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.ارندمعین، اتم های سازنده، جرم یکسانی ند

استهم مکانمنیزیم مخلوطی از سه ❑



.متفاوت هستندAیکسان اما  Zایزوتوپ های یک عنصر دارای ❑

.آن وابسته استعدد اتمی اتم های هر عنصر به خواص شیمیایی ❑

.دارندتفاوتکدیگر با یچگالی ، مانندخواص فیزیکی وابسته به جرمدر برخی ایزوتوپ ها ❑

.نامیده می شوندرادیوایزوتوپ ایزوتوپ های پرتوزا و ناپایدار،❑



ساختگیدیگرعنصر26.شودمییافتطبیعتدرعنصر92تنهاشده،شناختهعنصر118از•
.هستند



.نخستین عنصری بود که در واکنشگاه هسته ای ساخته شدتکنسیم•

.این رادیوایزوتوپ در تصویر برداری پزشکی کاربرد ویژه ای دارد•

هسته نش هایهمه ی تکنسیم های موجود در جهان باید به طور مصنوعی و با استفاده از واک•
.ای ساخته شود



تهیهراعنصرایناززیادیمقادیرتواننمیواستکمآنماندگاریزمانکهجاآناز•
وتولیدایههستمولدیکباراآننیاز،بهبستهکرد،دارینگهطوالنیمدتبرایو

.کنندمیمصرفسپس



پزشکینمونه ای از کاربرد تکنسیم در تصویر برداری



اوری، بشر را رادیو ایزوتوپ ها اگرچه بسیار خطرناک هستند اما پیشرفت دانش و فن❑
شاورزی و موفق به مهار و بهره گیری از آن کرده است، به طوری که از آنها در پزشکی، ک

.سوخت نیروگاه های اتمی استفاده می شود



ه عنوان سوخت در اورانیوم شناخته شده ترین فلز پرتوزایی است که یکی از ایزوتوپ های آن، اغلب ب❑
.راکتورهای اتمی به کار می رود

.درصد کمتر است0.7بوده که فراوانی آن در مخلوط طبیعی از U235این ایزوتوپ، ❑

به . را در مخلوط ایزوتوپ های این عنصر افزایش دهندU235دانشمندان هسته ای توانستند مقدار ❑
.گفته می شودغنی سازی ایزوتوپی این فرایند، 

ا از جمله پسماند راکتور های اتمی هنوز خاصیت پرتوزایی دارد و خطرناک است؛ از این رو دفع آن ه❑
.  چالش های صنایع هسته ای است





که بررسی و طبقه بندی کردن یکی از مهارت های پایه در یادگیری مفاهیم علمی است❑
.تحلیل را آسان تر می کند

با عنصر شناخته شده را بر اساس یک معیار و مالک در جدولی118شیمی دان ها نیز ❑
.چیدمانی ویژه کنار هم قرار داده اند

.ندسازماندهی شده اافزایش عدد اتمی در جدول دوره ای امروزی، عنصر ها براساس ❑

.گروه دارد18دوره و 7این جدول ❑



چیدمان عنصر ها بر اساس افزایش عدد اتمی: ردیف افقی❑

.عنصر ها با خواص شیمیایی مشابه است که گروه نامیده می شود:ستون❑

.تهر خانه از جدول به یک عنصر معین تعلق دارد و حاوی برخی اطالعات شیمیایی آن عنصر اس❑







ر محیطی مانند بدن دانشمندان برای اینکه بتوانند خواص فیزیکی و شیمیایی هر ماده را د©
د، باید بدانند بررسی و اثر آن را گزارش کنن... انسان، محیط زیست، محیط آزمایشگاه و

.که چه جرمی از اتم ها یا مولکول های آن ماده وارد محیط آزمایش شده است

ندازه از این رو آن ها همواره در پی یافتن سنجه ای مناسب و در دسترس برای ا©
.گیری جرم اتم ها بوده اند



.رنددانشمندان مقیاس جرم نسبی را برای تعیین جرم اتم ها به کار می ب©

.است12-جرم ایزوتوپ کربن1/12جرم اتم ها را با وزنه ای می سنجند که جرم آن ©

.می گویند( amu)به این وزنه، یکای جرم اتمی©







بوده در حالی که جرم الکترون 1amuدر این مقیاس جرم پروتون و نوترون در حدود 
.است1/2000amuناچیز و در حدود 



تگاهی و شمارش اتم ها به طور باورنکردنی ریز هستند به طوری که نمی توان با هیچ دس®
ره های تک تک آنها، شمارآنها را به دست آورد؛ اما می توان از روی جرم مواد، شمار ذ

.سازنده را شمارش کرد

.می گویندآووگادروعدد شیمی دان ها به عدد ®

سب به این تعداد از هر ذره، یک مول از آن ذره می گویند که جرم یک مول ذره برح®
.گرم، جرم مولی آن نامیده می شود
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مثال

برای                            ، می توان دو عامل تبدیل به صورت زیر نوشت.

 گرم کربن به مول های آن می توان نوشت0.6بنابراین برای تبدیل جرم.



یاره از چه نوری که از ستاره یا سیاره ای به ما می رسد، نشان می دهد که آن ستاره یا س•
.ساخته شده و دمای آن چقدر است

ل شده از مواد دانشمندان با دستگاهی به نام طیف سنج می توانند از پرتو های گسی•
.  گوناگون، اطالعات ارزشمندی درباره ی آنها به دست آورند

ر هوا تجزیه نور خورشید، اگرچه سفید به نظر می رسد اما با عبور از قطره های آب موجود د•
.می شود و گستره ای پیوسته از رنگ ها را ایجاد می کند





مرئیره، گستره ی چشم ما تنها می تواند گستره ی محدودی از نور را ببیند، به این گست❑
.می گویند



:پرتو های الکترومغناطیسی با خود انرژی حمل می کند به طوری که❑

هر چه طول موج کوتاه تر            انرژی بیشتر❑

.برای نمونه انرژی نور آبی از نور سرخ بیشتر است❑





مک را با بسیاری از نمک ها شعله رنگی دارند به طوری که اگر مقداری از محلول ن❑
.افشانه روی شعله بپاشیم، رنگ شعله تغییر می کند

ای به فرایندی که در آن یک ماده ی شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتو ه❑
.می گویندنشرالکترومغناطیس گسیل می دارد، 



الگویی به دست اگر نور نشر شده از یک ترکیب لیتیم دار را از یک منشور عبور دهیم،❑
.می گویندلیتیم می آید که به آن طیف نشری خطی

ط یا طول موج از آنجا که طیف نشری خطی لیتیم در گستره ی مرئی، تنها شامل چهار خ❑
.رنگی است به آن طیف خطی می گویند

.مانند اثر انگشت. هر فلز، طیف نشری خطی ویژه ی خود را دارد❑





ین را از آن جا که هر نوار رنگی در طیف نشری خطی، نوری با طول موج و انرژی مع©
وار های رنگی در بر این باور بود که از بررسی تعداد و جایگاه ننیلز بور نشان می دهد، 

ه دست طیف نشری خطی، می توان اطالعات ارزشمندی از ساختار اتم هیدروژن ب
.آورد

.او پس از پژوهش های بسیار، مدلی برای اتم هیدروژن ارائه کرد©

وانایی توجیه اگر چه مدل بور توانست طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه کند اما ت©
.طیف نشری خطی دیگر عنصر هارا نداشت



ر فضایی کوچک اتم را کُره ای در نظر می گیرند که هسته د: ساختاری الیه ای برای اتم❑
.شوندو در مرکز آن جای دارد و الکترون ها در الیه هایی پیرامون هسته توزیع می

کنند و در مدل الیه ای، این الیه ها را از هسته به سمت بیرون شماره گذاری می❑
.نشان می دهندnشماره هر الیه را با 

❑n عدد کوانتومی اصلی نامیده می شود که برای الیه اول ،n=1 برای الیه دوم
n=2و...

یابد اما در الکترون در هر الیه ای که باشد در همه ی نقاط پیرامون هسته حضور می❑
.نواحی پررنگ تر احتمال حضور بیشتری دارد





نتقال الکترون نکته ی مهم دیگر در این مدل، کوانتومی بودن داد و ستد انرژی هنگام ا▪
.از یک الیه به یک الیه دیگر است

ین الیه ها با الکترون ها در اتم برای گرفتن یا از دست دادن انرژی هنگام انتقال ب▪
.محدودیت مشابهی همانند باال رفتن از پلکان رو به رو هستند

.یابندالکترون ها با جذب انرژی معین از الیه ای به الیه باالتر انتقال می▪

هرچه مقدار انرژی جذب شده بیشتر              انتقال به الیه باالتر▪





ت که انرژی در انرژی داد و ستد شده هنگام انتقال الکترون ها در اتم، کوانتومی اس❑

را برای اتم، مدل پیمانه های معینی، جذب یا نشر می شود؛ به همین دلیل چنین ساختاری
.کوانتومی اتم نامیده اند

م از بر اساس این مدل الکترون ها در هر الیه آرایش و انرژی معینی دارند و ات❑
.پایه قرار داردپایداری نسبی برخوردار است به طوری که گفته می شود اتم در حالت



رژی به الیه اگر به اتم ها در حالت پایه انرژی داده شود، الکترون های آن ها با جذب ان❑
.  ی گویندمبرانگیختهبه اتم ها در چنین حالتی . های باالتر انتقال می یابد



ند دوباره با از اتم های برانگیخته پرانرژی تر و ناپایدارترند، از این رو تمایل دار❑
.دست دادن انرژی به حالت پایدارتر برگردند

است از برای الکترون، نشر نور مناسب ترین شیوه برای از دست دادن انرژی❑
معین نشر می این رو الکترون ها هنگام باز گشت به حالت پایه، نوری با طول موج

.کنند

ازگشت هر نوار رنگی در طیف نشری خطی هر عنصر، پرتو های نشر شده هنگام ب❑
.الکترون هارا از الیه های باالتر به الیه های پایین تر نشان می دهد

فاوت انرژی الیه ها و تفاوت انرژی میان آن ها در اتم عنصر های گوناگون مت❑
. فردی ایجاد کنداست؛ بنابراین انتظار می رود هر عنصر، طیف نشری خطی منحصر به





م ویژه ای حضور اتم ساختار الیه ای دارد و الکترون ها در الیه های پیرامون هسته با نظ❑
ر های دارند به گونه ای که در عنصر های ردیف اول، الیه ی الکترونی اول و در عنص

.دوره ی دوم، الیه ی دوم از الکترون پر می شود

تفاوتی هرالیه، خود از زیر الیه های م. الکترون ها در الیه های الکترونی حضور دارند❑
الیه ی دوم الکترون،2با گنجایش sتشکیل شده است به گونه ای که زیر الیه از نوع 

الیه ی سوم دارای سه الکترون،6و 2با گنجایش pو sدارای دو زیر الیه از نوع 
.الکترون است10و 6، 2با گنجایش dوs،pزیرالیه از نوع 



این عدد . ی دهندیک عدد کوانتومی نسبت مزیر الیه در مدل کوانتومی اتم، به هرنوع ❑
دار مق. نامیده می شودعدد کوانتومی فرعی نشان داده شده و lکوانتومی با نماد 

 n-1,…,0,1:مجاز آن به صورت





.دادرفتار و ویژگی هر اتم را می توان از روی آرایش الکترونی آن توضیح❑

لکه از یک قاعده ی پر شدن زیرالیه ها تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته نیست ب❑
.پیروی می کندآفبا کلی به نام قاعده ی 

یه های نزدیک مطابق این قاعده، هنگام افزودن الکترون به زیر الیه ها، نخست زیرال❑
یه های باالتر پر تر به هسته پر می شود که دارای انرژی کمتری است و سپس زیر ال

. خواهد شد



---





:آرایش الکترونی فشرده ❑

.در این آرایش الکترونی از نماد گاز نجیب استفاده می شود❑

یه ی ظرفیت اتم الاهمیت این روش به دلیل نمایش آرایش الکترون ها در بیرونی ترین الیه به نام ❑
.    را تعیین می کندالیه ظرفیت یک اتم، الیه ای است که الکترون های آن، رفتار شیمیایی اتم. است





.گاز های نجیب در طبیعت به شکل تک اتمی یافت می شوند❑

.این گاز ها واکنش پذیر نبوده یا واکنش پذیری بسیار کمی دارند❑

توصیف می ، هشت الکترون وجود دارد؛ با این(به جز هلیم)در الیه ظرفیت این اتم ها❑
تم ها رابطه ای وجود توان نتیجه گرفت که بین پایداری و آرایش الکترونی الیه ظرفیت ا

.دارد

.آن اتم واکنش پذیری چندانی ندارداگر الیه ظرفیت اتمی هشت تایی باشد،❑





رد که در آن الکترون برای توضیح و پیش بینی رفتار اتم ها این آرایش را ارائه کلوویس❑
.های ظرفیت هر اتم، پیرامون نماد شیمیایی نمایش داده می شود

سمت برای رسم آرایش الکترون نقطه ای هر اتم، می توان نقطه گذاری را از یک❑
ت چپ و برای مثال راست نماد شیمیایی آغاز کرد و نقطه های بعدی را در زیر، سم

یمیایی عنصر الکترون پنجم و پس از آن را باید طوری پیرامون نماد ش.باالی آن قرارداد
.قرار داد که هر نقطه به صورت جفت نقطه درآید



ی که می توان شیمیایی هر اتم به تعداد الکترون های ظرفیت آن بستگی دارد به طور©
نای میزان واکنش هشت تایی شدن الیه ی ظرفیت و دستیابی به آرایش گاز نجیب را مب

.پذیری آنها دانست

گداشتن آن به آرایش اتم ها می توانند با دادن الکترون، گرفتن الکترون و نیز به اشتراک©
.یک گاز نجیب برسند و پایدارتر شوند



یش ازاتم های سدیم با از دست دادن الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب پ❑
(نئون)خود

و

(  آرگون)خود اتم های کلر با گرفتن الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب هم دوره ی❑
.می رسند





رون بگیرد در حالی که اتم اکسیژن برای رسیدن به آرایش گاز نجیب پس از خود باید دو الکت❑
ا داد و ستد الکترون هرگاه این دو اتم با هم واکنش دهند ب. اتم کلسیم کامال بر عکس است

.تبدیل می شوندبه یون های               

ین یون ها ایجاد می به دلیل وجود بارهای الکتریکی ناهمنام، نیروی جاذبه ی بسیار قوی ب❑
.شود که به آن پیوند یونی می گویند

.ترکیب ایجاد شده ترکیب یونی نام دارد❑



.با توجه به داده های جدول می توان ترکیب های یونی مختلف را نام گذاری کرد



.یل شده استگاز کلر که خاصیت رنگ بری و گندزدایی دارد از مولکول های دو اتمی تشک❑

ه دو الکترون موجود هر اتم کلر، تک الکترون خود را با دیگری به اشتراک می گذارد به طوری ک❑
ضعیت در این و. نقطه ای به هر دوی آن ها تعلق دارد-بین دو اتم در آرایش الکترون

هریک از اتم ها به آرایش 

.هشت تایی رسیده است



نشان دهنده ی یک پیوند جفت الکترون اشتراکی میان دو اتم کلر در مولکول     ❑
.است( کوواالنسی)اشتراکی

د مولکول های دو یا چند اتم نافلز ها در شرایط مناسب با تشکیل پیوند اشتراکی می توان❑
.  اتمی بسازد






