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 شود.  تر مي ها به هم نزديك اين اليه ،های الكتروني ضمن افزايش محتوای انرژی اليه ،ی اتم دورتر شويم هسته هر چه از 

 

 گويند. بور با كوانتیده در  ای مي شود انرژی كوانتومي يا پیمانه به مقدار انرژی كه به صورت يك بسته میان  ترازهای يك اتم مبادله مي

 ف نشری خطي هیدروژن را  توجیه كرد.نظر گرفتن ترازهای انرژی طی

 

  الكترون و با تأكید بر رفتار موجي آن توسط اروين شرو دينگر مطرح گرديد. در  ی مدل كوانتومي اتم بر مبنای رفتار دوگانه

 شود. ای انتقال انرژی و جرم به صورت همزمان مطرح مي رفتار موجي فقط انتقال انرژی وجود دارد اما در رفتار ذره

 

 ی الكتروني نامیده مي در مدل كوانتومي اليه ،آن چه را كه بور در مدل اتمي خود تراز انرژی نامید ( شود و با عدد كوانتوميn)  مشخص

 شود. تراز الكتروني مشاهده مي 7ی اتم حداكثر  يابد. پیرامون هسته ی الكتروني افزايش مي ( باالتر رود سطح انرژی اليهn) گردد. هرچه مي

 

 درصد است. در مدل كوانتومي اتم 09ی اتم است كه احتمال حضور الكترون در آن بیشتر از  اوربیتال فضای سه بعدی اطراف هسته، 

ی الكتروني دارای شماری زير اليه )تراز فرعي( است. هر زير اليه تعدادی اوربیتال دارد كه در هر اوربیتال فقط دو الكترون با اسپین  هر اليه

 گیرند. ر ميمخالف قرا

استفاده  ی اتم از ............. عدد كوانتومي با نمادهای ............... شرودينگر برای مشخص كردن مكان الكترون در فضای پیرامون هسته 

 كرد. 

lm –دو ( 1 , n 2  دو )–  l , n  

lm -( سه  3 , l , n 4  چهار )-  s lm ,m , l , n 

 3ی  گزینه 

 

 

 

 

 

 

 ساختار اتم:مبــحث 

 12-21 صفحه کتاب درسی:

 

 

 

 شیمی کنکور :نام درس

 دبیرستان مقطع و رشته:

 1شماره جلسه: 

 

 رضا جعفری نام دبیر:

  

 

 

s   1 يك زير اليه =n  الكترونيی  اليه ( اولK) 

, p s   2 دو زير اليه =n  اليه ( ی الكتروني دومL) 

s , p , d   3 سه زير الی =n  اليه ( ی الكتروني  سومM) 

s , p , d , f   4 چهار زير اليه =n  اليه ( ی الكتروني چهارمN) 

 



 
 

 

 های تك كه بیشترين الكترونهای هم انرژی، پايدارترين آرايش الكتروني آن است  هايي با اوربیتال : در زير اليههوندی  قاعده 

s(m ) 
1
2

 را داشته باشد. 

  اوربیتال "كوانتومي اصلي يك نوع زير اليه، بزرگتر باشد، حجم آن اوربیتال بزرگتر است  عددهر چهs  كروی شكل و اوربیتالp  دمبلي

 "شكل است

بیشتر از انرژی   pهای در يك سطح انرژی معین، همواره انرژی اوربیتال .ی اتم منطبق است بر هسته های  محل تالقي اوربیتال

 است.  s اوربیتال

 lتوان به عدد كوانتومي  باشد، كدام عددها را مي 4برابر با  ي( يك اليه )سطح انرژی( الكتروني اتمnاگر عدد كوانتومي اصلي ) 

 چند الكترون است؟های آن اليه نسبت داد و حداكثر گنجايش آن اليه  الكترون

2 )0   ،2  ،1  ،1 – 21 1 )0  ،2  ،1  ،1 – 11                    

1 )2 ،1 ،1  ،4  -11  4 )2  ،1 ،1 – 21  

  1ی  گزينه 

 در يك اوربیتال دو الكترون دارای حركت اسپیني مخالف هم هستند .به گردش الكترون پیرامون محور خود، حركت اسپیني مي گويند. 

 های ساعت باشد، اگر اين چرخش در جهت حركت عقربه
2
1

sm های ساعت باشد،  و اگر اين چرخش برخالف حركت عقربه
2
1

sm 

 خواهد بود.

 

  صورت زير است:ه اتم آرايش الكتروني نموداری )اوربیتالي( و آرايش الكتروني نوشتاری آن بدر يك 

  

 

 Ne10 

  

 

 

  اتم به يكالكتروني  آرايشهرگاه[(n )d / ns ] 4 n)]يا 21 )d / ns ] 9  ختم شود، جهت پايدار شدن به صورت زير تبديل مي گردد. 21

 

 

Cr,Cu,Mo,Ag های در اتم  شود. حالتي ديده ميچنین 24294247

15 4324 s/d]Ar[:Cr          Mo :[Kr] d / s
5 142 4 5 

110 4329 s/d]Ar[:Cu        110 5447 s/d]Kr[:Ag 

 

)چند الكترون در اتم آرسنیكمثال :  As)33دارای مجموعه عددهای كوانتومي]m,n[ l   هستند؟ 4

2 )4  1 )1  1 )1  4 )1  

 1پاسخ : گزینه 

 

 نوشتاری الكتروني آرايش

 آرايش الكتروني نموداری )اوربیتالي(

s / s , p
2 2 61 2 2 

     

[d / s d / s ]4 2 5 d]و  1 / s d / s ]9 2 10 1 

 




