
 به نام خدا

) از درون اتم چه خبر( ۱قسمت  ۳فصل علوم تجربی جزوه   

 ساخته شده است.   اتم همهٔ مواد از  -۱

ذرات سازندهٔ اتم را نام ببرید.  -۲  

   .نشان می دهیم nو   pو e  نوترون که بترتیب با  – نالکترون ـ پروتو

   ذرات سازندهٔ اتم چه ویژگی هایی دارند؟  -۳

 

                   

و نتیجه گیری کنید. هر عنصر را مقایسه سازندهٔ اتم های تعداد ذره های ، زیربا توجه به شکل   -۴  

 

 

عدد اتمی چیست؟    -۵  

 نشان می دهند.    Zبه تعداد پروتون های اتم هر عنصر را عدد اتمی می گویند.و با

کند؟ با تغییر کدام ذرهٔ اتم ، نوع اتم نیز تغییر می   -۶  

 پروتون 

یا خنثی؟ چرا؟ در حالت عادی اتم چگونه است؟ دارای بار الکتریکی  -۷  

 خنثی، چون اتم ها در حالت عادی، پروتون و الکترون یکسان دارند.    یعنی     الکترون = پروتون 



 

 تشکیل شده است.   اتم  هر عنصر از یک نوع  -۸

تا کنون چند عنصر شناخته شده و از این تعداد چند تا در طبیعت وجود دارد به چه صورت؟    -۹  

طبیعت به شکل عنصر یا ترکیب وجود دارد. عنصر در    ۹۰عنصر شناخته شده که حدود   ۱۱۸  

نشانهٔ شیمیایی ) نماد شیمیایی ( چیست؟   - ۱۰  

  He، هلیم H گویند.مانند: هیدروژن به یک یا دو حرف التینی هر عنصر را نشانهٔ شیمیایی می  

در کجا نوشته می شود؟   ی هر عنصر عدد اتم  - ۱۱  

 X11 :عنصرمثل آن  در سمت چپ و پایین نشانهٔ شیمیایی 

دانشمندان چگونه از ساختار درونی اتم اطالعات به دست آوردند؟  - ۱۲  

مدل های گوناگونی برای   ،اطالعات با آزمایش های مختلف و با روش های غیر مستقیم. وبر اساس آن 

 ساختار اتم ارائه دادند. 

مدل اتمی بور به چه مدلی معروف است؟ توضیح دهید.  - ۱۳  

زیرا ساختار اتم در این مدل شبیه منظومهٔ شمسی است. همان طور که در منظومهٔ   -شمسی   منظومهٔ  مدل

ها در مداری به دور هسته حرکت    شمسی سیاره ها به دور خورشید می چرخند . در مدل بور، الکترون

   می کنند. 

تعداد الکترون در الیه ها یا مدارها چگونه محاسبه می شود؟    - ۱۴  

 شمارندهٔ الیه یا مدار می باشد.   22n   ،nاز روی  

   

 

 

 

 

 

 سپاس : قلندری 


