مثالً ، مثالً ، مثالً ، مثالً         درست استدرست استدرست استدرست است((((    ....در هرمولكول از يك تركيب معين همواره نوع وتعداد نسبي اتم هاي آن يكسان است در هرمولكول از يك تركيب معين همواره نوع وتعداد نسبي اتم هاي آن يكسان است در هرمولكول از يك تركيب معين همواره نوع وتعداد نسبي اتم هاي آن يكسان است در هرمولكول از يك تركيب معين همواره نوع وتعداد نسبي اتم هاي آن يكسان است     –    6666

            ))))در هر مولكول آب هميشه يك اتم اكسيژن و دو اتم هيدروژن وجود دارددر هر مولكول آب هميشه يك اتم اكسيژن و دو اتم هيدروژن وجود دارددر هر مولكول آب هميشه يك اتم اكسيژن و دو اتم هيدروژن وجود دارددر هر مولكول آب هميشه يك اتم اكسيژن و دو اتم هيدروژن وجود دارد

 دالتوندالتوندالتوندالتون
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، در ، در ، در ، در ه جايي اتم ها يا تغ;ردر شيوه ي اتصال آن هادرمولكول هاست ه جايي اتم ها يا تغ;ردر شيوه ي اتصال آن هادرمولكول هاست ه جايي اتم ها يا تغ;ردر شيوه ي اتصال آن هادرمولكول هاست ه جايي اتم ها يا تغ;ردر شيوه ي اتصال آن هادرمولكول هاست واكنش هاي شيميايي شامل جابواكنش هاي شيميايي شامل جابواكنش هاي شيميايي شامل جابواكنش هاي شيميايي شامل جاب        –7777

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ))))درست است درست است درست است درست است (((( ....واكنش ها اتم ها خود تغ;ر نمي كنند واكنش ها اتم ها خود تغ;ر نمي كنند واكنش ها اتم ها خود تغ;ر نمي كنند واكنش ها اتم ها خود تغ;ر نمي كنند  ايناينايناين

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

توجهتوجهتوجهتوجه ! توجهتوجهتوجهتوجه !              اتماتماتماتم كوچكترين ذره اي است كه خواص شيمياييكوچكترين ذره اي است كه خواص شيمياييكوچكترين ذره اي است كه خواص شيمياييكوچكترين ذره اي است كه خواص شيميايي        وووو    فيزيكيفيزيكيفيزيكيفيزيكي     ««««    يك عنصر يك عنصر يك عنصر يك عنصر     »»»»به آن وابسته استبه آن وابسته استبه آن وابسته استبه آن وابسته است    ....    امااماامااما  

                            ....به آن وابسته استبه آن وابسته استبه آن وابسته استبه آن وابسته است» » » »      يك تركيبيك تركيبيك تركيبيك تركيب  «««« فيزيكيفيزيكيفيزيكيفيزيكي    وووو    شيمياييشيمياييشيمياييشيمياييكوچكترين ذره اي است كه خواص كوچكترين ذره اي است كه خواص كوچكترين ذره اي است كه خواص كوچكترين ذره اي است كه خواص  مولكولمولكولمولكولمولكول

                    .  مقدمه اي براي شناخت ساختار دروني اتم بوده است اجراي آزمايشهاي بسياري با الكتريسيته

                                           
 .                                                              ))))    кشف خاصي نداردкشف خاصي نداردкشف خاصي نداردкشف خاصي ندارد    الكترونالكترونالكترونالكترون((((كشف الكترون به صورت تدريجي صورت گرفت كشف الكترون به صورت تدريجي صورت گرفت كشف الكترون به صورت تدريجي صورت گرفت كشف الكترون به صورت تدريجي صورت گرفت  

اتم  شايد به ده وايجاد شده به خود ماپي برده شد كه بارهاي الكتريكي مثبت يا منفي  يا مالشي كتريسيته ساكنكشف ا ل با

هاي سازنده آن مربوط است . سپس دانشمندي به نام مايكل فارادي مشاهده كرد كه هنگام برقكافت برقكافت برقكافت برقكافت ((((    عبور جريان برق عبور جريان برق عبور جريان برق عبور جريان برق 

از ميان محلول يك تركيب شيميايياز ميان محلول يك تركيب شيميايياز ميان محلول يك تركيب شيميايياز ميان محلول يك تركيب شيميايي    فلزدارفلزدارفلزدارفلزدار        مثل   مثل   مثل   مثل   ((((                                                                    ))))    يك واكنش شيميايي در آن رخ مي دهد .                   

 د كردند وآن راابراي الكتريسيته ذره اي بنيادي پيشنه براي توجيه مشاهدات فارادي ))))جورج استوني جورج استوني جورج استوني جورج استوني ( ( ( ( فيزيكدان ها 

                                                              ....در آن زمان رابطه ي بين اتم و الكترون كشف نشد در آن زمان رابطه ي بين اتم و الكترون كشف نشد در آن زمان رابطه ي بين اتم و الكترون كشف نشد در آن زمان رابطه ي بين اتم و الكترون كشف نشد اما  . ناميدند    الكترونالكترونالكترونالكترون

تامسون تامسون تامسون تامسون ثابت كردكه الكترون يك ذره زير اتمي استالكترون يك ذره زير اتمي استالكترون يك ذره زير اتمي استالكترون يك ذره زير اتمي است ((((    همه اتم ها الكترون دارندهمه اتم ها الكترون دارندهمه اتم ها الكترون دارندهمه اتم ها الكترون دارند    )))) ، به عبارتي تامسون ثابت كرد كه 

                                                                                                                                         : : : : پديده هايي كه با نظريه ي اتمي دالتون مطابقت دارد پديده هايي كه با نظريه ي اتمي دالتون مطابقت دارد پديده هايي كه با نظريه ي اتمي دالتون مطابقت دارد پديده هايي كه با نظريه ي اتمي دالتون مطابقت دارد 
                                                                                                                                                                                                                                        "    ...   ....   ....   ....   .ذوب ، انجماد ، تبخير ، تصعيد  و  ذوب ، انجماد ، تبخير ، تصعيد  و  ذوب ، انجماد ، تبخير ، تصعيد  و  ذوب ، انجماد ، تبخير ، تصعيد  و  : : : : مانند مانند مانند مانند     "    تغيير حالت فيزيكي موادتغيير حالت فيزيكي موادتغيير حالت فيزيكي موادتغيير حالت فيزيكي مواد    –    1111

مجموع جرم مواد مجموع جرم مواد مجموع جرم مواد مجموع جرم مواد : : : : جرم جرم جرم جرم     پايستگيپايستگيپايستگيپايستگيقانون قانون قانون قانون ( ( ( (         توجيه قانون پايستگي جرم و تركيب عنصر ها به نسبت جرميتوجيه قانون پايستگي جرم و تركيب عنصر ها به نسبت جرميتوجيه قانون پايستگي جرم و تركيب عنصر ها به نسبت جرميتوجيه قانون پايستگي جرم و تركيب عنصر ها به نسبت جرمي    - - - -     2222

                                                                      . ). ). ). )واكنش دهنده برابر مجموع جرم مواد فرآورده مي باشد واكنش دهنده برابر مجموع جرم مواد فرآورده مي باشد واكنش دهنده برابر مجموع جرم مواد فرآورده مي باشد واكنش دهنده برابر مجموع جرم مواد فرآورده مي باشد 

                                                                                                                                                    ::::دارد دارد دارد دارد ننننه هايي كه با نظريه ي اتمي دالتون مطابقت ه هايي كه با نظريه ي اتمي دالتون مطابقت ه هايي كه با نظريه ي اتمي دالتون مطابقت ه هايي كه با نظريه ي اتمي دالتون مطابقت يديديديدددددپپپپ

ظرفيت عنصرها ، عبور جريان الكتريسيته از مواد ، ظرفيت عنصرها ، عبور جريان الكتريسيته از مواد ، ظرفيت عنصرها ، عبور جريان الكتريسيته از مواد ، ظرفيت عنصرها ، عبور جريان الكتريسيته از مواد ، : : : : مانند مانند مانند مانند " الكترون در اتم الكترون در اتم الكترون در اتم الكترون در اتم     پديده هاي ناشي از وجودپديده هاي ناشي از وجودپديده هاي ناشي از وجودپديده هاي ناشي از وجود        ----    1111

                                                                                                                                                                                                                            "...  . ...  . ...  . ...  . و و و و         پديده ي برقكافت ، ايجاد الكتريسته ساكن ، ايجاد پرتوي كاتديپديده ي برقكافت ، ايجاد الكتريسته ساكن ، ايجاد پرتوي كاتديپديده ي برقكافت ، ايجاد الكتريسته ساكن ، ايجاد پرتوي كاتديپديده ي برقكافت ، ايجاد الكتريسته ساكن ، ايجاد پرتوي كاتدي

                                                                                                                                                                                                                                                                                            تغييرات خواص گروهي و دوره اي عنصر ها در جدول تناوبي   تغييرات خواص گروهي و دوره اي عنصر ها در جدول تناوبي   تغييرات خواص گروهي و دوره اي عنصر ها در جدول تناوبي   تغييرات خواص گروهي و دوره اي عنصر ها در جدول تناوبي       –    2222

"... . ... . ... . ... . پرتوزايي ، وجود ايزوتوپ هاي مختلف و پرتوزايي ، وجود ايزوتوپ هاي مختلف و پرتوزايي ، وجود ايزوتوپ هاي مختلف و پرتوزايي ، وجود ايزوتوپ هاي مختلف و : : : : مانند مانند مانند مانند     "پديده هاي مربوط به هسته ي اتم پديده هاي مربوط به هسته ي اتم پديده هاي مربوط به هسته ي اتم پديده هاي مربوط به هسته ي اتم     –    3333  

SnCl2 

::::مايكل فارادي و پيدايش الكترون مايكل فارادي و پيدايش الكترون مايكل فارادي و پيدايش الكترون مايكل فارادي و پيدايش الكترون   
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....    

. . . . هستند هستند هستند هستند     مياييمياييمياييمياييخواص فيزيكي برخي مواد شيخواص فيزيكي برخي مواد شيخواص فيزيكي برخي مواد شيخواص فيزيكي برخي مواد شي

                                                                        با با با با نور با طول موج معيني را جذب و به جاي آن نور نور با طول موج معيني را جذب و به جاي آن نور نور با طول موج معيني را جذب و به جاي آن نور نور با طول موج معيني را جذب و به جاي آن نور 

.                                                   .                                                   .                                                   .                                                   مي كنند مي كنند مي كنند مي كنند را منتشر را منتشر را منتشر را منتشر موج ديگري موج ديگري موج ديگري موج ديگري 

                                                                            ش نور با قطع شدن منبع نورقطع   ش نور با قطع شدن منبع نورقطع   ش نور با قطع شدن منبع نورقطع   ش نور با قطع شدن منبع نورقطع   تابتابتابتابدر فلوئورسانس در فلوئورسانس در فلوئورسانس در فلوئورسانس 

                                                                            تابش نور با قطع شدن   تابش نور با قطع شدن   تابش نور با قطع شدن   تابش نور با قطع شدن   مي شود ، ولي در فسفرسانس مي شود ، ولي در فسفرسانس مي شود ، ولي در فسفرسانس مي شود ، ولي در فسفرسانس 

                                          . . . . دارددارددارددارد    منبع نور تا مدت كوتاهي ادامهمنبع نور تا مدت كوتاهي ادامهمنبع نور تا مدت كوتاهي ادامهمنبع نور تا مدت كوتاهي ادامه

از روي سولفيد          از روي سولفيد          از روي سولفيد          از روي سولفيد          . . . . مهم ترين مواد داراي خاصيت فلوئورسنت است مهم ترين مواد داراي خاصيت فلوئورسنت است مهم ترين مواد داراي خاصيت فلوئورسنت است مهم ترين مواد داراي خاصيت فلوئورسنت است 

                                         ....استفاده مي شود استفاده مي شود استفاده مي شود استفاده مي شود  در توليد المپ تلويزيون ونمايشگردر توليد المپ تلويزيون ونمايشگردر توليد المپ تلويزيون ونمايشگردر توليد المپ تلويزيون ونمايشگر

    در ساعتها وبرخي وسايل شب نمادر ساعتها وبرخي وسايل شب نمادر ساعتها وبرخي وسايل شب نمادر ساعتها وبرخي وسايل شب نما

فلئورسنت به ماده اي با خاصيت فلئورسانس گفته مي شودفلئورسنت به ماده اي با خاصيت فلئورسانس گفته مي شودفلئورسنت به ماده اي با خاصيت فلئورسانس گفته مي شودفلئورسنت به ماده اي با خاصيت فلئورسانس گفته مي شود .   

                                                                                       

                                                             
هواي آن به كمك پمپ خأل خارج شده است . در دو انتهاي اين لوله يك قطعه فلز 

بين دو الكترود پرتوهايي( ( ( ( پرتوي كاتدي پرتوي كاتدي پرتوي كاتدي پرتوي كاتدي )))) ازالازالازالازالكترودكترودكترودكترود    

اين پرتو ها در اثر برخورد با يك ماده ي فلئورسنت نور ماده ي فلئورسنت نور ماده ي فلئورسنت نور ماده ي فلئورسنت نور 

) ) ) ) خالخالخالخال((((پمپ تخليه پمپ تخليه پمپ تخليه پمپ تخليه   

 منبع ايجاد ولتاژمنبع ايجاد ولتاژمنبع ايجاد ولتاژمنبع ايجاد ولتاژ

 ميدان الكتريكيميدان الكتريكيميدان الكتريكيميدان الكتريكي

 آندآندآندآند

ددددكاتكاتكاتكات  
)-(  

)+(  

تهيه و تنظيم                    شيمي هم كالسي ها                                                  

                                                                                             )))). الكترون يكي از اجزاي سازنده ي همه ي اتم هاست

    دقت داشته باشيد كه دقت داشته باشيد كه دقت داشته باشيد كه دقت داشته باشيد كه кشف الكترون تامسون نيستкشف الكترون تامسون نيستкشف الكترون تامسون نيستкشف الكترون تامسون نيست    

خواص فيزيكي برخي مواد شيخواص فيزيكي برخي مواد شيخواص فيزيكي برخي مواد شيخواص فيزيكي برخي مواد شيدوهر                                                                                  

نور با طول موج معيني را جذب و به جاي آن نور نور با طول موج معيني را جذب و به جاي آن نور نور با طول موج معيني را جذب و به جاي آن نور نور با طول موج معيني را جذب و به جاي آن نور     هر دوهر دوهر دوهر دو                                                                                                                                                        فلوئورسانس وفسفرسانسفلوئورسانس وفسفرسانسفلوئورسانس وفسفرسانسفلوئورسانس وفسفرسانس

موج ديگري موج ديگري موج ديگري موج ديگري     طولطولطولطول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

در فلوئورسانس در فلوئورسانس در فلوئورسانس در فلوئورسانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

مي شود ، ولي در فسفرسانس مي شود ، ولي در فسفرسانس مي شود ، ولي در فسفرسانس مي شود ، ولي در فسفرسانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

منبع نور تا مدت كوتاهي ادامهمنبع نور تا مدت كوتاهي ادامهمنبع نور تا مدت كوتاهي ادامهمنبع نور تا مدت كوتاهي ادامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

مهم ترين مواد داراي خاصيت فلوئورسنت است مهم ترين مواد داراي خاصيت فلوئورسنت است مهم ترين مواد داراي خاصيت فلوئورسنت است مهم ترين مواد داراي خاصيت فلوئورسنت است روي سولفيد روي سولفيد روي سولفيد روي سولفيد         ::::فلوئورسانس فلوئورسانس فلوئورسانس فلوئورسانس                                           

در توليد المپ تلويزيون ونمايشگردر توليد المپ تلويزيون ونمايشگردر توليد المپ تلويزيون ونمايشگردر توليد المپ تلويزيون ونمايشگر)  )  )  )                                                  ( ( ( (                                                                                                                                                                                                         

در ساعتها وبرخي وسايل شب نمادر ساعتها وبرخي وسايل شب نمادر ساعتها وبرخي وسايل شب نمادر ساعتها وبرخي وسايل شب نما: : : : فسفرسانس فسفرسانس فسفرسانس فسفرسانس                         

توجهتوجهتوجهتوجه!  فلئورسنت به ماده اي با خاصيت فلئورسانس گفته مي شودفلئورسنت به ماده اي با خاصيت فلئورسانس گفته مي شودفلئورسنت به ماده اي با خاصيت فلئورسانس گفته مي شودفلئورسنت به ماده اي با خاصيت فلئورسانس گفته مي شود

                                                                                       

                                          : لوله ي پرتو كاتدي 
لوله اي شيشه اي است كه بيشتربيشتربيشتربيشتر هواي آن به كمك پمپ خأل خارج شده است

ب شده كه به آن الكترود مي گويند . با اعمال يك ولتاژ قبا اعمال يك ولتاژ قبا اعمال يك ولتاژ قبا اعمال يك ولتاژ قويويويوي بين دو الكترود پرتوهايي

) ) ) ) به الكترود مثبت به الكترود مثبت به الكترود مثبت به الكترود مثبت ( ( ( ( آند آند آند آند ))))    جريان مي يابد . اين پرتو ها در اثر برخورد با يك 

    .   ايجاد مي كنند

                                                                           

 تشابهتشابهتشابهتشابه

 تفاوتتفاوتتفاوتتفاوت

 znsكاربردكاربردكاربردكاربرد

 

 

)-(  

(+) 

به معني لوله ي به معني لوله ي به معني لوله ي به معني لوله ي 

....پرتوي кتدي است پرتوي кتدي است پرتوي кتدي است پرتوي кتدي است 

 شيمي هم كالسي ها   

الكترون يكي از اجزاي سازنده ي همه ي اتم هاست

    توجهتوجهتوجهتوجه ! توجهتوجهتوجهتوجه !            

        

                                                 

فلوئورسانس وفسفرسانسفلوئورسانس وفسفرسانسفلوئورسانس وفسفرسانسفلوئورسانس وفسفرسانس
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                 

                                                                                                                                                                                                        

                                      

         توجهتوجهتوجهتوجه! توجهتوجهتوجهتوجه

                                                                                       

لوله ي پرتو كاتدي 
لوله اي شيشه اي است كه 

نصب شده كه به آن الكترود مي گويند 

منفيمنفيمنفيمنفي        ( ( ( ( كاتد كاتد كاتد كاتد ) ) ) ) به الكترود مثبت به الكترود مثبت به الكترود مثبت به الكترود مثبت 

ايجاد مي كنند سبزرنگيسبزرنگيسبزرنگيسبزرنگي  

                          

 كاربردكاربردكاربردكاربرد

CRT                                                  به معني لوله ي به معني لوله ي به معني لوله ي به معني لوله ي

  پرتوي кتدي است پرتوي кتدي است پرتوي кتدي است پرتوي кتدي است 
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 تدي به سمت قطب مثبت منحرفرتو كاپ مشاهده كرد كه

    پرتو كاتدي داراي بار منفيپرتو كاتدي داراي بار منفيپرتو كاتدي داراي بار منفيپرتو كاتدي داراي بار منفي: : : : نتيجه نتيجه نتيجه نتيجه  ((((                                          ....    منحرف مي شودمنحرف مي شودمنحرف مي شودمنحرف مي شود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

نور سبزرنگ درست در مقابل كاتد روي صفحه ي فلئورسنت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ))))مي كندمي كندمي كندمي كند

به  مشاهده كرد كه اتم هاي گاز شروع ...)...)...)...)هيدروژن، هوا و هيدروژن، هوا و هيدروژن، هوا و هيدروژن، هوا و 

و روشن و روشن و روشن و روشن ) ) ) ) يونيزه يونيزه يونيزه يونيزه ((((گاز رقيق  درون لوله را ملتهب گاز رقيق  درون لوله را ملتهب گاز رقيق  درون لوله را ملتهب گاز رقيق  درون لوله را ملتهب 

مشاهده كرد  ))))هيدروژن به هوا هيدروژن به هوا هيدروژن به هوا هيدروژن به هوا ( ( ( ( кز رقيق درون لوله кز رقيق درون لوله кز رقيق درون لوله кز رقيق درون لوله 

))))همه ي مواد داراي الكترون اندهمه ي مواد داراي الكترون اندهمه ي مواد داراي الكترون اندهمه ي مواد داراي الكترون اند

                                                                                                                                                                                                        ....بستگي ندارد بستگي ندارد بستگي ندارد بستگي ندارد 

را محاسبه كند . ( ( ( ( از از از از راه بررسي انحراف پرتوي راه بررسي انحراف پرتوي راه بررسي انحراف پرتوي راه بررسي انحراف پرتوي 

                                                                                            

                                                                                                                     

1.602 

9.109 

سبت بار به جرمسبت بار به جرمسبت بار به جرمسبت بار به جرمنننن    ::::1.76  

بار الكترونبار الكترونبار الكترونبار الكترون: : : :   

جرم الكترونجرم الكترونجرم الكترونجرم الكترون: : : :   

را محاسبه كند .

را محاسبه كند .    

تهيه و تنظيم                    شيمي هم كالسي ها                                                  

                                               
                           :چند آزمايش تامسون روي پرتو كاتدي به قرار زير است 

مشاهده كرد كه،  در بيرون از لوله پرتو كاتدي ميدان الكتريكيميدان الكتريكيميدان الكتريكيميدان الكتريكيبا برقراري 

منحرف مي شودمنحرف مي شودمنحرف مي شودمنحرف مي شود(     ) (     ) (     ) (     ) در ميدان مغناطيسي به سمت قطب شمال در ميدان مغناطيسي به سمت قطب شمال در ميدان مغناطيسي به سمت قطب شمال در ميدان مغناطيسي به سمت قطب شمال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ))))    مي باشدمي باشدمي باشدمي باشد        »»»»الكترونالكترونالكترونالكتروناز جنس از جنس از جنس از جنس     ««««        است ، بنابرايناست ، بنابرايناست ، بنابرايناست ، بنابراين

نور سبزرنگ درست در مقابل كاتد روي صفحه ي فلئورسنت  ، تحت تأثير ميدان الكتريكي قرار نگيردتحت تأثير ميدان الكتريكي قرار نگيردتحت تأثير ميدان الكتريكي قرار نگيردتحت تأثير ميدان الكتريكي قرار نگيرداگر پرتو كاتدي 

مي كندمي كندمي كندمي كند    تدي به خط راست حركتتدي به خط راست حركتتدي به خط راست حركتتدي به خط راست حركتپرتو كاپرتو كاپرتو كاپرتو كا: : : : نتيجه نتيجه نتيجه نتيجه  ((((           . 

هيدروژن، هوا و هيدروژن، هوا و هيدروژن، هوا و هيدروژن، هوا و : : : : مانندمانندمانندمانند((((لف لف لف لف кزهاي مختкزهاي مختкزهاي مختкزهاي مختبا استفاده از 
گاز رقيق  درون لوله را ملتهب گاز رقيق  درون لوله را ملتهب گاز رقيق  درون لوله را ملتهب گاز رقيق  درون لوله را ملتهب     ،،،،    پرتو كاتدي در هنگام عبورپرتو كاتدي در هنگام عبورپرتو كاتدي در هنگام عبورپرتو كاتدي در هنگام عبور    ::::نتيجه نتيجه نتيجه نتيجه  ((((                                                     . گسيل نور مي كنند

кز رقيق درون لوله кز رقيق درون لوله кز رقيق درون لوله кز رقيق درون لوله و با تغيير  ))))از آهن به مس از آهن به مس از آهن به مس از آهن به مس ( ( ( (     جنس кتدجنس кتدجنس кتدجنس кتد
همه ي مواد داراي الكترون اندهمه ي مواد داراي الكترون اندهمه ي مواد داراي الكترون اندهمه ي مواد داراي الكترون اند: : : : نتيجه نتيجه نتيجه نتيجه  ((((             .همچنان پرتو كاتدي به وجود مي آيد 

بستگي ندارد بستگي ندارد بستگي ندارد بستگي ندارد     »»»»    كاتد ، آند و گاز درون لولهكاتد ، آند و گاز درون لولهكاتد ، آند و گاز درون لولهكاتد ، آند و گاز درون لوله    جنسجنسجنسجنس    ««««    توليد پرتوي كاتدي بهتوليد پرتوي كاتدي بهتوليد پرتوي كاتدي بهتوليد پرتوي كاتدي به

موفق شد با آزمايش هاي خود نسبت بار به جرم الكتروننسبت بار به جرم الكتروننسبت بار به جرم الكتروننسبت بار به جرم الكترون را محاسبه كند 

))))кتدي در ميدان مغناطيسي кتدي در ميدان مغناطيسي кتدي در ميدان مغناطيسي кتدي در ميدان مغناطيسي 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                 

1.602 × 10
-19 

   

9.109 × 10
-28 

1.76×10
8
   
�

�
 

c 

� 

  در سال 1909 توانست مقدار بار الكترونمقدار بار الكترونمقدار بار الكترونمقدار بار الكترون را محاسبه كند 

با استفاده از محاسبات خود و ميليكان توانست جرم الكترونجرم الكترونجرم الكترونجرم الكترون را محاسبه كند 

:تامسون و لوله ي پرتوي كاتدي 

N 

 شيمي هم كالسي ها   

                                              
چند آزمايش تامسون روي پرتو كاتدي به قرار زير است 

با برقراري   – 1111

در ميدان مغناطيسي به سمت قطب شمال در ميدان مغناطيسي به سمت قطب شمال در ميدان مغناطيسي به سمت قطب شمال در ميدان مغناطيسي به سمت قطب شمال ( ( ( (  مي شود

است ، بنابرايناست ، بنابرايناست ، بنابرايناست ، بنابراين

اگر پرتو كاتدي      - - - -     2222

          . ديده مي شود 

با استفاده از تامسون         –    3333

گسيل نور مي كنند

         ))))....    مي كنندمي كنندمي كنندمي كنند

جنس кتدجنس кتدجنس кتدجنس кتدبا تغيير     –    4444

همچنان پرتو كاتدي به وجود مي آيد كه   

توليد پرتوي كاتدي بهتوليد پرتوي كاتدي بهتوليد پرتوي كاتدي بهتوليد پرتوي كاتدي به: : : :     تذكرتذكرتذكرتذكر

                                                     

تامسون موفق شد با آز

 кتدي در ميدان مغناطيسي кتدي در ميدان مغناطيسي кتدي در ميدان مغناطيسي кتدي در ميدان مغناطيسي 

 

                                                       

 

 رابرت ميليكان  

 تامسون با استفاده از محاسبات خود و ميليكان توانست 

 تامسون و لوله ي پرتوي كاتدي 
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توجهتوجهتوجهتوجه!توجهتوجهتوجهتوجه!            مقدار بار الكتريكي ذره هايمقدار بار الكتريكي ذره هايمقدار بار الكتريكي ذره هايمقدار بار الكتريكي ذره هاي    اتم را نسبت بهاتم را نسبت بهاتم را نسبت بهاتم را نسبت به     مقدار بار الكتريكي الكترونمقدار بار الكتريكي الكترونمقدار بار الكتريكي الكترونمقدار بار الكتريكي الكترون مي سنجند مي سنجند مي سنجند مي سنجند . . . . در اين در اين در اين در اين 

....در نظر گرفته مي شود در نظر گرفته مي شود در نظر گرفته مي شود در نظر گرفته مي شود ) ) ) )     –    1111( ( ( ( الكترون  الكترون  الكترون  الكترون               مقياس بارمقياس بارمقياس بارمقياس بار  

                                                          ) ) ) ) مدل هندوانه اي يا كيك كشمشي مدل هندوانه اي يا كيك كشمشي مدل هندوانه اي يا كيك كشمشي مدل هندوانه اي يا كيك كشمشي ( ( ( (  :مدل اتمي تامسون نكات 

                                                                                                                                                                                            .      .      .      .              بر گونه اي با بار مثبت پراكنده شده اندبر گونه اي با بار مثبت پراكنده شده اندبر گونه اي با بار مثبت پراكنده شده اندبر گونه اي با بار مثبت پراكنده شده اند    الكترون هاي داراي بار منفي درون فضاي كروي االكترون هاي داراي بار منفي درون فضاي كروي االكترون هاي داراي بار منفي درون فضاي كروي االكترون هاي داراي بار منفي درون فضاي كروي ا        –    1111

                                                                                                                                                                                                                                )                                     )                                     )                                     )                                     مجموع بار مثبت مجموع بار مثبت مجموع بار مثبت مجموع بار مثبت         ====مجموع بار منفي مجموع بار منفي مجموع بار منفي مجموع بار منفي ((((اتم در مجموع خنثي است اتم در مجموع خنثي است اتم در مجموع خنثي است اتم در مجموع خنثي است      –    2222

     )  )  )  )  فضاي ابر گونه جرمي ندارد فضاي ابر گونه جرمي ندارد فضاي ابر گونه جرمي ندارد فضاي ابر گونه جرمي ندارد ( ( ( ( جرم اتم به الكترون هاي آن بستگي دارد جرم اتم به الكترون هاي آن بستگي دارد جرم اتم به الكترون هاي آن بستگي دارد جرم اتم به الكترون هاي آن بستگي دارد     ----    3333
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                                                                                                                                                                            آزمايش روي لوله ي پرتوي كاتدي       آزمايش روي لوله ي پرتوي كاتدي       آزمايش روي لوله ي پرتوي كاتدي       آزمايش روي لوله ي پرتوي كاتدي       

    اثبات تجزيه پذيري اتم و معرفي الكترون به عنوان ذره ي زير اتمي    اثبات تجزيه پذيري اتم و معرفي الكترون به عنوان ذره ي زير اتمي    اثبات تجزيه پذيري اتم و معرفي الكترون به عنوان ذره ي زير اتمي    اثبات تجزيه پذيري اتم و معرفي الكترون به عنوان ذره ي زير اتمي    

                                                                                                                        اندازه گيري نسبت بار به جرم الكترون               اندازه گيري نسبت بار به جرم الكترون               اندازه گيري نسبت بار به جرم الكترون               اندازه گيري نسبت بار به جرم الكترون               

كيك كشمشي كيك كشمشي كيك كشمشي كيك كشمشي ارائه ي مدل اتمي هندوانه اي يا ارائه ي مدل اتمي هندوانه اي يا ارائه ي مدل اتمي هندوانه اي يا ارائه ي مدل اتمي هندوانه اي يا      

 مدل كيك كشمشيمدل كيك كشمشيمدل كيك كشمشيمدل كيك كشمشي

 پژوهش هاي تامسونپژوهش هاي تامسونپژوهش هاي تامسونپژوهش هاي تامسون



                                               

 

جواد ملك زاده: تهيه و تنظيم                    شيمي هم كالسي ها     

8 09383052130093830521300938305213009383052130    www.zist110.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ))))    86868686سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي ( ( ( ( كدام بخش از نظريه ي اتمي دالتون با دانش امروزي مطابقت كامل ندارد ؟  كدام بخش از نظريه ي اتمي دالتون با دانش امروزي مطابقت كامل ندارد ؟  كدام بخش از نظريه ي اتمي دالتون با دانش امروزي مطابقت كامل ندارد ؟  كدام بخش از نظريه ي اتمي دالتون با دانش امروزي مطابقت كامل ندارد ؟      –    1111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ....از بين نمي روند از بين نمي روند از بين نمي روند از بين نمي روند در واكنش هاي شيميايي اتم ها به وجود نمي آيند و در واكنش هاي شيميايي اتم ها به وجود نمي آيند و در واكنش هاي شيميايي اتم ها به وجود نمي آيند و در واكنش هاي شيميايي اتم ها به وجود نمي آيند و ) ) ) )     1111

                                                                                                                                                                                                                    .                .                .                .                اتم هاي عنصر هاي مختلف به هم متصل مي شوند و مولكول ها را به وجود مي آورند اتم هاي عنصر هاي مختلف به هم متصل مي شوند و مولكول ها را به وجود مي آورند اتم هاي عنصر هاي مختلف به هم متصل مي شوند و مولكول ها را به وجود مي آورند اتم هاي عنصر هاي مختلف به هم متصل مي شوند و مولكول ها را به وجود مي آورند ) ) ) )     2222

                                                                                                                                                                                                                                                .                                       .                                       .                                       .                                       اي يك عنصر، جرم يكسان و خواص مشابه اي دارند اي يك عنصر، جرم يكسان و خواص مشابه اي دارند اي يك عنصر، جرم يكسان و خواص مشابه اي دارند اي يك عنصر، جرم يكسان و خواص مشابه اي دارند همه ي اتم ههمه ي اتم ههمه ي اتم ههمه ي اتم ه) ) ) )     3333

                                                .                      .                      .                      .                          در هر مولكول از يك تركيب معين ، همواره نوع و شمار نسبي اتم هاي سازنده ي آن يكسان استدر هر مولكول از يك تركيب معين ، همواره نوع و شمار نسبي اتم هاي سازنده ي آن يكسان استدر هر مولكول از يك تركيب معين ، همواره نوع و شمار نسبي اتم هاي سازنده ي آن يكسان استدر هر مولكول از يك تركيب معين ، همواره نوع و شمار نسبي اتم هاي سازنده ي آن يكسان است) ) ) )     4444

ر ر ر ر     آن ها در مولكول هاست و دآن ها در مولكول هاست و دآن ها در مولكول هاست و دآن ها در مولكول هاست و د........ ........ ........ ........ اتمها يا اتمها يا اتمها يا اتمها يا ........ ........ ........ ........ بر اساس نظريه ي اتمي دالتون ، واكنش هاي شيميايي شامل بر اساس نظريه ي اتمي دالتون ، واكنش هاي شيميايي شامل بر اساس نظريه ي اتمي دالتون ، واكنش هاي شيميايي شامل بر اساس نظريه ي اتمي دالتون ، واكنش هاي شيميايي شامل     –    2222

                                                                                                    ))))    87878787،سراسري تجربي،سراسري تجربي،سراسري تجربي،سراسري تجربي    85858585سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي ((((                                                        ....... ........ ........ ........ .اين واكنش ها ، اتم ها خود اين واكنش ها ، اتم ها خود اين واكنش ها ، اتم ها خود اين واكنش ها ، اتم ها خود 

                                                                                                                                                                                    .                                                                         .                                                                         .                                                                         .                                                                         تجزيه نمي شوند تجزيه نمي شوند تجزيه نمي شوند تجزيه نمي شوند         –گسستن پيوند بين گسستن پيوند بين گسستن پيوند بين گسستن پيوند بين     –تركيب شدن تركيب شدن تركيب شدن تركيب شدن ) ) ) )     1111

                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                            .                                            .                                            .                                            تغييري نمي كنند تغييري نمي كنند تغييري نمي كنند تغييري نمي كنند     –تغيير در شيوه ي اتصال تغيير در شيوه ي اتصال تغيير در شيوه ي اتصال تغيير در شيوه ي اتصال     –جا به جايي جا به جايي جا به جايي جا به جايي ) ) ) )     2222

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                      .                                      .                                      .                                      تغيير ماهيت مي دهند تغيير ماهيت مي دهند تغيير ماهيت مي دهند تغيير ماهيت مي دهند     –گسستن پيوند بين گسستن پيوند بين گسستن پيوند بين گسستن پيوند بين         –جا به جايي جا به جايي جا به جايي جا به جايي ) ) ) )     3333

                                                                                                                      ....تغيير ماهيت مي دهند تغيير ماهيت مي دهند تغيير ماهيت مي دهند تغيير ماهيت مي دهند     –در شيوه ي اتصال در شيوه ي اتصال در شيوه ي اتصال در شيوه ي اتصال     تغييرتغييرتغييرتغيير    –تركيب شدن تركيب شدن تركيب شدن تركيب شدن ) ) ) )     4444

                                                    ))))    90909090سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي ( ( ( ( .                       .                       .                       .                       بخشي از نظريه ي اتمي دالتون است بخشي از نظريه ي اتمي دالتون است بخشي از نظريه ي اتمي دالتون است بخشي از نظريه ي اتمي دالتون است ........ ........ ........ ........ اين گفته كه اين گفته كه اين گفته كه اين گفته كه     –    3333

                                                                                                    .                                                     .                                                     .                                                     .                                                     فركانس پرتو      عنصرها با افزايش عدد اتمي آن ها ، افزايش مي يابد فركانس پرتو      عنصرها با افزايش عدد اتمي آن ها ، افزايش مي يابد فركانس پرتو      عنصرها با افزايش عدد اتمي آن ها ، افزايش مي يابد فركانس پرتو      عنصرها با افزايش عدد اتمي آن ها ، افزايش مي يابد ) ) ) )     1111

                                                                        .            .            .            .            واكنش هاي شيميايي ، شامل جا به جايي اتم ها يا تغيير در شيوه ي اتصال آنها در مولكول ها است واكنش هاي شيميايي ، شامل جا به جايي اتم ها يا تغيير در شيوه ي اتصال آنها در مولكول ها است واكنش هاي شيميايي ، شامل جا به جايي اتم ها يا تغيير در شيوه ي اتصال آنها در مولكول ها است واكنش هاي شيميايي ، شامل جا به جايي اتم ها يا تغيير در شيوه ي اتصال آنها در مولكول ها است ) ) ) )     2222

                                                                                    .   .   .   .   الكترون ها كه ذره هايي با بار منفي اند ، درون فضاي كروي ابر گونه اي با بار الكتريكي مثبت پراكنده اندالكترون ها كه ذره هايي با بار منفي اند ، درون فضاي كروي ابر گونه اي با بار الكتريكي مثبت پراكنده اندالكترون ها كه ذره هايي با بار منفي اند ، درون فضاي كروي ابر گونه اي با بار الكتريكي مثبت پراكنده اندالكترون ها كه ذره هايي با بار منفي اند ، درون فضاي كروي ابر گونه اي با بار الكتريكي مثبت پراكنده اند) ) ) )     3333

                                                                                    ....در اتم هيدروژن الكترون در مسيري دايره اي شكل كه مدار ناميده مي شود ، دور هسته گردش مي كند در اتم هيدروژن الكترون در مسيري دايره اي شكل كه مدار ناميده مي شود ، دور هسته گردش مي كند در اتم هيدروژن الكترون در مسيري دايره اي شكل كه مدار ناميده مي شود ، دور هسته گردش مي كند در اتم هيدروژن الكترون در مسيري دايره اي شكل كه مدار ناميده مي شود ، دور هسته گردش مي كند ) ) ) )     4444

                                                              

x 

                                                                                                        ))))تاٌليفي تاٌليفي تاٌليفي تاٌليفي ( ( ( ( كدام گزينه درست است ؟                                                                                 كدام گزينه درست است ؟                                                                                 كدام گزينه درست است ؟                                                                                 كدام گزينه درست است ؟                                                                                     –    4444

                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                        .                                                        .                                                        .                                                        فلوئورسانس خواص شيميايي برخي موادفيزيكي است فلوئورسانس خواص شيميايي برخي موادفيزيكي است فلوئورسانس خواص شيميايي برخي موادفيزيكي است فلوئورسانس خواص شيميايي برخي موادفيزيكي است ) ) ) )     1111

                                                                                                                                                                                                                                                                                    .               .               .               .               پرتوي لوله ي كاتدي به هنگام عبور گاز رقيق درون لوله را ملتهب مي كند پرتوي لوله ي كاتدي به هنگام عبور گاز رقيق درون لوله را ملتهب مي كند پرتوي لوله ي كاتدي به هنگام عبور گاز رقيق درون لوله را ملتهب مي كند پرتوي لوله ي كاتدي به هنگام عبور گاز رقيق درون لوله را ملتهب مي كند ) ) ) )     2222

                                                                                                                                                                                                                                                                .            .            .            .            از مواد داراي خاصيت فسفرسانس در توليد المپ نمايشگرها استفاده مي شود از مواد داراي خاصيت فسفرسانس در توليد المپ نمايشگرها استفاده مي شود از مواد داراي خاصيت فسفرسانس در توليد المپ نمايشگرها استفاده مي شود از مواد داراي خاصيت فسفرسانس در توليد المپ نمايشگرها استفاده مي شود ) ) ) )     3333

                                                                                                                                                  ....به كاتد انتشار مي يابد به كاتد انتشار مي يابد به كاتد انتشار مي يابد به كاتد انتشار مي يابد     جريان در لوله ي پرتوي كاتدي از آندجريان در لوله ي پرتوي كاتدي از آندجريان در لوله ي پرتوي كاتدي از آندجريان در لوله ي پرتوي كاتدي از آند) ) ) )     4444

::::تمرين تمرين تمرين تمرين   
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                                                                                                                                              : پرتوزايي

                                    . را پرتوزايي گويند اتم هايي با هسته ي ناپايداراتم هايي با هسته ي ناپايداراتم هايي با هسته ي ناپايداراتم هايي با هسته ي ناپايدارپرتو هايي نامرئي حاصل از متالشي شدن  خود به خوديخود به خوديخود به خوديخود به خوديخروج 

به عبارت . باشد  يا بيشتريا بيشتريا بيشتريا بيشتر    1111////5555نسبت نوترون ها به پروتون ها نسبت نوترون ها به پروتون ها نسبت نوترون ها به پروتون ها نسبت نوترون ها به پروتون ها به اتم هايي گويند كه  ::::اتم هايي با هسته ي ناپايدار اتم هايي با هسته ي ناپايدار اتم هايي با هسته ي ناپايدار اتم هايي با هسته ي ناپايدار 

...  .توريم و ،  راديوم، اورانيوم   ::::مثل مثل مثل مثل       .  باشد      بيشتربيشتربيشتربيشتريا يا يا يا     84848484پروتون هاي هسته ي آن ها پروتون هاي هسته ي آن ها پروتون هاي هسته ي آن ها پروتون هاي هسته ي آن ها تعداد تعداد تعداد تعداد ديگر اتم هايي كه     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ::::       يپرتو

                    1111    –  نخستين بار توسط  رونتگنرونتگنرونتگنرونتگن كشف شد  .  .  .  .  2222- - - -  با تابندن پرتوپرتوپرتوپرتويييي    كاتدي روي آند فلزيكاتدي روي آند فلزيكاتدي روي آند فلزيكاتدي روي آند فلزي    پرتوي     توليد مي شود          

( ( ( ( بمباران آند فلزي توسط پرتوي كاتدي بمباران آند فلزي توسط پرتوي كاتدي بمباران آند فلزي توسط پرتوي كاتدي بمباران آند فلزي توسط پرتوي كاتدي ))))    .  .  .  .   3333- - - -  پرتو هاي      از جنس نورجنس نورجنس نورجنس نور هستند و قدرت نفوذ باالو قدرت نفوذ باالو قدرت نفوذ باالو قدرت نفوذ بااليييييييي دارند ((((طول موج طول موج طول موج طول موج 

                              .         استفاده مي شوند  عكس برداري از استخوان هاعكس برداري از استخوان هاعكس برداري از استخوان هاعكس برداري از استخوان هادر پزشكي براي      ياز پرتو –    4444        .))))پايين پايين پايين پايين 

                                                       

 

                                                                                                                          :داستان خاصيت پرتوزايي 

بكرل با خواندن مقاله اي در مورد چگونگي بكرل با خواندن مقاله اي در مورد چگونگي بكرل با خواندن مقاله اي در مورد چگونگي بكرل با خواندن مقاله اي در مورد چگونگي . مواد كار مي كرد خاصيت فلئورسانس و فسفرسانس خاصيت فلئورسانس و فسفرسانس خاصيت فلئورسانس و فسفرسانس خاصيت فلئورسانس و فسفرسانس هانري بكرل روي 

                    ييييپرتو پرتو پرتو پرتو         شبيهشبيهشبيهشبيهعالقه مند شد كه بداند مواد داراي خاصيت فلئورسانس و فسفرسانس هم پرتوي عالقه مند شد كه بداند مواد داراي خاصيت فلئورسانس و فسفرسانس هم پرتوي عالقه مند شد كه بداند مواد داراي خاصيت فلئورسانس و فسفرسانس هم پرتوي عالقه مند شد كه بداند مواد داراي خاصيت فلئورسانس و فسفرسانس هم پرتوي                     ييييتشكيل پرتوتشكيل پرتوتشكيل پرتوتشكيل پرتو

بكرل بلورهاي مواد فلوئورسانس و فسفرسانس را براي مدتي در برابر نور خورشيد قرار مي داد و آنها بكرل بلورهاي مواد فلوئورسانس و فسفرسانس را براي مدتي در برابر نور خورشيد قرار مي داد و آنها بكرل بلورهاي مواد فلوئورسانس و فسفرسانس را براي مدتي در برابر نور خورشيد قرار مي داد و آنها بكرل بلورهاي مواد فلوئورسانس و فسفرسانس را براي مدتي در برابر نور خورشيد قرار مي داد و آنها . . . . تشكيل مي دهند تشكيل مي دهند تشكيل مي دهند تشكيل مي دهند 
آزمايش هاي  او روي مواد آزمايش هاي  او روي مواد آزمايش هاي  او روي مواد آزمايش هاي  او روي مواد . . . . ا ظاهر مي كردا ظاهر مي كردا ظاهر مي كردا ظاهر مي كرداو بعد از مدتي اين فيلم ها راو بعد از مدتي اين فيلم ها راو بعد از مدتي اين فيلم ها راو بعد از مدتي اين فيلم ها ر. . . . را روي فيلم ع سي مي گذاشت را روي فيلم ع سي مي گذاشت را روي فيلم ع سي مي گذاشت را روي فيلم ع سي مي گذاشت 

بكرل در ادامه ي بكرل در ادامه ي بكرل در ادامه ي بكرل در ادامه ي .  »»»» همواره وضوح تصوير پس از چند ثانيه كاهش مي يابدهمواره وضوح تصوير پس از چند ثانيه كاهش مي يابدهمواره وضوح تصوير پس از چند ثانيه كاهش مي يابدهمواره وضوح تصوير پس از چند ثانيه كاهش مي يابد «««« فسفرسانس نشان داده بود كهفسفرسانس نشان داده بود كهفسفرسانس نشان داده بود كهفسفرسانس نشان داده بود كه

آزمايشات خود دو قطعه از تركيب اورانيم دار خود را برداشت ، ولي به دليل ابري بودن  هوا تركيب اورانيم دار را به همراه آزمايشات خود دو قطعه از تركيب اورانيم دار خود را برداشت ، ولي به دليل ابري بودن  هوا تركيب اورانيم دار را به همراه آزمايشات خود دو قطعه از تركيب اورانيم دار خود را برداشت ، ولي به دليل ابري بودن  هوا تركيب اورانيم دار را به همراه آزمايشات خود دو قطعه از تركيب اورانيم دار خود را برداشت ، ولي به دليل ابري بودن  هوا تركيب اورانيم دار را به همراه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                       .                       .                       .                       سي دركشوي ميز خود قرار دادسي دركشوي ميز خود قرار دادسي دركشوي ميز خود قرار دادسي دركشوي ميز خود قرار دادفيلم ع فيلم ع فيلم ع فيلم ع 

اين امر اين امر اين امر اين امر . . . . بكرل بعد از چند روز با ظهور اين فيلم دو قطعه ي سياه رنگ را مشاهده كرد كه وضوح بااليي دارد بكرل بعد از چند روز با ظهور اين فيلم دو قطعه ي سياه رنگ را مشاهده كرد كه وضوح بااليي دارد بكرل بعد از چند روز با ظهور اين فيلم دو قطعه ي سياه رنگ را مشاهده كرد كه وضوح بااليي دارد بكرل بعد از چند روز با ظهور اين فيلم دو قطعه ي سياه رنگ را مشاهده كرد كه وضوح بااليي دارد 

                                        به اين ترتيب خاصيتبه اين ترتيب خاصيتبه اين ترتيب خاصيتبه اين ترتيب خاصيت. . . .         ))))در عدم نور خورشيددر عدم نور خورشيددر عدم نور خورشيددر عدم نور خورشيد((((نور قويي برفيلم عكاسي تابيده شده است نور قويي برفيلم عكاسي تابيده شده است نور قويي برفيلم عكاسي تابيده شده است نور قويي برفيلم عكاسي تابيده شده است     : نشان مي دهدنشان مي دهدنشان مي دهدنشان مي دهد
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نكته نكته نكته نكته ::::    هانري بكرل طي آزمايش خود به خاصيت مهمي پي برد كه هانري بكرل طي آزمايش خود به خاصيت مهمي پي برد كه هانري بكرل طي آزمايش خود به خاصيت مهمي پي برد كه هانري بكرل طي آزمايش خود به خاصيت مهمي پي برد كه ماري كوريماري كوريماري كوريماري كوري    آن را پرتو زايي و مواد داراي اين آن را پرتو زايي و مواد داراي اين آن را پرتو زايي و مواد داراي اين آن را پرتو زايي و مواد داراي اين 

    . ). ). ). )در واقع نام گذاري خاصيتي كه بكرل كشف كرده بود توسط ماري كوري صورت گرفت در واقع نام گذاري خاصيتي كه بكرل كشف كرده بود توسط ماري كوري صورت گرفت در واقع نام گذاري خاصيتي كه بكرل كشف كرده بود توسط ماري كوري صورت گرفت در واقع نام گذاري خاصيتي كه بكرل كشف كرده بود توسط ماري كوري صورت گرفت ( ( ( ( خاصيت را پرتوزا  ناميد خاصيت را پرتوزا  ناميد خاصيت را پرتوزا  ناميد خاصيت را پرتوزا  ناميد 

توجهتوجهتوجهتوجه!توجهتوجهتوجهتوجه!      ماري كوري ثابت كرد كه خاصيتي كه بكرل كشف كرده بوماري كوري ثابت كرد كه خاصيتي كه بكرل كشف كرده بوماري كوري ثابت كرد كه خاصيتي كه بكرل كشف كرده بوماري كوري ثابت كرد كه خاصيتي كه بكرل كشف كرده بود يك پديده ي اتمي است كه فقط در برخي از د يك پديده ي اتمي است كه فقط در برخي از د يك پديده ي اتمي است كه فقط در برخي از د يك پديده ي اتمي است كه فقط در برخي از 

....عنصرها وجود دارد و آن را خاصيت پرتوزايي يا راديواكتيوي ناميد عنصرها وجود دارد و آن را خاصيت پرتوزايي يا راديواكتيوي ناميد عنصرها وجود دارد و آن را خاصيت پرتوزايي يا راديواكتيوي ناميد عنصرها وجود دارد و آن را خاصيت پرتوزايي يا راديواكتيوي ناميد       

                                                                                        
خود رادرفورد با طراحي دستگاهي به اين نكته پي برد كه پرتو هاي نا مرئي مواد پرتوزا كه توسط بكرل كشف شده 

          ɤ  ((((گاماگاماگاماگاما))))  ،   β  ((((بتابتابتابتا ) ) ) )  ،  ᾰ ((((آلفاآلفاآلفاآلفا))))  : تركيبي ازسه تابش مختلف است 

 
    

توجهتوجهتوجهتوجه ! توجهتوجهتوجهتوجه !         هر چه طول موج پرتو كوتاه تر              قدرت نفوذ باالتر است هر چه طول موج پرتو كوتاه تر              قدرت نفوذ باالتر است هر چه طول موج پرتو كوتاه تر              قدرت نفوذ باالتر است هر چه طول موج پرتو كوتاه تر              قدرت نفوذ باالتر است .  .  .  .                                                                                                                                                                                                                                                                          

فلز راديوم در محفظه ي سربي اين است كه پرتوهاي منتشر شده ار مواد پرتوزا بسيار خطرناك فلز راديوم در محفظه ي سربي اين است كه پرتوهاي منتشر شده ار مواد پرتوزا بسيار خطرناك فلز راديوم در محفظه ي سربي اين است كه پرتوهاي منتشر شده ار مواد پرتوزا بسيار خطرناك فلز راديوم در محفظه ي سربي اين است كه پرتوهاي منتشر شده ار مواد پرتوزا بسيار خطرناك     علت قرار دادنعلت قرار دادنعلت قرار دادنعلت قرار دادن ::::نكته نكته نكته نكته 

در واقع محفظه ي سربي مانع در واقع محفظه ي سربي مانع در واقع محفظه ي سربي مانع در واقع محفظه ي سربي مانع . . . . ازجمله سرطان شوند ازجمله سرطان شوند ازجمله سرطان شوند ازجمله سرطان شوند     توانند باعث مبتال شدن انسان به انواع بيماري هاتوانند باعث مبتال شدن انسان به انواع بيماري هاتوانند باعث مبتال شدن انسان به انواع بيماري هاتوانند باعث مبتال شدن انسان به انواع بيماري هاهستند و ميهستند و ميهستند و ميهستند و مي

                                                                 ....عبور پرتوهاي مواد پرتوزا مي شود عبور پرتوهاي مواد پرتوزا مي شود عبور پرتوهاي مواد پرتوزا مي شود عبور پرتوهاي مواد پرتوزا مي شود 

                                                           : ويژگي پرتو ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ::::پرتو آلفاپرتو آلفاپرتو آلفاپرتو آلفا

از كاغذ از كاغذ از كاغذ از كاغذ ، به طوري كه     قدرت نفوذ در اجسام كمقدرت نفوذ در اجسام كمقدرت نفوذ در اجسام كمقدرت نفوذ در اجسام كم -2  ).).).).به سمت قطب منفي منحرف مي شود به سمت قطب منفي منحرف مي شود به سمت قطب منفي منحرف مي شود به سمت قطب منفي منحرف مي شود ( ( ( (     است بارمثبتبارمثبتبارمثبتبارمثبت    داراي - 1

                از جنس هسته ي هليماز جنس هسته ي هليماز جنس هسته ي هليماز جنس هسته ي هليمتشكيل شده ، پس مي توان گفت كه  دو پروتون و دو نوتروندو پروتون و دو نوتروندو پروتون و دو نوتروندو پروتون و دو نوتروناز هر ذره ي آلفا  – 3 . عبور نمي كندعبور نمي كندعبور نمي كندعبور نمي كند

He
2+ 4 

2 

ميدان الكتريكيميدان الكتريكيميدان الكتريكيميدان الكتريكي    پرتوزا ازپرتوزا ازپرتوزا ازپرتوزا ازعبور دادن پرتوهاي حاصل از مواد عبور دادن پرتوهاي حاصل از مواد عبور دادن پرتوهاي حاصل از مواد عبور دادن پرتوهاي حاصل از مواد  مقايسه ي نفوذپذيري حاصل از مواد پرتوزامقايسه ي نفوذپذيري حاصل از مواد پرتوزامقايسه ي نفوذپذيري حاصل از مواد پرتوزامقايسه ي نفوذپذيري حاصل از مواد پرتوزا  

    

:رادرفورد و پرتو هاي نامرئي   

  .است  چهار برابر اتم هيدروژنچهار برابر اتم هيدروژنچهار برابر اتم هيدروژنچهار برابر اتم هيدروژنجرم يك ذره ي پرتوي آلفا  - 5.   است  2+ ي آلفابار هر ذره   – 4.  است 
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 . ))))مانند پرتو كاتديمانند پرتو كاتديمانند پرتو كاتديمانند پرتو كاتدي((((است  الكترونالكترونالكترونالكترونجنس بنابراين از 

 1- بتاي بار هر ذره  – 3 .از كاغذ عبور ، ولي از آلومينيم عبور  نمي كنداز كاغذ عبور ، ولي از آلومينيم عبور  نمي كنداز كاغذ عبور ، ولي از آلومينيم عبور  نمي كنداز كاغذ عبور ، ولي از آلومينيم عبور  نمي كند

                                                                                                                            .                               

                                                                                                                                                  

است     ))))موج هاي الكترومغناطيسيموج هاي الكترومغناطيسيموج هاي الكترومغناطيسيموج هاي الكترومغناطيسي((((جنس نورجنس نورجنس نورجنس نوراز  - 2 ))))

 توسطتوسطتوسطتوسطولي  آلومينيم عبورآلومينيم عبورآلومينيم عبورآلومينيم عبوراز كاغذ و از كاغذ و از كاغذ و از كاغذ و ، به طوري كه  زياد

                                                                                                                       

باشد انحراف انحراف انحراف انحراف ذرات باردار كمترذرات باردار كمترذرات باردار كمترذرات باردار كمتر است ....    بنابراين انحراف بنابراين انحراف بنابراين انحراف بنابراين انحراف 

پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه 

                          

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                            ....منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد 

همراه است كه علت آنهمراه است كه علت آنهمراه است كه علت آنهمراه است كه علت آن خروج ذره هاي آلفا از هسته ي اتمخروج ذره هاي آلفا از هسته ي اتمخروج ذره هاي آلفا از هسته ي اتمخروج ذره هاي آلفا از هسته ي اتم 
واحدكاهش مي واحدكاهش مي واحدكاهش مي واحدكاهش مي  2 را به اندازه يرا به اندازه يرا به اندازه يرا به اندازه يعدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي 

кما تأثيري بر кما تأثيري بر кما تأثيري بر кما تأثيري بر     يييي    خارج شدن اشعهخارج شدن اشعهخارج شدن اشعهخارج شدن اشعه  ....بتا يك واحد به عدد اتمي مي افزايد بتا يك واحد به عدد اتمي مي افزايد بتا يك واحد به عدد اتمي مي افزايد بتا يك واحد به عدد اتمي مي افزايد 
              

تهيه و تنظيم                    شيمي هم كالسي ها                                                  

                                                                                                     

بنابراين از     ،،،،))))حرف مي شودحرف مي شودحرف مي شودحرف مي شودبه سمت قطب مثبت منبه سمت قطب مثبت منبه سمت قطب مثبت منبه سمت قطب مثبت من( ( ( (     .است    بار منفيبار منفيبار منفيبار منفي

از كاغذ عبور ، ولي از آلومينيم عبور  نمي كنداز كاغذ عبور ، ولي از آلومينيم عبور  نمي كنداز كاغذ عبور ، ولي از آلومينيم عبور  نمي كنداز كاغذ عبور ، ولي از آلومينيم عبور  نمي كند، به طوري كه  متوسطقدرت عبور در اجسام 

                                                                                                                            .

::::                                                                                         

))))بدون انحراف به مسير خود ادامه مي دهد بدون انحراف به مسير خود ادامه مي دهد بدون انحراف به مسير خود ادامه مي دهد بدون انحراف به مسير خود ادامه مي دهد .( .( .( .( است ))))خنثيخنثيخنثيخنثي

زيادقدرت نفوذ در اجسام . - 3    دارد انرژي زيادانرژي زيادانرژي زيادانرژي زياد، ولي موج كوتاه موج كوتاه موج كوتاه موج كوتاه 

                                                                           ....قطعه ضخيم سربي متوقف مي شودقطعه ضخيم سربي متوقف مي شودقطعه ضخيم سربي متوقف مي شودقطعه ضخيم سربي متوقف مي شود

در حضور ميدان مغناطيسي هرچه جرم ذرات باردار بيشتر هرچه جرم ذرات باردار بيشتر هرچه جرم ذرات باردار بيشتر هرچه جرم ذرات باردار بيشتر باشد 

پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه 

                                                                                        ....از جنس الكترون است مي باشداز جنس الكترون است مي باشداز جنس الكترون است مي باشداز جنس الكترون است مي باشد

 

                                                      :تفاوت پرتو بتا و پرتو كاتدي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        هر دو از جنس الكترون اند    هر دو از جنس الكترون اند    هر دو از جنس الكترون اند    هر دو از جنس الكترون اند    

منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد 

پرتوزايي باپرتوزايي باپرتوزايي باپرتوزايي با    كاهش جرم ماده ي پرتو زاكاهش جرم ماده ي پرتو زاكاهش جرم ماده ي پرتو زاكاهش جرم ماده ي پرتو زا    همراه است كه علت آنهمراه است كه علت آنهمراه است كه علت آنهمراه است كه علت آن
عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي و  واحدواحدواحدواحد  4 را به اندازه يرا به اندازه يرا به اندازه يرا به اندازه يعدد جرمي عدد جرمي عدد جرمي عدد جرمي     ، آلفاآلفاآلفاآلفاخروج ذره ي خروج ذره ي خروج ذره ي خروج ذره ي 

بتا يك واحد به عدد اتمي مي افزايد بتا يك واحد به عدد اتمي مي افزايد بتا يك واحد به عدد اتمي مي افزايد بتا يك واحد به عدد اتمي مي افزايد  خروج هر ذره يخروج هر ذره يخروج هر ذره يخروج هر ذره ي، ، ، ، در مقابل در مقابل در مقابل در مقابل 

                                                     ....د د د د 

 شيمي هم كالسي ها   

                                                                                                         ::::پرتوبتاپرتوبتاپرتوبتاپرتوبتا

بار منفيبار منفيبار منفيبار منفيداراي  -1

قدرت عبور در اجسام  -  2

.                                                                                                                            است 

::::پرتو گاماپرتو گاماپرتو گاماپرتو گاما

خنثيخنثيخنثيخنثي((((بدون باربدون باربدون باربدون بار -1

موج كوتاه موج كوتاه موج كوتاه موج كوتاه     طولكه 

قطعه ضخيم سربي متوقف مي شودقطعه ضخيم سربي متوقف مي شودقطعه ضخيم سربي متوقف مي شودقطعه ضخيم سربي متوقف مي شود 

توجهتوجهتوجهتوجه! توجهتوجهتوجهتوجه!    در حضور ميدان مغناطيسي

پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه پرتو آلفا بسيار كمتر از پرتو بتا است ، زيرا جرم پرتو آلفا كه از جنس پروتون و نوترون است ، بيشتر از جرم پرتو ي بتا كه 

 از جنس الكترون است مي باشداز جنس الكترون است مي باشداز جنس الكترون است مي باشداز جنس الكترون است مي باشد

تفاوت پرتو بتا و پرتو كاتدي
هر دو از جنس الكترون اند    هر دو از جنس الكترون اند    هر دو از جنس الكترون اند    هر دو از جنس الكترون اند    : : : : شباهت شباهت شباهت شباهت 

منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد منشأ پرتو بتا هسته اتم است در حاليكه منشأ پرتوي كاتدي الكترون هاي پيرامون هسته اتم  مي باشد : : : : تفاوت تفاوت تفاوت تفاوت   

پديده ي پديده ي پديده ي پديده ي پرتوزايي باپرتوزايي باپرتوزايي باپرتوزايي با
خروج ذره ي خروج ذره ي خروج ذره ي خروج ذره ي (((( ....است است است است 

در مقابل در مقابل در مقابل در مقابل  ....    دهددهددهددهد
د د د د ندارندارندارندار عدد جرميعدد جرميعدد جرميعدد جرمي  
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را با مدل اتمي تامسون توجيه كند ، در نتيجه را با مدل اتمي تامسون توجيه كند ، در نتيجه را با مدل اتمي تامسون توجيه كند ، در نتيجه را با مدل اتمي تامسون توجيه كند ، در نتيجه ) ) ) ) خروج پرتوي آلفا ، بتا ، گاما خروج پرتوي آلفا ، بتا ، گاما خروج پرتوي آلفا ، بتا ، گاما خروج پرتوي آلفا ، بتا ، گاما 

                                                                                                                       

        بهبهبهبهبا توجه با توجه با توجه با توجه وي انتظار داشت كه . تاباند اتم اتم اتم اتم     2000200020002000ورقه ي نازكي از طال با ضخامت حدود ورقه ي نازكي از طال با ضخامت حدود ورقه ي نازكي از طال با ضخامت حدود ورقه ي نازكي از طال با ضخامت حدود 

همه ي ذره هاي حاصل از پرتو آلفا به راحتي    دارنددارنددارنددارند

وتعداد كمي با وتعداد كمي با وتعداد كمي با وتعداد كمي با     90909090    ◦كمتر از  كمتر از  كمتر از  كمتر از      يييي    زاويهزاويهزاويهزاويه    تعدادزيادي باتعدادزيادي باتعدادزيادي باتعدادزيادي با

تمام بار تمام بار تمام بار تمام بار رادرفورد براي توجيه مشاهدات خود بيان كرد كه 
الكترون ها در آنجا الكترون ها در آنجا الكترون ها در آنجا الكترون ها در آنجا  قرار دارد و بيشتر فضاي اتم خالي است كهقرار دارد و بيشتر فضاي اتم خالي است كهقرار دارد و بيشتر فضاي اتم خالي است كهقرار دارد و بيشتر فضاي اتم خالي است كه

مدل مدل مدل مدل ز اين رو مدل اتمي خود را رادرفورد ا ....اين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشند

حجم اتم رافضاي خالي تشكيل        حجم اتم رافضاي خالي تشكيل        حجم اتم رافضاي خالي تشكيل        حجم اتم رافضاي خالي تشكيل        بيشتر بيشتر بيشتر بيشتر 

 مي دهدمي دهدمي دهدمي دهد

....يك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارديك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارديك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارديك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارد

اتم هسته اي بسيار كوچك با جرم بسيار اتم هسته اي بسيار كوچك با جرم بسيار اتم هسته اي بسيار كوچك با جرم بسيار اتم هسته اي بسيار كوچك با جرم بسيار 

....زياد است زياد است زياد است زياد است   

 

 منبع توليد پرتو آلفامنبع توليد پرتو آلفامنبع توليد پرتو آلفامنبع توليد پرتو آلفا

ورقه ي نازك طال با ضخامت ورقه ي نازك طال با ضخامت ورقه ي نازك طال با ضخامت ورقه ي نازك طال با ضخامت  بلوك سربيبلوك سربيبلوك سربيبلوك سربي

اتماتماتماتم

تهيه و تنظيم                    شيمي هم كالسي ها                                                  

                           :   رادرفورد و مدل اتمي هسته دار
خروج پرتوي آلفا ، بتا ، گاما خروج پرتوي آلفا ، بتا ، گاما خروج پرتوي آلفا ، بتا ، گاما خروج پرتوي آلفا ، بتا ، گاما ((((رادرفورد نتوانست تشكيل تابش هاي مواد پرتوزا رادرفورد نتوانست تشكيل تابش هاي مواد پرتوزا رادرفورد نتوانست تشكيل تابش هاي مواد پرتوزا رادرفورد نتوانست تشكيل تابش هاي مواد پرتوزا 

                                                                                                                       .              .              .              .              آزمايش زير را طراحي كرد آزمايش زير را طراحي كرد آزمايش زير را طراحي كرد آزمايش زير را طراحي كرد 

ورقه ي نازكي از طال با ضخامت حدود ورقه ي نازكي از طال با ضخامت حدود ورقه ي نازكي از طال با ضخامت حدود ورقه ي نازكي از طال با ضخامت حدود رادرفورد پرتو هاي آلفا را بر روي 

دارنددارنددارنددارند        آلفاآلفاآلفاآلفا جرم و انرژي زيادي كه پرتو هايجرم و انرژي زيادي كه پرتو هايجرم و انرژي زيادي كه پرتو هايجرم و انرژي زيادي كه پرتو هاي* * * *     مدل اتمي تامسون و  مدل اتمي تامسون و  مدل اتمي تامسون و  مدل اتمي تامسون و  

تعدادزيادي باتعدادزيادي باتعدادزيادي باتعدادزيادي با( اما او مشاهده كرد كه تعدادي از ذره هاي آلفا. از ورقه طال عبور كنند 

رادرفورد براي توجيه مشاهدات خود بيان كرد كه . از مسير خود منحرف مي شوند )   180180180180◦زاويه ي نزديك به  زاويه ي نزديك به  زاويه ي نزديك به  زاويه ي نزديك به  

قرار دارد و بيشتر فضاي اتم خالي است كهقرار دارد و بيشتر فضاي اتم خالي است كهقرار دارد و بيشتر فضاي اتم خالي است كهقرار دارد و بيشتر فضاي اتم خالي است كهي به نام هسته ي به نام هسته ي به نام هسته ي به نام هسته مركزمركزمركزمركزناحيه ي ناحيه ي ناحيه ي ناحيه ي مثبت يك اتم در مثبت يك اتم در مثبت يك اتم در مثبت يك اتم در 
اين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشند

. ناميداتمي هسته دار اتمي هسته دار اتمي هسته دار اتمي هسته دار 

                                :تامسون و نتيجه گيري آنتامسون و نتيجه گيري آنتامسون و نتيجه گيري آنتامسون و نتيجه گيري آن

بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف از ورقه ي بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف از ورقه ي بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف از ورقه ي بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف از ورقه ي 

 طال عبور مي كنندطال عبور مي كنندطال عبور مي كنندطال عبور مي كنند

تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه ي تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه ي تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه ي تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه ي 

اندكي از مسير خودمنحرف مي شونداندكي از مسير خودمنحرف مي شونداندكي از مسير خودمنحرف مي شونداندكي از مسير خودمنحرف مي شوند
 يك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارديك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارديك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارديك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارد

ازذره هاي آلفا با زاويه بيشترازذره هاي آلفا با زاويه بيشترازذره هاي آلفا با زاويه بيشترازذره هاي آلفا با زاويه بيشترتعدادكمي تعدادكمي تعدادكمي تعدادكمي 

درجه از مسير اوليه ي خود منحرف مي شونددرجه از مسير اوليه ي خود منحرف مي شونددرجه از مسير اوليه ي خود منحرف مي شونددرجه از مسير اوليه ي خود منحرف مي شوند
 نتيجه

 نتيجه

 نتيجه

    حلقه ي روي سولفيدحلقه ي روي سولفيدحلقه ي روي سولفيدحلقه ي روي سولفيد

ورقه ي نازك طال با ضخامت ورقه ي نازك طال با ضخامت ورقه ي نازك طال با ضخامت ورقه ي نازك طال با ضخامت 

اتماتماتماتم    2000200020002000  

 شيمي هم كالسي ها   

رادرفورد و مدل اتمي هسته دار
رادرفورد نتوانست تشكيل تابش هاي مواد پرتوزا رادرفورد نتوانست تشكيل تابش هاي مواد پرتوزا رادرفورد نتوانست تشكيل تابش هاي مواد پرتوزا رادرفورد نتوانست تشكيل تابش هاي مواد پرتوزا 

آزمايش زير را طراحي كرد آزمايش زير را طراحي كرد آزمايش زير را طراحي كرد آزمايش زير را طراحي كرد 

رادرفورد پرتو هاي آلفا را بر روي 

مدل اتمي تامسون و  مدل اتمي تامسون و  مدل اتمي تامسون و  مدل اتمي تامسون و  * * * *     

از ورقه طال عبور كنند 

زاويه ي نزديك به  زاويه ي نزديك به  زاويه ي نزديك به  زاويه ي نزديك به  

مثبت يك اتم در مثبت يك اتم در مثبت يك اتم در مثبت يك اتم در 
اين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشنداين الكترون ها به سرعت در اطراف هسته در حال گردشندقرار دارند قرار دارند قرار دارند قرار دارند 

 اتمي هسته دار اتمي هسته دار اتمي هسته دار اتمي هسته دار 

 

تامسون و نتيجه گيري آنتامسون و نتيجه گيري آنتامسون و نتيجه گيري آنتامسون و نتيجه گيري آنمشاهدات مشاهدات مشاهدات مشاهدات   

 

 

 

 

 

بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف از ورقه ي بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف از ورقه ي بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف از ورقه ي بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف از ورقه ي 

تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه ي تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه ي تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه ي تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه ي 

 اندكي از مسير خودمنحرف مي شونداندكي از مسير خودمنحرف مي شونداندكي از مسير خودمنحرف مي شونداندكي از مسير خودمنحرف مي شوند

 تعدادكمي تعدادكمي تعدادكمي تعدادكمي 

درجه از مسير اوليه ي خود منحرف مي شونددرجه از مسير اوليه ي خود منحرف مي شونددرجه از مسير اوليه ي خود منحرف مي شونددرجه از مسير اوليه ي خود منحرف مي شوند    90909090ازازازاز  

 هستههستههستههسته

فضاي داراي فضاي داراي فضاي داراي فضاي داراي 

 الكترونالكترونالكترونالكترون
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     ....    استفاده كرداستفاده كرداستفاده كرداستفاده كرد    از فلزهاي ديگر هم مي شداز فلزهاي ديگر هم مي شداز فلزهاي ديگر هم مي شداز فلزهاي ديگر هم مي شد. . . . علت انتخاب طال خاصيت تورق پذيري زياد آن نسبت به ساير فلزها بود علت انتخاب طال خاصيت تورق پذيري زياد آن نسبت به ساير فلزها بود علت انتخاب طال خاصيت تورق پذيري زياد آن نسبت به ساير فلزها بود علت انتخاب طال خاصيت تورق پذيري زياد آن نسبت به ساير فلزها بود : : : : نكته نكته نكته نكته 
....    محاسبه كردمحاسبه كردمحاسبه كردمحاسبه كرد                                            و قطر هسته ي اتم طال را     و قطر هسته ي اتم طال را     و قطر هسته ي اتم طال را     و قطر هسته ي اتم طال را                                                 رادرفورد با توجه به مشاهدات خود قطر اتم طال را   رادرفورد با توجه به مشاهدات خود قطر اتم طال را   رادرفورد با توجه به مشاهدات خود قطر اتم طال را   رادرفورد با توجه به مشاهدات خود قطر اتم طال را       ::::نكته نكته نكته نكته   

توجهتوجهتوجهتوجه!توجهتوجهتوجهتوجه!!!!                    نقص مدل اتمي رادرفورد اين بود كه    ««««    وي به چگونگي حركت الكترون در اتم اشاره اي نكر ده بود وي به چگونگي حركت الكترون در اتم اشاره اي نكر ده بود وي به چگونگي حركت الكترون در اتم اشاره اي نكر ده بود وي به چگونگي حركت الكترون در اتم اشاره اي نكر ده بود »»»»....    

الكترون به دور هسته در حال گردش است بايد انرژي خود را پس از مدتي از دست بدهد و به روي اگر فرض شود كه 

                                                                                                                                                                            .در ضمن مدل اتمي رادرفورد قادر به توضيح طيف نشر خطي هيدروژن نبود . هسته سقوط كند 

آزمايش هاي ديگرآزمايش هاي ديگرآزمايش هاي ديگرآزمايش هاي ديگر    رادرفوردرادرفوردرادرفوردرادرفورد    منجربه منجربه منجربه منجربه كشف دومين ذره كشف دومين ذره كشف دومين ذره كشف دومين ذره ي زير اتمي ي زير اتمي ي زير اتمي ي زير اتمي شد كه آن را شد كه آن را شد كه آن را شد كه آن را پروتونپروتونپروتونپروتون    ناميدندناميدندناميدندناميدند . پروتون داراي پروتون داراي پروتون داراي پروتون داراي باربارباربار    

             ....دارد دارد دارد دارد     بار سنگين تر از جرم الكترونبار سنگين تر از جرم الكترونبار سنگين تر از جرم الكترونبار سنگين تر از جرم الكترون    1837183718371837جرميجرميجرميجرمياست ، ولي است ، ولي است ، ولي است ، ولي و بزرگي بار آن با بار الكترون برابر و بزرگي بار آن با بار الكترون برابر و بزرگي بار آن با بار الكترون برابر و بزرگي بار آن با بار الكترون برابر مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد مثبت مثبت مثبت مثبت 

داشته باشد كه بار الكتريكي ندارد داشته باشد كه بار الكتريكي ندارد داشته باشد كه بار الكتريكي ندارد داشته باشد كه بار الكتريكي ندارد عالوه بر الكترون و پروتون ، بايد ذره اي ديگر در هسته ي اتم وجود عالوه بر الكترون و پروتون ، بايد ذره اي ديگر در هسته ي اتم وجود عالوه بر الكترون و پروتون ، بايد ذره اي ديگر در هسته ي اتم وجود عالوه بر الكترون و پروتون ، بايد ذره اي ديگر در هسته ي اتم وجود رادرفورد معتقد بود  

اما دليل قانع كننده اي براي آن نداشت ،تا اينكه يكي از شاگردان او به نام  ، ولي جرم آن برابر با جرم پروتون استولي جرم آن برابر با جرم پروتون استولي جرم آن برابر با جرم پروتون استولي جرم آن برابر با جرم پروتون است

جيمزچادويكجيمزچادويكجيمزچادويكجيمزچادويك توانست وجود ذره اي بدون بارذره اي بدون بارذره اي بدون بارذره اي بدون بار را در هسته ي اتم اثبات كند كه نام آن را نوتروننوتروننوتروننوترون ناميد .                          

     

                                                                                                                                                   : عدد اتمي

                        مشاهده كرد كه اين فركانس مشاهده كرد كه اين فركانس مشاهده كرد كه اين فركانس مشاهده كرد كه اين فركانس حاصل از فلز هاي مختلف ، حاصل از فلز هاي مختلف ، حاصل از فلز هاي مختلف ، حاصل از فلز هاي مختلف ،                     هنري موزلي با اندازه گيري فركانس پرتو هاي    هنري موزلي با اندازه گيري فركانس پرتو هاي    هنري موزلي با اندازه گيري فركانس پرتو هاي    هنري موزلي با اندازه گيري فركانس پرتو هاي                            

        افزايش فركانس پرتوافزايش فركانس پرتوافزايش فركانس پرتوافزايش فركانس پرتو                 افزايش جرم اتم فلزافزايش جرم اتم فلزافزايش جرم اتم فلزافزايش جرم اتم فلز          ....با افزايش جرم اتم فلز افزايش مي يابد با افزايش جرم اتم فلز افزايش مي يابد با افزايش جرم اتم فلز افزايش مي يابد با افزايش جرم اتم فلز افزايش مي يابد                         

        رادرفورد با محاسبه ي مقدار بار مثبت هسته اي اتم هر يك از فلز ها نشان داد كه بين بار مثبت هسته و فركانس رادرفورد با محاسبه ي مقدار بار مثبت هسته اي اتم هر يك از فلز ها نشان داد كه بين بار مثبت هسته و فركانس رادرفورد با محاسبه ي مقدار بار مثبت هسته اي اتم هر يك از فلز ها نشان داد كه بين بار مثبت هسته و فركانس رادرفورد با محاسبه ي مقدار بار مثبت هسته اي اتم هر يك از فلز ها نشان داد كه بين بار مثبت هسته و فركانس     

                    سپس رادرفورد با تقسيم مقادير بار اندازه گيري شده بر مقدار بارسپس رادرفورد با تقسيم مقادير بار اندازه گيري شده بر مقدار بارسپس رادرفورد با تقسيم مقادير بار اندازه گيري شده بر مقدار بارسپس رادرفورد با تقسيم مقادير بار اندازه گيري شده بر مقدار بار.  پرتو        يك رابطه ي مستقيم وجود داردپرتو        يك رابطه ي مستقيم وجود داردپرتو        يك رابطه ي مستقيم وجود داردپرتو        يك رابطه ي مستقيم وجود دارد                        

                          الكتريكي پروتون ،الكتريكي پروتون ،الكتريكي پروتون ،الكتريكي پروتون ،    عدد صحيحي به دست آورد كه به آن عدد صحيحي به دست آورد كه به آن عدد صحيحي به دست آورد كه به آن عدد صحيحي به دست آورد كه به آن عدد اتمي    گويند گويند گويند گويند ....                                                                                                                                                                
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 پژوهش هاي رادرفوردپژوهش هاي رادرفوردپژوهش هاي رادرفوردپژوهش هاي رادرفورد

پرتوي آلفا ، بتا و گاماپرتوي آلفا ، بتا و گاماپرتوي آلفا ، بتا و گاماپرتوي آلفا ، بتا و گاما                                            آزمايش روي پرتوي حاصل از مواد پرتوزاآزمايش روي پرتوي حاصل از مواد پرتوزاآزمايش روي پرتوي حاصل از مواد پرتوزاآزمايش روي پرتوي حاصل از مواد پرتوزا  

 آزمايش بمباران ورقه ي نازك طال            ارائه ي مدل اتمي هسته دارآزمايش بمباران ورقه ي نازك طال            ارائه ي مدل اتمي هسته دارآزمايش بمباران ورقه ي نازك طال            ارائه ي مدل اتمي هسته دارآزمايش بمباران ورقه ي نازك طال            ارائه ي مدل اتمي هسته دار

ذره ي زير اتميذره ي زير اتميذره ي زير اتميذره ي زير اتميكشف دومين كشف دومين كشف دومين كشف دومين   

نشان دادن رابطه ي مستقيم بين مقدار بار مثبت هسته و فركانس پرتو   نشان دادن رابطه ي مستقيم بين مقدار بار مثبت هسته و فركانس پرتو   نشان دادن رابطه ي مستقيم بين مقدار بار مثبت هسته و فركانس پرتو   نشان دادن رابطه ي مستقيم بين مقدار بار مثبت هسته و فركانس پرتو   

 حاصل از آند فلزيحاصل از آند فلزيحاصل از آند فلزيحاصل از آند فلزي

از تقسيم بار هسته بر بار يوناز تقسيم بار هسته بر بار يوناز تقسيم بار هسته بر بار يوناز تقسيم بار هسته بر بار يون( ( ( ( بدست آوردن عدد اتمي بدست آوردن عدد اتمي بدست آوردن عدد اتمي بدست آوردن عدد اتمي   

x
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                                    ))))    88888888و سراسري تجربي و سراسري تجربي و سراسري تجربي و سراسري تجربي         86868686سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي ( ( ( (                                         كدام مطلب درست است ؟         كدام مطلب درست است ؟         كدام مطلب درست است ؟         كدام مطلب درست است ؟                 –    9999

                                                                                                                                                                                    .                                                                                   .                                                                                   .                                                                                   .                                                                                   برابر قطر هسته ي آن است برابر قطر هسته ي آن است برابر قطر هسته ي آن است برابر قطر هسته ي آن است     101010105555قطر اتم طال ، حدودقطر اتم طال ، حدودقطر اتم طال ، حدودقطر اتم طال ، حدود) ) ) )     1111    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .  .  .  .  سيار زياداند سيار زياداند سيار زياداند سيار زياداند ،جرياني از الكترون هاي پرانرژي با قدرت نفوذ ب،جرياني از الكترون هاي پرانرژي با قدرت نفوذ ب،جرياني از الكترون هاي پرانرژي با قدرت نفوذ ب،جرياني از الكترون هاي پرانرژي با قدرت نفوذ بپرتوهاي گاما پرتوهاي گاما پرتوهاي گاما پرتوهاي گاما ) ) ) )     2222

                                                                                                                                                                                                                .          .          .          .          قدرت نفوذ سه جزء تشكيل دهنده ي تابش هاي پرتوزا ، به ترتيب                         است قدرت نفوذ سه جزء تشكيل دهنده ي تابش هاي پرتوزا ، به ترتيب                         است قدرت نفوذ سه جزء تشكيل دهنده ي تابش هاي پرتوزا ، به ترتيب                         است قدرت نفوذ سه جزء تشكيل دهنده ي تابش هاي پرتوزا ، به ترتيب                         است ) ) ) ) 3333

                                                                                                                                                  ....ذره هاي آلفا و بتا ، در ميدان الكتريكي در دو جهت اما با زواياي برابر ، منحرف مي شوند ذره هاي آلفا و بتا ، در ميدان الكتريكي در دو جهت اما با زواياي برابر ، منحرف مي شوند ذره هاي آلفا و بتا ، در ميدان الكتريكي در دو جهت اما با زواياي برابر ، منحرف مي شوند ذره هاي آلفا و بتا ، در ميدان الكتريكي در دو جهت اما با زواياي برابر ، منحرف مي شوند ) ) ) )     4444

                                                                                        ))))    85858585سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي ( ( ( ( كدام مطلب درست است ؟                                                             كدام مطلب درست است ؟                                                             كدام مطلب درست است ؟                                                             كدام مطلب درست است ؟                                                                  –    5555

                                                                                                                                                                                                                                                .                                                         .                                                         .                                                         .                                                         پروتون ، نخستين ذره ي زير اتمي شناخته شده است پروتون ، نخستين ذره ي زير اتمي شناخته شده است پروتون ، نخستين ذره ي زير اتمي شناخته شده است پروتون ، نخستين ذره ي زير اتمي شناخته شده است ) ) ) )     1111

                                                                                                                                                                                                                                        .                 .                 .                 .                 هانري بكرل به طور تصادفي به پديده ي مهمي پي برد و آن را پرتو زايي ناميد  هانري بكرل به طور تصادفي به پديده ي مهمي پي برد و آن را پرتو زايي ناميد  هانري بكرل به طور تصادفي به پديده ي مهمي پي برد و آن را پرتو زايي ناميد  هانري بكرل به طور تصادفي به پديده ي مهمي پي برد و آن را پرتو زايي ناميد  ) ) ) )     2222

                                                                                                                                                                                .        .        .        .        بر جرم آن اتم ندارد بر جرم آن اتم ندارد بر جرم آن اتم ندارد بر جرم آن اتم ندارد     الكترون داشته باشد ، جرم آن ها تأ ثير چشم گيريالكترون داشته باشد ، جرم آن ها تأ ثير چشم گيريالكترون داشته باشد ، جرم آن ها تأ ثير چشم گيريالكترون داشته باشد ، جرم آن ها تأ ثير چشم گيري    100100100100حتي اگر اتمي حتي اگر اتمي حتي اگر اتمي حتي اگر اتمي )  )  )  )      3333

                                                                                                                                                  ....رادرفورد به كمك مدل اتمي تامسون توانست تابش هاي ناشي از مواد پرتو زا را توجيه كند رادرفورد به كمك مدل اتمي تامسون توانست تابش هاي ناشي از مواد پرتو زا را توجيه كند رادرفورد به كمك مدل اتمي تامسون توانست تابش هاي ناشي از مواد پرتو زا را توجيه كند رادرفورد به كمك مدل اتمي تامسون توانست تابش هاي ناشي از مواد پرتو زا را توجيه كند ) ) ) )     4444

::::تمرين تمرين تمرين تمرين   

β > α > γ 

                                                                                    ))))    87878787سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي ( ( ( (                                             كدام مطلب نادرست است ؟                                      كدام مطلب نادرست است ؟                                      كدام مطلب نادرست است ؟                                      كدام مطلب نادرست است ؟                                              – 7777

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .              .              .              .              ، دومين ذره ي سازنده ي اتم را كشف كردند ، دومين ذره ي سازنده ي اتم را كشف كردند ، دومين ذره ي سازنده ي اتم را كشف كردند ، دومين ذره ي سازنده ي اتم را كشف كردند     1919191919191919موزلي و همكارانش در موزلي و همكارانش در موزلي و همكارانش در موزلي و همكارانش در ) ) ) )     1111

                                                                                                                                                                                                                                            .                              .                              .                              .                              برابر جرم الكترون و اندكي از جرم نوترون كم تر است برابر جرم الكترون و اندكي از جرم نوترون كم تر است برابر جرم الكترون و اندكي از جرم نوترون كم تر است برابر جرم الكترون و اندكي از جرم نوترون كم تر است     1837183718371837جرم پروتون ، جرم پروتون ، جرم پروتون ، جرم پروتون ، ) ) ) ) 2222

                                                                                                                                                    .                                                 .                                                 .                                                 .                                                 آن را در اتم پيش گويي كرد آن را در اتم پيش گويي كرد آن را در اتم پيش گويي كرد آن را در اتم پيش گويي كرد سال قبل از كشف نوترون ، وجود سال قبل از كشف نوترون ، وجود سال قبل از كشف نوترون ، وجود سال قبل از كشف نوترون ، وجود     12121212رادرفورد ، رادرفورد ، رادرفورد ، رادرفورد ، ) ) ) )     3333

                                                                                                                                                  ....موزلي نشان داد كه فركانس پرتو هاي        عنصرها ، با افزايش جرم اتم ها افزايش مي يابدموزلي نشان داد كه فركانس پرتو هاي        عنصرها ، با افزايش جرم اتم ها افزايش مي يابدموزلي نشان داد كه فركانس پرتو هاي        عنصرها ، با افزايش جرم اتم ها افزايش مي يابدموزلي نشان داد كه فركانس پرتو هاي        عنصرها ، با افزايش جرم اتم ها افزايش مي يابد) ) ) )     4444

                                                                                                ))))    86868686سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي ( ( ( ( كدام مطلب نادرست است ؟                                             كدام مطلب نادرست است ؟                                             كدام مطلب نادرست است ؟                                             كدام مطلب نادرست است ؟                                                     –    6666

                                                                                                                                                                            .                                                                         .                                                                         .                                                                         .                                                                         نسبت بار به جرم الكترون توسط تامسون اندازه گيري شد  نسبت بار به جرم الكترون توسط تامسون اندازه گيري شد  نسبت بار به جرم الكترون توسط تامسون اندازه گيري شد  نسبت بار به جرم الكترون توسط تامسون اندازه گيري شد  ) ) ) )     1111

                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                  .                                                                  .                                                                  .                                                                  بار الكترون توسط رابرت ميليكان اندازه گيري شد بار الكترون توسط رابرت ميليكان اندازه گيري شد بار الكترون توسط رابرت ميليكان اندازه گيري شد بار الكترون توسط رابرت ميليكان اندازه گيري شد ) ) ) )     2222

                                                                                                                                                                                                                                        .    .    .    .    ي پرتو زا ، خود شامل سه نوع تابش متمايزندي پرتو زا ، خود شامل سه نوع تابش متمايزندي پرتو زا ، خود شامل سه نوع تابش متمايزندي پرتو زا ، خود شامل سه نوع تابش متمايزندارنست رادرفورد ف نشان داد كه تابش هاارنست رادرفورد ف نشان داد كه تابش هاارنست رادرفورد ف نشان داد كه تابش هاارنست رادرفورد ف نشان داد كه تابش ها) ) ) )     3333

                                                                                                                                                  ....جيمز چادويك ، توانست مقدار بار هسته ي اتم و عدد اتمي عنصرها راتعيين كند جيمز چادويك ، توانست مقدار بار هسته ي اتم و عدد اتمي عنصرها راتعيين كند جيمز چادويك ، توانست مقدار بار هسته ي اتم و عدد اتمي عنصرها راتعيين كند جيمز چادويك ، توانست مقدار بار هسته ي اتم و عدد اتمي عنصرها راتعيين كند ) ) ) )     4444

                                نوع نوع نوع نوع ...... ...... ...... ...... از از از از     ه تابش هاي حاصل از پرتو زا ،ه تابش هاي حاصل از پرتو زا ،ه تابش هاي حاصل از پرتو زا ،ه تابش هاي حاصل از پرتو زا ،را در اتم كشف كرد و روشن ساخت كرا در اتم كشف كرد و روشن ساخت كرا در اتم كشف كرد و روشن ساخت كرا در اتم كشف كرد و روشن ساخت ك........ ........ ........ ........ وجود وجود وجود وجود     ....................................نخستين بار نخستين بار نخستين بار نخستين بار         –    8888

                                                                                                                                                            ))))    88888888سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي ( ( ( ( .                             .                             .                             .                             متفاوت تشكيل شده است متفاوت تشكيل شده است متفاوت تشكيل شده است متفاوت تشكيل شده است     ييييپرتوپرتوپرتوپرتو

                                                                                                                                                                                                                            سه               سه               سه               سه                       ----هستههستههستههسته        –موزليموزليموزليموزلي) ) ) )     2222                                                                                                                                                                                                                                                                                    دو     دو     دو     دو             - - - - نوتروننوتروننوتروننوترون    –موزليموزليموزليموزلي) ) ) )     1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

سهسهسهسه        - - - - هستههستههستههسته        –رادرفوردرادرفوردرادرفوردرادرفورد) ) ) )     4444دو                                                                  دو                                                                  دو                                                                  دو                                                                          - - - - نوتروننوتروننوتروننوترون        - - - - رادرفوردرادرفوردرادرفوردرادرفورد) ) ) )     3333  

x 



                                               

 

جواد ملك زاده: تهيه و تنظيم                    شيمي هم كالسي ها     

15 09383052130093830521300938305213009383052130    www.zist110.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

))))    89898989سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي ((((    ....مي شوند مي شوند مي شوند مي شوند ....... ....... ....... ....... ن الكتريكي ن الكتريكي ن الكتريكي ن الكتريكي است و از ميدااست و از ميدااست و از ميدااست و از ميدا....... ....... ....... ....... ماهيت پرتو هاي گاما ، از نوع ماهيت پرتو هاي گاما ، از نوع ماهيت پرتو هاي گاما ، از نوع ماهيت پرتو هاي گاما ، از نوع         –    10101010  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بدون انحراف خارج       بدون انحراف خارج       بدون انحراف خارج       بدون انحراف خارج               –الكترون هاي پرانرژي الكترون هاي پرانرژي الكترون هاي پرانرژي الكترون هاي پرانرژي ) ) ) )     1111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        بدون انحراف خارج                                         بدون انحراف خارج                                         بدون انحراف خارج                                         بدون انحراف خارج                                                 –تابش الكترومغناطيسي تابش الكترومغناطيسي تابش الكترومغناطيسي تابش الكترومغناطيسي ) ) ) )     2222

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                به سمت قطب مثبت كشيده                               به سمت قطب مثبت كشيده                               به سمت قطب مثبت كشيده                               به سمت قطب مثبت كشيده                                       –الكترونهاي پرانرژيالكترونهاي پرانرژيالكترونهاي پرانرژيالكترونهاي پرانرژي) ) ) )     3333

به سمت قطب مثبت كشيدهبه سمت قطب مثبت كشيدهبه سمت قطب مثبت كشيدهبه سمت قطب مثبت كشيده    –تابش الكترومغناطيسيتابش الكترومغناطيسيتابش الكترومغناطيسيتابش الكترومغناطيسي) ) ) )     4444  

                                                                            ))))    90909090سراسري تجربي سراسري تجربي سراسري تجربي سراسري تجربي ( ( ( ( كدام مطلب درست است ؟                                                                  كدام مطلب درست است ؟                                                                  كدام مطلب درست است ؟                                                                  كدام مطلب درست است ؟                                                                      –    12121212

                                                                                                                                                                            .           .           .           .           تالس فيلسوف يوناني ، چهار عنصر آب ، هوا ، خاك  و آتش را سازنده ي كاينات مي دانست تالس فيلسوف يوناني ، چهار عنصر آب ، هوا ، خاك  و آتش را سازنده ي كاينات مي دانست تالس فيلسوف يوناني ، چهار عنصر آب ، هوا ، خاك  و آتش را سازنده ي كاينات مي دانست تالس فيلسوف يوناني ، چهار عنصر آب ، هوا ، خاك  و آتش را سازنده ي كاينات مي دانست ))))    1111

. . . . ابزارهاي يونانيان براي مطالعه ي طبيعت شامل مشاهده كردن ، انديشيدن ، پژوهش هاي علمي و نتيجه  گيري از آن ها بود ابزارهاي يونانيان براي مطالعه ي طبيعت شامل مشاهده كردن ، انديشيدن ، پژوهش هاي علمي و نتيجه  گيري از آن ها بود ابزارهاي يونانيان براي مطالعه ي طبيعت شامل مشاهده كردن ، انديشيدن ، پژوهش هاي علمي و نتيجه  گيري از آن ها بود ابزارهاي يونانيان براي مطالعه ي طبيعت شامل مشاهده كردن ، انديشيدن ، پژوهش هاي علمي و نتيجه  گيري از آن ها بود ) ) ) )     2222

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

هشت واحد هشت واحد هشت واحد هشت واحد  تقريباًتقريباًتقريباًتقريباًاز دست بدهد ، جرم اتمي ميانگين آن از دست بدهد ، جرم اتمي ميانگين آن از دست بدهد ، جرم اتمي ميانگين آن از دست بدهد ، جرم اتمي ميانگين آن             γو و و و         βبه همراه تابش هاي به همراه تابش هاي به همراه تابش هاي به همراه تابش هاي             αاگر يك عنصر پرتو زا  ،  دو ذره ي اگر يك عنصر پرتو زا  ،  دو ذره ي اگر يك عنصر پرتو زا  ،  دو ذره ي اگر يك عنصر پرتو زا  ،  دو ذره ي ) ) ) )     3333

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                               .                               .                               .                               كاهش مي يابدكاهش مي يابدكاهش مي يابدكاهش مي يابد

                        ....مي شوند مي شوند مي شوند مي شوند                         از جمله مهم ترين موا د فسفرسانس است كه با قطع شدن منبع نور تابش آن قطعاز جمله مهم ترين موا د فسفرسانس است كه با قطع شدن منبع نور تابش آن قطعاز جمله مهم ترين موا د فسفرسانس است كه با قطع شدن منبع نور تابش آن قطعاز جمله مهم ترين موا د فسفرسانس است كه با قطع شدن منبع نور تابش آن قطع) ) ) )                     (       (       (       (       روي سولفيد روي سولفيد روي سولفيد روي سولفيد ) ) ) )     4444

                                                                                                                          
zns 

                                                                                            ))))    89898989سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي ( ( ( ( كدام مطلب درست است ؟                                                كدام مطلب درست است ؟                                                كدام مطلب درست است ؟                                                كدام مطلب درست است ؟                                                    –    11111111

                                                                                                                                                                                                                .                                                    .                                                    .                                                    .                                                    شمار پروتون هاي هسته ي هر اتم را ، عدد جرمي آن مي گويند شمار پروتون هاي هسته ي هر اتم را ، عدد جرمي آن مي گويند شمار پروتون هاي هسته ي هر اتم را ، عدد جرمي آن مي گويند شمار پروتون هاي هسته ي هر اتم را ، عدد جرمي آن مي گويند ) ) ) )     1111

                                                                                                                                                                                                                                                                        .                      .                      .                      .                      برابر جرم الكترون و اندكي از جرم پروتون كمتر است برابر جرم الكترون و اندكي از جرم پروتون كمتر است برابر جرم الكترون و اندكي از جرم پروتون كمتر است برابر جرم الكترون و اندكي از جرم پروتون كمتر است     1837183718371837جرم نوترون جرم نوترون جرم نوترون جرم نوترون ) ) ) ) 2222

                                                                                                                                                                                            .   .   .   .   موزلي نشان داد كه طول موج پرتو هاي        عنصرها با افزايش جرم اتمي آن ها كاهش مي يابد موزلي نشان داد كه طول موج پرتو هاي        عنصرها با افزايش جرم اتمي آن ها كاهش مي يابد موزلي نشان داد كه طول موج پرتو هاي        عنصرها با افزايش جرم اتمي آن ها كاهش مي يابد موزلي نشان داد كه طول موج پرتو هاي        عنصرها با افزايش جرم اتمي آن ها كاهش مي يابد ) ) ) )     3333

                                                                                                                                ....را در هسته اتم كشف كردند را در هسته اتم كشف كردند را در هسته اتم كشف كردند را در هسته اتم كشف كردند ) ) ) ) پروتون پروتون پروتون پروتون ( ( ( ( زنده ي اتم زنده ي اتم زنده ي اتم زنده ي اتم دومين ذره ي سادومين ذره ي سادومين ذره ي سادومين ذره ي سا،     1911191119111911رادرفورد و همكارانش در رادرفورد و همكارانش در رادرفورد و همكارانش در رادرفورد و همكارانش در ) ) ) )     4444
          

x 
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                                                                                                                          : عدد اتمي و عدد جرمي 

                                                                                                                    .    .    .    .    نشان مي دهند       عدد اتمي گويند و آن را با پروتون هاي يك اتمپروتون هاي يك اتمپروتون هاي يك اتمپروتون هاي يك اتمتعداد تعداد تعداد تعداد به  ::::عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي 

 دهندگويند وآن را با     نمايش ميعددجرميموجود در هسته اتم  مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هايمجموع تعداد پروتون ها و نوترون هايمجموع تعداد پروتون ها و نوترون هايمجموع تعداد پروتون ها و نوترون هايبه  ::::عدد جرمي عدد جرمي عدد جرمي عدد جرمي 

                                                                                                                                                     ::::نكات نكات نكات نكات 

                                                                                                                                                                                            ....نماد يك عنصر را به صورت روبه رو نشان داده مي شود نماد يك عنصر را به صورت روبه رو نشان داده مي شود نماد يك عنصر را به صورت روبه رو نشان داده مي شود نماد يك عنصر را به صورت روبه رو نشان داده مي شود 

                                                                                                            ::::روابط زير برقرار است روابط زير برقرار است روابط زير برقرار است روابط زير برقرار است (    ) (    ) (    ) (    ) و تعداد الكترون ها و تعداد الكترون ها و تعداد الكترون ها و تعداد الكترون ها (    ) (    ) (    ) (    ) ، تعداد نوترون ها ، تعداد نوترون ها ، تعداد نوترون ها ، تعداد نوترون ها (    ) (    ) (    ) (    ) عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي (    ) (    ) (    ) (    ) بين عدد جرمي بين عدد جرمي بين عدد جرمي بين عدد جرمي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

كه كه كه كه     ))))پروتيم پروتيم پروتيم پروتيم     ((((    به جز اتم هيدروژن معموليبه جز اتم هيدروژن معموليبه جز اتم هيدروژن معموليبه جز اتم هيدروژن معمولي. . . . استاستاستاستبيشتر بيشتر بيشتر بيشتر     هاهاهاهااست يا از پروتوناست يا از پروتوناست يا از پروتوناست يا از پروتون    هاهاهاهايا برابر پروتونيا برابر پروتونيا برابر پروتونيا برابر پروتون    هاهاهاهاي اتم تعداد نوتروني اتم تعداد نوتروني اتم تعداد نوتروني اتم تعداد نوتروندر هستهدر هستهدر هستهدر هسته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ))))    ....نوترون نداردنوترون نداردنوترون نداردنوترون ندارد

                                                                                    ....تعيين مي شود تعيين مي شود تعيين مي شود تعيين مي شود و رفتار شيميايي آن توسط الكترون ها و رفتار شيميايي آن توسط الكترون ها و رفتار شيميايي آن توسط الكترون ها و رفتار شيميايي آن توسط الكترون ها     ))))عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي عدد اتمي ((((ماهيت شيميايي يك اتم توسط پروتون ها ماهيت شيميايي يك اتم توسط پروتون ها ماهيت شيميايي يك اتم توسط پروتون ها ماهيت شيميايي يك اتم توسط پروتون ها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ....به پروتون يا نوترون نوكلوئون يا ذره ي سازنده ي هسته مي گويند به پروتون يا نوترون نوكلوئون يا ذره ي سازنده ي هسته مي گويند به پروتون يا نوترون نوكلوئون يا ذره ي سازنده ي هسته مي گويند به پروتون يا نوترون نوكلوئون يا ذره ي سازنده ي هسته مي گويند 

                                                                                                                                                                                    )   )   )   )   عدد جرميعدد جرميعدد جرميعدد جرمي((((هسته ي آن بستگي دارد هسته ي آن بستگي دارد هسته ي آن بستگي دارد هسته ي آن بستگي دارد     تعداد پروتون ها و نوترون هاي درونتعداد پروتون ها و نوترون هاي درونتعداد پروتون ها و نوترون هاي درونتعداد پروتون ها و نوترون هاي درون    جرم يك اتم بهجرم يك اتم بهجرم يك اتم بهجرم يك اتم به

در حالت يوني تعداد پروتون ها در حالت يوني تعداد پروتون ها در حالت يوني تعداد پروتون ها در حالت يوني تعداد پروتون ها ولي ولي ولي ولي     ،،،،) ) ) ) ا برابر تعداد پروتون ها ا برابر تعداد پروتون ها ا برابر تعداد پروتون ها ا برابر تعداد پروتون ها تعداد الكترون هتعداد الكترون هتعداد الكترون هتعداد الكترون ه( ( ( ( در حالت عادي اتم از لحاظ الكتريكي خنثي است در حالت عادي اتم از لحاظ الكتريكي خنثي است در حالت عادي اتم از لحاظ الكتريكي خنثي است در حالت عادي اتم از لحاظ الكتريكي خنثي است 

                                                    )            )            )            )            ....    اگر اتم الكترون بگيرد يا از دست بدهد به يون تبديل مي شود اگر اتم الكترون بگيرد يا از دست بدهد به يون تبديل مي شود اگر اتم الكترون بگيرد يا از دست بدهد به يون تبديل مي شود اگر اتم الكترون بگيرد يا از دست بدهد به يون تبديل مي شود . (  . (  . (  . (  تعداد الكترون ها تغيير مي كنند تعداد الكترون ها تغيير مي كنند تعداد الكترون ها تغيير مي كنند تعداد الكترون ها تغيير مي كنند و و و و     ثابتثابتثابتثابت

                                                                                                                                      :ايزوتوپ 

استفاده مي كنند كه باعث استفاده مي كنند كه باعث استفاده مي كنند كه باعث استفاده مي كنند كه باعث »»»»طيف سنج جرمي طيف سنج جرمي طيف سنج جرمي طيف سنج جرمي     ««««دانشمندان براي اندازه گيري دقيق جرم اتم از وسيله اي به نامدانشمندان براي اندازه گيري دقيق جرم اتم از وسيله اي به نامدانشمندان براي اندازه گيري دقيق جرم اتم از وسيله اي به نامدانشمندان براي اندازه گيري دقيق جرم اتم از وسيله اي به نام
                                                                                                                                                 . . . . معرفي ايزوتوپ شد معرفي ايزوتوپ شد معرفي ايزوتوپ شد معرفي ايزوتوپ شد 

به اتم هاي يك عنصر كه عدد اتمي يكسان ولي عدد جرمي متفاوتعدد اتمي يكسان ولي عدد جرمي متفاوتعدد اتمي يكسان ولي عدد جرمي متفاوتعدد اتمي يكسان ولي عدد جرمي متفاوت دارند ايزوتوپايزوتوپايزوتوپايزوتوپ گويند . در واقعدر واقعدر واقعدر واقع   عدد اتميعدد اتميعدد اتميعدد اتمي        يا پروتون يا پروتون يا پروتون يا پروتون 

                                                                                                                                                                                        ....بستگي دارد بستگي دارد بستگي دارد بستگي دارد  تفاوت جرم به تعداد نوترون هاتفاوت جرم به تعداد نوترون هاتفاوت جرم به تعداد نوترون هاتفاوت جرم به تعداد نوترون هادر تمام اتم هاي يك عنصر يكسان است و در تمام اتم هاي يك عنصر يكسان است و در تمام اتم هاي يك عنصر يكسان است و در تمام اتم هاي يك عنصر يكسان است و 

    چGلي ، جرمچGلي ، جرمچGلي ، جرمچGلي ، جرم: : : : خواص وابسته به جرم   مثل خواص وابسته به جرم   مثل خواص وابسته به جرم   مثل خواص وابسته به جرم   مثل ( ( ( (  خواص فيزيكيخواص فيزيكيخواص فيزيكيخواص فيزيكيدارند ولي در  خواص شيميايي با هم شباهتخواص شيميايي با هم شباهتخواص شيميايي با هم شباهتخواص شيميايي با هم شباهتايزوتوپ ها در ايزوتوپ ها در ايزوتوپ ها در ايزوتوپ ها در 

خواص شيميايي يك عنصر به وسيله ي پروتون ها و الكترون هايي موجود در اتم آن عنصر خواص شيميايي يك عنصر به وسيله ي پروتون ها و الكترون هايي موجود در اتم آن عنصر خواص شيميايي يك عنصر به وسيله ي پروتون ها و الكترون هايي موجود در اتم آن عنصر خواص شيميايي يك عنصر به وسيله ي پروتون ها و الكترون هايي موجود در اتم آن عنصر . ( . ( . ( . ( دارند  با هم تفاوتبا هم تفاوتبا هم تفاوتبا هم تفاوت) ) ) ) ... ... ... ... و و و و 

. ). ). ). )دارنددارنددارنددارند    مي شود پس در خواص شيميايي با هم شباهتمي شود پس در خواص شيميايي با هم شباهتمي شود پس در خواص شيميايي با هم شباهتمي شود پس در خواص شيميايي با هم شباهتتعيين تعيين تعيين تعيين      

 

z 

A 

Mz
A

AZ Ne

مشابه يا متفاوت بودن 

 ايزوتوپ هاي يك عنصر

تعداد تعداد تعداد تعداد 
    پروتونپروتونپروتونپروتون

تعداد تعداد تعداد تعداد 
    الكترونالكترونالكترونالكترون

تعداد تعداد تعداد تعداد 
نننننوترونوترونوترونوترو     

خواص خواص خواص خواص     عدد جرميعدد جرميعدد جرميعدد جرمي    عدد اتميعدد اتميعدد اتميعدد اتمي
    فيزيكيفيزيكيفيزيكيفيزيكي

خواص خواص خواص خواص 
    شيمياييشيمياييشيمياييشيميايي

خواص فيزيكي تركيب هاي خواص فيزيكي تركيب هاي خواص فيزيكي تركيب هاي خواص فيزيكي تركيب هاي 
    شيميايي مربوطهشيميايي مربوطهشيميايي مربوطهشيميايي مربوطه

    متفاوتمتفاوتمتفاوتمتفاوت    متفاوتمتفاوتمتفاوتمتفاوت    متفاوتمتفاوتمتفاوتمتفاوت    متفاوتمتفاوتمتفاوتمتفاوت    مشابهمشابهمشابهمشابه    مشابهمشابهمشابهمشابه    مشابهمشابهمشابهمشابه    مشابهمشابهمشابهمشابه

( A ) ( z ) 

Z = P   ,    A = Z + N     ,    e = Z – (    )     n + - 
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                        سه ايزوتوپ هيدروژنسه ايزوتوپ هيدروژنسه ايزوتوپ هيدروژنسه ايزوتوپ هيدروژن

 

    

                           » » » »                                                                                                                                             «                                                 «                                                 «                                                 «                                                 سه ايزوتوپ اكسيژن سه ايزوتوپ اكسيژن سه ايزوتوپ اكسيژن سه ايزوتوپ اكسيژن 

 

::::    نوع مولكول آب يافتنوع مولكول آب يافتنوع مولكول آب يافتنوع مولكول آب يافت    18181818اكسيژن مي توان در يك نمونه ي طبيعي آب اكسيژن مي توان در يك نمونه ي طبيعي آب اكسيژن مي توان در يك نمونه ي طبيعي آب اكسيژن مي توان در يك نمونه ي طبيعي آب     باتوجه به ايزوتوپ هاي هيدروژن وباتوجه به ايزوتوپ هاي هيدروژن وباتوجه به ايزوتوپ هاي هيدروژن وباتوجه به ايزوتوپ هاي هيدروژن و     

    

    

    

    

    

                    ....براي بدست آوردن جرم مولي هريك از مولكول هاي فوق بايد جرم اتم هاي تشكيل دهنده ي آن را جمع كرد براي بدست آوردن جرم مولي هريك از مولكول هاي فوق بايد جرم اتم هاي تشكيل دهنده ي آن را جمع كرد براي بدست آوردن جرم مولي هريك از مولكول هاي فوق بايد جرم اتم هاي تشكيل دهنده ي آن را جمع كرد براي بدست آوردن جرم مولي هريك از مولكول هاي فوق بايد جرم اتم هاي تشكيل دهنده ي آن را جمع كرد 

::::مثال مثال مثال مثال      

 تتتتوجهوجهوجهوجه ! توجهتوجهتوجهتوجه !         چGچGچGچGلي           از      لي           از      لي           از      لي           از                          بيشتر ابيشتر ابيشتر ابيشتر است ، در نتيجه يك قطعه يخ           در آب معمولي ست ، در نتيجه يك قطعه يخ           در آب معمولي ست ، در نتيجه يك قطعه يخ           در آب معمولي ست ، در نتيجه يك قطعه يخ           در آب معمولي (         (         (         (             ) ) ) ) فرو مي رود فرو مي رود فرو مي رود فرو مي رود ....

                                                                                                                             ::::ايزوتوپ ها ايزوتوپ ها ايزوتوپ ها ايزوتوپ ها     در مورددر مورددر مورددر مورد    نكات حفظينكات حفظينكات حفظينكات حفظي

يا بيشتر از يا بيشتر از يا بيشتر از يا بيشتر از     84848484كه كه كه كه     براي نمونه هسته هايي براي نمونه هسته هايي براي نمونه هسته هايي براي نمونه هسته هايي         .(.(.(.(بستگي دارد بستگي دارد بستگي دارد بستگي دارد     تعداد پروتون ها و نوترون هاي درون هسته تعداد پروتون ها و نوترون هاي درون هسته تعداد پروتون ها و نوترون هاي درون هسته تعداد پروتون ها و نوترون هاي درون هسته پايداري ايزوتوپ ها به پايداري ايزوتوپ ها به پايداري ايزوتوپ ها به پايداري ايزوتوپ ها به 

يا بيشتر از اين يا بيشتر از اين يا بيشتر از اين يا بيشتر از اين     1111////5555هسته اي نسبت نوترون ها به پروتون ها هسته اي نسبت نوترون ها به پروتون ها هسته اي نسبت نوترون ها به پروتون ها هسته اي نسبت نوترون ها به پروتون ها اما برطبق يك قاعده ي كلي اگر دراما برطبق يك قاعده ي كلي اگر دراما برطبق يك قاعده ي كلي اگر دراما برطبق يك قاعده ي كلي اگر در    ون دارند ناپايدار ندون دارند ناپايدار ندون دارند ناپايدار ندون دارند ناپايدار نداين تعداد پروتاين تعداد پروتاين تعداد پروتاين تعداد پروت

        .).).).)بر اثر تالشي هسته اي به هسته هايي پايدار تبديل مي شوند بر اثر تالشي هسته اي به هسته هايي پايدار تبديل مي شوند بر اثر تالشي هسته اي به هسته هايي پايدار تبديل مي شوند بر اثر تالشي هسته اي به هسته هايي پايدار تبديل مي شوند     اين هسته هااين هسته هااين هسته هااين هسته ها. . . . خواهد بود خواهد بود خواهد بود خواهد بود تعداد باشد هسته ي ياد شده ناپايدار تعداد باشد هسته ي ياد شده ناپايدار تعداد باشد هسته ي ياد شده ناپايدار تعداد باشد هسته ي ياد شده ناپايدار 

فقط يك نوع ايزوتوپ دارند و برخي عنصرها داراي دو يا تعداد بيشتري ايزوپ پايدار فقط يك نوع ايزوتوپ دارند و برخي عنصرها داراي دو يا تعداد بيشتري ايزوپ پايدار فقط يك نوع ايزوتوپ دارند و برخي عنصرها داراي دو يا تعداد بيشتري ايزوپ پايدار فقط يك نوع ايزوتوپ دارند و برخي عنصرها داراي دو يا تعداد بيشتري ايزوپ پايدار                                 ،        و    ،        و    ،        و    ،        و    :       :       :       :       ها مانند ها مانند ها مانند ها مانند برخي عنصربرخي عنصربرخي عنصربرخي عنصر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ....ايزوتوپ پايدار است ايزوتوپ پايدار است ايزوتوپ پايدار است ايزوتوپ پايدار است     10101010داراي داراي داراي داراي ) ) ) )                 (  (  (  (  براي نمونه قلع براي نمونه قلع براي نمونه قلع براي نمونه قلع . . . . هستند هستند هستند هستند 

....ايزوتوپ پايدار است ايزوتوپ پايدار است ايزوتوپ پايدار است ايزوتوپ پايدار است     279279279279شناخته شده است كه در اين ميان فقط شناخته شده است كه در اين ميان فقط شناخته شده است كه در اين ميان فقط شناخته شده است كه در اين ميان فقط ) ) ) ) طبيعي و ساختگيطبيعي و ساختگيطبيعي و ساختگيطبيعي و ساختگي((((ايزوتوپ مختلفايزوتوپ مختلفايزوتوپ مختلفايزوتوپ مختلف    2300230023002300تاكنون بيش از تاكنون بيش از تاكنون بيش از تاكنون بيش از   

H 

D 

T 

1 
1 

1 

1 

2 

3 

))))هيدروژن معموليهيدروژن معموليهيدروژن معموليهيدروژن معمولي= = = = پروتيم پروتيم پروتيم پروتيم ( ( ( (      

))))    سنگينسنگينسنگينسنگينهيدروژن هيدروژن هيدروژن هيدروژن = = = = يم يم يم يم ررررتتتتدودودودو( ( ( (      

        ))))    پرتوزاپرتوزاپرتوزاپرتوزاهيدروژن هيدروژن هيدروژن هيدروژن = = = = تيم تيم تيم تيم تريتريتريتري( ( ( ( 

....تنها ايزوتوپي است كه نوترون ندارد تنها ايزوتوپي است كه نوترون ندارد تنها ايزوتوپي است كه نوترون ندارد تنها ايزوتوپي است كه نوترون ندارد   

به دليل چگالي باالي آن در به دليل چگالي باالي آن در به دليل چگالي باالي آن در به دليل چگالي باالي آن در                                                 

مي رودمي رودمي رودمي رود        فروفروفروفرو                                                                                      
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اكسيژن داراي  سه اكسيژن داراي  سه اكسيژن داراي  سه اكسيژن داراي  سه 

    ايزوتوپ استايزوتوپ استايزوتوپ استايزوتوپ است
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Z = P = 8 Z = P = 8 Z = P = 8 

N =16 - 8 N =17 - 8 N =18 - 8 

HDO = 1 + 2 +16  = 19  , HDO = 1 + 2 + 17 = 20  , HDO = 1 + 2 + 18 = 21 
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:اندازه گيري جرم اتم   

شيميدان ها در گذشته موفق شدند جرم بسياري از عناصر شناخته شده تا آن زمان را به طور نسبي اندازه گيري كنند و 

شيميدان ها استانداردي براي اندازه گيري  استفاده از اين نسبت ها در محاسبه هاي آزمايشگاهي كاري دشوار بوداستفاده از اين نسبت ها در محاسبه هاي آزمايشگاهي كاري دشوار بوداستفاده از اين نسبت ها در محاسبه هاي آزمايشگاهي كاري دشوار بوداستفاده از اين نسبت ها در محاسبه هاي آزمايشگاهي كاري دشوار بودچون 

                                                                                                               .                 جرم اتم ها انتخاب كردند 

را به عنوان استانداردي براي اندازه گيري جرم اتم ها انتخاب  سپس اكسيژنسپس اكسيژنسپس اكسيژنسپس اكسيژن ابتدا هيدروژنابتدا هيدروژنابتدا هيدروژنابتدا هيدروژنشيميدان ها به ترتيب 

كردند تا اينكه سرانجام فراوان ترين ايزوتوپ فراوان ترين ايزوتوپ فراوان ترين ايزوتوپ فراوان ترين ايزوتوپ كربن كربن كربن كربن ((((كربنكربنكربنكربن12121212    )))) براي اين منظور انتخاب شد .    اين اتم كربن اين اتم كربن اين اتم كربن اين اتم كربن 6666    پروتون وپروتون وپروتون وپروتون و    

                                                                                                                                          . . . . دارددارددارددارد نوتروننوتروننوتروننوترون    6666

                                 .   است  13131313اتم كربناتم كربناتم كربناتم كربن    11111111وووو        12121212اتم كربناتم كربناتم كربناتم كربن    989989989989موجود در نمونه هاي طبيعي  اتم كربناتم كربناتم كربناتم كربن    1000100010001000از هر 

ي يي يي يي ي    ( ( ( ( واحد واحد واحد واحد ))))    جرم اتمجرم اتمجرم اتمجرم اتميييي                                                            است است است است . . . . ههههر       ر       ر       ر                                   برابربرابربرابربرابر                جرم اتم كربنجرم اتم كربنجرم اتم كربنجرم اتم كربن 12121212 است.                                             

.  اين مقدار است                 تقريبأالكترون الكترون الكترون الكترون هر هر هر هر جرم جرم جرم جرم است ، در حالي كه             تقريبأ برابر با  پروتون و نوترون پروتون و نوترون پروتون و نوترون پروتون و نوترون يك يك يك يك جرم جرم جرم جرم 

                                                                                           

           

 

 

    7777مثلأ وقتي مي گوييم جرم اتمي ليتيم برابرمثلأ وقتي مي گوييم جرم اتمي ليتيم برابرمثلأ وقتي مي گوييم جرم اتمي ليتيم برابرمثلأ وقتي مي گوييم جرم اتمي ليتيم برابر.( .( .( .( را جرم اتمي گويند (            ) جرم اتم برحسب واحد كربني  :جرم اتمي

.).).).)واحد كربني استواحد كربني استواحد كربني استواحد كربني است    7777است يعني جرم هر اتم ليتيم برابر است يعني جرم هر اتم ليتيم برابر است يعني جرم هر اتم ليتيم برابر است يعني جرم هر اتم ليتيم برابر   

                    .  .  .  .  جرم اتمي يك عنصر با عدد جرمي آن عنصر تقريبأ برابر است ، زيرا جرم الكترون بسيار ناچيز است جرم اتمي يك عنصر با عدد جرمي آن عنصر تقريبأ برابر است ، زيرا جرم الكترون بسيار ناچيز است جرم اتمي يك عنصر با عدد جرمي آن عنصر تقريبأ برابر است ، زيرا جرم الكترون بسيار ناچيز است جرم اتمي يك عنصر با عدد جرمي آن عنصر تقريبأ برابر است ، زيرا جرم الكترون بسيار ناچيز است 

                                                ....يكاي جرم مولي گرم بر مول مي باشد يكاي جرم مولي گرم بر مول مي باشد يكاي جرم مولي گرم بر مول مي باشد يكاي جرم مولي گرم بر مول مي باشد ) . ) . ) . ) . اتم ، مولكول ، يون اتم ، مولكول ، يون اتم ، مولكول ، يون اتم ، مولكول ، يون ( ( ( ( عبارت است از جرم يك مول ذره عبارت است از جرم يك مول ذره عبارت است از جرم يك مول ذره عبارت است از جرم يك مول ذره     :جرم مولي 

جرم جرم جرم جرم و يكاي و يكاي و يكاي و يكاي     اوت كه يكاي جرم مولي گرم بر مولاوت كه يكاي جرم مولي گرم بر مولاوت كه يكاي جرم مولي گرم بر مولاوت كه يكاي جرم مولي گرم بر مولجرم مولي يك عنصر از نظر عددي برابر جرم اتمي آن است ، با اين تفجرم مولي يك عنصر از نظر عددي برابر جرم اتمي آن است ، با اين تفجرم مولي يك عنصر از نظر عددي برابر جرم اتمي آن است ، با اين تفجرم مولي يك عنصر از نظر عددي برابر جرم اتمي آن است ، با اين تف: : : : نكته نكته نكته نكته 

مي توان گفت كه جرم اتمي ، عدد جرمي و جرم مولي از نظر تعريف و مفهوم با يكديگر مي توان گفت كه جرم اتمي ، عدد جرمي و جرم مولي از نظر تعريف و مفهوم با يكديگر مي توان گفت كه جرم اتمي ، عدد جرمي و جرم مولي از نظر تعريف و مفهوم با يكديگر مي توان گفت كه جرم اتمي ، عدد جرمي و جرم مولي از نظر تعريف و مفهوم با يكديگر به طور كلي به طور كلي به طور كلي به طور كلي     ((((    استاستاستاست                        اتمي      اتمي      اتمي      اتمي      

                         ))))    ....تفاوت دارند ولي از نظر عددي تقريبا با هم برابراند تفاوت دارند ولي از نظر عددي تقريبا با هم برابراند تفاوت دارند ولي از نظر عددي تقريبا با هم برابراند تفاوت دارند ولي از نظر عددي تقريبا با هم برابراند 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :جرم اتمي ميانگين 

  به كارجرم اتمي ميانگين جرم اتمي ميانگين جرم اتمي ميانگين جرم اتمي ميانگين براي گرازش جرم نمونه هاي طبيعي  آن ها آن ها آن ها آن ها  وجود ايزوتوپ ها و تفاوت در فراوانيوجود ايزوتوپ ها و تفاوت در فراوانيوجود ايزوتوپ ها و تفاوت در فراوانيوجود ايزوتوپ ها و تفاوت در فراوانيباتوجه به 

                                                                                                                                                                                                                            :مي رود كه براي تعيين جرم اتمي ميانگين عنصر ها از رابطه ي زير استفاده  مي كنيم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

نسبت فراواني ايزوتوپ هانسبت فراواني ايزوتوپ هانسبت فراواني ايزوتوپ هانسبت فراواني ايزوتوپ ها      F1  و   F2 

M1  و  M2 
اتمي يا عدد جرمي ايزوتوپ هااتمي يا عدد جرمي ايزوتوپ هااتمي يا عدد جرمي ايزوتوپ هااتمي يا عدد جرمي ايزوتوپ هاجرم جرم جرم جرم        

: 

: 

M1F1 + M2F2 + … 

F1 + F2 + … 
رم اتمي ميانگينرم اتمي ميانگينرم اتمي ميانگينرم اتمي ميانگينجججج    ====     
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........ ........ ........ ........ بر اساس شكل زير كه توزيع نسبي اتم هاي كلر را در كلر طبيعي  نشان مي دهد ، مي توان در يافت  كه بر اساس شكل زير كه توزيع نسبي اتم هاي كلر را در كلر طبيعي  نشان مي دهد ، مي توان در يافت  كه بر اساس شكل زير كه توزيع نسبي اتم هاي كلر را در كلر طبيعي  نشان مي دهد ، مي توان در يافت  كه بر اساس شكل زير كه توزيع نسبي اتم هاي كلر را در كلر طبيعي  نشان مي دهد ، مي توان در يافت  كه     –    14141414

واحد جرم اتمي است و واحد جرم اتمي است و واحد جرم اتمي است و واحد جرم اتمي است و ........ ........ ........ ........ درصد كلر طبيعي را ايزوتوپ           تشكيل مي دهد جرم اتمي ميانگين كلر برابر با درصد كلر طبيعي را ايزوتوپ           تشكيل مي دهد جرم اتمي ميانگين كلر برابر با درصد كلر طبيعي را ايزوتوپ           تشكيل مي دهد جرم اتمي ميانگين كلر برابر با درصد كلر طبيعي را ايزوتوپ           تشكيل مي دهد جرم اتمي ميانگين كلر برابر با 

                                                                                                                                                                                                                        ))))    85858585سراسري تجربي سراسري تجربي سراسري تجربي سراسري تجربي ( ( ( (                                                                 پايدارتر است؟                پايدارتر است؟                پايدارتر است؟                پايدارتر است؟                ....... ....... ....... ....... ايزوتوپ ايزوتوپ ايزوتوپ ايزوتوپ 

1111      (  (  (  (            80808080 - - - -            50505050////35353535        ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2222      (  (  (  (75757575    –    50505050////35353535         - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3333      (  (  (  (20202020    –            485485485485////33335555         - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4444      (  (  (  (25252525    –        485485485485////35353535         - - - -                                                                                                                                                  

مدل اتمي دالتون ، همه ي اتم هاي يك مدل اتمي دالتون ، همه ي اتم هاي يك مدل اتمي دالتون ، همه ي اتم هاي يك مدل اتمي دالتون ، همه ي اتم هاي يك ....... ....... ....... ....... با استفده از دستگاه طيف سنج جرمي ، مي توان در يافت كه با استفده از دستگاه طيف سنج جرمي ، مي توان در يافت كه با استفده از دستگاه طيف سنج جرمي ، مي توان در يافت كه با استفده از دستگاه طيف سنج جرمي ، مي توان در يافت كه     –    16161616

....... ....... ....... ....... هاي آنها هاي آنها هاي آنها هاي آنها ....... ....... ....... ....... هاي اتم هاي هر عنصر يكسان است ، پس بايد شمار هاي اتم هاي هر عنصر يكسان است ، پس بايد شمار هاي اتم هاي هر عنصر يكسان است ، پس بايد شمار هاي اتم هاي هر عنصر يكسان است ، پس بايد شمار .. .. .. .. ................و چون شمار و چون شمار و چون شمار و چون شمار ....... ....... ....... ....... عنصر ، جرم برابر عنصر ، جرم برابر عنصر ، جرم برابر عنصر ، جرم برابر 

                                ))))    87878787سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                         .                                                     .                                                     .                                                     .                                                     باشد باشد باشد باشد 

                                                                                                                                                برابر         برابر         برابر         برابر                 - - - - پروتون پروتون پروتون پروتون     ----نوترون نوترون نوترون نوترون         - - - - دارند دارند دارند دارند         - - - - مطابق مطابق مطابق مطابق ) ) ) )     2222                                                برابر       برابر       برابر       برابر               - - - - نوترون ها نوترون ها نوترون ها نوترون ها     - - - - پروتون ها پروتون ها پروتون ها پروتون ها         ----دارند دارند دارند دارند     ----مطابق مطابق مطابق مطابق ) ) ) )     1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

نا برابرنا برابرنا برابرنا برابر    - - - - پروتون ها پروتون ها پروتون ها پروتون ها     - - - - نوترون ها نوترون ها نوترون ها نوترون ها     - - - - ندارند ندارند ندارند ندارند     - - - - برخالف برخالف برخالف برخالف ) ) ) )     4444نا برابر          نا برابر          نا برابر          نا برابر              ----پروتون ها پروتون ها پروتون ها پروتون ها     - - - - نوترون ها نوترون ها نوترون ها نوترون ها     - - - - ندارند ندارند ندارند ندارند     - - - - برخالف برخالف برخالف برخالف ) ) ) )     3333  

و در و در و در و در ...... ...... ...... ...... چون اندازه گيري با دستگاه طيف سنج جرمي ، نشان داده است كه جرم همه ي اتم هاي يك عنصر ، برابر چون اندازه گيري با دستگاه طيف سنج جرمي ، نشان داده است كه جرم همه ي اتم هاي يك عنصر ، برابر چون اندازه گيري با دستگاه طيف سنج جرمي ، نشان داده است كه جرم همه ي اتم هاي يك عنصر ، برابر چون اندازه گيري با دستگاه طيف سنج جرمي ، نشان داده است كه جرم همه ي اتم هاي يك عنصر ، برابر     –    15151515

            ........ ........ ........ ........ باشد ، از آن جا موضوع اتم هاي ايزوتوپ مطرح     شد كه با مدل اتمي باشد ، از آن جا موضوع اتم هاي ايزوتوپ مطرح     شد كه با مدل اتمي باشد ، از آن جا موضوع اتم هاي ايزوتوپ مطرح     شد كه با مدل اتمي باشد ، از آن جا موضوع اتم هاي ايزوتوپ مطرح     شد كه با مدل اتمي ....... ....... ....... ....... هاي آن ها بايد هاي آن ها بايد هاي آن ها بايد هاي آن ها بايد ....... ....... ....... ....... نتيجه ، شمار نتيجه ، شمار نتيجه ، شمار نتيجه ، شمار 

                                                                                                                                                    ))))    87878787سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي ( ( ( (                                                                                                             .                      .                      .                      .                      دارد دارد دارد دارد ....... ....... ....... ....... ....در واقع ، در واقع ، در واقع ، در واقع ، 

                                                                            مطابقت         مطابقت         مطابقت         مطابقت                 - - - - تامسونتامسونتامسونتامسون        ----برابربرابربرابربرابر        ----نوتروننوتروننوتروننوترون    - - - - است است است است )  )  )  )      2222مطابقت                     مطابقت                     مطابقت                     مطابقت                             ----رادرفورد رادرفورد رادرفورد رادرفورد         - - - - برابربرابربرابربرابر        ----پروتون پروتون پروتون پروتون     ----است است است است )  )  )  )      1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

مغايرتمغايرتمغايرتمغايرت        ----دالتوندالتوندالتوندالتون        ----نا برابرنا برابرنا برابرنا برابر    ----نوتروننوتروننوتروننوترون    - - - - نيست نيست نيست نيست ) ) ) )     4444مغايرت             مغايرت             مغايرت             مغايرت                     ----رادرفورد رادرفورد رادرفورد رادرفورد         ----نا برابرنا برابرنا برابرنا برابر    - - - - پروتون پروتون پروتون پروتون     - - - - نيست نيست نيست نيست ) ) ) )     3333  

باتوجه به شكل رو به رو ، كه اتم هاي بور را در بور طبيعي نشان مي دهد ، مي توان دريافت كه فراواني ايزوتوپ باتوجه به شكل رو به رو ، كه اتم هاي بور را در بور طبيعي نشان مي دهد ، مي توان دريافت كه فراواني ايزوتوپ باتوجه به شكل رو به رو ، كه اتم هاي بور را در بور طبيعي نشان مي دهد ، مي توان دريافت كه فراواني ايزوتوپ باتوجه به شكل رو به رو ، كه اتم هاي بور را در بور طبيعي نشان مي دهد ، مي توان دريافت كه فراواني ايزوتوپ     –    13131313

                                                                                                                                                                                            ....است است است است ........ ........ ........ ........ پايدار تر است و جرم اتمي ميانگين بور برابر با          پايدار تر است و جرم اتمي ميانگين بور برابر با          پايدار تر است و جرم اتمي ميانگين بور برابر با          پايدار تر است و جرم اتمي ميانگين بور برابر با          ....... ....... ....... ....... بيشتر و بيشتر و بيشتر و بيشتر و ................................

)    )    )    )        85858585سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ))))    1111

2222                    (                (                (                (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3333                 (             (             (             (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4444     ( ( ( (                                                                                                                                              

::::تمرين تمرين تمرين تمرين   
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                                                                                                                                                                                                                             كدام گزينه صحيح است ؟ كدام گزينه صحيح است ؟ كدام گزينه صحيح است ؟ كدام گزينه صحيح است ؟ . . . . الكترون است الكترون است الكترون است الكترون است     14141414يون فرضي            داراي يون فرضي            داراي يون فرضي            داراي يون فرضي            داراي     ----    18181818

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . . . . است است است است     14141414روتون در آن برابر روتون در آن برابر روتون در آن برابر روتون در آن برابر تعداد پتعداد پتعداد پتعداد پ        ))))    1111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .         .         .         .         تعداد نوترون با تعداد پروتون برابر است تعداد نوترون با تعداد پروتون برابر است تعداد نوترون با تعداد پروتون برابر است تعداد نوترون با تعداد پروتون برابر است         ))))    2222

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .            .            .            .            است است است است     19191919ر ر ر ر تعداد نوترون در آن برابتعداد نوترون در آن برابتعداد نوترون در آن برابتعداد نوترون در آن براب        ))))    3333

                                                                                         ....است است است است     17171717و تعداد پروتون برابر و تعداد پروتون برابر و تعداد پروتون برابر و تعداد پروتون برابر     14141414تعداد نوترون برابر تعداد نوترون برابر تعداد نوترون برابر تعداد نوترون برابر         ))))    4444

                                                                                                                                                                        

و و و و .......... .......... .......... .......... وترون در آن برابر وترون در آن برابر وترون در آن برابر وترون در آن برابر باشد ، تعداد نباشد ، تعداد نباشد ، تعداد نباشد ، تعداد ن    9999اگر در يون فرضي             تفاوت شمار الكترون و نوترون برابر با اگر در يون فرضي             تفاوت شمار الكترون و نوترون برابر با اگر در يون فرضي             تفاوت شمار الكترون و نوترون برابر با اگر در يون فرضي             تفاوت شمار الكترون و نوترون برابر با         - - - -     11119999

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ؟    ؟    ؟    ؟        استاستاستاست.......... .......... .......... ..........                                             م اتمي آن تقريباًم اتمي آن تقريباًم اتمي آن تقريباًم اتمي آن تقريباًجرجرجرجر

1111    ((((            28282828          ،  ،  ،  ،52525252                                                                2222    ((((            29292929          ،  ،  ،  ،52525252                                                                    3333    ((((                28282828          ،  ،  ،  ،53535353                                                            4444    ((((            29292929              ،  ،  ،  ،53535353              
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))))تأليفي تأليفي تأليفي تأليفي ( ( ( (      
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24x
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اگر جرم الكترون با تقريب برابر           جرم هر يك از ذره هاي پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الكترون ها در اگر جرم الكترون با تقريب برابر           جرم هر يك از ذره هاي پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الكترون ها در اگر جرم الكترون با تقريب برابر           جرم هر يك از ذره هاي پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الكترون ها در اگر جرم الكترون با تقريب برابر           جرم هر يك از ذره هاي پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الكترون ها در     –    17171717

                                                                                                                                                                                    ))))    89898989سراسري تجربي سراسري تجربي سراسري تجربي سراسري تجربي ( ( ( ( ، به جرم اين اتم به كدام كسر نزديك تر است ؟     ، به جرم اين اتم به كدام كسر نزديك تر است ؟     ، به جرم اين اتم به كدام كسر نزديك تر است ؟     ، به جرم اين اتم به كدام كسر نزديك تر است ؟                             اتم     اتم     اتم     اتم     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1111                                             (                                         (                                         (                                         (2222                                               (                                           (                                           (                                           (        3333                                                 (                                             (                                             (                                             (4444     ( ( ( (  
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                                                                    :  مغناطيسامواج الكترو 
اگر اين ذره ي باردار در حركت باشد  داراي . هر ذره ي بارداري در فضاي اطراف خود ميدان الكتريكي ايجاد مي كند 

  حركت نوساني است به صورت امواجيآثار ميدان مغناطيسي يك ذره ي باردار كه داراي . ميدان مغناطيسي خواهد بود 

                                                                                              .   مي باشد كه در دو سطح عمود بر هم نوسان مي كنند 

    :موج هاي الكترومغناطيسي طيف گسترده اي از نظر طول موج دارند كه به ترتيب طول موج به صورت زير مي باشند 
                                                                                                 
      موج هاي راديويي  <ريزموج ها    <فرو سرخ   <نور مريي  <فرابنفش   <     پرتو   <پرتو گاما    

  

طول موج پرتو هاي الكترو مغناطيس با انرژي آن رابطه ي عكس دارندطول موج پرتو هاي الكترو مغناطيس با انرژي آن رابطه ي عكس دارندطول موج پرتو هاي الكترو مغناطيس با انرژي آن رابطه ي عكس دارندطول موج پرتو هاي الكترو مغناطيس با انرژي آن رابطه ي عكس دارند ( ( ( ( هرچه طول موج بيشترهرچه طول موج بيشترهرچه طول موج بيشترهرچه طول موج بيشتر انرژي كمترانرژي كمترانرژي كمترانرژي كمتر    ))))                                            

»»»»            بيشترين انرژي             پرتو گاما           كمترين انرژي            موج هاي راديوييبيشترين انرژي             پرتو گاما           كمترين انرژي            موج هاي راديوييبيشترين انرژي             پرتو گاما           كمترين انرژي            موج هاي راديوييبيشترين انرژي             پرتو گاما           كمترين انرژي            موج هاي راديويي            ««««  

 

 

نصف كمترين طول موج نصف كمترين طول موج نصف كمترين طول موج نصف كمترين طول موج اگر ابعاد جسمي از اگر ابعاد جسمي از اگر ابعاد جسمي از اگر ابعاد جسمي از . دارد  نانومترنانومترنانومترنانومتر    700700700700تا تا تا تا     400400400400طول موجي بين طول موجي بين طول موجي بين طول موجي بين نوري كه ما را قادر به ديدن مي كند نوري كه ما را قادر به ديدن مي كند نوري كه ما را قادر به ديدن مي كند نوري كه ما را قادر به ديدن مي كند 

.) .) .) .) نانومتر بيشتر باشد نانومتر بيشتر باشد نانومتر بيشتر باشد نانومتر بيشتر باشد     200200200200ابعاد آن از ابعاد آن از ابعاد آن از ابعاد آن از ( ( ( ( مي توان از آن جسم تصوير برداشت مي توان از آن جسم تصوير برداشت مي توان از آن جسم تصوير برداشت مي توان از آن جسم تصوير برداشت  كوچكتر نباشدكوچكتر نباشدكوچكتر نباشدكوچكتر نباشد     

مي آورند مي آورند مي آورند مي آورند             هنGم عبور از منشور طيفي پيوسته از رنگ هاي شبيه رنگين كمان به وجودهنGم عبور از منشور طيفي پيوسته از رنگ هاي شبيه رنگين كمان به وجودهنGم عبور از منشور طيفي پيوسته از رنگ هاي شبيه رنگين كمان به وجودهنGم عبور از منشور طيفي پيوسته از رنگ هاي شبيه رنگين كمان به وجوداعالم كرد كه نور به اعالم كرد كه نور به اعالم كرد كه نور به اعالم كرد كه نور به     نيوتوننيوتوننيوتوننيوتوننخستين بار نخستين بار نخستين بار نخستين بار 
.  .  .  .  كه اين طيف همه ي طول موج هاي نور مرئي را نشان مي دهد كه اين طيف همه ي طول موج هاي نور مرئي را نشان مي دهد كه اين طيف همه ي طول موج هاي نور مرئي را نشان مي دهد كه اين طيف همه ي طول موج هاي نور مرئي را نشان مي دهد      

X ::::ترتيب طول موجترتيب طول موجترتيب طول موجترتيب طول موج  

رنگرنگرنگرنگ: : : :  بنفشبنفشبنفشبنفش نيلينيلينيلينيلي آبيآبيآبيآبي سبزسبزسبزسبز زردزردزردزرد نارنجينارنجينارنجينارنجي قرمزقرمزقرمزقرمز  

400 nm 700 nm 

 كوتاه تركوتاه تركوتاه تركوتاه تر درازتردرازتردرازتردرازتر
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امواج الكترومغناطيس به هنگام عبور از منشور تغييرجهت مي دهند تغييرجهت مي دهند تغييرجهت مي دهند تغييرجهت مي دهند .    هرچههرچههرچههرچه طول طول طول طول موج كوتاه ترموج كوتاه ترموج كوتاه ترموج كوتاه تر باشدباشدباشدباشد تغيير جهت بيشترتغيير جهت بيشترتغيير جهت بيشترتغيير جهت بيشتر 

استاستاستاست .[.[.[.[    رنگ بنفشرنگ بنفشرنگ بنفشرنگ بنفش((((پرتو گاماپرتو گاماپرتو گاماپرتو گاما))))بيشترين تغييرجهت و در رنگ قرمزبيشترين تغييرجهت و در رنگ قرمزبيشترين تغييرجهت و در رنگ قرمزبيشترين تغييرجهت و در رنگ قرمز((((پرتو راديوييپرتو راديوييپرتو راديوييپرتو راديويي))))كمترين تغييركمترين تغييركمترين تغييركمترين تغييرجهت را جهت را جهت را جهت را دارد دارد دارد دارد ]]]]

                         

                                                                                                                             : رنگ وشعله ي آتش 

                                 :   مخلوتي است از  باروت سياهباروت سياهباروت سياهباروت سياه. چيني ها اولين كساني بودند كه باروت سياه را تهيه كردند

                                                                           ) ) ) )                         ((((و گوگرد و گوگرد و گوگرد و گوگرد (      )  (      )  (      )  (      )   گرد زغالگرد زغالگرد زغالگرد زغال  ،،،،) ) ) )                                     (       (       (       (       پتاسيم نيتراتپتاسيم نيتراتپتاسيم نيتراتپتاسيم نيترات

                                        ....در مي آيند در مي آيند در مي آيند در مي آيند  رنگ نارنجيرنگ نارنجيرنگ نارنجيرنگ نارنجيبه  باروت سياه جرقه هاي آتشباروت سياه جرقه هاي آتشباروت سياه جرقه هاي آتشباروت سياه جرقه هاي آتشبه  براده هاي آهنبراده هاي آهنبراده هاي آهنبراده هاي آهن با اضافه كردنبا اضافه كردنبا اضافه كردنبا اضافه كردن

جرقه هاي آتش به     اياياياي    مس ، استرانسيم و باريم رنگ هايي زيبا و گرد منيزيم و آلومينيم نور سفيد خيره كنندهمس ، استرانسيم و باريم رنگ هايي زيبا و گرد منيزيم و آلومينيم نور سفيد خيره كنندهمس ، استرانسيم و باريم رنگ هايي زيبا و گرد منيزيم و آلومينيم نور سفيد خيره كنندهمس ، استرانسيم و باريم رنگ هايي زيبا و گرد منيزيم و آلومينيم نور سفيد خيره كننده نمك هاينمك هاينمك هاينمك هاي

                       . مي بخشد 

از آزمون شعله براياز آزمون شعله براياز آزمون شعله براياز آزمون شعله براي شناسايي فلز موجود در يك تركيب شيمياييشناسايي فلز موجود در يك تركيب شيمياييشناسايي فلز موجود در يك تركيب شيمياييشناسايي فلز موجود در يك تركيب شيميايي    ( ( ( ( نمك نمك نمك نمك ))))    استفاده مي شوداستفاده مي شوداستفاده مي شوداستفاده مي شود . در آزمون شعله هرفلز 

.).).).)تغيير مي دهد تغيير مي دهد تغيير مي دهد تغيير مي دهد     ، سديم و كلسيم به ترتيب رنگ شعله را به رنگ سرخ ، زرد و سرخ آجري، سديم و كلسيم به ترتيب رنگ شعله را به رنگ سرخ ، زرد و سرخ آجري، سديم و كلسيم به ترتيب رنگ شعله را به رنگ سرخ ، زرد و سرخ آجري، سديم و كلسيم به ترتيب رنگ شعله را به رنگ سرخ ، زرد و سرخ آجريليتيمليتيمليتيمليتيم(((( رنگ خاصي به شعله مي بخشد  

 

 

    

 

شعله ي تركيب شيميايي فلزدار مي توان يك گلوله ي پنبه اي را به كمك گيره ي بوته برداشته و پس شعله ي تركيب شيميايي فلزدار مي توان يك گلوله ي پنبه اي را به كمك گيره ي بوته برداشته و پس شعله ي تركيب شيميايي فلزدار مي توان يك گلوله ي پنبه اي را به كمك گيره ي بوته برداشته و پس شعله ي تركيب شيميايي فلزدار مي توان يك گلوله ي پنبه اي را به كمك گيره ي بوته برداشته و پس     بررسي رنگبررسي رنگبررسي رنگبررسي رنگبراي براي براي براي     : : : : نكته نكته نكته نكته 

.           .           .           .           از آغشته كردن به محلول تركيب شيميايي فلزدار آن را روي شعله ي چراغ قرار دهيم و تغيير رنگ را مشاهده كنيم از آغشته كردن به محلول تركيب شيميايي فلزدار آن را روي شعله ي چراغ قرار دهيم و تغيير رنگ را مشاهده كنيم از آغشته كردن به محلول تركيب شيميايي فلزدار آن را روي شعله ي چراغ قرار دهيم و تغيير رنگ را مشاهده كنيم از آغشته كردن به محلول تركيب شيميايي فلزدار آن را روي شعله ي چراغ قرار دهيم و تغيير رنگ را مشاهده كنيم 

اي فلز برانگيخته شده و به هنGم بازگشت به جاي اوليه ي خود ، تفاوت اي فلز برانگيخته شده و به هنGم بازگشت به جاي اوليه ي خود ، تفاوت اي فلز برانگيخته شده و به هنGم بازگشت به جاي اوليه ي خود ، تفاوت اي فلز برانگيخته شده و به هنGم بازگشت به جاي اوليه ي خود ، تفاوت در اثر شعله ي چراغ بونزن الكترون هدر اثر شعله ي چراغ بونزن الكترون هدر اثر شعله ي چراغ بونزن الكترون هدر اثر شعله ي چراغ بونزن الكترون ه    ::::علت تغيير رنگ علت تغيير رنگ علت تغيير رنگ علت تغيير رنگ 
         ....سطح انرژي را به صورت نور مريي معين آزاد مي كند سطح انرژي را به صورت نور مريي معين آزاد مي كند سطح انرژي را به صورت نور مريي معين آزاد مي كند سطح انرژي را به صورت نور مريي معين آزاد مي كند 

KNO3 CS

مي توان با يك افشانه ي دستي محلول مي توان با يك افشانه ي دستي محلول مي توان با يك افشانه ي دستي محلول مي توان با يك افشانه ي دستي محلول : : : : نكته نكته نكته نكته 

نمك اين فلزها  را در اتانول تهيه كرد و با افشاندن نمك اين فلزها  را در اتانول تهيه كرد و با افشاندن نمك اين فلزها  را در اتانول تهيه كرد و با افشاندن نمك اين فلزها  را در اتانول تهيه كرد و با افشاندن 

....آن در شعله تغيير رنگ آن را مشاهده كرد آن در شعله تغيير رنگ آن را مشاهده كرد آن در شعله تغيير رنگ آن را مشاهده كرد آن در شعله تغيير رنگ آن را مشاهده كرد   

))))پرتو گاما پرتو گاما پرتو گاما پرتو گاما ( ( ( ( بنفش بنفش بنفش بنفش      

))))پرتو راديويي پرتو راديويي پرتو راديويي پرتو راديويي ( ( ( ( قرمز قرمز قرمز قرمز      

 آهن آهن آهن آهن 

 مسمسمسمس

 منيزيم و آلومينيممنيزيم و آلومينيممنيزيم و آلومينيممنيزيم و آلومينيم

 نارنجينارنجينارنجينارنجي
 سبزسبزسبزسبز

 سفيد خيره كنندهسفيد خيره كنندهسفيد خيره كنندهسفيد خيره كننده

    رنگ شعلهرنگ شعلهرنگ شعلهرنگ شعله    فلز موجود در تركيبفلز موجود در تركيبفلز موجود در تركيبفلز موجود در تركيب
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توانست طيف نشر خطي چند     طيف بينطيف بينطيف بينطيف بينبونزن با طراحي دستگاهي به نام . يكي از نوآوري بونزن است  چراغ بونزنچراغ بونزنچراغ بونزنچراغ بونزن 

را در شعله ي مشعل اين دستگاه  ))))مانند كات كبودمانند كات كبودمانند كات كبودمانند كات كبود( ( ( ( تركيب مس دارتركيب مس دارتركيب مس دارتركيب مس داربونزن مقداري از . تركيب فلزدار را بدست آورد 

وي ) . مطابق با جرقه هاي آتش در هنگام آتش بازي ( مي سوزد  رنگ سبزرنگ سبزرنگ سبزرنگ سبزبه به به به     رنگ آبي شعلهرنگ آبي شعلهرنگ آبي شعلهرنگ آبي شعلهقرار داد و مشاهده كرد كه 

كه در دستگاه تعبيه شده بود مشاهده كرد كه رنگ سبز به چند رنگ متفاوت تجزيه و  عبور دادن اين نور از منشوريعبور دادن اين نور از منشوريعبور دادن اين نور از منشوريعبور دادن اين نور از منشوريبا 

                                                                                                 .ناميد  طيف نشر خطيطيف نشر خطيطيف نشر خطيطيف نشر خطيروي فيلم ظاهر  شده و آن را 

. . . . مي شوند و به تراز باالتر انرژي صعود مي كنند مي شوند و به تراز باالتر انرژي صعود مي كنند مي شوند و به تراز باالتر انرژي صعود مي كنند مي شوند و به تراز باالتر انرژي صعود مي كنند ) ) ) ) برانگيخته برانگيخته برانگيخته برانگيخته ( ( ( ( الكترون ها با كسب انرژي تحريك الكترون ها با كسب انرژي تحريك الكترون ها با كسب انرژي تحريك الكترون ها با كسب انرژي تحريك : : : : طيف نشر خطي اتم طيف نشر خطي اتم طيف نشر خطي اتم طيف نشر خطي اتم 
تشر مي كنند كه منجر به پيدايش طيف تشر مي كنند كه منجر به پيدايش طيف تشر مي كنند كه منجر به پيدايش طيف تشر مي كنند كه منجر به پيدايش طيف منمنمنمن    هنGم برگشت الكترو به مدار پايين تر ، اين انرژي را به صورت فوتون هايي از خودهنGم برگشت الكترو به مدار پايين تر ، اين انرژي را به صورت فوتون هايي از خودهنGم برگشت الكترو به مدار پايين تر ، اين انرژي را به صورت فوتون هايي از خودهنGم برگشت الكترو به مدار پايين تر ، اين انرژي را به صورت فوتون هايي از خود

    ....است است است است » » » » نشر نور نشر نور نشر نور نشر نور « « « « مناسب ترين شيوه براي از دست دادن انرژي الكترون برانگيخته شده مناسب ترين شيوه براي از دست دادن انرژي الكترون برانگيخته شده مناسب ترين شيوه براي از دست دادن انرژي الكترون برانگيخته شده مناسب ترين شيوه براي از دست دادن انرژي الكترون برانگيخته شده . ( . ( . ( . ( نشر خطي اتم مي شود نشر خطي اتم مي شود نشر خطي اتم مي شود نشر خطي اتم مي شود 
                                    

 

فلز مورد نظر فلز مورد نظر فلز مورد نظر فلز مورد نظر شناسايي شناسايي شناسايي شناسايي و مي توان از اين طيف براي و مي توان از اين طيف براي و مي توان از اين طيف براي و مي توان از اين طيف براي   بونزن ثابت كرد كه هر فلز طيف نشر خطي خاص خود را داردبونزن ثابت كرد كه هر فلز طيف نشر خطي خاص خود را داردبونزن ثابت كرد كه هر فلز طيف نشر خطي خاص خود را داردبونزن ثابت كرد كه هر فلز طيف نشر خطي خاص خود را دارد 
                                                                                                          ). ). ). ). مانند اثر انگشت در انسان مانند اثر انگشت در انسان مانند اثر انگشت در انسان مانند اثر انگشت در انسان . ( . ( . ( . ( گرفت گرفت گرفت گرفت  بهرهبهرهبهرهبهره

.        .        .        .        кربرد طيف نشر خطي از برخي جنبه ها مانند خط نماد روي بسته هاي مواد غذايي يا кالهاي ديگر است кربرد طيف نشر خطي از برخي جنبه ها مانند خط نماد روي بسته هاي مواد غذايي يا кالهاي ديگر است кربرد طيف نشر خطي از برخي جنبه ها مانند خط نماد روي بسته هاي مواد غذايي يا кالهاي ديگر است кربرد طيف نشر خطي از برخي جنبه ها مانند خط نماد روي بسته هاي مواد غذايي يا кالهاي ديگر است       

                                    . را كشف كردند روبيديم و سزيمروبيديم و سزيمروبيديم و سزيمروبيديم و سزيمعنصر هاي طيف يك سنگ معدني ليتيم دار طيف يك سنگ معدني ليتيم دار طيف يك سنگ معدني ليتيم دار طيف يك سنگ معدني ليتيم دار بونزن و همكارانش حين بررسي 

                                        )   )   )   )       آبيآبيآبيآبي= = = = سزيم   سزيم   سزيم   سزيم                               .... .... .... ....                         سرخ سرخ سرخ سرخ =  =  =  =  ديم ديم ديم ديم روبيروبيروبيروبي(   (   (   (   

                                                                  .)    .)    .)    .)    خط ها از هم جدا هستند خط ها از هم جدا هستند خط ها از هم جدا هستند خط ها از هم جدا هستند ( ( ( ( است است است است  گسستهگسستهگسستهگسسته طيف نشر خطيطيف نشر خطيطيف نشر خطيطيف نشر خطي 

:رابرت بونزن   
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                                                                                                                                :     دستگاه طيف بين

در داخل لوله .  ))))مشابه پرتو كاتديمشابه پرتو كاتديمشابه پرتو كاتديمشابه پرتو كاتدي( ( ( ( نسب شده است  ))))كاتد وآند كاتد وآند كاتد وآند كاتد وآند ( ( ( ( يك الكتروديك الكتروديك الكتروديك الكترودلوله اي شيشه اي كه در هر طرف آن 

بين دو الكترود ايجاد     ولتاژ قويولتاژ قويولتاژ قويولتاژ قويقرار  مي دهند و يك  فشار كمفشار كمفشار كمفشار كمدر بخار فلزي را كه مي خواهيم طيف آن را بدست آوريم 

                                                                   .                                   مي كنند تا بخار فلز ملتهب شود و نور توليد كند

                                                                                                                     :طيف نشر خطي هيدروژن 

در بخش مريي طيف نشر خطي هيدروژن ، چهار خط ديده مي شود .    نخستين بارنخستين بارنخستين بارنخستين بار آنگسترم چهار خط طيف نشر خطيآنگسترم چهار خط طيف نشر خطيآنگسترم چهار خط طيف نشر خطيآنگسترم چهار خط طيف نشر خطي    

هيدروژن را يافتهيدروژن را يافتهيدروژن را يافتهيدروژن را يافت و نه سال بعد موفق به اندازه گيري دقيق طول موج هر خط شد و نه سال بعد موفق به اندازه گيري دقيق طول موج هر خط شد و نه سال بعد موفق به اندازه گيري دقيق طول موج هر خط شد و نه سال بعد موفق به اندازه گيري دقيق طول موج هر خط شد . . . .                                           

ولتاژ ولتاژ ولتاژ ولتاژ ،  فشار كمفشار كمفشار كمفشار كمداراي گاز هيدروژن با ) لوله ي شيشه اي داراي كاتد وآند ( هنگامي كه بر يك لوله ي تخليه ي الكتريكي 

با عبور دادن . مي آيد  به التهاب درصورتي روشن صورتي روشن صورتي روشن صورتي روشن اعمال شود ، بر اثر تخليه ي الكتريكي گاز درون لوله به رنگ  باالييباالييباالييبااليي

                                                                   .                       اين نور از منشور طيف نشر خطي هيدروژن بدست مي آيد 

                                                                                             

و تبديل آن به اتم هاي و تبديل آن به اتم هاي و تبديل آن به اتم هاي و تبديل آن به اتم هاي ) ) ) )                             ((((انرژي زياد ايجاد شده به هنگام تخليه ي الكتريكي باعث شكسته شدن مولكول هيدروژن انرژي زياد ايجاد شده به هنگام تخليه ي الكتريكي باعث شكسته شدن مولكول هيدروژن انرژي زياد ايجاد شده به هنگام تخليه ي الكتريكي باعث شكسته شدن مولكول هيدروژن انرژي زياد ايجاد شده به هنگام تخليه ي الكتريكي باعث شكسته شدن مولكول هيدروژن ::::نكته نكته نكته نكته 

.     .     .     .     انرژي جنبشي اتم هاي هيدروژن در مقايسه با مولكول هيدروژن بيشتر است انرژي جنبشي اتم هاي هيدروژن در مقايسه با مولكول هيدروژن بيشتر است انرژي جنبشي اتم هاي هيدروژن در مقايسه با مولكول هيدروژن بيشتر است انرژي جنبشي اتم هاي هيدروژن در مقايسه با مولكول هيدروژن بيشتر است . . . . هيدروژن جدا از هم مي شود هيدروژن جدا از هم مي شود هيدروژن جدا از هم مي شود هيدروژن جدا از هم مي شود      

                                                                                                                                      

                         

 

 

 

H2 

انتقال الكترون از هر ترازي به : : : : نكته نكته نكته نكته 

تراز ديگر ممكن است  اما فقط انتقال 

به تراز  3و  4،  5،  6الكترون از ترازهاي 

          . قرار مي گيرند  دربخش مرييدربخش مرييدربخش مرييدربخش مريي 2

410 nm 

434 nm 

486 nm 

656 nm 

    منشورمنشورمنشورمنشور

    شيار باريكشيار باريكشيار باريكشيار باريك

نور خروجي  از لوله ي نور خروجي  از لوله ي نور خروجي  از لوله ي نور خروجي  از لوله ي 

 تخليه ي الكتريكيتخليه ي الكتريكيتخليه ي الكتريكيتخليه ي الكتريكي

 هيدروژنهيدروژنهيدروژنهيدروژن

    منبع با ولتاژ باالمنبع با ولتاژ باالمنبع با ولتاژ باالمنبع با ولتاژ باال

2222به به به به     3333ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز   

2222به به به به     4444ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز   

2222به به به به     5555ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز ناشي از انتقال الكترون از تراز   

2222به به به به     6666الكترون از تراز الكترون از تراز الكترون از تراز الكترون از تراز ناشي از انتقال ناشي از انتقال ناشي از انتقال ناشي از انتقال   

(        )(        )(        )(        )طول موج طول موج طول موج طول موج       nm رنگ خطرنگ خطرنگ خطرنگ خط    

    قرمزقرمزقرمزقرمز

    سبزسبزسبزسبز

 آبيآبيآبيآبي

    بنفشبنفشبنفشبنفش

656656656656    

486486486486    

434434434434    

410410410410    

 نحوه ي تشكيلنحوه ي تشكيلنحوه ي تشكيلنحوه ي تشكيل
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ساختار اتم مدل تازه اي را براي اتم هيدروژن با فرض  بور در راه كشف ارتباطي با معنا ميان طيف نشر خطي هيدروژن و

                                                                                                                                        :   هاي زير پيشنهاد كرد 

                                                                                                                                         

در واقع در واقع در واقع در واقع     ،،،،هرچه الكترون دورتر از هسته ، انرژي بيشترهرچه الكترون دورتر از هسته ، انرژي بيشترهرچه الكترون دورتر از هسته ، انرژي بيشترهرچه الكترون دورتر از هسته ، انرژي بيشتر( ( ( ( با فاصله آن از هسته رابطه ي مستقيم دارد انرژي الكترون  -  2

                                                                                    .) .) .) .) بين انرژي الكترون با پايداري آن رابطه ي عكس وجود داردبين انرژي الكترون با پايداري آن رابطه ي عكس وجود داردبين انرژي الكترون با پايداري آن رابطه ي عكس وجود داردبين انرژي الكترون با پايداري آن رابطه ي عكس وجود دارد

در واقع الكترون مجاز است مقدار  ....    درفاصله ي معين و ثابتي پيرامون هسته گردش كنددرفاصله ي معين و ثابتي پيرامون هسته گردش كنددرفاصله ي معين و ثابتي پيرامون هسته گردش كنددرفاصله ي معين و ثابتي پيرامون هسته گردش كندالكترون فقط مي تواند  -  3

                       .   مي گويند          تراز انرژيتراز انرژيتراز انرژيتراز انرژي)   مدار ها(به هر يك از اين مسير هاي دايره اي مجاز . معيني انرژي را بپذيرد 

قرار دارد كه به اين تراز انرژي   ))))نزديك ترين مدار به هسته نزديك ترين مدار به هسته نزديك ترين مدار به هسته نزديك ترين مدار به هسته ( ( ( (  ترين تراز انرژي ممكنترين تراز انرژي ممكنترين تراز انرژي ممكنترين تراز انرژي ممكنپايين پايين پايين پايين الكترون معموال در  -  4

                                                                                                                                                       .مي گويند     حالت پايهحالت پايهحالت پايهحالت پايه

        حالتحالتحالتحالتبه  ))))تراز با انرژي كمترتراز با انرژي كمترتراز با انرژي كمترتراز با انرژي كمتر( ( ( ( با دادن مقدار معيني انرژي به الكترون مي توان آن را قادر ساخت تا از حالت پايه   – 5

                                                                                                        . انتقال يابد  ))))تراز با انرژي باال تر تراز با انرژي باال تر تراز با انرژي باال تر تراز با انرژي باال تر ((((بر انگيخته بر انگيخته بر انگيخته بر انگيخته 

و تمايل دارد انرژي گرفته شده را از دست بدهد و به حالت پايدار  باز  الكترون در حالت بر انگيخته ناپايدار استالكترون در حالت بر انگيخته ناپايدار استالكترون در حالت بر انگيخته ناپايدار استالكترون در حالت بر انگيخته ناپايدار است -  6

                                                                                                                                      .    گردد

توجهتوجهتوجهتوجه!توجهتوجهتوجهتوجه!                مناسب ترين روش براي الكترون جهت از دست دادن انرژي بين دو ترازمناسب ترين روش براي الكترون جهت از دست دادن انرژي بين دو ترازمناسب ترين روش براي الكترون جهت از دست دادن انرژي بين دو ترازمناسب ترين روش براي الكترون جهت از دست دادن انرژي بين دو تراز     «««« نشر نورنشر نورنشر نورنشر نور»»»»    است است است است ....    به به به به 

                    كوانتوم كوانتوم كوانتوم كوانتوم ))))مبادله مي شود مبادله مي شود مبادله مي شود مبادله مي شود ((((سته جهش مي كندسته جهش مي كندسته جهش مي كندسته جهش مي كنداين انرژي كه به صورت يك بسته بين دو سطح انرژي در اطراف هاين انرژي كه به صورت يك بسته بين دو سطح انرژي در اطراف هاين انرژي كه به صورت يك بسته بين دو سطح انرژي در اطراف هاين انرژي كه به صورت يك بسته بين دو سطح انرژي در اطراف ه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .    .    .    .    گويندگويندگويندگويندمي مي مي مي 

، جهش الكترون ، جهش الكترون ، جهش الكترون ، جهش الكترون باشدباشدباشدباشد    بيشتربيشتربيشتربيشترهرچه فاصله ي بين دو تراز انرژي هرچه فاصله ي بين دو تراز انرژي هرچه فاصله ي بين دو تراز انرژي هرچه فاصله ي بين دو تراز انرژي . . . . هر بسته ي انرژي را يك فوتون مي گويند هر بسته ي انرژي را يك فوتون مي گويند هر بسته ي انرژي را يك فوتون مي گويند هر بسته ي انرژي را يك فوتون مي گويند     ::::نكته نكته نكته نكته 

طول موج كوتاه تر و در نتيجه انرژي و طول موج كوتاه تر و در نتيجه انرژي و طول موج كوتاه تر و در نتيجه انرژي و طول موج كوتاه تر و در نتيجه انرژي و ، بنابراين فوتون حاصل داراي ، بنابراين فوتون حاصل داراي ، بنابراين فوتون حاصل داراي ، بنابراين فوتون حاصل داراي     آن دو ، به انرژي بيشتري نياز داردآن دو ، به انرژي بيشتري نياز داردآن دو ، به انرژي بيشتري نياز داردآن دو ، به انرژي بيشتري نياز دارد    بينبينبينبين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ....مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد     بيشتريبيشتريبيشتريبيشتري    فركانسفركانسفركانسفركانس

طبق نظريه ي كوانتومي  اين فرض با دانش امروزي مطابقت طبق نظريه ي كوانتومي  اين فرض با دانش امروزي مطابقت طبق نظريه ي كوانتومي  اين فرض با دانش امروزي مطابقت طبق نظريه ي كوانتومي  اين فرض با دانش امروزي مطابقت 
. . . . ندارد زيرا نمي توان مسير دقيقي براي حركت الكترون در نظر گرفت ندارد زيرا نمي توان مسير دقيقي براي حركت الكترون در نظر گرفت ندارد زيرا نمي توان مسير دقيقي براي حركت الكترون در نظر گرفت ندارد زيرا نمي توان مسير دقيقي براي حركت الكترون در نظر گرفت   

:مدل اتمي رادرفورد   

.  .  .  .  مي كند مي كند مي كند مي كند     در مسيري دايره اي شكل به دور هسته گردشدر مسيري دايره اي شكل به دور هسته گردشدر مسيري دايره اي شكل به دور هسته گردشدر مسيري دايره اي شكل به دور هسته گردشالكترون در اتم هيدروژن  -1  
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                                                     .      برابراندبرابراندبرابراندبرابراند شده است ؛ تكه هايي كه همگي با همشده است ؛ تكه هايي كه همگي با همشده است ؛ تكه هايي كه همگي با همشده است ؛ تكه هايي كه همگي با هم تكه تكهتكه تكهتكه تكهتكه تكه كوانتيده به معنيكوانتيده به معنيكوانتيده به معنيكوانتيده به معني    ::::نكته نكته نكته نكته 

نمي تواند هر نمي تواند هر نمي تواند هر نمي تواند هر يعني يك الكترون در يك اتم يعني يك الكترون در يك اتم يعني يك الكترون در يك اتم يعني يك الكترون در يك اتم . . . . مدل اتمي بور نشان مي دهد كه انرژي الكترون در يك اتم كوانتيده است مدل اتمي بور نشان مي دهد كه انرژي الكترون در يك اتم كوانتيده است مدل اتمي بور نشان مي دهد كه انرژي الكترون در يك اتم كوانتيده است مدل اتمي بور نشان مي دهد كه انرژي الكترون در يك اتم كوانتيده است 

بور به هر يك از اين بور به هر يك از اين بور به هر يك از اين بور به هر يك از اين . . . . مقدار انرژي را داشته باشد ؛ بلكه  فقط داشتن مقدار معيني انرژي براي الكترو امكان پذير است مقدار انرژي را داشته باشد ؛ بلكه  فقط داشتن مقدار معيني انرژي براي الكترو امكان پذير است مقدار انرژي را داشته باشد ؛ بلكه  فقط داشتن مقدار معيني انرژي براي الكترو امكان پذير است مقدار انرژي را داشته باشد ؛ بلكه  فقط داشتن مقدار معيني انرژي براي الكترو امكان پذير است 

 ترازهاي انرژي كوانتومي عدد خاصي نسبت داترازهاي انرژي كوانتومي عدد خاصي نسبت داترازهاي انرژي كوانتومي عدد خاصي نسبت داترازهاي انرژي كوانتومي عدد خاصي نسبت داد و آن راد و آن راد و آن راد و آن را عدد كوانتومي اصليعدد كوانتومي اصليعدد كوانتومي اصليعدد كوانتومي اصلي(        )(        )(        )(        )    ناميدناميدناميدناميد....        

    

    

                                  .                                                      پايدارترين تراز انرژي مجاز براي الكترون است پايدارترين تراز انرژي مجاز براي الكترون است پايدارترين تراز انرژي مجاز براي الكترون است پايدارترين تراز انرژي مجاز براي الكترون است                                   

....به انرژي بيشتري نياز دارد به انرژي بيشتري نياز دارد به انرژي بيشتري نياز دارد به انرژي بيشتري نياز دارد  جهش الكترون بين دو ترازجهش الكترون بين دو ترازجهش الكترون بين دو ترازجهش الكترون بين دو تراز،  باشدباشدباشدباشدبيشتر بيشتر بيشتر بيشتر  هرچه فاصله ي بين دو تراز انرژيهرچه فاصله ي بين دو تراز انرژيهرچه فاصله ي بين دو تراز انرژيهرچه فاصله ي بين دو تراز انرژي ::::    تذكرتذكرتذكرتذكر  

                                                                                                                                           ::::ايراد مدل اتمي بور ايراد مدل اتمي بور ايراد مدل اتمي بور ايراد مدل اتمي بور 

از . نظريه ي اتمي بور فقط قادر به تفسير طيف نشرخطي هيدروژن و يون هايي كه داراي يك الكترونند بود  - 1

                                                                                                              .  اين رو خود بور هم به نارسايي مدل خود پي ببرد 

.د تقسيم مي شود كه با مدل اتمي بور قابل توجيه نبو... ) و       ،      ( هر سطح انرژي خود به چند زيراليه   – 2  

   

 

                                                                                        

n = 1 

n 

s P 
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    ))))    86868686سراسري تجربي سراسري تجربي سراسري تجربي سراسري تجربي ( ( ( ( . . . . ، با دانسته هاي امروزي مطابقت ندارد ، با دانسته هاي امروزي مطابقت ندارد ، با دانسته هاي امروزي مطابقت ندارد ، با دانسته هاي امروزي مطابقت ندارد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                          .                                          .                                          .                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                

                                      .                                      .                                      .                                      .                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                            ))))    86868686سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي ( ( ( (         با توجه به شكل رو به رو ،  كدام عبارت درباره ي آن نادرست است ؟    با توجه به شكل رو به رو ،  كدام عبارت درباره ي آن نادرست است ؟    با توجه به شكل رو به رو ،  كدام عبارت درباره ي آن نادرست است ؟    با توجه به شكل رو به رو ،  كدام عبارت درباره ي آن نادرست است ؟    

                                  .                                  .                                  .                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                ))))    88888888     و     85858585سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي سراسري خارج كشور تجربي 

                                                                                                                        .                                          .                                          .                                          .                                          رادرفورد در آزمايش خود ، ورقه ي نازكي از طال را با ذره هاي  بتا  بمباران كرد رادرفورد در آزمايش خود ، ورقه ي نازكي از طال را با ذره هاي  بتا  بمباران كرد رادرفورد در آزمايش خود ، ورقه ي نازكي از طال را با ذره هاي  بتا  بمباران كرد رادرفورد در آزمايش خود ، ورقه ي نازكي از طال را با ذره هاي  بتا  بمباران كرد 

                                                                                                                                .                      .                      .                      .                      هر فلز ، طيف نشري خاص خود را دارد كه مانند اثر انگشت ، وسيله ي شناسايي آن استهر فلز ، طيف نشري خاص خود را دارد كه مانند اثر انگشت ، وسيله ي شناسايي آن استهر فلز ، طيف نشري خاص خود را دارد كه مانند اثر انگشت ، وسيله ي شناسايي آن استهر فلز ، طيف نشري خاص خود را دارد كه مانند اثر انگشت ، وسيله ي شناسايي آن است

                                                                                                                                                                            .   .   .   .   شمار پروتون هاي هر اتم را عدد اتمي و شمار نوترون هاي هر اتم را عدد جرمي آن مي گويندشمار پروتون هاي هر اتم را عدد اتمي و شمار نوترون هاي هر اتم را عدد جرمي آن مي گويندشمار پروتون هاي هر اتم را عدد اتمي و شمار نوترون هاي هر اتم را عدد جرمي آن مي گويندشمار پروتون هاي هر اتم را عدد اتمي و شمار نوترون هاي هر اتم را عدد جرمي آن مي گويند

                                                                                                                                ....تامسون معتقد بود كه الكترون ها در فضاي كروي ابر گونه اي با بار الكتريكي منفي پراكنده اند  تامسون معتقد بود كه الكترون ها در فضاي كروي ابر گونه اي با بار الكتريكي منفي پراكنده اند  تامسون معتقد بود كه الكترون ها در فضاي كروي ابر گونه اي با بار الكتريكي منفي پراكنده اند  تامسون معتقد بود كه الكترون ها در فضاي كروي ابر گونه اي با بار الكتريكي منفي پراكنده اند  

    ....بر اساس مدل اتمي بور ، الكترون در اتم هيدروژن ، در مسير هاي دايره اي معيني به دور هسته    گردش مي كند بر اساس مدل اتمي بور ، الكترون در اتم هيدروژن ، در مسير هاي دايره اي معيني به دور هسته    گردش مي كند بر اساس مدل اتمي بور ، الكترون در اتم هيدروژن ، در مسير هاي دايره اي معيني به دور هسته    گردش مي كند بر اساس مدل اتمي بور ، الكترون در اتم هيدروژن ، در مسير هاي دايره اي معيني به دور هسته    گردش مي كند 

......... ......... ......... ......... قرار دارد كه    به تراز انرژي حالت قرار دارد كه    به تراز انرژي حالت قرار دارد كه    به تراز انرژي حالت قرار دارد كه    به تراز انرژي حالت ) ) ) ) ترين مدار نسبت به هسته ترين مدار نسبت به هسته ترين مدار نسبت به هسته ترين مدار نسبت به هسته 

                                                                                                                        ))))    85858585سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي سراسري خارج كشور رياضي 

                                                                                                                                                                                                    اصلي   اصلي   اصلي   اصلي           - - - - دوردوردوردور    –پايين ترين پايين ترين پايين ترين پايين ترين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

برانگيختهبرانگيختهبرانگيختهبرانگيخته        - - - - دور دور دور دور         
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، با دانسته هاي امروزي مطابقت ندارد ، با دانسته هاي امروزي مطابقت ندارد ، با دانسته هاي امروزي مطابقت ندارد ، با دانسته هاي امروزي مطابقت ندارد : ........ : ........ : ........ : ........ اين بخش از مدل اتمي بور كه مي گويد اين بخش از مدل اتمي بور كه مي گويد اين بخش از مدل اتمي بور كه مي گويد اين بخش از مدل اتمي بور كه مي گويد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                            .                            .                            .                            الكترون مجاز است تنها مقادير معيني انرژي را بپذيرد الكترون مجاز است تنها مقادير معيني انرژي را بپذيرد الكترون مجاز است تنها مقادير معيني انرژي را بپذيرد الكترون مجاز است تنها مقادير معيني انرژي را بپذيرد 

.                                          .                                          .                                          .                                          انرژي الكترون با فاصله ي آن  از هسته رابطه ي مستقيم دارد انرژي الكترون با فاصله ي آن  از هسته رابطه ي مستقيم دارد انرژي الكترون با فاصله ي آن  از هسته رابطه ي مستقيم دارد انرژي الكترون با فاصله ي آن  از هسته رابطه ي مستقيم دارد 

.                                      .                                      .                                      .                                      الكترون در مسيري دايره اي شكل به دور هسته گردش مي كند الكترون در مسيري دايره اي شكل به دور هسته گردش مي كند الكترون در مسيري دايره اي شكل به دور هسته گردش مي كند الكترون در مسيري دايره اي شكل به دور هسته گردش مي كند 
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                                                        . . . . اه است اه است اه است اه است با ايجاد نور مريي همربا ايجاد نور مريي همربا ايجاد نور مريي همربا ايجاد نور مريي همر    2222به تراز به تراز به تراز به تراز     7777در اتم هيدروژن بازگشت الكترون برانگيخته از تراز در اتم هيدروژن بازگشت الكترون برانگيخته از تراز در اتم هيدروژن بازگشت الكترون برانگيخته از تراز در اتم هيدروژن بازگشت الكترون برانگيخته از تراز     ))))    4444

                                                                                                                                                                                                                                                                                كدام گزينه درست است ؟                                                              كدام گزينه درست است ؟                                                              كدام گزينه درست است ؟                                                              كدام گزينه درست است ؟                                                                      - - - -     26262626

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .          .          .          .          توليد مي كند توليد مي كند توليد مي كند توليد مي كند         410410410410                            نوري با طول موج  نوري با طول موج  نوري با طول موج  نوري با طول موج      2222به به به به     3333انتقال الكترون از تراز انتقال الكترون از تراز انتقال الكترون از تراز انتقال الكترون از تراز         ))))    1111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                .                .                .                يدار است يدار است يدار است يدار است الكترون در حالت برانگيخته ناپاالكترون در حالت برانگيخته ناپاالكترون در حالت برانگيخته ناپاالكترون در حالت برانگيخته ناپا        ))))    2222

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                    .                                                    .                                                    .                                                    انست طيف نشر خطي هيدروژن را توجيه كند انست طيف نشر خطي هيدروژن را توجيه كند انست طيف نشر خطي هيدروژن را توجيه كند انست طيف نشر خطي هيدروژن را توجيه كند بونزن توبونزن توبونزن توبونزن تو        ))))    3333

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ....    انرژي الكترون با فاصله ي آن از هسته رابطه ي عكس داردانرژي الكترون با فاصله ي آن از هسته رابطه ي عكس داردانرژي الكترون با فاصله ي آن از هسته رابطه ي عكس داردانرژي الكترون با فاصله ي آن از هسته رابطه ي عكس دارد        ))))4444
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رنگ شعله ي تركيبات كدام فلز درست بيان شده است ؟رنگ شعله ي تركيبات كدام فلز درست بيان شده است ؟رنگ شعله ي تركيبات كدام فلز درست بيان شده است ؟رنگ شعله ي تركيبات كدام فلز درست بيان شده است ؟    ----    27272727  

nm 

آبيآبيآبيآبي= = = = مس مس مس مس         –    4444                                                سفيد خيره كنندهسفيد خيره كنندهسفيد خيره كنندهسفيد خيره كننده= = = = آلومينيم آلومينيم آلومينيم آلومينيم         –    3333                                نارنجي نارنجي نارنجي نارنجي = = = = منيزيم منيزيم منيزيم منيزيم         –    2222                                        قرمزقرمزقرمزقرمز= = = = آهن آهن آهن آهن     ----    1111  

))))تأليفي تأليفي تأليفي تأليفي ( ( ( (      

))))تأليفي تأليفي تأليفي تأليفي ( ( ( (      

))))تأليفي تأليفي تأليفي تأليفي ( ( ( (   

))))تأليفي تأليفي تأليفي تأليفي ( ( ( (      
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:                                              :                                              :                                              :                                              مراجعه به پاسخ تشريحي توجه شما را به متن زير جلب مي كنم مراجعه به پاسخ تشريحي توجه شما را به متن زير جلب مي كنم مراجعه به پاسخ تشريحي توجه شما را به متن زير جلب مي كنم مراجعه به پاسخ تشريحي توجه شما را به متن زير جلب مي كنم قبل از قبل از قبل از قبل از     

البته البته البته البته .  .  .  .  بودند بودند بودند بودند     93939393صحيح به سواالت كنكور سراسري صحيح به سواالت كنكور سراسري صحيح به سواالت كنكور سراسري صحيح به سواالت كنكور سراسري نكاتي مربوط به اين نمونه كار كه تعيين كننده ي پاسخ نكاتي مربوط به اين نمونه كار كه تعيين كننده ي پاسخ نكاتي مربوط به اين نمونه كار كه تعيين كننده ي پاسخ نكاتي مربوط به اين نمونه كار كه تعيين كننده ي پاسخ 

مي تونست به مي تونست به مي تونست به مي تونست به ،،،،    جزوه ي شيمي هم كالسي ها رو دريافت مي كردجزوه ي شيمي هم كالسي ها رو دريافت مي كردجزوه ي شيمي هم كالسي ها رو دريافت مي كردجزوه ي شيمي هم كالسي ها رو دريافت مي كرد    93939393بايد بگم كه اگر داوطلبي كه براي كنكور بايد بگم كه اگر داوطلبي كه براي كنكور بايد بگم كه اگر داوطلبي كه براي كنكور بايد بگم كه اگر داوطلبي كه براي كنكور 

::::براي تاييد گفته هام به سواالت زير توجه كنيد براي تاييد گفته هام به سواالت زير توجه كنيد براي تاييد گفته هام به سواالت زير توجه كنيد براي تاييد گفته هام به سواالت زير توجه كنيد     ....راحتي به سواالت پاسخ صحيح بده راحتي به سواالت پاسخ صحيح بده راحتي به سواالت پاسخ صحيح بده راحتي به سواالت پاسخ صحيح بده      

است است است است ......... ......... ......... .........     كشف شد و به كمك آن معلوم شد كه طيف نشري فلزها كشف شد و به كمك آن معلوم شد كه طيف نشري فلزها كشف شد و به كمك آن معلوم شد كه طيف نشري فلزها كشف شد و به كمك آن معلوم شد كه طيف نشري فلزها ......... ......... ......... ......... دستگاه طيف بين ، توسط دستگاه طيف بين ، توسط دستگاه طيف بين ، توسط دستگاه طيف بين ، توسط     –    1111

) 93سراسري تجربي (      ....است است است است ........... ........... ........... ........... و جنس پرتوها در اين دستگاه مشابه ي اشعه ي و جنس پرتوها در اين دستگاه مشابه ي اشعه ي و جنس پرتوها در اين دستگاه مشابه ي اشعه ي و جنس پرتوها در اين دستگاه مشابه ي اشعه ي .......... .......... .......... .......... و و و و   

 

 

 

 

جزوه ي شيمي هم~سي ها جزوه ي شيمي هم~سي ها جزوه ي شيمي هم~سي ها جزوه ي شيمي هم~سي ها     22222222كه نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي كه نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي كه نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي كه نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي     هستش ،هستش ،هستش ،هستش ،    1111جواب صحيح گزينه ي جواب صحيح گزينه ي جواب صحيح گزينه ي جواب صحيح گزينه ي 
.  .  .  .  اين نمونه кر ذكر شده است اين نمونه кر ذكر شده است اين نمونه кر ذكر شده است اين نمونه кر ذكر شده است     24242424و همچنين صفحه ي و همچنين صفحه ي و همچنين صفحه ي و همچنين صفحه ي     93939393چاپ شده براي داوطلبين كنكور چاپ شده براي داوطلبين كنكور چاپ شده براي داوطلبين كنكور چاپ شده براي داوطلبين كنكور   

 

 

 

 

 

جزوه ي شيمي هم~سي ها جزوه ي شيمي هم~سي ها جزوه ي شيمي هم~سي ها جزوه ي شيمي هم~سي ها     21212121كه نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي كه نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي كه نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي كه نكته ي مربوط به اين سوال در صفحه ي  هستش ،هستش ،هستش ،هستش ،    4444جواب صحيح گزينه ي جواب صحيح گزينه ي جواب صحيح گزينه ي جواب صحيح گزينه ي 
                                                                                                                                ....اين نمونه кر ذكر شده است اين نمونه кر ذكر شده است اين نمونه кر ذكر شده است اين نمونه кر ذكر شده است     22223333و همچنين صفحه ي و همچنين صفحه ي و همچنين صفحه ي و همچنين صفحه ي     93939393چاپ شده براي داوطلبين كنكور چاپ شده براي داوطلبين كنكور چاپ شده براي داوطلبين كنكور چاپ شده براي داوطلبين كنكور 

هرچه طول موج كوتاه تر باشد تغ;ر جهت بيشتر هرچه طول موج كوتاه تر باشد تغ;ر جهت بيشتر هرچه طول موج كوتاه تر باشد تغ;ر جهت بيشتر هرچه طول موج كوتاه تر باشد تغ;ر جهت بيشتر . . . . امواج الكترو مغناطيس به هنGم عبور از منشور تغ;ر جهت مي دهند امواج الكترو مغناطيس به هنGم عبور از منشور تغ;ر جهت مي دهند امواج الكترو مغناطيس به هنGم عبور از منشور تغ;ر جهت مي دهند امواج الكترو مغناطيس به هنGم عبور از منشور تغ;ر جهت مي دهند ((((
كمترين تغ;ر جهت كمترين تغ;ر جهت كمترين تغ;ر جهت كمترين تغ;ر جهت ) ) ) ) پرتوي راديويي پرتوي راديويي پرتوي راديويي پرتوي راديويي ( ( ( ( بيشترين تغ;ر جهت و نورقرمز بيشترين تغ;ر جهت و نورقرمز بيشترين تغ;ر جهت و نورقرمز بيشترين تغ;ر جهت و نورقرمز ) ) ) ) پرتوي кما پرتوي кما پرتوي кما پرتوي кما ( ( ( (     نور بنفشنور بنفشنور بنفشنور بنفش. [ . [ . [ . [ است است است است 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ]  ]  ]  ]  . . . . را دارد را دارد را دارد را دارد 

        

                                                                                                                                                    - - - - هرفلز طيف نشري خطي ويژه ي خود را دارد هرفلز طيف نشري خطي ويژه ي خود را دارد هرفلز طيف نشري خطي ويژه ي خود را دارد هرفلز طيف نشري خطي ويژه ي خود را دارد         –خطي خطي خطي خطي         –بونزن بونزن بونزن بونزن ) ) ) )     1111

                                                                                                                            - - - - هرفلز طيف نشري خطي ويژه ي خود را دارد هرفلز طيف نشري خطي ويژه ي خود را دارد هرفلز طيف نشري خطي ويژه ي خود را دارد هرفلز طيف نشري خطي ويژه ي خود را دارد         –خطي خطي خطي خطي         –رادرفورد رادرفورد رادرفورد رادرفورد ) ) ) ) 2222

                                                                                                                        - - - - همه ي فلزها  طيف نشري مشابه ي هم دارد همه ي فلزها  طيف نشري مشابه ي هم دارد همه ي فلزها  طيف نشري مشابه ي هم دارد همه ي فلزها  طيف نشري مشابه ي هم دارد         –رنگيرنگيرنگيرنگي        –رادرفورد رادرفورد رادرفورد رادرفورد ) ) ) )     3333

                                                                                                        - - - - همه ي فلزها طيف نشري مشابه ي هم دارد همه ي فلزها طيف نشري مشابه ي هم دارد همه ي فلزها طيف نشري مشابه ي هم دارد همه ي فلزها طيف نشري مشابه ي هم دارد         –رنگي رنگي رنگي رنگي         –بونزن بونزن بونزن بونزن ) ) ) )     4444    

                              

x 

x 

β 

β 

                                                                                ))))    93939393سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي ( ( ( (                                                                                                                                 كدام گزينه نادرست است ؟             كدام گزينه نادرست است ؟             كدام گزينه نادرست است ؟             كدام گزينه نادرست است ؟                 –    23232323

                                                                                                                                                            .  .  .  .  ، سه جهش بزرگ مشاهده مي شود ، سه جهش بزرگ مشاهده مي شود ، سه جهش بزرگ مشاهده مي شود ، سه جهش بزرگ مشاهده مي شود                                                     در نمودار انرژي يونش هاي پي درپي عنصردر نمودار انرژي يونش هاي پي درپي عنصردر نمودار انرژي يونش هاي پي درپي عنصردر نمودار انرژي يونش هاي پي درپي عنصر) ) ) )     1111

.                            .                            .                            .                            طيف هاي نشر خطي عنصرها در كشف عنصرهاي روبيديم و سزيم توسط بونزن نقش داشتند طيف هاي نشر خطي عنصرها در كشف عنصرهاي روبيديم و سزيم توسط بونزن نقش داشتند طيف هاي نشر خطي عنصرها در كشف عنصرهاي روبيديم و سزيم توسط بونزن نقش داشتند طيف هاي نشر خطي عنصرها در كشف عنصرهاي روبيديم و سزيم توسط بونزن نقش داشتند ) ) ) ) 2222

                                ....افزايش مي يابد افزايش مي يابد افزايش مي يابد افزايش مي يابد                                             ˂                                            ˂                                ورت   ورت   ورت   ورت   به صبه صبه صبه ص                        و     و     و     و                                     ،    ،    ،    ،                            انرژي نخستين يونش عنصرهاي    انرژي نخستين يونش عنصرهاي    انرژي نخستين يونش عنصرهاي    انرژي نخستين يونش عنصرهاي    ) ) ) )     3333

                                                    ....در طيف نشر خطي هيدروژن ، نور قرمز بيش ترين انحراف را از مسير اوليه ي برخورد به منشور دارد در طيف نشر خطي هيدروژن ، نور قرمز بيش ترين انحراف را از مسير اوليه ي برخورد به منشور دارد در طيف نشر خطي هيدروژن ، نور قرمز بيش ترين انحراف را از مسير اوليه ي برخورد به منشور دارد در طيف نشر خطي هيدروژن ، نور قرمز بيش ترين انحراف را از مسير اوليه ي برخورد به منشور دارد ) ) ) )     4444
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همكالسي هاي چاپ شده براي همكالسي هاي چاپ شده براي همكالسي هاي چاپ شده براي همكالسي هاي چاپ شده براي جزوه جزوه جزوه جزوه     41414141طبق نكته ي گفته شده در صفحه ي طبق نكته ي گفته شده در صفحه ي طبق نكته ي گفته شده در صفحه ي طبق نكته ي گفته شده در صفحه ي : : : :     1111گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي : : : : بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها 

براي رسم نمودار انرژي يونش اگر از اليه اي به اليه ي دروني تر برويم يك جهش بزرگ در آن براي رسم نمودار انرژي يونش اگر از اليه اي به اليه ي دروني تر برويم يك جهش بزرگ در آن براي رسم نمودار انرژي يونش اگر از اليه اي به اليه ي دروني تر برويم يك جهش بزرگ در آن براي رسم نمودار انرژي يونش اگر از اليه اي به اليه ي دروني تر برويم يك جهش بزرگ در آن     93939393داوطلبين كنكور داوطلبين كنكور داوطلبين كنكور داوطلبين كنكور 

. . . .     شودشودشودشود    مشاهده ميمشاهده ميمشاهده ميمشاهده مي  

 

و و و و     93939393همكالسي هاي چاپ شده براي داوطلبين كنكور همكالسي هاي چاپ شده براي داوطلبين كنكور همكالسي هاي چاپ شده براي داوطلبين كنكور همكالسي هاي چاپ شده براي داوطلبين كنكور     يييي    جزوهجزوهجزوهجزوه    22222222نكته ي گفته شده در صفحه ي نكته ي گفته شده در صفحه ي نكته ي گفته شده در صفحه ي نكته ي گفته شده در صفحه ي طبق طبق طبق طبق : : : :     2222گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي 

همكالسي هاي چاپ همكالسي هاي چاپ همكالسي هاي چاپ همكالسي هاي چاپ     يييي    جزوهجزوهجزوهجزوه    75757575نكته ي گفته شده در صفحه ي نكته ي گفته شده در صفحه ي نكته ي گفته شده در صفحه ي نكته ي گفته شده در صفحه ي طبق طبق طبق طبق     ::::    3333گزينه گزينه گزينه گزينه             ....نمونه كار نمونه كار نمونه كار نمونه كار     24242424همچنين صفحه ي  همچنين صفحه ي  همچنين صفحه ي  همچنين صفحه ي  

    6666به به به به     5555و و و و     3333به به به به     2222گروه گروه گروه گروه : : : : ت افزايش مي يابد به جز دومورد ت افزايش مي يابد به جز دومورد ت افزايش مي يابد به جز دومورد ت افزايش مي يابد به جز دومورد ، انرژي يونش از چپ به راس، انرژي يونش از چپ به راس، انرژي يونش از چپ به راس، انرژي يونش از چپ به راس    93939393    شده براي داوطلبين كنكورشده براي داوطلبين كنكورشده براي داوطلبين كنكورشده براي داوطلبين كنكور

         ::::بنابراين انرژي يونش سه عنصر داده شده به صورت زير مي باشد بنابراين انرژي يونش سه عنصر داده شده به صورت زير مي باشد بنابراين انرژي يونش سه عنصر داده شده به صورت زير مي باشد بنابراين انرژي يونش سه عنصر داده شده به صورت زير مي باشد 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : هستش هستش هستش هستش     1111جواب  صحيح گزينه ي جواب  صحيح گزينه ي جواب  صحيح گزينه ي جواب  صحيح گزينه ي      

                                                                                                                                                                                                                            جزوه به راحتي سوال حل مي شودجزوه به راحتي سوال حل مي شودجزوه به راحتي سوال حل مي شودجزوه به راحتي سوال حل مي شود    31313131و و و و     30303030، ، ، ،     29292929با توجه به نكات صفحه ي با توجه به نكات صفحه ي با توجه به نكات صفحه ي با توجه به نكات صفحه ي 

مطابق مطابق مطابق مطابق     . . . . انرژي الكترون ارائه شدانرژي الكترون ارائه شدانرژي الكترون ارائه شدانرژي الكترون ارائه شدمحاسبه ي محاسبه ي محاسبه ي محاسبه ي نخستين بار توسط بور براي نخستين بار توسط بور براي نخستين بار توسط بور براي نخستين بار توسط بور براي :  2گزينه ي : : : : بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها 

            ....مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد     15151515هرشمار الكترون هاي هردو هرشمار الكترون هاي هردو هرشمار الكترون هاي هردو هرشمار الكترون هاي هردو         ::::    3333گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي         ....نمونه кر  نمونه кر  نمونه кر  نمونه кر      27272727جزوه و  صفحه ي جزوه و  صفحه ي جزوه و  صفحه ي جزوه و  صفحه ي     25252525صفحه ي صفحه ي صفحه ي صفحه ي 

                                                                                                                                                                             

م كشف شدم كشف شدم كشف شدم كشف شدچهر خط طيف نشر خطي هيدروژن نخستين بار توسط آنگسترچهر خط طيف نشر خطي هيدروژن نخستين بار توسط آنگسترچهر خط طيف نشر خطي هيدروژن نخستين بار توسط آنگسترچهر خط طيف نشر خطي هيدروژن نخستين بار توسط آنگستر::::    4444گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي   
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19K = 
 سه جهش بزرگسه جهش بزرگسه جهش بزرگسه جهش بزرگ

Be ˃ B ˂  C B  ˂  Be ˂  C 
    كه مرتب شدش به صورت روبه رو مي باشدكه مرتب شدش به صورت روبه رو مي باشدكه مرتب شدش به صورت روبه رو مي باشدكه مرتب شدش به صورت روبه رو مي باشد

                                                                ))))    93939393سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي سراسري رياضي     ((((                                                                                                                            كدام مطلب درست است ؟                             كدام مطلب درست است ؟                             كدام مطلب درست است ؟                             كدام مطلب درست است ؟                                 –    23232323

                                                                    . . . . هستند هستند هستند هستند                                                                                             و  و  و  و              ،             ،             ،             ،             دو الكترون داراي مجموعه عدد كوانتومي                 دو الكترون داراي مجموعه عدد كوانتومي                 دو الكترون داراي مجموعه عدد كوانتومي                 دو الكترون داراي مجموعه عدد كوانتومي                     اااادر اتم تيتانيم            تنهدر اتم تيتانيم            تنهدر اتم تيتانيم            تنهدر اتم تيتانيم            تنه) ) ) )     1111

                                                                                                                            .  .  .  .  عدد كوانتومي اصلي        نخستين بار توسط شروينگر براي محاسبه ي انرژي الكترون در اتم ارائه شد عدد كوانتومي اصلي        نخستين بار توسط شروينگر براي محاسبه ي انرژي الكترون در اتم ارائه شد عدد كوانتومي اصلي        نخستين بار توسط شروينگر براي محاسبه ي انرژي الكترون در اتم ارائه شد عدد كوانتومي اصلي        نخستين بار توسط شروينگر براي محاسبه ي انرژي الكترون در اتم ارائه شد ) ) ) ) 2222

                                                                                                                                                                                ....با شمار آن ها در اتم                متفاوت است با شمار آن ها در اتم                متفاوت است با شمار آن ها در اتم                متفاوت است با شمار آن ها در اتم                متفاوت است                                                 در اتم   در اتم   در اتم   در اتم   + + + + شمار الكترون ها با اسپين          شمار الكترون ها با اسپين          شمار الكترون ها با اسپين          شمار الكترون ها با اسپين          ) ) ) )     3333

                                                                                                                                          ....    توسط هنري موزلي كشف شدتوسط هنري موزلي كشف شدتوسط هنري موزلي كشف شدتوسط هنري موزلي كشف شدنخستين بار نخستين بار نخستين بار نخستين بار چهار خط طيف نشري هيدروژن چهار خط طيف نشري هيدروژن چهار خط طيف نشري هيدروژن چهار خط طيف نشري هيدروژن ) ) ) )     4444
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اميدوارم كمال . به همين راحتي و مثل آب خوردن اين سواالت كه مربوط به اين نمونه كار بود حل شد 

)موفق و پيروز باشيد.( جزوه ي ويرايش شده و اين نمونه كار رو ببريد استفاده رو از   
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.     .     .     .             مطابق نظريه ي دالتون ، همه ي اتم هاي يك عنصر ، جرم يكسان و خواص شيميايي مشابه دارندمطابق نظريه ي دالتون ، همه ي اتم هاي يك عنصر ، جرم يكسان و خواص شيميايي مشابه دارندمطابق نظريه ي دالتون ، همه ي اتم هاي يك عنصر ، جرم يكسان و خواص شيميايي مشابه دارندمطابق نظريه ي دالتون ، همه ي اتم هاي يك عنصر ، جرم يكسان و خواص شيميايي مشابه دارند»   »   »   »       3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –    1111

، واكنش هاي شيميايي شامل جابه جايي اتم ها با تغيير در شيوه ي ، واكنش هاي شيميايي شامل جابه جايي اتم ها با تغيير در شيوه ي ، واكنش هاي شيميايي شامل جابه جايي اتم ها با تغيير در شيوه ي ، واكنش هاي شيميايي شامل جابه جايي اتم ها با تغيير در شيوه ي     بر اساس نظريه ي اتمي دالتونبر اساس نظريه ي اتمي دالتونبر اساس نظريه ي اتمي دالتونبر اساس نظريه ي اتمي دالتون»   »   »   »       2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –    2222

.                                                     .                                                     .                                                     .                                                     اتصال آن هادر مولكول ها ست و در اين واكنش ها ، اتم ها خود تغييري نمي كنند اتصال آن هادر مولكول ها ست و در اين واكنش ها ، اتم ها خود تغييري نمي كنند اتصال آن هادر مولكول ها ست و در اين واكنش ها ، اتم ها خود تغييري نمي كنند اتصال آن هادر مولكول ها ست و در اين واكنش ها ، اتم ها خود تغييري نمي كنند 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                        .                             .                             .                             .                             در اين گزينه ، يكي از بند هاي نظريه ي اتمي دالتون آورده شده است در اين گزينه ، يكي از بند هاي نظريه ي اتمي دالتون آورده شده است در اين گزينه ، يكي از بند هاي نظريه ي اتمي دالتون آورده شده است در اين گزينه ، يكي از بند هاي نظريه ي اتمي دالتون آورده شده است         »  »  »  »      2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –    3333

الكترون ها تشكيل دهنده ي الكترون ها تشكيل دهنده ي الكترون ها تشكيل دهنده ي الكترون ها تشكيل دهنده ي ( ( ( ( پرتوهاي گاما داراي خاصيت موجي هستند كه بسيار پر انرژي مي باشند پرتوهاي گاما داراي خاصيت موجي هستند كه بسيار پر انرژي مي باشند پرتوهاي گاما داراي خاصيت موجي هستند كه بسيار پر انرژي مي باشند پرتوهاي گاما داراي خاصيت موجي هستند كه بسيار پر انرژي مي باشند     »   »   »   »       1111« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –    9999

ميزان ميزان ميزان ميزان . . . . مي باشد مي باشد مي باشد مي باشد                                                                         هنده ي تابش هاي پرتوزا به ترتيب  هنده ي تابش هاي پرتوزا به ترتيب  هنده ي تابش هاي پرتوزا به ترتيب  هنده ي تابش هاي پرتوزا به ترتيب  قدرت نفوذ سه جزء تشكيل دقدرت نفوذ سه جزء تشكيل دقدرت نفوذ سه جزء تشكيل دقدرت نفوذ سه جزء تشكيل د) .) .) .) .پرتوهاي بتا هستند پرتوهاي بتا هستند پرتوهاي بتا هستند پرتوهاي بتا هستند 

.                         .                         .                         .                         است است است است ) ) ) ) به سمت صفحه ي منفي به سمت صفحه ي منفي به سمت صفحه ي منفي به سمت صفحه ي منفي ( ( ( ( بيش از انحراف پرتو آلفا بيش از انحراف پرتو آلفا بيش از انحراف پرتو آلفا بيش از انحراف پرتو آلفا ) ) ) ) به سمت صفحه ي مثبت به سمت صفحه ي مثبت به سمت صفحه ي مثبت به سمت صفحه ي مثبت ( ( ( ( انحراف پرتو بتا انحراف پرتو بتا انحراف پرتو بتا انحراف پرتو بتا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

γ > β > α 

        نادرستينادرستينادرستينادرستي. . . . بكرل به طور تصادفي به خاصيت مهمي پي برده بود كه ماري كوري آن را پرتوزايي ناميد بكرل به طور تصادفي به خاصيت مهمي پي برده بود كه ماري كوري آن را پرتوزايي ناميد بكرل به طور تصادفي به خاصيت مهمي پي برده بود كه ماري كوري آن را پرتوزايي ناميد بكرل به طور تصادفي به خاصيت مهمي پي برده بود كه ماري كوري آن را پرتوزايي ناميد     »   »   »   »       3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –5555

از طرفي از طرفي از طرفي از طرفي . . . . فقط به خاطر اين است كه عنوان كرده است كه خود بكرل نام پديده ي كشف شده را پرتوزايي ناميد فقط به خاطر اين است كه عنوان كرده است كه خود بكرل نام پديده ي كشف شده را پرتوزايي ناميد فقط به خاطر اين است كه عنوان كرده است كه خود بكرل نام پديده ي كشف شده را پرتوزايي ناميد فقط به خاطر اين است كه عنوان كرده است كه خود بكرل نام پديده ي كشف شده را پرتوزايي ناميد     2222گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي 

مجموع جرمي مجموع جرمي مجموع جرمي مجموع جرمي     100100100100واضح است ، زيرا جرم الكترون در حدود            جرم پروتون و نوترون است ، بنابراين واضح است ، زيرا جرم الكترون در حدود            جرم پروتون و نوترون است ، بنابراين واضح است ، زيرا جرم الكترون در حدود            جرم پروتون و نوترون است ، بنابراين واضح است ، زيرا جرم الكترون در حدود            جرم پروتون و نوترون است ، بنابراين     3333درستي گزينه ي درستي گزينه ي درستي گزينه ي درستي گزينه ي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ....    وتون خواهد بودوتون خواهد بودوتون خواهد بودوتون خواهد بودخواهند داشت كه          جرم يك پرخواهند داشت كه          جرم يك پرخواهند داشت كه          جرم يك پرخواهند داشت كه          جرم يك پر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2000200020002000    
                1111      

                1111      

    20202020   

.                                                .                                                .                                                .                                                ، پروتون توسط رادرفورد و همكارانش كشف گرديد ، پروتون توسط رادرفورد و همكارانش كشف گرديد ، پروتون توسط رادرفورد و همكارانش كشف گرديد ، پروتون توسط رادرفورد و همكارانش كشف گرديد     1919191919191919در سال در سال در سال در سال             » » » »         1111« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –7777

                                                                                                                                                                                                                                                                                            !جيمز چادويك نوترون را كشف كرد و ديگر هيچ جيمز چادويك نوترون را كشف كرد و ديگر هيچ جيمز چادويك نوترون را كشف كرد و ديگر هيچ جيمز چادويك نوترون را كشف كرد و ديگر هيچ         »  »  »  »      4444« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –6666

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

نخستين بار رادرفورد وجود هسته را در اتم كشف كرد و روشن ساخت كه تابش هاي حاصل از مواد نخستين بار رادرفورد وجود هسته را در اتم كشف كرد و روشن ساخت كه تابش هاي حاصل از مواد نخستين بار رادرفورد وجود هسته را در اتم كشف كرد و روشن ساخت كه تابش هاي حاصل از مواد نخستين بار رادرفورد وجود هسته را در اتم كشف كرد و روشن ساخت كه تابش هاي حاصل از مواد     »   »   »   »       4444« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –8888

.                                                                                                 .                                                                                                 .                                                                                                 .                                                                                                 پرتوزا ، از سه نوع پرتو متفاوت تشكيل شده است پرتوزا ، از سه نوع پرتو متفاوت تشكيل شده است پرتوزا ، از سه نوع پرتو متفاوت تشكيل شده است پرتوزا ، از سه نوع پرتو متفاوت تشكيل شده است 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ::::بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها بررسي ساير گزينه ها         »  »  »  »      2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –    4444

فسفرسانس خواص فيزيكي برخي مواد شيميايي است ، از مواد داراي خاصيت فسفرسانس در توليد ساعت ها  و برخي فسفرسانس خواص فيزيكي برخي مواد شيميايي است ، از مواد داراي خاصيت فسفرسانس در توليد ساعت ها  و برخي فسفرسانس خواص فيزيكي برخي مواد شيميايي است ، از مواد داراي خاصيت فسفرسانس در توليد ساعت ها  و برخي فسفرسانس خواص فيزيكي برخي مواد شيميايي است ، از مواد داراي خاصيت فسفرسانس در توليد ساعت ها  و برخي                      

                                                                                                                                                                ....له ي پرتو كاتدي از كاتد به آند جريان مي يابد له ي پرتو كاتدي از كاتد به آند جريان مي يابد له ي پرتو كاتدي از كاتد به آند جريان مي يابد له ي پرتو كاتدي از كاتد به آند جريان مي يابد وسايل شب نما استفاده مي كنند ، جريان در لووسايل شب نما استفاده مي كنند ، جريان در لووسايل شب نما استفاده مي كنند ، جريان در لووسايل شب نما استفاده مي كنند ، جريان در لو

 پاسخ نامه ي تشريحي
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                                                پرتوهاي گاما ، از نوع تابش الكترومغناطيسي و فاقد بار بوده و در ميدان الكتريكي منحرفپرتوهاي گاما ، از نوع تابش الكترومغناطيسي و فاقد بار بوده و در ميدان الكتريكي منحرفپرتوهاي گاما ، از نوع تابش الكترومغناطيسي و فاقد بار بوده و در ميدان الكتريكي منحرفپرتوهاي گاما ، از نوع تابش الكترومغناطيسي و فاقد بار بوده و در ميدان الكتريكي منحرف    »   »   »   »       2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –10101010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .  .  .  .  نمي شود نمي شود نمي شود نمي شود 

                    8888باعث مي شود كه جرم اتمي ميانگين عنصر مورد نظر ، تقريباً باعث مي شود كه جرم اتمي ميانگين عنصر مورد نظر ، تقريباً باعث مي شود كه جرم اتمي ميانگين عنصر مورد نظر ، تقريباً باعث مي شود كه جرم اتمي ميانگين عنصر مورد نظر ، تقريباً (             ) (             ) (             ) (             ) آلفا آلفا آلفا آلفا خروج دو ذره ي خروج دو ذره ي خروج دو ذره ي خروج دو ذره ي »    »    »    »        3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –12121212

                                                            .                                                                                                                            .                                                                                                                            .                                                                                                                            .                                                                                                                                واحد كاهش مي يابدواحد كاهش مي يابدواحد كاهش مي يابدواحد كاهش مي يابد

4
2He

2+ 

. . . . اتم ديگر ، مربوط به ايزوتوپ           است اتم ديگر ، مربوط به ايزوتوپ           است اتم ديگر ، مربوط به ايزوتوپ           است اتم ديگر ، مربوط به ايزوتوپ           است     15151515اتم مربوط به ايزوتوپ           و اتم مربوط به ايزوتوپ           و اتم مربوط به ايزوتوپ           و اتم مربوط به ايزوتوپ           و     5555اتم كلر ، اتم كلر ، اتم كلر ، اتم كلر ،     20202020از هر از هر از هر از هر         »  »  »  »      2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –14141414

                                                                                                                                                        پس                                                                                                                           پس                                                                                                                           پس                                                                                                                           پس                                                                                                                           

.                                                                                               .                                                                                               .                                                                                               .                                                                                               معموالً ايزوتوپ داراي نوترون كم تر ، پايدار تر است معموالً ايزوتوپ داراي نوترون كم تر ، پايدار تر است معموالً ايزوتوپ داراي نوترون كم تر ، پايدار تر است معموالً ايزوتوپ داراي نوترون كم تر ، پايدار تر است 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                »  »  »  »      4444« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –16161616

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

مطابق مدل اتمي دالتون ، اتم هاي يك عنصر از هر لحاظ يكسانند و از جمله اين كه ، جرم يكساني مطابق مدل اتمي دالتون ، اتم هاي يك عنصر از هر لحاظ يكسانند و از جمله اين كه ، جرم يكساني مطابق مدل اتمي دالتون ، اتم هاي يك عنصر از هر لحاظ يكسانند و از جمله اين كه ، جرم يكساني مطابق مدل اتمي دالتون ، اتم هاي يك عنصر از هر لحاظ يكسانند و از جمله اين كه ، جرم يكساني         »   »   »   »       4444« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –15151515

؛ دستگاه طيف سنج جرمي نشان داد كه جرم همه ي اتم هاي يك عنصر يكسان نيست و اگر چه تعداد پروتون هاي ؛ دستگاه طيف سنج جرمي نشان داد كه جرم همه ي اتم هاي يك عنصر يكسان نيست و اگر چه تعداد پروتون هاي ؛ دستگاه طيف سنج جرمي نشان داد كه جرم همه ي اتم هاي يك عنصر يكسان نيست و اگر چه تعداد پروتون هاي ؛ دستگاه طيف سنج جرمي نشان داد كه جرم همه ي اتم هاي يك عنصر يكسان نيست و اگر چه تعداد پروتون هاي     دارنددارنددارنددارند

اتمي ايزوتوپ هاي يك اتمي ايزوتوپ هاي يك اتمي ايزوتوپ هاي يك اتمي ايزوتوپ هاي يك همه ي اتم هاي يك عنصر ، يكسان است ، ولي تفاوت در تعداد نوترون ها موجب تفاوت در جرم همه ي اتم هاي يك عنصر ، يكسان است ، ولي تفاوت در تعداد نوترون ها موجب تفاوت در جرم همه ي اتم هاي يك عنصر ، يكسان است ، ولي تفاوت در تعداد نوترون ها موجب تفاوت در جرم همه ي اتم هاي يك عنصر ، يكسان است ، ولي تفاوت در تعداد نوترون ها موجب تفاوت در جرم 

.   .   .   .   اتم هاي يك عنصر به اثبات رسيد اتم هاي يك عنصر به اثبات رسيد اتم هاي يك عنصر به اثبات رسيد اتم هاي يك عنصر به اثبات رسيد ان تلقي كردن جرم همه ان تلقي كردن جرم همه ان تلقي كردن جرم همه ان تلقي كردن جرم همه تون در يكستون در يكستون در يكستون در يكسبه اين ترتيب نادرستي نظريه ي دالبه اين ترتيب نادرستي نظريه ي دالبه اين ترتيب نادرستي نظريه ي دالبه اين ترتيب نادرستي نظريه ي دال. . . . عنصر مي شودعنصر مي شودعنصر مي شودعنصر مي شود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

تعداد       بيشتر پس فراواني تعداد       بيشتر پس فراواني تعداد       بيشتر پس فراواني تعداد       بيشتر پس فراواني         »  »  »  »      2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –13131313

                                                                                                                                                        آن بيشتر و پايدارتر استآن بيشتر و پايدارتر استآن بيشتر و پايدارتر استآن بيشتر و پايدارتر است

: : : : تشريح گزينه هاي ديگر تشريح گزينه هاي ديگر تشريح گزينه هاي ديگر تشريح گزينه هاي ديگر         »   »   »   »       3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –11111111     

به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هاي هسته ي هر اتم عدد  جرمي گفته مي شود و شمار پروتون ها ، به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هاي هسته ي هر اتم عدد  جرمي گفته مي شود و شمار پروتون ها ، به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هاي هسته ي هر اتم عدد  جرمي گفته مي شود و شمار پروتون ها ، به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هاي هسته ي هر اتم عدد  جرمي گفته مي شود و شمار پروتون ها ،     ::::» » » »     1111« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                .                                                .                                                .                                                نشان گر عدد اتمي است نشان گر عدد اتمي است نشان گر عدد اتمي است نشان گر عدد اتمي است 

    ندكي بيش تر از جرم پروتون است ندكي بيش تر از جرم پروتون است ندكي بيش تر از جرم پروتون است ندكي بيش تر از جرم پروتون است بار سنگين تر از جرم الكترون است و جرم نوترون ابار سنگين تر از جرم الكترون است و جرم نوترون ابار سنگين تر از جرم الكترون است و جرم نوترون ابار سنگين تر از جرم الكترون است و جرم نوترون ا    1837183718371837جرم پروتون جرم پروتون جرم پروتون جرم پروتون     ::::    »»»»    2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي 

        ندندندندكردكردكردكردكشف كشف كشف كشف رادر هسته ي اتم رادر هسته ي اتم رادر هسته ي اتم رادر هسته ي اتم ) ) ) ) پروتونپروتونپروتونپروتون( ( ( (     ، دومين ذره ي سازنده ي اتم، دومين ذره ي سازنده ي اتم، دومين ذره ي سازنده ي اتم، دومين ذره ي سازنده ي اتم    1919191919191919رادرفورد و همكارانش در سال رادرفورد و همكارانش در سال رادرفورد و همكارانش در سال رادرفورد و همكارانش در سال : : : :     »»»»    4444« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                             

»     »     »     »         3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –17171717

                                                                                                                                

جرم اتمي ميانگينجرم اتمي ميانگينجرم اتمي ميانگينجرم اتمي ميانگين= = = =   
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جرم اتمي ميانگينجرم اتمي ميانگينجرم اتمي ميانگينجرم اتمي ميانگين= = = =   
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تعداد پروتونتعداد پروتونتعداد پروتونتعداد پروتون=  =  =  =    

ونونونونتعداد الكترتعداد الكترتعداد الكترتعداد الكتر=  =  =  =    

ونونونونرررروتوتوتوتتعداد نتعداد نتعداد نتعداد ن=  =  =  =    
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ونونونونجرم الكترجرم الكترجرم الكترجرم الكتر  
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مسير دقيقي براي حركت الكترون به دور هسته مسير دقيقي براي حركت الكترون به دور هسته مسير دقيقي براي حركت الكترون به دور هسته مسير دقيقي براي حركت الكترون به دور هسته ) ) ) ) مدل كوانتوم اتم مدل كوانتوم اتم مدل كوانتوم اتم مدل كوانتوم اتم ( ( ( ( مطابق دانسته هاي امروزي مطابق دانسته هاي امروزي مطابق دانسته هاي امروزي مطابق دانسته هاي امروزي                 » » » »     3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –21212121

                                                                    ....در مدل كوانتومي اتم ، احتمال حضور الكترون در اوربيتال هاي اتمي مطرح مي شود در مدل كوانتومي اتم ، احتمال حضور الكترون در اوربيتال هاي اتمي مطرح مي شود در مدل كوانتومي اتم ، احتمال حضور الكترون در اوربيتال هاي اتمي مطرح مي شود در مدل كوانتومي اتم ، احتمال حضور الكترون در اوربيتال هاي اتمي مطرح مي شود . . . . نمي توان در نظر گرفت نمي توان در نظر گرفت نمي توان در نظر گرفت نمي توان در نظر گرفت 

شكل داده شده ، نمايش مدل پلكاني براي ساختار اتم هيدروژن مطابق مدل اتمي بور است ، نه شكل داده شده ، نمايش مدل پلكاني براي ساختار اتم هيدروژن مطابق مدل اتمي بور است ، نه شكل داده شده ، نمايش مدل پلكاني براي ساختار اتم هيدروژن مطابق مدل اتمي بور است ، نه شكل داده شده ، نمايش مدل پلكاني براي ساختار اتم هيدروژن مطابق مدل اتمي بور است ، نه                 » » » »     2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –22222222

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ....رادرفورد رادرفورد رادرفورد رادرفورد 

هر فلز ، طيف نشري خطي منحصر به فردي دارد كه با طيف نشري خطي ساير فلزها متفاوت بوده و هر فلز ، طيف نشري خطي منحصر به فردي دارد كه با طيف نشري خطي ساير فلزها متفاوت بوده و هر فلز ، طيف نشري خطي منحصر به فردي دارد كه با طيف نشري خطي ساير فلزها متفاوت بوده و هر فلز ، طيف نشري خطي منحصر به فردي دارد كه با طيف نشري خطي ساير فلزها متفاوت بوده و             »  »  »  »      2222« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –23232323                                                                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                    .                                                                                    .                                                                                    .                                                                                    همانند اثر انگشت ، مي تواند وسيله ي شناسايي آن باشد همانند اثر انگشت ، مي تواند وسيله ي شناسايي آن باشد همانند اثر انگشت ، مي تواند وسيله ي شناسايي آن باشد همانند اثر انگشت ، مي تواند وسيله ي شناسايي آن باشد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

مطابق مدل اتمي بور ، الكترون موجود در اتم هيدروژن ، در حالت پايه در پايين ترين سطح انرژي مطابق مدل اتمي بور ، الكترون موجود در اتم هيدروژن ، در حالت پايه در پايين ترين سطح انرژي مطابق مدل اتمي بور ، الكترون موجود در اتم هيدروژن ، در حالت پايه در پايين ترين سطح انرژي مطابق مدل اتمي بور ، الكترون موجود در اتم هيدروژن ، در حالت پايه در پايين ترين سطح انرژي             »  »  »  »      1111« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –20202020

.                                                                            .                                                                            .                                                                            .                                                                            قرار دارد قرار دارد قرار دارد قرار دارد ) ) ) ) مدار           مدار           مدار           مدار           ((((يعني در نزديك ترين مدار نسبت به هسته يعني در نزديك ترين مدار نسبت به هسته يعني در نزديك ترين مدار نسبت به هسته يعني در نزديك ترين مدار نسبت به هسته  n = 1 

»      »      »      »              3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –18181818

                                                                                                                                        

»      »      »      »              4444« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –19191919

                                                                                                                                    

        .                                                                                                               .                                                                                                               .                                                                                                               .                                                                                                               رجوع به جزوه رجوع به جزوه رجوع به جزوه رجوع به جزوه         »  »  »  »          3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –24242424

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                            .                                                                                                           .                                                                                                           .                                                                                                           .                                                                                                           رجوع به جزوه رجوع به جزوه رجوع به جزوه رجوع به جزوه         »  »  »  »          3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –25252525

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ....رجوع به جزوه رجوع به جزوه رجوع به جزوه رجوع به جزوه         »  »  »  »      2222«  «  «  «  گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –26262626

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                  .                                                                                                                  .                                                                                                                  .                                                                                                                  ه ه ه ه رجوع به جزورجوع به جزورجوع به جزورجوع به جزو        »  »  »  »      3333« « « « گزينه ي گزينه ي گزينه ي گزينه ي     –27272727

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

))))    17171717= = = = تعداد پروتون تعداد پروتون تعداد پروتون تعداد پروتون . ( . ( . ( . ( سه واحد بيشتر از تعداد الكترون است سه واحد بيشتر از تعداد الكترون است سه واحد بيشتر از تعداد الكترون است سه واحد بيشتر از تعداد الكترون است     تعداد پروتونتعداد پروتونتعداد پروتونتعداد پروتون          

ونونونونرررروتوتوتوتتعداد نتعداد نتعداد نتعداد ن=  =  =  =              36363636    - - - -     17171717= = = =     19191919                                      

))))    20202020= = = = تعداد الكترون تعداد الكترون تعداد الكترون تعداد الكترون . ( . ( . ( . ( است است است است     پروتونپروتونپروتونپروتونالكترون چهار واحد كم تر از تعداد الكترون چهار واحد كم تر از تعداد الكترون چهار واحد كم تر از تعداد الكترون چهار واحد كم تر از تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد           
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