
ضرغامی  جزوه ی آقای به نام خدا حمر افرزاد  

 نظریه ی دالتون

 عناصر از ذرات ریزی به نام اتم که تجزیه پذیر نیستند ساخنه شده اند که نارسایی هایی هم دارد -1

ولی با اتم های تشکیل دهنده ی عناصر دیگر متفاوت  اتم های تشکیل دهنده ی یک عنصر از هر لحاظ شبیه به یک دیگر اند-2

 است.که این به خواطر تفاوت تعداد نوترون های آنها است و خواص فیزیکی وابسته به جرم آن ها با یک دیگر متفاوت اند.

ن همان قانون پایستگی ماده آرایش اتم ها تغییر می کند.که ایدر یک تغییر شیمیایی نه اتم به وجود می آید و نه از بین می رود بلکه -3

 است .

برای آن که یک ماده ی مرکب به وجود بیاید باید عناصر ترکیب شونده با مغادیر ویا نسبت های مشخصی با یک دیگر واکنش -4

 دهند که به این قسمت نسبت های مشخص و معین در یک ترکیب گفته می شود.

 آزمایش تامسون 

 ت می کنند.پرتو های کاتولی به خط راست حرک-1

 پرتو های کاتولی دارای بار منفی هستند.-2

همه ی مواد دارای الکترون اند .-3

 

 

 مدل اتمی تامسون

 الترون ها ذرهایی با بار منفی هستندکه درون فضای کروی ابر گونه ای بار التریکی مثبت پراکنده شده اند.-1

 ابر گونه با مجموع الکترون ها برابر است.تم در مجموع خنثی است یعنی مقدار بار مثبت فضای کروی ا-2

 ابر کروی جرمی ندارد و جرم اتم وابسته به تعداد الکترون های آن است .-3

 جرم زیاد اتم از وجود تعداد زیادی الترون در آن ناشی می شود.-4
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 آزمایش دوم رادر فورد.

تریکی عبور داد و مشاهده نمود که این پرتو ها به کیک میدان ال اصل از مواد رادیو اکتیو را ازحفورد پرتوهای در این آزمایش رادر

 ل این که سبک تر از پرتو ی آلفا می باشد دارای انحراف بیشتری است.یسه پرتو تفکیک می شوند و پرتو بتا به دل

 

 مشاهدات( آزمایش سوم رادر فورد)

 انحراف و در مسیری مستقیم از ورقه ی نازک طال عبور کرده اند . بیشتر ذره های آلفا بدون -1

 تعدادی از ذره های آلفا با زاویه ی اندک از مسیر اولیه منهرف شده اند.-2

 درجه از مسیر اولیه منهرف شده اند .99تعدادی از ذره های آلفا با زاویه بیشتر از -3

 نتیجه گیری ها 

 ا جرم بسیار زیاد دارد .اتم طال هسته ای بسیار کوچک ب-1

 یک میدان التریکی بسیار قوی در اتم وجود دارد .-2

 بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل می دهد .-3
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 مدل اتمی بور برای عنصر هیدروژن 

 الکترون در اتم هیدروژن در مسیری دایره ای شکل که مدار نامیده می شود به دور هسته گردش می کند .-1

 ن الکترون با فاصله ی ۀن از هسته رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه دور تر می شود انرژی الکترون افزایش می یابد.انرژی ای-2

 این الکترون فقط می تواند در فاصله ی معین وثابتی پیرامون هسته گرئش کند .-3

 لت پایه می گویند .این الترون معموال"در پایین ترین طراز ممکن قرار دارد که به این طراز انرژی حا-4

 با دادن مقداری انرژی به این الکترون می توان آن را قادر ساخت که از حالت پایه به حالت برانگیخته انتقال یابد .-5

الکترون در حالت بر انگیخته نا پایدار است از این رو همان مقدار مقدار انرژی که به دست آورده  است را از دست می دهد وبه -6

 بر می گردد.حالت قبل 
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 در جدول تناوبی عناصر هشت گروه اصلی و هشت گروه فرعی وجود دارد .

قرار دارد ،در عناصر واسطه ی خارجی که بین گروه  pدر اوربیتال  8تا  3گروه sدر آرایش الکترونی در اوربیتال  2و  1گروه 

عناصر واصته ی داخلی در دو ردیف مجزا در پایین قرار می گیرد ، Dاصلی قرار دارند آخرین الکترون در اوربیتال  3و2های 

 آن ها در هال پرشدن است .  fجدول قرار داشته و اوربیتال 

یعنی شبیه النتان می باشد و به آن ها النتانید ها گفته می شود 57در عناصر واسته ی داخلی ردیف اول همگی شبیه عنصر شماره ی 

 یعنی آکتنید است ،آکنید ها نامیده می شود . 89شماره ی و ردیف دوم که شبیه عنصر 

عنصر شناخته شده بود ومندلیف آن ها را بر اساس جرم  69به النتنید ها خاک های نادر گفته می شود .در زمان مندلیف در حدود 

به آن اصل تشابه خواص که در یک گروه زیر قرار می گیرند خواص مشاهبه داشته باشند که اتمی طوری مرتب کرد که عناصری 

 گفته می شود 

است و عناصر جدول به دسته کلی فلزات ، نا فلزات ، شبه فلزات تقسیم می شوند.فلزات همگی جامد هستند به غیر از جیوه که مایع 

الکتریسیته  رسانایاست به استسنای برم که مابع است . شبه فلزات خواصی بین فلز و نا فلز دارند . فلزات نافلزات یا جامد و با گاز 

و ضربه پزیر و جال پزیر هستد در صورتی که نا فلزات به استسنای گرافیت بقیه رسانای الکتریسیته نمی باشند پس ضربه پزیر و 

 جال پذیر نیستند.

گروه  رین الیه نشان دهنده ی دوره ی عنصر و تعداد الکترون های آخرین الیه یختایین دوره و گروه عناصر اصلی :شماره ی آ

 است.                                  

                                                                                                                      

N=3                   4A 

شماره ی آخرین الیه نشان دهنده ی دوره ی عنصر است اما برای تایین گروه به این صورت ی خارجی : هعناصر واستتایین گروه 

نشان دهنده ی گروه فرعی و اگر باشد 3،4،5،6،7الیه ی قبل  Dاخرین الیه و  Sعمل می کنیم :اگر مجموع الکترون های 

  مثال در کتابی خواهد شد . باشد گروه دوم فرع12باشد گروه اول و اگر 11گروه هشتم واگر باشد جزء8،9،19

 فلزات قلیایی()گروه اول اصلی 

می باشد. عناصر این گروه در واکنش ها با از دست دادن یک الکترون به     ن گروه یاآرایش الکترونی الیه ی ضرفیت در 

علت آن که ترکیب این عناصر اولین بار در خاکستر چوب یافت شد به این گروه  آرایش گاز نجیب دوره ی قبل از خود می رسد.به

فلزات قلیایی گفته می شود.این گروه ازفعال ترین فلزات می باضند و واکنش پذیری آن ها از باال به پایین افزایش می یابد .عناصر 

اکسیژن هوا به سرعت ترکیب شده و اکسید می شوند فلزات این گروه به دلیل واکنش پذیری زیاد در نفت نگهداری می شوند زیرا با 

  و گاز هیدروژن آزاد می کنند و اکسید آن ها نیز با آب تولید هیدروکسید می نمایند.قلیایی با آب واکنش می دهند 

  (خاکی فلزات قلیایی)اصلیدوم  هگرو

الکترون به آرایش  2 گروه در واکنش ها با از دست دادنمی باشد. عناصر این     آرایش الکترونی الیه ی ضرفیت در این گروه 

به علت آن که ترکیب  به همین علت واکنش پذیری آن ها نسبت به گروه اول کمتر می باشد.گاز نجیب دوره ی قبل از خود می رسد.

کسید آن ها با آب هیدروکسید به راحتی اکسید شده و ابیشتر در خاک یافت می شوند به آن ها قلیایی خاکی گفته می شود. این عناصر

 .و واکنش پذیری آن ها از باال به پایین افزایش می یابد می نماید و همچنین این فلزات با آب واکنش داده  گاز هیدروژن آزاد می کند

 (هالوژن ها) اصلیگروه هفتم 
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با گرفتن یک الکترون در ترکیبات به آرایش  عناصر این گروه می باشد.        آرایش الکترونی الیه ی ضرفیت در این گروه

 به آن هابه همین دلیل  دنمی شو یافتدر طبیعت  عناصر این گروه و تبدیل به هالید می شوند. خود می رسدگاز نجیب همدوره ی 

باال به پایین و واکنش پذیری آن ها از .این گروه از عناصر نافلز ترین عناصر گفته می شوند گفته می شودیا نمک ساز  هالوژن

به صورتی دو عنصری می باشد فلئور گازی زرد رنگ ،کلر گازی سبز رنگ ،برم مایعی قرمز رنگ وید جامدی .افزایش می یابد

 خاکستری رنگ.

 گروه هشتم اصلی )گاز های نجیب(

همگی عناصر این گروه  د.می باش    می باشد ، به غیر از هلیوم که        آرایش الکترونی الیه ی ضرفیت در این گروه 

پایدار و و گاز هایی هستند که میل به ترکیب شدن با عناصر دیگر را ندارند به همین علت به آن ها گاز های بی اثر و یا نجیب می 

ها گاز تنها منبع آن ها هوا می باشد ودرصد بسیار نا چیز ازهوا را تشکیل می دهد.عناصر این گروه تک اتمی می باشند و به آنگویند.

المپ های نئون واز آرگون برای المپ های نادر یا کم یاب نیز می گویند. از هلیوم برای پرکردن بالون های تحقیقاتی از نئون برای 

  های مهتابی استفاده می شود. 

 آشنایی با برخی روند های تناوبی 

.در یک گروه از باال به پایین بین دو اتم یکسان را شعاع اتمی در نظر می گیرند بنا به قرار داد نصف پیوند کواالسی شعاع اتمی :-1

تعداد با افزایش عدد اتمی اتمی شعاع افزایش می یابد و اثر پوششی نیز افزایش می یابد.در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد 

 الیه ها ثابت می مانند بنابر این شعاع اتتمی کاهش می یابد.

که بین هسته و الکترون است درصدی از بار هسته را خنثی می نماید و همه ی بار هسته به الکترون ظرفیت پوششی الیه هایی اثر 

 نمی رسد به این پدیده اثر پوششی گفته می شود.

 گفته می شود.مقداری از بار هسته که به الکترون های ظرفیت می رسد بار موثرهسته  بار مّوثرهسته:

کاهش می یابد. در یک دوره از  نخستسن ارژی یونشاتمی  از باال به پایین با افزایش عدد در یک گروه  رژی یونش:نخستسن ا-2

.اما در دو مورد که گروه دوم از سوم وپنجم از کاهش می یابداتم شعاع زیرا  افزایش می یابد چپ به راست نخستسن ارژی یونش

 ششم بیشتر است. 

شود و بار موثر هسته بیشتر می گویند.هر چه شعاع کمتر شده باشد الکترونگاتیوی ن را به جذب الکتروتمایل  الکترونگاتیوی:-3

می               می شود و در یک گروه از باال به پایین الکترو نگاتیوی کاهشبیشتر در یک دوره ازچپ به راست  الکترونگاتیوی

که به آن را نسبت داده اند و کمترین آن مربوط به فرانسیوم   4باشد که به آن عدد  مربوط  به فلئور می  بیشترین الکترونگاتیوییابد. 

 می باشد.1/2را نسبت داده اند .الکترو نگاتیوی هیدروژن را به عنوان مبنا مقدار 7/9عدد 

  

  ↓شعاع اتمی

 ↑الکترو نگاتیوی 

 ↑ بار مّوثرهسته

 

 

 ↑شعاع اتمی 

 ↓الکترو نگاتیوی 
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  ↓ بار مّوثرهسته

 

در یک گروه ازباال به پایین خاصیت فلزی افزایش می یابدودر یک دوره از چپ به راست با کاهش خاصیت فلزی ونا فلزی :

تعدادالکترون هایی که هراتم فلزازدست می دهد ظرفیت یونی یا الکتروواالنسی گفته می شود.))اتم های فلز درالیه ی ظرفیت 

الکترون برسد وبه تعداد الکترون 8واتم های نافلزبایدآنقدرالکترون بگیرند تاالیه ظرفیت آن هابه معموال"ازیک تاسه الکترون دارند((

هایی که دریافت میکنند دارای بارمنفی می شوند که به آنهایون منفی یا)آنیون(گفته میشودتعداد الکترون هایی که هراتم نافلزدریافت 

 می شود.))نافلزمعموال"درالیه ظرفیت خود چهارتاهفت الکترون دارند(( میکنند ظرفیت الکتروواالنسی آن اتم نافلزگفته

برای نوشتن فرمول ترکیب فلزونافلز فلز را سمت چپ ونا فلز را سمت راست نوشته وظرفیت هر یک رازیر وند دیگری قرار می 

  دهیم.

 8ظرفیت آن ها به  که الیه ی را مبادله میکنندپیوندهای یونی طوری الکترون ها  در تایی یا اکتت:اتم های فلزونافلز 8قائده ی 

 تایی یا اکتب می گویند.  8الکترون برسد،به این قائده 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

      ی کاهش ودر یک گروه با افزایش عدد اتمی خاصیت فلزی افزایش می یابد                              زشعاع اتمی خاصیت فل

                                                                                                                                                               

                                   فلز                                              

 

                                              نا فلز                                                   1              
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پیوندی است بین اتم های فلزونافلزبایک دیگر.دراین پیونداتم های فلزالکترون های ظرفیت  خود را  : پیوند یونی یاالکتروواالنسی

میدهند وبه تعداد الکترون هایی که ازدست میدهند دارای بار مثبت می شوند . که به آن ین مثبت یا)کاتیون(گفته می شود.  ازدست

تعدادالکترون هایی که هراتم فلزازدست می دهد ظرفیت یونی یا الکتروواالنسی گفته می شود.))اتم های فلز درالیه ی ظرفیت 

به تعداد  الکترون برسد و8به  واتم های نافلزبایدآنقدرالکترون بگیرند تاالیه ظرفیت آن ها معموال"ازیک تاسه الکترون دارند((

 تعداد الکترون هایی که هراتم نافلز الکترون هایی که دریافت میکنند دارای بارمنفی می شوند که به آنهایون منفی یا)آنیون(گفته میشود

 ))گفته می شود.))نافلزمعموال"درالیه ظرفیت خود چهارتاهفت الکترون دارندز نافل ی آن اتمسالنوا لکترو دریافت میکنند ظرفیت ا

برای نوشتن فرمول ترکیب فلزونافلز فلز را سمت چپ ونا فلز را سمت راست نوشته وظرفیت هر یک رازیر وند دیگری قرار می 

  .دهیم

الکترون  8ترون ها را مبادله میکنندکه الیه یظرفیت آن ها به تایی یا اکتت:اتم های فلزونافلزدرپیوندهای یونی طوری الک 8قائده ی 

  .تایی یا اکتب می گویند 8به این قائده  برسد،

 .به سواالت زیر پاسخ دهید

شبکه ی   درجامد های یونی مولکول های مستقل وجود ندارد و یون های مثبت ومنفی درشبکه ای که به آن خواص تر کیبهای یونی:

الکتروواالنسی یاجامد یونی گفته می شود کنار یک دیگرقرارمی گیرنددرشبکه ی یونی نمک طعام هریون یونی یا شبکه ی 

    کندیون بابارمخالف احاطه می شود..تعداد یون های با بارمخالف که یک یون رادرجامد یونی احاطه می 6توسط

می مد های یونی دارای ویژگی های زیر     است.جا6عددکوئوردیناسیون گفته می شودکه درمورد نمک طعام عددکوئوردیناسیون 

 .باشند

   وجود دارد. ها نیروی جاذبه ی قوی الکترواستاتیک یونبین  نقطه ی ذوب باالیی رادارند،زیرا-1

 دراثر ضربه درراستای معینی می شکنند.-2

رسانای التریسیته هستند.درهنگامی که  جامد های یونی درحالت جامد رسانای الکتریسیته نمی باشندولی درحالت مذاب ومحلول-3

های منفی وازسر منفی دور یون های مثبت رامی گیرندواین  یوننمک درآب قرار بگیرد مولکول های قطبی آب ازازسرمثبت دور 

گفته می یون های آبپوشیده یاهیدرات  یون هادرآب پراکنده می شوند به این عمل آبپوشانی یاهیدرات شدن می گویند وبه این یون ها

  شود.

 



ضرغامی  جزوه ی آقای به نام خدا حمر افرزاد  

 NACL نمک طعام

                                                                     

                 1                                            1                  

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

                       فلز                                            

                                           نا فلز                                      

        

................................................................................................................................................... 

        

                                              فلز                             

                                             نا فلز                                                           

                         

................................................................................................................................................... 

 

                   فلز                                                              

                 نافلز                                                                                    

  

                              

   



ضرغامی  جزوه ی آقای به نام خدا حمر افرزاد  

 

که  دنیی آن به حالت گاز را انرژی شبکه می گوزنده اانرژی آزاد شده برای تشکیل یک مول جامد یونی از ین های س انرژی شبکه :

 واحد آن کیلو ژول بر مول است .

انرژی شبکه با بار یون نسبت مستقیم و با شعاع یون نسبت عکس دارد هرچه انرژی شبکه بیشتر شود نقطه ی ذوب جامد یونی باالتر 

 خواهد شد .

Na(g)+Cl(g) Nacl(s)+787/5Kj  

 

 

 


