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کاربردی شهربابک-دانشگاه جامع علمی
شیمی : عنوان درس

ایمنی و مکانیک: رشته تحصیلی

کاردانی: مقطع تحصیلی

حیدری :نگارش

1398ماه اسفند



فهرست مطالب:
1-                                    تئوری اتمی-
2-           نظریه اتمی دالتون
3- بقاء جرمقانون
4- نسبت های معینقانون
5- اتماجزاء
6- جرمی و عدد اتمی عدد
7- تناوبی و ایزوتوپهاجدول



اتمیتئوری 
:علم شیمی

علمی است که با ترکیب و ساختار مواد 

و نیروهایی که این ساختارها را بر پا نگه 

.داشته است سر و کار دارد



استشیمی شامل چند شاخه علم 
شیمی آلی . 1
شیمی تجزیه  . 2
شیمی معدنی . 3
شیمی فیزیک . 4



: شیمی آلی

آلی مربوط به مطالعه ترکیبات کربن دار شیمی 



: شیمی تجزیه

جزء به جزء مواد به صورت کیفی و کمی مطالعه 



: شیمی معدنی

تمام ترکیباتی که کربن ندارند مطالعه 

در پوسته زمین قرار دارندو 



:فیزیکشیمی 

موادمطالعه اصول فیزیکی مربوط به 



:  تعریف ماده

هر چیزی که جرم دارد و فضا اشغال می کند را ماده می گویند

:  تعریف اتم

گویندکوچکترین ذره تشکیل دهنده هرماده را اتم می 



:نظریه اتمی دالتون 

.  نظریه اتمی دالتون بر پایه دو قانون استوار بود

قانون بقاء جرم( الف

قانون نسبت های معین( ب



: قانون بقاء جرم( الف

اساس این قانون اتم ها نه بوجود می ایند نه از بین می روند فقط از بر 
.حالتی به حالت دیگر تبدیل می شوند

H2(g) + O(g) H2O(l)



:  قانون نسبت های معین( ب

نسبیهر مولکول از یک ترکیب معین، همواره نوع و تعداد در 

هموارهدر مولکول آب مثال .استهای سازنده ی آن یکسان اتم 

.      دو هیدروژن و یک اکسیژن وجود دارد



اتماجزاء 

: استهر اتم از سه جزء اصلی تشکیل شده 

 eنمادبار منفی  و با : الکترون

Pبار مثبت و نماد با : پروتون

Nبار یا خنثی ونماد بدون : نوترون



: بخش های تشکیل دهنده اتم 

: هسته( الف

هسته . بیشترین جرم و تمام بار مثبت اتم در هسته متمرکز است. در مرکز اتم وجود دارد که 
.شامل پروتون ها و نوترون ها است و بار هسته ناشی از پروتون های هسته است

: الکترون ها( ب

که بیشترین حجم کل اتم را اشغال می کند و خارج از هسته هستند و به سرعت دور هسته 
یک اتم از لحاظ الکتریکی خنثی است بار مثبت کل هسته برابر بار منفیچون .کنندحرکت می 

.تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها برابر استپس . استهمه الکترون های اتم 



: نماد های اتمی

اتمیعدد ( الف

نمایش داده می شود  Zنمادبا گویندکه به تعداد پروتون های یک اتم عدد اتمی می 

تعداد الکترون ها رابر است با در اتم های خنثی تعداد پروتون ها ب: نکته



عدد جرمی( ب

ا تعداد کل پروتون ها و نوترون های موجود در هسته اتم عدد جرمی می گویند و ببه 
.نمایش داده می شودAنماد 

عدد جرمی = تعداد نوترون ها + تعداد پروتون ها 



:مثال

نوترون در 14پروتون و 13نماد زیر اتم آلومینوم را نشان می دهد که 
.الکترون خارج از هسته دارد13هسته و 



: مثال

الکترون است 19نوترون و 22پروتون ، 19را که شامل Kنماد یک اتم پتاسیم 
مشخص کنید؟ 



:  جواب

خواهد بود z19الکترون است عدد اتمی ان 19پروتون 19چون این اتم شامل 
عدد جرمی این اتم برابربا مجموع عده پروتون ها و نوترون ها است 

 =Aعده پروتون ها  + عده نوترون ها 

41 =22 +19  =





تعریف یون 

.ذره بارداری که شامل یک یا چند اتم است یون می نامیم

یون تک اتمی

از یک اتم تنها که یک یا چند الکترون از دست داده باشد

شده است نماد یون معموال یا به دست آورده باشد تشکیل 

باال سمت راست است در 



بار یون = بار مثبت کل + بار منفی کل 

یونبار =بار کل پروتون ها  +  بار کل الکترون  

بار یون= عده پروتون ها  -عده الکترون ها  





(الف:راه حل

13    =Z =عده پروتون ها

Z-A  =عده نوترون ها

14 =13-27=

چون این یون بار . عده الکترون ها در یک اتم خنثی برابر با عده پروتون ها است
پس این یون . دارد بنابراین اتم ان باید سه الکترون از دست داده باشد3مثبت 

.ده الکترون دارد



یونبار = عده پروتون ها  -عده الکترون ها  

عده الکترون ها =   عده پروتون ها   -بار یون 

عده الکترون ها = 13-( 3= )+10

الکترون دارد 10نوترون و 14پروتون 13در نتیجه یون مورد نظر 



( ب

16= =  Z پروتون هاعده

= A  - Z نوترون هاعده

16 =16–32

دارد یعنی دو الکترون کسب کرده است چون اتم 2در این مورد یون بار منفی 
الکترون دارد 18الکترون است این یون 16خنثی دارای 

عده الکترون ها= عده پروتون ها –بار یون 

18 =2 +16( =-2 )–16  =

الکترون دارد 18نوترون و 16پروتون 16در نتیجه یون مورد نظر 



:عدد اتمی و جدول تناوبی



:ایزوتوپ ها


