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 اتم  کوچک ترین ذرۀ سازندۀ ماده که به حالت آ  زاد وجود ندارد و خواص 
ماده را نیز ندارد، اتم نامیده می شود. 

تا به حال هیچ کسی، چه با چشم مسلح چه با چشم غیرمسلح نتوانسته اتم 
را مشاهده کند. اتم را با روش غیرمستقیم می توان مشاهده کرد.

عنصر ها دو دسته اند:  فلز،  نافلز؛
هر عنصر ویژگی هایی دارد و ویژگی های هر عنصر به اتم های آن مربوط 
است. مثالً نقره رسانا است؛ زیرا اتم های آن الکترون های آ  زاد دارند و 
این الکترون ها، آزادانه در فضای بین اتم ها حرکت می کنند و می توانند 

گرما یا برق را از میان یک تکه فلز بگذرانند.

11
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 مدل اتمی  به شکل های قابل ترسیم از اتم و درون آن، مدل اتمی 
گفته می شود.

 تاریخچۀ مدل اتمی
 مدل اتمی دموکریت: این دانشمند، سال ها قبل از میالد مسیح اظهار 
و...( وجود  )لوزی، کروی، مثلثی  به شکل های هندسی  اتم ها  داشت که 
دارند و عناصری که لوزی شکل اند هنگام بلعیدن، لبه های تیز آنها موجب 

ایجاد یک مزۀ تند و تیز می شود و اتم های کروی بهتر بلعیده می شوند.
 مدل اتمی دالتون )1803 میالدی(: دالتون اتم ها را مانند ساچمه، 

به عنوان گوی هایی توپر و غیرقابل تجزیه در نظر می گرفت.
 مدل اتمی تامسون )1904( )مدل هندوانه ای یا کیک کشمشی(: 
اتم ها مانند کیک کشمشی هستند. الکترون ها مانند کشمش ها در یک 

فضای ابرگونه از بارهای مثبت )خمیر کیک( پراکنده اند.
 مدل اتمی رادرفورد )1911( )استادیوم ورزشی و توپ فوتبال(: 
مطابق این مدل، کل اتم، مانند یک استادیوم ورزشی فوتبال در نظر گرفته 
می شود و هستۀ اتم در مرکز این زمین فوتبال و به اندازۀ یک توپ فوتبال 

است.



 
 

     اّول اااد و    آ دددرز   

13

قسمت اعظم اتم فضای خالی ست و الکترون ها در اطراف هسته قرار دارند 
)مانند تماشاچیان(.

 مدل اتمی بور )1913( )مدل منظومۀ شمسی(: در مدل منظومۀ 
شمسی، خورشید در مرکز و سیارات در مدارهایی منظم به دور خورشید 
در حال چرخش هستند. در مدل منظومۀ شمسی بور، هسته در مرکز و 
الکترون ها )e( در الیه های مشخص در اطراف هسته در حال چرخشند و 

هسته دارای پروتون )p( می باشد.
 مدل اتمی چادویک: بعد از بور، چادویک اظهار داشت که کل مدل بور 
صحیح است ولی در هستۀ اتم عالوه بر پروتون )p(، نوترون نیز وجود دارد.
 مدل اتمی شرودینگر )1926( )مدل ابر الکترونی یا اوربیتالی(: 
مسیرهایی  در  الکترون ها  و  می باشد  نوترون  و  پروتون  دارای  هسته 
الکترون  مشخصی  تعداد  الیه  هر  که  الیه ای  صورت  به  شکل،  دایره ای 

دارد، در حال چرخش هستند.
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1- الیۀ واالنس عنصر  چند e دارد؟
2 )4                     8 )3                    1 )2                    9 )1    

2- تعداد الکترون های الیۀ واالنس بیانگر ........... و تعداد الیه های الکترونی 
     بیانگر ........... است.

    1( گروه - دوره                                2( دوره - گروه
    3( دوره - تناوب                              4( تناوب - گروه

3- کدام عنصر زیر نافلز می باشد؟
 )4                  )3                   )2                  )1    

4- دوره و گروه  کدام گزینه است؟
    1( گروه 1- دوره 4                           2( دوره 1- گروه 4
    3( دوره 3- گروه 9                           4( گروه 3- دوره 4

5- شعاع اتمی کدام عنصر از بقیۀ عناصر بیشتر است؟
 )4                   )3                   )2                    )1    

6- شعاع اتمی کدام عنصر از بقیۀ عناصر کمتر است؟
 )4                 )3                 )2                  )1    
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7- خواص فلزی کدام عنصر از بقیه بیشتر است؟
 )4                 )3                 )2                  )1    

8- تعداد الکترون های الیۀ اول و الیۀ آخر  به ترتیب کدام اند؟ 
  )نمونه دولتی 95-96(  

8 -2 )4               2-8 )3              7 -2 )2               2-7 )1    

9- در عنصر  اگر تعداد  باشد، تعداد الکترون ها چند است؟
19 )4                 18 )3                  17 )2                 16 )1    

10-  در یون  اگر تعداد  باشد، تعداد الکترون هایش چند است؟
6 )4                  10 )3                    9 )2                    8 )1    

11- تعداد ذرات باردار یون  دو برابر تعداد ذرات هستۀ  است. 
        عدد اتمی X چند است؟  )آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل(

34 )4                 17 )3                  32 )2                 16 )1    

12- تعداد ذرات هستۀ اتم X هشت برابر تعداد ذرات باردار اتم       
        است. عدد جرمی X چند است؟  )نمونه دولتی ایالم- مرکزی(

88 )4                  32 )3                  24 )2                 64 )1    
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13- با توجه به مدل اتمی بور، عنصر های موجود در کدام گزینه دارای 
       ویژگی شیمیایی مشابه خواهند بود؟  )پیشرفت تحصیلی سمپاد 95-96(

    )2                   )1    

    )4                           )3    

14- کدام یک از موارد زیر یک مادۀ مرکب است؟
  )نمونه دولتی سمنان، 96- 95(

    1( اتیلن              2( اکسیژن          3( هوا                 4( الماس

15- در جدول تناوبی عناصر، عنصر A با اتم  هم گروه و با اتم  
A را به درستی        در یک سطر قرار دارد. کدام گزینه کاربرد عنصر 
        نشان می دهد؟  )نمونه دولتی کرمان و خراسان رضوی، 95-96(

    1( تهیۀ خمیردندان
    2( تهیۀ کودهای گوگرد دار
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 یون 
اتم هایی هستند  یون ها  می گویند.  یون  را  الکتریکی  بار  دارای  ذرۀ  هر 
که  تعداد الکترون و پروتون در آن ها برابر نیست و به دو دسته مثبت 

و منفی تقسیم می شوند.

 انواع یون
 کاتیون: هر ذرۀ دارای بار الکتریکی + را کاتیون گویند.

 آنیون: هر ذرۀ دارای بار الکتریکی – را آنیون گویند.
 کاتیون در واقع، اتم خنثی بوده و الکترون از دست داده و به یون + 

تبدیل شده است.

87
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 آنیون در واقع، اتم خنثی بوده اما الکترون گرفته و به یون – تبدیل 
شده است.

 می دانیم که فلزات مایل به از دست دادن الکترون و تبدیل به یون + 
هستند و غیر فلزات مایلند الکترون بگیرند و به یون منفی تبدیل شوند.

در واقع اتم ها در حالت عادی خنثی هستند و بار الکتریکی ندارند زیرا 
اطراف  الکترون های  تعداد  مجموع  با  هسته  پروتون های  تعداد  مجموع 
هسته برابر است. اما اگر توازن بار الکتریکی بین پروتون ها و الکترون ها 
به هم بخورد، اتم خنثی نخواهد بود و به ذرۀ بارداری به نام یون تبدیل 

خواهد شد.

 پیوند شیمیایی  منظور از پیوند شیمیایی نیرویی است که اتم ها را 
به هم متصل می کند. هدف اتم ها از برقراری پیوند، رسیدن به پایداری 

بیشتر است؛ زیرا اتم ها در حالت عادی ناپایدارند.
شیمیایی  تغییر  در  شرکت  برای  تمایل  که  است  این  پایداری  از  منظور 

وجود نداشته باشد یا کم باشد.
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 دانشمندان با توجه به این که گاز های بی اثر تمایلی برای شرکت در 
تغییر شیمیایی ندارند، حدس می زنند که هدف اتم ها از برقراری پیوند، 
اغلب  را  قاعده  این  که  است  اثر  بی  گاز  الکترونی  آرایش  به  رسیدن 
قاعدۀ اوکتت می نامند زیرا به جز هلیم بقیۀ گاز های بی اثر در آخرین الیۀ 

الکترونی خود هشت الکترون دارند.

 براساس چگونگی مبادلۀ الکترون و چگونگی رسیدن به آرایش الکترونی 
گاز نجیب، اتم ها )عنصر ها( را به دو دسته زیر تقسیم می کنند:

 اتم هایی که با از دست دادن الکترون به آرایش اوکتت )هشت تایی( 
یا آرایش پایدارتر می رسند )فلزات(.

این عناصر الکترون های الیۀ آخر خود را تماماً از دست داده و الیۀ قبلی 
.) آنها کامالً پر و هشت تایی است )به غیر از 
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 کربن
عنصری است که در جدول تناوبی در دورۀ دوم و در رأس گروه 14 جای 
دارد. این عنصر دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر عناصر، متمایز 

می کند، که در زیر می توان به برخی از آن ها اشاره کرد:
 اتم های کربن تمایل زیادی برای تشکیل پیوند های کوواالنسی با یکدیگر 
، گاهی به  دارند. این پیوند ها گاهی به صورت پیوند ساده و یگانه 
پیوند سه گانه   به صورت  گاهی  و  دو گانه   پیوند  صورت 

می باشند. مانند ترکیبات صفحه بعد:

133

chemistry
9th
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بدین ترتیب با تشکیل پیوند بین اتم های کربن، گاهی زنجیر های کوتاه یا 
بلند و گاهی ترکیب های دارای حلقه به وجود می آید.

 اتم کربن با نافلز های دیگری مثل هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، گوگرد 
و هالوژن ها پیوند های کوواالنسی محکمی می تواند تشکیل دهد. پیوند 
ساده  پیوند  صورت  به  آلی،  ترکیب های  برخی  در  اکسیژن  با  کربن  اتم 

 و در برخی دیگر به صورت پیوند دو گانه  است.
ترکیب  بی شماری  تعداد  که  است  موجب شده  ذکر شده،  ویژگی های   
شیمیایی که استخوان بندی اصلی آن را کربن تشکیل می دهد، به وجود 

آید. این ترکیب ها به نام ترکیب های آلی شناخته می شوند.
 به شیمی آلی شیمی ترکیب های کربن نیز گفته می شود.

 اگر چه بخش عمدۀ ترکیب های کربن دار به ترکیب های آلی مربوط می شوند، 
اما کربن در ترکیب های معدنی نظیر کربن و کربنات نیز حضور دارد:

اتین )استیلن( اتن )اتیلن( اتان

  کربن دی اکسید  کربنات سدیم
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 به شکل های مختلف و متفاوت از یک عنصر که در طبیعت یافت می شود، 
آلوتروپ )دگرشکل( می گویند.

 الماس و گرافیت دو آلوتروپ متفاوت از عنصر کربن اند که جنس هر 
دو ی آنها از کربن و هر دو ی آنها دارای پیوند های کربن   - کربن می باشند، 
اما ساختار آنها تفاوت جدی با هم دارد و به همین دلیل، خواص آن ها نیز 

بسیار متفاوت است.

 الماس
 ویژگی های مهم الماس عبارتند از:

 هر اتم کربن با 4 پیوند یگانه به 4 اتم کربن دیگر اتصال دارد.
 هر اتم کربن در مرکز یک چهار ضلعی )وجهی( منتظم قرار می گیرد که 
در هر یک از 4 رأس آن یکی از 4 اتم کربن قرار دارد که به آن متصل  

است.
 در ساختار الماس، نمی توان مجموعه ای از اتم ها را به صورت مولکول های 
در  یکنواخت  به صورت  اتم ها  بلکه همۀ  از یکدیگر تشخیص داد.  مجزا 
تشکیل یک شبکۀ غول آسا ی یک پارچه شرکت می کنند. به این ترتیب، 

الماس جامد کوواالنسی می باشد.



 
 

     ممم ا  د للل       ا    ااای ز   

173

1- گزینۀ 2 صحیح است.
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1-گزینۀ 2 صحیح است.  

2- گزینۀ 1 صحیح است.

3- گزینۀ 3 صحیح است.
 :  
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فلز      
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  :              نافلز      
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فلز      

4- گزینۀ 1 صحیح است.
 :  
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8
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5- گزینۀ 4 صحیح است.
اتمی،  با افزایش عدد  همۀ عناصر در یک دوره واقع اند و در هر دوره 

شعاع اتمی کاهش می یابد.
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6- گزینۀ 1 صحیح است.
همه در گروه 1 واقع اند و در یک گروه با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی 

افزایش می یابد.
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7- گزینۀ 4 صحیح است.
شعاع اتمی با خواص فلزی رابطۀ مستقیم دارد. شعاع اتمی بیشتر نشان 

دهندۀ خواص فلزی بیشتر است.
 :  
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8- گزینۀ 1 صحیح است.
 :  

2
 

8
 

7

الیۀ اول

الیۀ آخر
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9- گزینۀ 2 صحیح است.
    

     
                 

                              
                                

10- گزینۀ 3 صحیح است.

    
                 

                                 

11- گزینۀ 1 صحیح است.
ذرات باردار اتم e و p هستند و ذرات هستۀ اتم p و n می باشد.

در  تعداد  می باشد.
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عدد اتمی برابر تعداد p موجود در هسته است.

12- گزینۀ 1 صحیح است.
ذرات باردار اتم، e و p هستند، که الکترون ها بار منفی و پروتون ها بار 
مثبت دارند. در  که عدد اتمی آن 4 است، تعداد پرتون ها برابر 4 
می باشد. از آنجا که در اتم خنثی  است، تعداد الکترون آن هم 4 
 p می باشد و مجموع تعداد ذرات باردار آن 8 و  خواهد بود. که

و n در داخل هسته قرار دارند و الکترون ها در اطراف هسته واقع اند.

                                              تعداد ذرات باردار اتم   

13- گزینۀ 4 صحیح است.
تعداد الکترون های موجود در مدار آخر هر دو اتم برابر 3 است، که نشان 


