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  فيلنامه!

  

  ! 90ي  آموز دقيقه سكانس اول: دانش 
  1389ارديبهشت ماه سال  20زمان: 

  ،وندش ها باز مي اين فصل شكوفه در. د. حق هم دارنودش ترين فصل سال محسوب مي قشنگ  ها بهار، براي خيلي از آدم
؟ ستهاي كنكور از اين فصل چي ي ما معلم بهره... ولي و  دكن ، طبيعت لباس سبز به تن ميانندخو ها سرمستانه مي پرنده

پيش  ان رام ي درس ارابه  گالدياتور (!) بايد شالق زنان، كدرست مثل ي  اتاق مستطيل شكل به نام كالس، كهيچي ! در ي
شروع كرده و همه نگران اين هستيم كه آيا  ابمب ساعتي، شمارش معكوس خود ر كببريم، چرا كه كنكور درست مثل ي

آموزشگاه فالن (!) نشسته  دراق استراحت دبيران تا در  بعد از ظهر، 6ن روز، ساعت آيا نه.  ودش م ميان به موقع تمام درس
ي  هاي كبود گوشه داشتم كه با چشمرا بوكسور  ككالس سنگيني داشتم. خيلي خسته بودم. احساس ي آيد مي بودم. يادم

! در همين اثنا بود  ودخوردن آماده ش ي كتك تا براي راند بعدي و ادامه دكن خشك مي اعرقش ر درينگ كز كرده و مربي دار
  كه صدايي به گوش رسيد. 

  ...تَق تَق تَق ـ 
  1به خودم بگيرم. اهاي سرحال و بشاش ر ي آدم جا شدم. سعي كردم چهره روي صندليم جابه كميبلند كردم و  اسرم ر

  ـ بفرمايين. 
  !) است صداي در است كه در حال باز شدن. ـژژژژژ ! (اين مثالً ـ قيـ ..

  خورين.  آموز) آخ ببخشين، مثل اين كه دارين چاي مي ي معذب دانش ـ (چهره
  بگو چيكار داري.   ـ اشكالي نداره،

  گين؟ ـ آقا يه سؤال بپرسم راستشو مي
  ـ معلومه كه نه !! بپرس عزيز من!

كـنم خيلـي عقـب     كالس پيش نرفتم. االن هم احساس مي ها رو خوب با ـ آقا راستش رو بخواين من تا حاال درس
  تونم خودمو برسونم؟ افتادم. تو اين فرصت باقي مونده چه جوري مي

  اومدي برات داروي شفا بخش تجويز كنم ؟! 90ي  ها رو پيچوندي حاال تو دقيقه ماه درس 6!  اي باباـ 
  شه كرد؟ دونم كم كاري كردم، ولي حاال چيكار مي ـ خودم مي

  هاي منو كه سر كالس كار كرديم از اول بخوني.  ـ هيچي! مجبوري تمام كتاب
هاتون كلي مطلب داره. تو اين وقت باقي  هر كدوم از كتاب  شه، آموز) آقا اين كه نمي  ي دانش ي در هم رفته ـ (چهره

  ها رو بخونم؟ مونده چه جوري اون
 كالس گفتم كه بـراي يـادگيري علـم،    ي اول همون جلسه  ماه پيش، 6ـ   5ـ اين ديگه مشكل خودته! يادت هست 

عرق بريـزي    زحمت بكشي،  ! يعني حتي اگه شاهزاده هم باشي بايد تنبلي رو بذاري كنار، اي وجود نداره راه شاهانه
  ها، نه عرق نعناع!) مطالب رو مفصل و عمقي و تدريجي بخوني تا يواش يواش يه چيزي بشي.  (عرق جبين

                                                                  
خستگي . اين جوري آثار وندشاگردها متوجه خستگي معلم بشكه هيچ چيز بدتر از اين نيست كه  دنناد مي دكار تدريس هستن دركه  هايي آن ـ1

خستگي خودش غلبه  ر. چون هم بايد بودش بدبختي معلم دوچندان مي د و آن وقت است كهذارگ اثر مي نآموزا به صورت تصاعدي (!) روي دانش
   وند!سرحال ش نآموزا دانشد و هم بايد كاري كن دكن
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ها  ي نكته و تستي يا يه چيزي تو اين مايه ي خالصه يا جزوه خواستم ببينم يه جزوه گين. ولي مي ميـ شما درست 
  ندارين كه من بتونم خودمو برسونم؟

  خير ! ـ
  شناسين كه مطالب رو به صورت خالصه و جمع و جور آورده باشه؟ ـ كتاب خاصي هم نمي

:  ها رو توصيه كنم. آخه اوالً تونم اون تو بازار هست. ولي نميي درس تا دلت بخواد  شناسم! كتاب خالصه چرا نمي ـ
گم در حد كامـل)   قدرخالصه نوشته شدن كه مطالب الزم رو حتي درحد معقول (نمي اون  ها معموالً اين جور كتاب

بخـواد   اغلب حالت شخصي و رمز گونـه داره و تـا خواننـده     ها، ي نگارش اين جور كتاب : نحوه دن. ثانياً پوشش نمي
سـري  نُت برداري و خالصـه نويسـي يـه      اصوالً. 1ده كلي از وقت خودش رو از دست مي  ها رو بفهمه، منظور عبارت

  آموز نوشته شده باشه.  تونه مفيد باشه كه توسط خود دانش هاي شخصي و قراردادي داره و به شرطي مي تكنيك
  زد گفت: موج مي اش قيافه درآموز آهي كشيد. در حالي كه نا اميدي  دانش

  تون هم سرد شد.  ـ آقا، ممنون. چايي
Iceـ اشكالي نداره، من tea!دوست دارم  

داد كه واقعاً تصميم داره تو وقت باقي مونده يه حركتي بكنه!  اش. نشون مي ي خدا گناه داشت! چهر بنده«پيش خودم گفتم: 
  »كنم.ولي چه فايده، من كه هيچ كمكي نتوستم ب

  

  كار! التحصيل كهنه سكانس دوم: فارغ 
  1391آذرماه سال  3زمان : 

  هو:كم سر كالس كه يوشدم بر (!) بودم و داشتم آماده مي 2در آموزشگاه بهمان  ساعت چهار و نيم بعدازظهر،
  ـ تَق تَق تَق ...

  ـ بفرمايين
هاست كه در حـال بـاز شـدن     اق استراحت معلماتصداي در  ـ قيـ ... ـژژژژژ ! (اگه گفتين اين صداي چيه؟ آفرين ! 

  است!)
  ـ آقا، خسته نباشين. 

  بفرماييد.   ـ ممنون،
  ـ ببخشيد، من يكي از شاگردهاي كالستون هستم ...

  تر شد و ادامه داد: خورده نزديك ك. ياست تر ها بزرگ داد كه چند سالي از بقيه بچه ن ميااش نش چهره
  ي پرستاري هستم.  التحصيل رشته گرفتم و االن هم فارغسال پيش ديپلم  9ـ راستش من 

  چه كمكي از دستم برمياد؟  ـ خُب،
  نام كردم.   شه كه تصميم گرفتم پزشكي بخونم واسه همين كالس شما وچند تا از اساتيد ديگه رو ثبت ـ چند ماهي مي

  تون چيه؟ ـ چه خوب، حاال مشكل
يعني پزشكي برسم. ولي از شنبه تا   خوام به هدفم، هم مي  حتماًـ راستش من درس خوندن رو خيلي دوست دارم. 

متأهل هم هسـتم و يـه بچـه هـم دارم!       بعدازظهر، تو بيمارستان مشغول كارم، 3چهارشنبه از صبح زود تا ساعت 
                                                                  

ي خوبي  هاي چكيده و خالصه كتاب است ها ! چون ممكن هاي موجود در بازار صادق نيست ي كتاب در مورد همه  ي من، لزوماً البته اين گفته ـ1
  . دنده باشاكه از چشمان نه چندان تيزبين (!) من دور م دبازار موجود باشن درهم 

  شگاه فالن (!) بود. خُب، حاال نوبتي هم باشد نوبت آموزشگاه بهمان هست ديگر !وزتان هست كه سكانس اول تو آم حتماً حواس ـ2
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كتاب هايي كه خودتون نوشتين، يه  س خوندن ندارم. خواستم ببينم عالوه بر اين كتاب طبيعتاً وقت زيادي براي در
  كنين؟ بندي معرفي نمي خالصه وجمع

  ؟1هايي كه خودم نوشتم چه شه ـ مگه همين كتاب
  هاي مفصل شما رو بخونم.  رسم كتاب ام نمي ي ادب نباشه! ولي راستش به خاطر وضعيت ـ اسائه
  رو بخونين. ها ي پزشكي قبول بشين بايد وقت بذارين و همون كتاب خواين رشته اي نداريد! اگه واقعاً مي ـ چاره

هاي خالصه  ـ ولي آخه شما هيچ كتابي ندارين كه مناسب شخصي در شرايط من باشه؟ اصالً چرا يه كتابي تو مايه
  كنين؟ بندي تأليف نمي و جمع

شـه سـر هـم     بندي ندارم. علوم پايه مثل شـيمي رو نمـي   هاي خالصه و جمع ـ نه خانم! من اصالً اعتقادي به كتاب
هـاي خـودم رو براتـون     تـر كتـاب   هاي نسبتاً مهم تونم براتون بكنم اينه كه قسمت ي كه من ميبندي كرد. تنها كار

  ها وقت بذارين.  تر روي اون مشخص كنم تا بيش
  ن موقع نگاهي به ساعتم انداختم و ادامه دادم:اهم

  ـ االن هم ديگه بايد برم سر كالس. بعد از كالس بياين براتون توضيح بدم چكار كنين. 
  

  سكانس سوم: نابغه! 
  1392خرداد ماه سال  12زمان: 

عادت كرده بودم.  ها آن ها كار كرده بودم. كالس خيلي خوبي بود. خيلي به آن شد كه با سالي مي يكروز آخر كالس بود. 
نامه  تر شبيه وصيت ها كه حال و هواي فلسفي داشت و بيش . آخرين توصيهودش ن تنگ مياش ينستم كه خيلي دلم برااد مي

و  دفتر آموزشگاه نشستم و با يكي از دبيرهاي فيزيك خوشدر هاي كالس خداحافظي كردم.  گفتم و از كل بچه ا(!) بود ر
  داري باز شد.  اي به در خورد و در با صداي كش بِش كردم. چند لحظه بعد، چند ضربه

  اق استراحت دبيران است!)تباز شدن در ا اشاره كردم اين صدا ناشي از  ن طور كه قبالًا(هم. ـژژژژژژ ! ـ قيـ ..
  .چه كسي است نديم تا ببينيمابه طرف در چرخ ان رامن و ايضاً همكارم، سرم

  خسته نباشيد.   ـ آقا،
  ـ به به، تويي ؟ بيا تو.

  رو به همكارم كردم و گفتم:
  ـ ببينم، اين سر كالس تو هم مياد؟

  ي كالس باالتره! بقيهايه! دو سه سر و گردن از  يه اعجوبه  ـ آره،
  تو درس شيمي هم اين جوريه.   ـ چه جالب،

  آموز كردم و پرسيدم: مجدداً رو به دانش
  شده؟ ـ خُب، بگو ببينم چي

  شم! كنم قبول نمي اميدم! احساس مي ـ آقا من خيلي نا
ن جوري بگه، ديگه واي به ! تو ديگه چرا؟! اگه يكي مثل تو كه تو كالس به مندليف زمانه(!) معروفه، اي ـ واااي خدا
  حال بقيه !

  كنم همه چي رو قاطي كردم! ـ آخه احساس مي

                                                                  
  ها ! آن موقع هنوز اين كتاب متولد نشده بود ! نيست فيل شيمي  كتاب  البته منظور، ـ1
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تو اين نوع بيماري كـه در كشـور    گن آنفوالنزاي كنكوري! ـ نگران نباش. تو به يه بيماري مبتال شدي كه بهش مي
  رو قـاطي كـرده. امـا اخيـراً     ها  كنه درس كنه، بيمار احساس مي شيوع پيدا مي  عزيزمون ايران، در ماه خرداد شديداً

ي كنكور، مطالب مثـل يـك    اساس بوده و در جلسه اين احساس بيمار، بي  تحقيقات پزشكان نشون داده كه معموالً
  شن ! كنان از ذهن بيمار(!) يا همون داوطلب رد مي ارتش لجستيك و منظم، رژه

  ت پرسيد:گرف مي را  اش جورايي داشت جلوي خنده كآموز در حالي كه ي دانش
كـنم يـه    دارم ولـي احسـاس مـي     مثالً در مورد همين درس شيمي. با اين كه وضعيت خـوبي تـو درس شـيمي    ـ 

  بندي كلي نياز دارم.  جمع
  بندي كن ديگه! مگه كسي جلوتو گرفته؟ جمع  ـ خُب،

  خيلـي وقـت  هـاي شـما رو بخـونم     ي نكردم. االن هم اگه بخـوام كـل كتـاب   ربردا ـ آخه در طول سال، من خالصه
تونم همش رو بزنم. االن من به يه كتابي  هاي كتاب شما خيلي زياده نمي چون تست  ها هم، گيره. در مورد تست مي

  ها رو هم معرفي كنه. ترين تست مهم وار برام دوره كنه و نياز دارم كه مطالب رو به صورت خالصه
بندي داشتم شروع به تشريح معايب و ايرادهاي  معهاي خالصه و ج طبق معمول، به خاطر گاردي كه نسبت به كتاب

هاي من قانعش  آموز حاكي از اين بود كه استدالل دانش آنهاي  چشم آيد ميبندي كردم. يادم  هاي خالصه و جمع كتاب
اما چون پسر مأخوذ به حيايي بود با حركت دادن سر خود به سمت شمال و جنوب (يعني باال و پايين !) سعي   نكرده ،

  هنرپيشگي اصالً موفق نبود! درپذيرفته. اما متأسفانه برخالف درس شيمي،  ار  هاي من حرف ان دهدكرد نش يم
  

  سكانس چهارم: كنكوري آينده! 
  1392آبان ماه سال  29زمان : 

اي به در  كه چند ضربهي رفتن سر كالس بودم  اق دبيران نشسته بودم و آمادهتبرم (!) در ا آموزشگاهي كه اسم نمي كدر ي
  ...خورد و 

  كاري كنه! صداشون خيلي رو اعصابه !) ها رو روغن ـژژژ ! (بابا يه نفر اين درهاي آموزشگاه ـ قيـ ...
  ـ بفرماييد. 

  ـ ببخشيد. من خودم شاگرد شما هستم ولي يه سؤالي در مورد برادرم داشتم. 
  ـ خُب، به گوشم. 

هـاي   خونه. در مورد شيمي هم، كتـاب  درس نمي  دك نيست ولي اصالًـ برادرم سال دوم دبيرستانه. از نظر هوشي ب
  خونه ! اونا رو نمي  شما رو براش خريدم ولي اصالً

  ـ چرا؟
  دان بشم! خوام شيمي گه من كه نمي گه تعداد صفحاتش خيلي زياده. مي ـ مي

  حاال من چيكار كنم؟  ـ خُب،
جور بيـان كـرده باشـه؟ بلكـه بـرادر مـن يـه         و خالصه و جمعرو  شناسين كه مطالب خواستم ببينم شما كتابي ميـ 

  جورايي راغب بشه درس شيمي رو بخونه. 
اي  هـاي خالصـه   ي درس تأليف نكردم. تا اون جايي هم كه در جريانم كتاب ـ خود من كه كتابي به صورت خالصه

  ثل برادر شما قابل فهم نيستند. قدر خالصه و مختصر نوشته شدن كه عمالً براي افرادي م اون  كه تو بازار هست،
  [باز هم سكانسي نا اميد كننده براي من, در كمك به درخواست مردم!]
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  ي انگشتر! سكانس پنجم: جعبه 
  1393سال   فروردين 18زمان: 

ب روي اولين هفته بعد از تعطيالت نوروز بود. خيلي سرحال بودم. با قدرت و صالبت در حال تدريس بودم. با نوشتن هر مطل
دادم  دادم. در يكي از اين نوسانات كه بين تخته و جمعيت انجام مي توضيح مي ار  كردم و مطالب تخته، رو به جمعيت مي

با تغيير موقعيت  زد! احساس كردم نگاهش به من است اما حواسش زير ميز! آموزان مشكوك مي ي يكي از دانش چهره
جز خود بنده، فقط شرلوك هولمز قادر به انجام آن بود و بس!) شئ زير ميز را اي مناسب (كه   فيزيكي خودم و ايجاد زاويه

ها ... بگذريم!  ناو! باز فصل بهار شد و اين ج گفتم اَي بابا پيش خود  ي انگشتر داشت ! رؤيت كردم. ابعادي در حد يك جعبه
ن اجو ك؟! يددم كه اصالً چه معني داركر جور كه مشغول تدريس بودم به اين فكر مي م ولي همينوخيال ش سعي كردم بي

ها  بچه ن كيهانام ن نشستيم و ته خالفام ن هم سر كالس! ما كه پاي درس و مشقآ، داين سن و سال به فكر انگشتر باش در
! تصميم گرفتم با استفاده از ودش جوري نمي ! نه اين ها ناواي به حال اين جو رو دنياي ورزش بود شديم اين! ديگ

هاي آهسته و در حالي كه  ها دادم وگفتم حلش كنيد. با قدم دار به بچه تمرين جون كبگيرم. ي ا(!) مچش رTM31ي نقشه
وار (!) سه گام  م. در آخرين مرحله با يك حركت يوزپلنگوش  كردم سعي كردم به سوژه (!) نزديك چك مي اها ر جواب بچه

حل  ا.. اَي بخشكي شانس ! داشت تمرين كالس ر. . وليم ..وسريع برداشتم تا عين جن باالي سر متهم ظاهر ش اآخر ر
آموز خاطي و  انتخاب كنم! رفتم باالي سر دانش اي مذاكره ر ام با شكست مواجه شد! تصميم گرفتم گزينه كرد. نقشه مي

  ».خوام باهاتون صحبت كنم بعد از كالس تشريف بيارين دفتر مي  آقاي محترم! لطفاً«گفتم: 
اي به در  چند ضربه دفتر استراحت دبيران نشسته بودم كه درگذشت.  ـ هشت دقيقه از زنگ استراحت مي .. حدود هفت.

  خورد و ...
  ها درست شدني نيست!) كه صداي در آموزشگاه .. ـژژژ ! (نه خير! مثل اينـ قيـ .

  ـ بفرماييد. 
  كه با من كار داشتين.  آقا ببخشيد. مثل اين ـ 

  ـ بله عزيزم، بيا جلو.
به طرفش  اهايي سست و با حالتي ترديد گونه به من نزديك شد. دستم ر داد حسابي شوكه شده! با قدم ن ميااش نش چهره

  دراز كردم و گفتم:
  ي انگشتر. بهجعـ 

  به طرف باال پرتاب شدند!  متر بر ثانيه، 2ش با سرعت ياز شدت تعجب، ابروها
  ي انگشتر؟ آقا؟ جعبه ـ چي

  ...نزن ـ خودتو به اون راه
  گين؟ فهمم شما چي مي آقا من اصالً نمي ـ 

  كردي.  ي قرمز رنگ رو نگاه مي ـ خودم ديدم سر كالس داشتي اون جعبه
  در آورد.  اكتاب جيبي قرمز رنگ ر ككاپشنش و يدرلبخندي زد و نفس راحتي كشيد. دست كرد 

  گين؟ ـ آقا اينو مي
كتاب كوچولو و در عين حال،  كي انگشتر نبود، ي اشتباه ديده بودم. جعبه! ودولي كنف نش دشلنگ شنا كن درآدم  ويندگ مي

ن هم با آن فاصله، آحق داشتم از   كرد. واقعاً ن برابري ميآخپِلو بود! طول و عرض كتاب به قدري كوچك بود كه با ضخامت 
  .است ي انگشتر چشم غير مسلح (!) خيال كنم جعبه

                                                                  
واقعاً باباي جيمز باند هم در برابر  »...ه قدم آخر رو سريع بردار ! س «يعني  3و » ها قدم بزن ميون نيمكت «مخفف  M، »تمرين بده «مخفف  T ـ1

  من كم مياره!
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  جريان اين چيه ؟  خُب،ـ 
توش هست. فكر كنم  هاي شيمي،  ها و فرمول اي از تمام نكته كنم يه خالصه درست نخوندمش. احساس مي هنوز ـ 

  بندي خوب باشه.  براي جمع
خود  كه بتوانم يك قضاوت كلي در مورد كتاب انجام دهم پيش از او گرفتم و شروع كردم به ورق زدن. براي اينا كتاب ر
تان روز بد نبيند! كل اين بخش  شيمي (يعني مبحث پيوند كوواالنسي) چه نوشته. چشم 4در بخش ذار ببينم مثالً گفتم بگ

ي   صفحه 5ي معمولي، بلكه  صفحه 5صفحه، آن هم نه  5آيد در  تست از آن سؤال مي 3كه در كنكور سراسري دست كم 
(! cm cm)6 6كرد.  ي بود كه هيچ دردي از كسي دوا نميخالصه شده بود. چيزهايي هم كه نوشته بود يك سري كليات

  پرسيدم.  او تو ذوقش نزنم. از است پيش خودم گفتم بهتر
  ـ ببينم، چه چيزي تو اين كتاب برات جذاب بود؟
.. لي كوچيك بـود ازش خوشـم اومـد .   ي كتاب خي ولي چون اندازه  ـ راستش من كه هنوز نديدم چي توش نوشته،

  خوره؟ رد ميآقا، حاال نظر شما چيه؟ به د
گم. فقط يكي از مباحثش رو با چيزايي كه من سر كـالس گفـتم مقايسـه     ـ حاال كه ديگه خريدي! من چيزي نمي

  كن. ديگه قضاوت با خودت !
ي درس  ي درس نباشين. خالصه هاي خالصه باباجون! اينقدر دنبال كتاب«گفتم كه:  ها مي به بچه هحس بدي داشتم. هر چ
  اي نداشت كه نداشت! كه فايده مثل اين». دتون در طول سال اونا رو به مرور نوشته باشينبه شرطي خوبه كه خو

  

  سكانس ششم: بلندگو! 
  1394ارديبهشت ماه سال  3زمان: 

ي دختر از خواستگار  خواستگاري، خانواده ودر نفر مي كنده) بودم كه يالطيفه شنيده (و شايد هم خو كجايي ي كي
زني؟ گفت، يعني جلو در  گفتند يعني چي داد مي»زنم! من داد مي : «ويدگ ه؟ و او در جواب مي، شغل شما چيدپرسن مي

  زنم كه آي ملت بياين تو، فالن جنس رو بخرين.  ايستم و داد مي مغازه مي
ن گشتم كه صداي خش كتاب شعر براي يكي از دوستانم مي كروي دانشگاه تهران دنبال ي هاي روبه كتاب فروشيدرن روز آ
  گو نظرم رو جلب كرد. بلنددر مرد  كي

  .دانشگاهي، ..  ي، تست، تقويتي،درس بِرِس خانم بِرِس! درسي، كمك ـ بدو آقا بدو!
شدم.  كشيد نزديك مي فروشي فرياد (!) مي كتاب كن مردي كه جلو در يآمسيرم طوري بود كه خواه ناخواه داشتم به 

به قدري قوي و دالبي (!) بود كه مخترع  ن مردآار نبود! ماشالّا هزار ماشالّا صداي گويي در ك كردم، بلند شگفتا كه اشتباه مي
اش به همه  قيافه  ! راستش ن مرد احساس ناامني كردمآبا ديدن چهره و هيبت   شرمنده كرده بود! ابلندگو و آمپلي فاير ر

شد. احتماالً تازه از خالف استعفاء  ش ديده ميهاي كهنه روي صورت فروشي! جاي انواع و اقسام زخم خورد جز كتاب چيز مي
  ن مرد ...آرفت به طرف  ديدم كه صاف مي اي ريز نقش و الغر اندام ر  ساله 18ـ 17پسر  كداده بود! در همين حين و بين ي

  چي دارين؟  بندي براي شيمي آقا ، كتاب خالصه و جمع  ـ (پسر ريز نقش با لحني محتاطانه !) آقا ،
  شناسي؟ .. رو نميخَعلي پرتي بغران! يعني كتاب .ي مرد!) معلومه  ي هولناك و وحشيانهها ـ (خنده

ن اهاي هم مغازه و چند لحظه بعد با يك كتابي تو مايه داخلاي رفت  باز حرفه  گفت و با ژستي شبيه يك شعبده را اين
  آموز معصوم (!) داد. ن دانشآدست  اصحبت كرديم ظاهر شد! كتاب ر آن كتابي كه در سكانس قبلي راجع به

  شم؟ آقا، يعني اينو بخونم كنكور قبول مي  ـ آقا ،
  رو شاخشه!75/19 دم، ولي رو قول نمي 20هاي وحشيانه و دلخراش همان مرد!) آره داآش!  ـ (تكرار خنده

  



 

)9( 

ها  گه كافيه! حاال كه بچهديگه كافيه! آره دي«شد. به خودم گفتم:  هيادم نيست دقيقاً چ رفكر و ديگ ين لحظه رفتم تواهم
به چالش نكشم؟ بالفاصله خودم  اهاي خودم ر بندي هستن چرا من تو اين زمينه توانايي قدر دنبال كتاب خالصه و جمع اين
كه باعث شده بود چندين و چند سال از  ابرگه افكاري ر كمنظم كنم. روي ي اندم و سعي كردم افكارم رابه دفتر كارم رس ار

  نوشتم . بعضي از اين افكار شامل موارد زير بود.  ام روچكيده و خالصه طفره بر  نوشتن كتاب
  د. آي كار بازاري و غير علمي به نظر مي ككه ي است ترين مشكل كتاب چكيده و خالصه اين زرگـ ب1
از صميم قلب  ار  كار علمي و فرهنگي انجام داد. (باور كنيد اين كي ودش كردم با كتاب چكيده وخالصه نمي ـ احساس مي2

  ندارم.) ااي ر هاي كليشه م و اصالً قصد شعار دادن و بازگو كردن حرفويگ مي
قابل حذف كردن نيست و اصالً   اي در كتاب درسي، نستم كه هيچ نكتهاد هاي كنكور داشتم مي ـ با اشرافي كه روي سؤال3

  د. آي كنكور سؤال نميدرهم نيست و از متن كتاب درسي نگفت به هواي اين كه م ود يك چيزهايي راش نمي
افتاد كه چندين سال پيش تأليف كرده بودم و تا همين لحظه هم يكي از  ن لحظه چشمم به كتاب تست شيميادرهم

. خوب براندازش كردم، كتاب قطور و گردن كلفتي بود! پيش خودم گفتم ودش هاي بازار محسوب مي پرطرفدارترين كتاب
؟ بدون هدف خاصي شروع به ورق زدن داي از قلم بيفت كه نكته تر بيان كرد بدون اين خالصه ار اين مطالب ودش يعني نمي

ايي كه در كتاب درسي نوشته شده بود مقايسه كنم. در خيلي از هبا چيز ان كتاب رآكتاب كردم. سعي كردم هر مطلبي در 
موشكافي كرده بودم. به خودم   صفحه 4يا  3در ن كتاب در آسطر گفته بود  3يا  2كه كتاب درسي در  اموارد، مطلبي ر

.. ولي مگه قراره كني، ولي . ي مشتاق شيمي باز ميها قدر مطالب رو براي بچه جون! كه اين خُب ، دمت گرم بهمن« گفتم: 
د تستش دونن كه صرفاً باي دارن و شيمي رو درسي مي  هاي ديگه عالقه ها به رشته دان بشن! شايد خيلي از بچه  همه شيمي

شايد بشه يه كاري كرد كه نه سيخ بسوزه و نه كباب. نه  رو تو كنكور بزنن و ويزاي (!) ورود به دانشگاه رو دريافت كنن!
ي كاربردي كنكور خارج  مفصل باشه كه از حوزهقدر  بيفته و نه اون لبي از قلم و جور باشه كه يه مط الصه و جمع قدر خ اون
ن را به دو ام هاي اطراف ديدم؟ قرار نيست كل پديده سياه و سفيد مي اچيز ر ن لحظه همهآ مدم! چرا تاآبه خودم » بشه

تا   سري اصول و ضوابط، ككتاب چكيده و خالصه باشه ولي با رعايت ي دناتو كتاب مي كي خير و شر تقسيم كنيم. ي دسته
هايي داشته  . چنين كتابي بايد چه ويژگييدآآل) كار علمي و فرهنگي خوبي هم به حساب  حد معقولي (نه در حد ايده

فرمان بنويسم و سعي كنم در تأليف اين كتاب به  10به صورت  اها ر نآبه ذهنم رسيد كه سعي كردم   ويژگي 10؟ دباش
  فرمان پايبند باشم.  10رعايت كامل اين 
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  ده فرمان:
  رح شوند بايد در اين كتاب موجود باشند. هاي كنكور سراسري مط توانند در تست هايي كه مي تمام نكته :1 فرمان

ها از درس  هايي كه مدت ي بيان مطالب بايد طوري باشد كه حتي براي صفر كيلومترها و يا آن طرح درسي و نحوه :2 فرمان
  شود.)» ايجاز مخل «نبايد   ها، . (به قول ادبياتي1اند قابل فهم باشد دور بوده

. 2بندي را داشته باشد قوي حكم جمع آموز و جور باشد كه براي يك دانش  الصه وجمعقدر خ مطالب كتاب بايد آن :3فرمان 
  شود. )» اطناب ممل«نبايد   ها، (باز هم به قول ادبياتي

  ي كتاب، كامالً جا بيفتد. هاي آموزشي در حدي گنجانده شود كه مطالب براي خواننده تمرين :4فرمان 
  ارج از محدوده پرهيز شود. هاي كهنه و خ از ذكر نكته :5فرمان 
  مطالب، بيش از حد الزم شكافته نشوند تا كتاب، حجيم نشود.  :6فرمان
ي كتاب داده شود. مبني بر اين كه فالن مبحث تاكنون چند  در مورد هر مبحث، اطالعات آماري خوبي به خواننده :7فرمان

  ن نگريسته شده است. اي به آ هاي كنكور سراسري مطرح شده و با چه زاويه بار در تست
  هاي گذشته، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.  هاي كليدي و پر تكرار كنكور سراسري سال در هر مبحث، تست :8 فرمان
هاي زير درست  چند مورد از عبارت«و يا » كدام عبارت درست و يا نادرست است؟«هايي كه به صورت  در تست :9 فرمان

  تكرار به خواننده معرفي شوند. هاي معروف و پر  عبارت »هستند؟
  هاي آينده رو نمايي شوند! هاي احتمالي كنكور سال تست :10فرمان 

فرمان زير پا گذاشته  10يكي از اين  دكنم اگر در هر قسمتي از اين كتاب، احساس كردي از شما خوانندگان عزيز تقاضا مي
  بكنيد، ام، حتماً اين كار رويگ تعارف مي ها، بي ود ن نرام! يادتيوتا به راه راست هدايت ش ديهشده، بالفاصله به ما اطالع د

  كنيم.  ن دعا ميات ناكلي به ج

                                                                  
  . بودمدر سكانس چهارم » كنكوري آينده«در سكانس دوم و نيز » كار هنهداوطلب ك«تر ياد  در نوشتن اين فرمان، بيش ـ1
  در سكانس سوم بودم.» نابغه «تر ياد   بيش  در نوشتن اين فرمان، ـ2
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  حاال چرا فيل؟!

ايستيم، كمي به جلو  دست به كمر مي ،پرسند كه چرا اسم اين مجموعه را فيل گذاشتيد؟ ما هم در جواب ها از ما مي خيلي
شويم با عصبانيت  خود (!) به چشمان غير نافذ (!) شخص سؤال كننده خيره ميشويم و در حالي كه با چشمان نافذ  خم مي

دو حالت ممكن است پيش آيد. حالت اول اين است كه شخص سؤال  ،بعد از اين ديالوگ» 1مگه فيل چه شه؟«پرسيم:  مي
از آن بيدهايي نيست كه   شود! حالت دوم اين است كه شخص سؤال كننده ترسد و بالفاصله از منطقه متواري مي كننده مي

كنيم بنشيند و پس از پذيرايي (با  ترسيم و با مهرباني از او دعوت مي از بادي چون ما بترسد! در اين صورت، ما از او مي
  دهيم كه فيل نماد چند چيز است: و ...) برايش توضيح مي 2شاين السه، سانگنسكافه، كافه 

تان خورده يا نـه. بـه هــــر     .. به گوشتروفيل، نوكلئوفيل، هيدروفيل و .ل الكهايي مث واژهدانم  نميـ فيل = دوستدار:   1
  هاي درسي حضور داشتند) بـه تــرتيب بـه معني دوستدار الكترون،  ر كتابدها (كه تا چنــد سال پيــش  حـال ايـن واژه

دوستدار هسته و دوستدار آب هستند. بله، درست فهميديد! پسوند 
  است. » دوستدار«ر شيمي به معني د (Phile)» فيل«

ها فيل دانشگاه  اش فيل يك چيزي هست! بعضي هر كسي در زندگي
مدل و  آخرينها فيل ماشين  ها فيل پول و ثروت، بعضي هستند، بعضي

يا خيلي چيزهاي ديگر. بين خودمان باشد. ما يك رازي را كشف 
س شيمي، ايم كه طراحان كنكور سراسري در در ايم. ما فهميده كرده

هاي  فيل چه مطالبي هستند و دقيقاً همان مطالب را در مجموعه كتاب
ها، در  ايم. پس با خواندن اين مجموعه كتاب فيل شيمي آورده

گيريد كه طراحان كنكور  ترين زمان ممكن مطالبي را ياد مي سريع
  ها) هستند. ها (يعني دوستدار آن سراسري فيل آن

ترين حس بويايي را دارد بدانيد كه سخت در  كنيد كه سگ قوي اگر فكر مي :اييترين حس بوي ـ فيل = قوي 2

حس بويايي فيل، عددي نيست! در صحراهاي آفريقا به هنگام خشكسالي، بوميان  برابراشتباهيد! چون حس بويايي سگ در 
ي چندين كيلومتري  ها از فاصله كنند. فيل ها را يواشكي تعقيب مي ي گومبا گومبا !) فيل مناطق مختلف (از جمله منطقه

ها پس از رسيدن به جايي كه سطح آب  كنند. فيل توانند بوي آب را احساس كنند و بــه طــرف آن حركت مي مي
هاي  شوند آب هايي، باعث مي كنند و با ايجاد گودال زيرزميني به سطح خاك نزديك است، با خرطوم خود خاك را مي

  كنند. شوند و بدين ترتيب هم خود و هم بوميان منطقه را سيراب ميها  زيرزميني وارد اين گودال
  
  
  
  
  
  
  

ها بو  ايي بسيار قوي هستند، البته چيزي كه اين مجموعه كتابينيز داراي حس بو» فيل شيمي« هاي  مجموعه كتاب
هايي مطرح  مرينها و ت ها، سعي شده است تست هاي آينده است! در اين مجموعه كتاب هاي كنكور سال كشند، تست مي

  هاي آينده دارند. شدن در كنكور سراسري سالترين شانس را براي مطرح  كه بيش شوند
                                                                  

  يم!رـ ببخشيد كه كمي عصبي شديم! باور كنيد دست خودمان نيست. آخه ما خيلي روي فيل غيرت دا1

  ا ندارد!كنيم. كالس الزم ر ـ از چاي استفاده نمي2
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دانيد ما چطور  مي پِرِس كردن!  ـ فيل = متخصص3
ايد  را نوشتيم؟ فكر كرده» فيل شيمي«هاي  مجموعه كتاب

طور نيست! براي توليد  ايم؟ نه، اصالً اين خيلي زحمت كشيده
هاي تست و  ي كتاب ابتدا كليه» ل شيميفي«هاي  كتاب

جلد و چند هزار  10آموزش شيمي مبتكران (كه بالغ بر 
صفحه بود) را روي هم گذاشتيم سپس براي يك فيل دوست 

(!) توضيح داديم كه سر پا ايستادن زياد، براي  داشتني
سالمتي و به خصوص براي زانوهايش خوب نيست و او را قانع 

هاي تسـت و آموزش شيمي  وعه كتابكــرديم كه روي مجم
مبتكران بنشيند. حاصل چه شد؟ بله، در عرض چند ثانيه، 

  چندين جلد كتاب قطور پرس شدند و به صورت 
فشرده، چكيده و عصاره در آمدند. ما هم اسمش را گذاشتيم: 

  »!فيل شيمي«
  

دهيم  به شما قول مي ـ فيل = مظهر قدرت و صالبت:4
، قدرت و »فيل شيمي«هاي  ه كتاببعد از خواندن مجموع

صالبت شما در درس شيمي، با قدرت و صالبت فيل در 
  كند.  جنگل برابري مي

  
  
  
  
  
  

ها فيل شيمي شويد و اين را بدانيد  هاي فيل شيمي، شما هم يكي از ميليون اريم با خواندن مجموعه كتابوبه هر حال اميد
  تان سرشار از فيل باشد! كنيم كه زندگي برايتان آرزو ميكه ما همواره فيل شما هستيم و از صميمم قلب 
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  تشكر و قدرداني

سازي اين كتاب زحمات زيادي  و حاال جا دارد يادي از همكاراني كنيم كه در واحدهاي مختلف انتشارات مبتكران براي آماده
  اند.  را برعهده داشته بررسي كارشناسي اين مجموعه عليرضا تمدنيآقاي  باند. استاد گرامي جنا متحمل شده

آرايي اين كتاب  صفحهتايپ و در  معصومه عزيزياند. و خانم  آقاي اميرحسين داودي طراحي جلد اين كتاب را انجام داده
ها و نمودارها متحمل  نيز زحمات زيادي در رسم شكل مينا غالم احمدي و خانماند  نهايت دقت و حوصله را به خرج داده

  كنم.  قدرداني مي دكنن ياري مي اي انتقادات و پيشنهادات ما ر هاي اين كتاب كه با ارائه ي خواننده ز كليهپيشاپيش اد. ان شده
  
  

  به اميد موفقيت شما.  
  بهمن بازرگاني

  
  

ن و حتـي اگـه   اي باشه لطفاً !) از ما تشكر كنـي  خواين با ارسال گل و شيريني (ترجيحاً شيريني تر و خامه خواين نظر بدين، اگه مي اگه مي
  فرمايد: . شاعر در اين باره ميرسونه ها لطف و مهربوني شما رو مي ي اين خواين از ما انتقاد كنين، همه مي

  

  داني، بيا اين هم نشاني! ارسال كن براي ما يك خرده مهرباني          از هر راهي كه مي
  

 : از طريق تلگرام   @Bazargani Bahman Chem Academy     
 طريق اينستاگرام : از   @ Bahman – Bazargani – Chem – academy     
 از طريق E-mail :   bahman.bazargani@yahoo.com  

  

توانيد به طور مستقيم با مؤلف كتاب (بهمن بازرگاني) تماس بگيريد. در ضمن، فراموش نكنيد كه بگوييد راجع  هاي فوق مي با آدرس
  دهيد. ممنون. تر از همه چاپ چندم، داريد نظر مي ....) و چه سالي (دهم، يازدهم و ...) و مهم به چه كتابي (تست، فيل شيمي و
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  مشتري، مهبانگ و پيدايش عنصرها ي زمين و شناسي (وويجرها، مقايسه ـ  ستاره1ـ1

  
مطالب مـورد بحـث در ايـن قسـمت      !شناسي بخوانيم خواهيم ستاره بلكه ميبخوانيم. » شيمي«در اين قسمت قرار نيست  !بدون تعارف بگويم

اين قمست خيلي هنر كنـد، يـك تسـت از آن     ش عنصرها.يمهبانگ و پيدا ري،ي سياره هاي زمين و مشت ، مقايسه2و  1عبارتند از: وويجرهاي 
  در كنكور بيايد.  

  

  
  :2و  1وويجرهاي 

  بايد موارد زير را به خاطر بسپاريد. 2و  1در مورد فضاپيماهاي وويجر 
  خورشيدي) به فضا پرتاب شدند.  1356( ميالدي 1977اين دو فضاپيما در سال  
ـ ي بيرو اپيما تهيه و ارسال شناسنامه فيزيكي و شيميايي چهـار سـياره  مأموريت اين دو فض  ي  ي خورشـيدي (منظومـه   ي سـامانه ن

  بود.  نپتونو  اورانوس، زحل، مشتريهاي  شمسي) يعني سياره
  ود. بمتري وميليارد كيل 7ي تقريبي  ي خورشيدي از زمين گرفت، از فاصله پيش از خروج از سامانه 1آخرين تصويري كه وويجر  

  :مشتريهاي زمين و  ي سياره مقايسه
  ، جدول زير را به طور دقيق به خاطر بسپاريد. مشتريهاي زمين و   ي سياره در مقايسه

  
  مشتري  زمين  نام سياره

هاي  اندازه در مقايسه با ساير سياره
  ي شمسي منظومه

  ي شمسي ي منظومه ترين سياره بزرگ  ي بزرگ پنجمين سياره

  پنجمين سياره  سومين سياره  شيدخور نزديكي به
  گازي  سنگي  نوع سياره

  نمودار فراواني عنصر

    

  ترين عنصر فراوان
  تر از آهن، كه فراواني آن كم

  درصد است 50
  هيدروژن، كه فراواني آن حدود

  درصد است 90
Fe  چهار عنصر فراوان O Si Mg    H He C O    

  فقط نافلز  فلز، نافلز و شبه فلز  عنصر فراوان 8ها در ميان نوع عنصر
  

    ي زمين و مشتري، دو عنصر اكسيژن و گوگرد، مشترك هستند. عنصر فراوان در دو سياره 8در ميان  
  

هـايي از ايـن دسـت نشـان      ي زمين و مشتري متفاوت اسـت يافتـه   نوع و ميزان فراواني عنصرها در دو سياره 
  اند. ن در جهان هستي توزيع شدهوصرها به صورت ناهمگدهند كه عن مي
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  مهبانگ و پيدايش عنصرها
  توان به صورت زير خالصه نمود: داستان آفرينش عنصرها را مي

) همـراه بـوده كـه    !خودمـان  يا همان بيگ بنـگ  مهبانگامروزه دانشمندان بر اين باورند كه سرآغاز كيهان با انفجاري مهيب (يعني  
  اند.  ) در كل عالم پخش شدهنوترونو  پروتون،  الكترونعظيمي آزاد شده و ذره هاي زيراتمي (يعني  طي آن انرژي

  آيد.  چرخد و بدين ترتيب عنصر هيدروژن پديد مي رسد و دور آن مي پس از مدتي، الكترون به پروتون مي 

  هلـيم يكـديگر تركيـب شـده و تشـكيل عنصـر       اي بـا  هاي هسـته  واكنش طيهاي هيدروژن  بر اثر گذشت زمان، درصدي از اتم 
  دهند.  را مي

  را سـحابي هـاي گـازي بـه نـام      ، گازهـاي هيـدروژن و هلـيم، متـراكم شـده و مجموعـه      كـاهش دمـا  با گذشت زمان و بـر اثـر    
  كنند.  ايجاد مي

و  Hتر (يعني  عنصرهاي سبكها به مرور  شوند كه طي آن اي انجام مي هاي هسته ها، يك سري واكنش بر اثر دماي باالي ستاره 
Heشوند.  د ليتيم، كربن و ....) ميتر (مانن ) تبديل به عنصرهاي نسبتاً سنگين   

و  هشـد ناپايـداري منفجـر    بـه دليـل  ي مورد نظـر   تر شد، ستاره پس از اين كه عنصرهاي درون يك ستاره از حد معيني سنگين 
ي توليد  ها را كارخانه . به همين دليل است كه ستارهكند ميدر سرتاسر گيتي پراكنده را هاي سنگين (مانند آهن، مس، طال و ....)  اتم

  دانند. عنصرها مي
  

    
  توان مطرح نمود.  هايي را مي شناسي داشت، چه تست تر حال و هواي ستاره حال ببينيم از اين مبحث كه بيش

  
  د از مطالب زير درست هستند؟ چند مور 

  گنجد.  در قلمرو علم تجربي نمي» جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟«هايي از قبيل  پاسخ پرسشآـ 
  ي مشتري دارد.  ب ـ دومين عنصري كه پس از مهبانگ به وجود آمد، دومين فراواني را در سياره

هاي گازي به نـام   هيدروژن و هليم متراكم شده و مجموعه پ ـ پس از مهبانگ ، با گذشت زمان و افزايش دما، گازهاي 
  سحابي را ايجاد كردند.

  ت ـ تولد ستاره با يك انفجار بزرگ همراه است. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

  
  ها به صورت زير است. بررسي هر يك از عبارت 

  ».هستي چگونه پديد آمده است؟«كه گنجد، اين است  آن پرسشي كه پاسخ آن در قلمرو علم تجربي نمي نادرست است.آـ 
  !ب، هليم كبير استطاتان افتاده باشد كه منظور، جناب مست اميدوارم دو ريالي درست است.ب ـ 

   !آن وقت ما مخلص اين عبارت هم هستيمبگذاريد، » كاهش«ي  ، كلمه»افزايش« ي نادرست است. به جاي كلمهپ ـ 

انفجـار بـزرگ   كنيـد؟ يادتـان باشـد كـه      ميرنـد و آن وقـت شـما جشـن تولـد برگـزار مـي        مـي بخت هـاي بـد   سـتاره  !مان روشـن  به به، چشمت ـ  
  ي مرگ ستاره است نه تولد آن. پس اين عبارت نادرست است. دهنده نشان

  ) درست است. 1ي ( پس گزينه
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  اند؟  چند مورد از مطالب زير درست 
ميليـون   7ي تقريبـي   خورشـيدي از زمـين گرفـت، از فاصـله    ي  يش از خـروج از سـامانه  پ 1آـ آخرين تصويري كه وويجر 

  كيلومتري بود.  
  تر است.  ي مشتري بيش ي زمين از درصد آن در سياره ب ـ درصد اكسيژن در سياره

  ها فلز هستند.  تر آن عنصر فراوان در زمين، بيش 8پ ـ در ميان 
   باشند. كسيژن ميهاي زمين و مشتري، شامل گوگرد و ا ت ـ عنصرهاي مشترك در سياره

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  ها به صورت زير است. بررسي هر يك از عبارت 

  !ميليون 7ميليارد ، نه  7آـ نادرست است. 
ي مشتري، اكسـيژن چهـارمين عنصـر فـراوان      ي زمين، عنصر اكسيژن، دومين عنصر فراوان، اما در سياره سياره ب ـ درست است. در 

ي مشتري را عنصر هيدروژن تشكيل داده است پس درصدي كه بـه اكسـيژن و سـاير     صد از جرم سيارهدر 90است. در ضمن، حدود 
  رسد نسبتاً كم است.  عنصرها مي

. كه در Alو  Fe ،O ،Si ،Mg ،Ni ،S ،Caي زمين به ترتيب فراواني عبارتند از:  فراوان در سياره عنصر 8پ ـ درست است.  
  ها پنج عنصر، فلز هستند.  ميان آن

  اين عبارت را حفظ باشيد. قراراين بود كه ت ـ درست است.
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   ها، راديوايزوتوپ، عدداتمي، عددجرمي، ايزوتوپ ـ2ـ1

  
ها نداريم و بحـث   هاي پيرامون آن تشكيل شده است. در اين قسمت كار چنداني با الكترون دانيد هر اتم از هسته و الكترون طور كه مي همان

ي اتـم وابسـته هسـتند. در     ز همگي به نـوعي بـه هسـته   ي اتم متمركز است. تعاريف عدداتمي و عددجرمي و ايزوتوپ ني تر روي هسته ما بيش
  ها هم كلي مطلب حفظي داريم. قسمت راديوايزوتوپ

  

  
  هاي زيراتمي: عدداتمي،عددجرمي و شمار ذره

هـا بـه    هـا و نـوترون   دانيد كه هر اتم از يك هسته تشكيل شده است كه پروتـون  مي )!(يعني از دوران طفوليـت  ي اول متوسطهاز علوم 
ي اتم بايد مـوارد   ها نيز به دور هسته در حال چرخيدن هستند. در ارتباط با اجزاي سازنده فشرده در آن جاي دارند و الكترونصورت 

  زير را بدانيد. 
لحاظ الكتريكي خنثي ها از  چون اتم (!)كامالً تابلو است كه شود.  ي يك اتم گفته مي هاي هسته : به تعداد پروتون(Z)عدد اتمي 

  هاي آن (به عبارت ديگر با عدداتمي آن برابر است.) هاي هر اتم با شمار پروتون هستند، شمار الكترون
  شود.  هاي يك اتم گفته مي ها و نوترون : به مجموع شمار پروتون(A)جرميعدد  

  !ي مقابل را هم كه مطمئنم بلديد رابطه
  
  

شود، عـدد اتمـي و عـدد     و سمت چپ نوشته مي  تر كه پايين كنند. عدد كوچك اي معرفي هر اتم، آن را با دو عدد مشخص ميبر 
  شود عدد جرمي است.  تر كه باال و سمت چپ نوشته مي بزرگ

  
  
 

Al27براي نمونه هنگامي كه اتم آلومينيم را به صورت
پـس ايـن     است، 13ي است كه عدد اتمي آن برابر دهيم بدين معن نمايش مي13

فهميم كـه   كنيم مي را از آن كم  13است كه اگر عدد  27الكترون) دارد. عدد جرمي اين اتم نيز برابر  13پروتون (و در نتيجه  13اتم 
  نوترون دارد.  14اين اتم 

ها در هسته بدون تغيير  ها و نيز تعداد نوترون تعداد پروتون شوند و ها كم و زياد مي به هنگام تبديل يك اتم به يون، فقط الكترون 
تري نسبت به اتم اوليه دارد. اما  هاي كم ي آن است كه يون مورد نظر به تعداد بار مثبت، الكترون مانند. بار مثبت نشان دهنده باقي مي

  تري نسبت به اتم اوليه دارد.  يشهاي ب گر آن است كه يون مورد بحث به تعداد بار منفي، الكترون بار منفي بيان

Al27براي نمونه، يون 313  نسبت به اتم ،Al2713تر دارد، اما يون ، سه الكترون كمP31 315      نسـبت بـه اتـمP3115   سـه الكتـرون ،
  تر دارد.  بيش
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Hهاي چنداتمي (مانند در يون  O3  ،NH2 هاي سـازنده آن يـون و    هاي اتم ها برابر مجموع شمار پروتون و ....) شمار پروتون
ها نيز به تعـداد   ترونباشد. براي تعيين شمار الك ي يون مورد نظر مي هاي سازنده هاي اتم ها نيز برابر مجموع شمار نوترون شمار نوترون

  نماييم. ها اضافه مي كنيم و به تعداد بار منفي به مجموع تعداد پروتون ها كم مي بار مثبت از مجموع تعداد پروتون

34POهـاي  تعداد پروتون، الكترون و نوترون را در يون    3وCH     هـا را بـه    تعيـين كنيـد. (ويژگـي اتـم
11H ،126صورت  C ،168 O  3115و P (.در نظر بگيريد  

  
  
  
  
  
  
  

)ها است. (البته به جز هيدروژن معمولي تر از شمار پروتون ها مساوي يا بيش ها شمار نوترون ي اتم در هسته  H)11 (كه نوترون ندارد  
  
  
  

  دهند بايد بنويسيم: ها را به ما مي ها و نوترون ها و سؤال، تفاوت شمار پروتون به بيان ديگر، هنگامي كه در تست
nميزان تفاوت داده شده  p   

  !هطي زير غلطه آي غل چون رابطه !ننويسيدهاي باال را به صورت زير  رابطه (!)يك وقت خداي نكرده   
  
   

  
  .رود ها به كار مي حال بياييد ببينيم مطلب فوق چگونه در تست

45در اتم   Xهـاي اتـم   است. شمار الكتـرون  3هاي هسته برابر  ها و نوترون ، تفاوت شمار پروتونX 
  كدام است؟

1(  18  2 (21  3 (22  4 (24  
از  (n)هـا  شمار نوترون (p)ها  = شمار پروتون 45توان نوشت:  است مي 45برابر  Xكه عددجرمي اتم  نبا توجه به اي 

  توان نوشت: مياست،  3ها برابر  ها و نوترون طرفي، چون تفاوت شمار پروتون
  (n)ها شمار نوترون (p)ها = شمار پروتون 3

  ست آوريم. را به د (n)ها و نيز شمار نوترون (p)ها توانيم شمار پروتون ها مي حال دو معادله داريم و دو مجهول كه به كمك آن

n p

n p

45

 3




  

: n n n p p p2 48 24 3 24 3 21          جمع  
  ) درست است.2ي ( ها برابر است. پس گزينه ها با تعداد پروتون هاي خنثي، تعداد الكترون دانيد در اتم طور كه مي همان

  



  
  21  فصل اول: كيهان زادگاه الفباي هستي   

  

  

87اگر در يون   2A باشد، عدداتمي عنصر 13ها برابر  ها و نوترون ، تفاوت شمار الكترونA   كدام است؟  
1( 36  2 (49  3 (47  4 (38  

  توان نوشت: است مي 87برابر  A87با توجه به اين كه عددجرمي عنصر 
  (n)ها  شمار نوترون (p)ها  = شمار پروتون87

  است خواهيم داشت: 2داراي بارالكتريكي + A2از طرف ديگر، چون يون
  (e)ها  شمار الكترون (p)ها  شمار پروتون – 2

  توان نوشت: ست ميا 13ها برابر  ها و نوترون همچنين از آن جايي كه تفاوت شمار الكترون

  (n)ها  ـ شمار نوترون (e)ها  = شمار الكترون 13

  توان نوشت: را قرار دهيم مي (p)ها ، شمار پروتون(e)ها ي اخير، به جاي شمار الكترون چه در رابطه چنان

n e n (p ) n p13 2 13 11          

  را به دست آوريم: (p)ها  و نيز شمار پروتون (n)ها توانيم شمار نوترون حال دو معادله داريم و دو مجهول، كه از آن جا مي
n p

n p

87

 11




  

: n n n p p p2 98 49 87 49 87 38          جمع  
باشـد. پـس    مـي  38نيز برابـر   Aتوان دريافت كه عدداتمي عنصر  است مي 38برابر  A2هاي يون  ه به اين كه شمار پروتونبا توج
  ) درست است. 4ي ( گزينه

  
  ايزوتوپ (هم مكان)

  به موارد زير توجه كنيد.   در مورد ايزوتوپ
  گويند.  مي ايزوتوپ (هم مكان)ك عنصر كه عدداتمي يكسان اما عددجرمي متفاوت دارند، هاي ي به اتم 

هـا يكسـان، امـا     نسبت به هـم، ايزوتـوپ (هـم مكـان) هسـتند زيـرا عـدداتمي آن        Mg2612و  Mg2412 ،Mg2512هاي  براي نمونه اتم
  ها متفاوت است.  مي آنعددجر

شـمار  هـا فقـط در    هـاي يكسـاني هسـتند و تفـاوت آن     ها و نيز شمار الكتـرون  هاي يك عنصر معين داراي شمار پروتون ايزوتوپ 
الكتـرون هسـتند، امـا شـمار      12پروتون و نيـز   12گي داراي هم Mg2612و  Mg2412 ،Mg2512هاي  است. براي نمونه، اتم ها نوترون
   است. 14و  13، 12ها به ترتيب برابر  ها در آن نوترون
ها و نيز شمار  ها وابسته است و چون شمار الكترون ها) در آن ها و پروتون هاي باردار (الكترون ها به شمار ذره اتم خواص شيميايي 

ها خواص و رفتار شيميايي كامالً يكساني دارند  هاي مختلف يك عنصر يكسان هستند، اين اتم ايزوتوپ هاي مربوط به ها در اتم پروتون
گوينـد. (يعنـي    مـي  هم مكانها  اي عنصرها قرار داده و به آن  ي معين از جدول دوره ها را در يك خانه ها آن دان دليل شيميبه همين 

  اي عنصرها) داراي مكاني يكسان در جدول دوره
هـا بـا    شود كـه عـددجرمي و نيـز جـرم آن     هاي يك عنصر، باعث مي هاي مربوط به ايزوتوپ ها در اتم متفاوت بودن شمار نوترون 

  مانند چگالي با يكديگر تفاوت دارند. خواص فيزيكي وابسته به جرم  ها در يكديگر متفاوت باشد به همين دليل است كه ايزوتوپ
  شود.  ي زير تعيين مي رابطههر ايزوتوپ از  درصد فراواني 
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  شود.  ها به صورت زير تعيين مي كتاب درسي است، درصد فراواني هر يك از ايزوتوپ 6ي  ه، با توجه به شكل زير كه مربوط به صفحهنبراي نمو

47درصد  100 9450   درصد فراوانيLi73  

3درصد  100 650   درصد فراوانيLi63  

  
  
  
  
  
  
        

ي آن است كه ايزوتوپ مربوطه پايدارتر است. براي نمونه، طبق  تر باشد نشان دهنده هرچه درصد فراواني يك ايزوتوپ در طبيعت بيش 

  تر است.  ها در طبيعت بيش پايدارترند زيرا درصد فراواني آن Li63هاي  تمنسبت به ا Li73هاي  توان دريافت كه اتم محاسبات باال مي
ي يـاد شـده،    تر باشـد، هسـته   يا بزرگ 5/1ها  ها به شمار پروتون ي نسبت شمار نوترونا  ي كلي، اگر براي هسته طبق يك قاعده 
گويند. بر اثـر متالشـي شـدن     ميراديوايزوتوپ ين صورت به ايزوتوپ مورد نظر، (نه هميشه) ناپايدار و پرتوزا خواهد بود. در ا اغلب
  شوند. ي پايدارتر توليد مي هاي پرانرژي، به همراه مقدار زيادي انرژي و نيز هسته ها، ذره ي راديوايزوتوپ هسته

  
  
  
  
  
  
  

كشد  مدت زماني است كه طول مي عمر، نيم كنند. مشخص مي »نيم عمر«ي پرتوزا را با كميتي به نام  سرعت واپاشي يك ماده 
  هاي پرتوزا واپاشيده شوند.  تا نيمي از هسته

ي پرتـوزاي   گرم از مـاده  20سال است بدين معني است كه مثًال اگر  12ي پرتوزا  عمر يك ماده گوييم نيم براي نمونه، هنگامي كه مي

)گرم آن  10سال،  12مورد نظر را داشته باشيم، پس از  )20 102  سـال   12ماند. پس از  گرم از آن باقي مي 10شود و  واپاشيده مي

)گرم آن  5ديگر  )10 52 طور الي آخر. ماند و همين گرم از آن باقي مي 5شود و  واپاشيده مي  

پس اگـر روزي خواسـتيد   مربوطه پايدارتر است. ي آن است كه ايزوتوپ  دهنده تر باشد، نشان عمر يك ايزوتوپ طوالني هرچه نيم 
  »!عمرتان دراز باد نيم«از يك ايزوتوپ تشكر كنيد بهتر است به او بگوييد: 

  توان به صورت جدول زير خالصه نمود. ها را مي هاي ايزوتوپ تشابه و تفاوت 
  

  ها تشابه ايزوتوپ
  واص و رفتار شيميايي،ـ خ4ها،  ـ شمار الكترون3ها ،  ـ شمار پروتون2ـ عدداتمي، 1

  اي عنصرها ـ موقعيت در جدول دوره5

ـ خواص فيزيكي وابسته به جرم مانند چگالي، 4ـ جرم اتمي، 3ـ عددجرمي، 2ها،  ـ شمار نوترون1  ها تفاوت ايزوتوپ
  ها)  عمر (در مورد راديوايزوتوپ ـ نيم7ـ پايداري هسته، 6ـ درصد فراواني، 5
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  هاي هيدروژن ايزوتوپ
  باشد.  ها به شرح جدول زير مي ايزوتوپ است كه چند ويژگي آن 7هيدروژن داراي عنصر 

  

71 H  
61 H  

51 H  
41 H  

31 H  
21 H  

11H  

  نماد 
  ايزوتوپ

ويژگي 
  ايزوتوپ

232 3 10/   
  ثانيه

222 9 10/   
  ثانيه

229 1 10/   
  ثانيه

221 4 10/   
  ثانيه

12 32/  
  عمر نيم  پايدار  پايدار  سال

0  
  (ساختگي)

0  
  (ساختگي)

0  
  (ساختگي)

0  
  ناچيز  (ساختگي)

  
0 0114/  

  
99 9885/  

  درصد فراواني 
  در طبيعت

  
هاي هيدروژن مطرح  هايي كه ممكن است در مورد ايزوتوپ كتاب درسي است، پرسش 6ي  با توجه به جدول فوق كه مربوط به صفحه

  ها را ياد بگيريد.  شنويد، خوب اين پرسش و پاسخ از من ميتوان به صورت جدول زير بيان نمود.  ميها را  شوند و نيز پاسخ مربوط به آن
  

  پاسخ  پرسش  ي پرسش شماره

ي طبيعي از عنصر هيدروژن،  يك نمونه  1
  مخلوطي از چند ايزوتوپ است؟

11H) ،21سه ايزوتوپ  H  31و( H  

  11H  پايدارترين ايزوتوپ هيدروژن چيست؟  2

3  
  
هاي هيدروژن چگونه  ترتيب پايداري ايزوتوپ

  است؟


1 2 3 5 6 71 1 1 1411 1: H H H H H HH     ترتيب پايداري  

  

  عنصر هيدروژن چند ايزوتوپ   4
  طبيعي دارد؟

11H) ،21سه ايزوتوپ  H،31( H  

5  
  

هاي هيدروژن  ترتيب درصد فراواني ايزوتوپ
  در طبيعت چگونه است؟

: H H H  311 21 1
qÃaIº

  ترتيب درصد فراواني در طبيعت

  عنصر هيدروژن چند ايزوتوپ   6
  ساختگي دارد؟

41چهار ايزوتوپ  H) ،51 H ،61 H  71و( H  

عنصر هيدروژن چند ايزوتوپ پايدار   7
  (غيرپرتوزا) دارد؟

)21و  (11Hدو ايزوتوپ  H  

عنصر هيدروژن چند راديوايزوتوپ (ايزوتوپ   8
  اپايدار و پرتوزا) طبيعي دارد؟ن

)31يك راديوايزوتوپ  H)  

عنصر هيدروژن چند راديوايزوتوپ (ايزوتوپ   9
  ناپايدار و پرتوزا) ساختگي دارد؟

41راديو ايزوتوپ  چهار H) ،51 H ،61 H  71و( H  

عنصر هيدروژن چند راديوايزوتوپ (ايزوتوپ   10
  ناپايدار و پرتوزا) دارد؟

31پنج راديو ايزوتوپ  H) ،41 H،51 H ،61 H  71و( H  

11  

  
هاي هيدروژن  عمر راديوايزوتوپ ترتيب نيم

  چگونه است؟


3 5 6 71 1 1 141: H H H HH   عمر ترتيب نيم  

  

31  پايدارترين راديوايزوتوپ هيدروژن چيست؟  12 H  

پايدارترين راديوايزوتوپ ساختگي هيدروژن   13
  چيست؟

51 H  

 مواظب اين باشيد!

 يد!مواظب اين باش
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هاي طبيعي چند عنصر را بايد بـه صـورت    (!) شمار ايزوتوپ اقصي نقاط كتاب درسيبه مطالب مطرح شده در  با توجه 
  جدول زير حفظ كنيد.

  

  H  Cl  Li  Mg  عنصر
  3  2  2  2  (غيرپرتوزا)هاي پايدار  شمار ايزوتوپ

  

  در مورد عنصر تكنسيم بايد موارد زير را به خاطر بسپاريد: تكنسيم:

)تكنسيم  Tc)9943 اي ساخته شد. نخستين عنصري بود كه در راكتور (واكنشگاه) هسته  
رود.  اي شكل است به كار مي ي پروانه غدهي تيروئيد كه يك  تكنسيم در تصويربرداري پزشكي، به خصوص براي تصويربرداري غده 

I)بدين ترتيب كه يون يديد ) ي تيروئيد هنگام جذب يون يديد، اين  ي مشابهي دارند و غده با يوني كه حاوي تكنسيم است، اندازه
  شود. رداري فراهم ميي تيروئيد، امكان تصويرب كند. با افزايش مقدار اين يون در غده يون را نيز جذب مي

)جايي كه عنصر تكنسيم  از آن Tc)9943 برداري قابل ردگيـري   هاي عكس يك عنصر پرتوزا است، پرتوهاي حاصل از آن توسط دستگاه
  كند.  موضوع، زمينه را براي تصويربرداري فراهم مي هميناست و 

 اما خبر خوب اين است كهشود.  اي ساخته مي هاي هسته با استفاده از واكنشتكنسيم موجود در جهان به طور مصنوعي و  ي همه 
ي نسبتاً كم تهيه كرد. به همين دليل اين عنصر قيمت چنـداني  ا  توان آن را با صرف هزينه ساخت اين عنصر خيلي دشوار نيست و مي

  ها نسبتاً آسان است.  ندارد و دسترسي به آن در بيمارستان
توان مقادير زيادي تكنسـيم   ساعت) دارد بنابراين نمي 6عمر كوتاهي (حدود  ستفاده در تصويربرداري پزشكي، نيمتكنسيم مورد ا 

  كنند.  اي، توليد و مصرف مي هستهرا ساخت و نگه داشت، بلكه هرجا كه نياز باشد آن را با يك مولد 
  ها: ايزوتوپراديو كاربرد 
  ها. وع هم چيزي نيست جز كاربرد راديو ايزوتوپاصل موض !رويم سراغ اصل موضوع مستقيم مي

  ها كرده است.  گيري از آن ها اگرچه بسيار خطرناك هستند، اما پيشرفت دانش و فناوري، بشر را موفق به مهار و بهره راديوايزوتوپ 

  شود. الكتريكي) استفاده مي هاي اتمي (براي توليد انرژي ها در پزشكي، كشاورزي و سوخت در نيروگاه امروزه از راديوايزوتوپ 

  بيماري كاربرد دارند. ي درمان ي تشخيص و هم در مرحله ها، هم در مرحله در پزشكي، راديوايزوتوپ 

برداري شود،  ها در تصويربرداري پزشكي اين است كه بسته به ارگاني از بدن كه قرار است از آن عكس اساس كاربرد راديوايزوتوپ 
شود. در تركيـب مـورد    كه به خوبي توسط ارگان مورد نظر جذب مي )!دهند (گاهي هم به خورد او ميكنند  تزريق ميتركيبي را به بيمار 

است. پس از مدتي كه راديو ايزوتوپ مورد استفاده در ارگان مـورد نظـر (ماننـد كبـد،      دار نشانها پرتوزا يا اصطالحاً  نظر، يكي از اتم
برداري قابل ردگيري اسـت و همـين    هاي عكس جاي گرفت پرتوهاي حاصل از آن توسط دستگاه تيروئيد، دستگاه گردش خون و ....)

  كند.  موضوع زمينه را براي تصويربرداري فراهم مي

هـاي   هايي هستند كه سـلول  هاي سرطاني، ياخته ي سرطاني است. توده ها، تشخيص توده يكي از كاربردهاي مهم راديو ايزوتوپ 
 دار گلوكز نشاناي سرطاني، استفاده از ه هاي تصويربرداري از توده سريع و خارج از كنترلي دارند. يكي از روش ها رشد غيرعادي، آن

  (يعني گلوكز حاوي اتم پرتوزا) است. 
و به سرعت در حال رشد هسـتند   (!)هايي وحشي  سلولهاي سرطاني هم كه  زيرا گلوكز از لحاظ متابوليسمي بسيار فعال است و سلول

تـر از سـاير    ي سـرطاني بـيش   دار، تـوده  باشند. بدين ترتيب با تزريق گلـوكز نشـان   ي آن مي ي گلوكز و مصرف كننده شدت گرسنهبه 
شـود. بـدين ترتيـب     تري ظاهر مي به صورت درخشان دستگاه آشكار ساز پرتودار را جذب نموده و در  هاي بدن، گلوكز نشان ارگان
  توانند عمليات درماني را آغاز كنند.  و پزشكان مي (!)دهد  لو ميمحل اختفاي خود را ي سرطاني  توده

  كند.  را كه كاربردهاي گوناگوني دارد توليد مي تكنسيم، راديو ايزوتوپ تكنسيممولد راديوايزوتوپ  
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  اورانيم:
  در مورد اورانيم بايد موارد زير را بدانيد:

)اورانيم   U)92 نكنيـد فرامـوش  ترين عنصري است كه به طور طبيعي در زمين وجود دارد.  ترين فلز پرتوزا و سنگين شناخته شده 
  !يعني جناب اورانيم است، 92ي  ها عنصر شماره ترين آن عنصر طبيعي وجود دارند كه طبعاً سنگين 92كه در زمين، 

) 235يعنـي اورانـيم   هـاي آن،   اورانيم ايزوتوپ هاي مختلفي دارد اما تنها يكي از ايزوتـوپ   U)23592     ايـن قابليـت را دارد كـه در
  شود.  ي منفجره استفاده  هاي اتمي به عنوان ماده راكتورهاي اتمي به عنوان سوخت و در سالح

)ها را اورانيم  % ايزوتوپ7/0تر از  هاي اورانيم، تنها كم در يك مخلوط طبيعي از ايزوتوپ  U)23592 دهـد. بنـابراين الزم    تشكيل مي
  را در مخلوط ايزوتوپ هاي آن افزايش دهند تا مخلوط حاصل در راكتورهاي اتمي قابل استفاده باشد. 235است درصد اورانيم 

  تـر،   يـا بـه عبـارت كلـي    » سـازي اورانـيم   غنـي « هـاي اورانـيم،    در مخلـوط ايزوتـوپ   235به فرايند باال بـردن درصـد اورانـيم     
  اي است.  ي توليد سوخت هسته گويند. فرايندي كه يكي از مراحل مهم چرخه مي»  ايزوتوپي سازي غني«

اي  ي كشورهاي هسـته  گانه سازي ايزوتوپي، نام ايران در فهرست ده كتاب درسي آمده است كه پس از انجام غني 8ي  در صفحه 
  شي از انرژي الكتريكي مورد نياز كشور را تأمين نمود. توان بخ جهان ثبت شده است و با گسترش اين صنعت مي

اي، پسماندهاي راكتورهاي اتمي است، زيرا ايـن پسـماندها هنـوز خاصـيت پرتـوزايي داشـته و        هاي صنايع هسته يكي از چالش 
  خطرناك هستند. 

هايي هستند كـه ايـران    و ايزوتوپاز جمله رادي فسفرو  تكنسيمهاي  كتاب درسي، راديوايزوتوپ 8ي  ) در صفحه6طبق شكل ( 
  ها است.  قادر به ساخت آن

  

    
تر حكم اين را دارد كـه خـود را    ي حفظي داشت. بنابراين حل تمرين در اين قسمت بيش تر جنبه پشت سر گذاشتيم بيشمبحثي كه 

  ايد يا خير. چك كنيد و ببينيد كه مطالب حفظي را خوب به خاطر سپرده
  

ي سمت چپ برابر است؟  هاي گونه ي سمت راست، با شمار الكترون هاي گونه پروتون در كدام گزينه شمار 
11H  ،126ها را به صورت  (اتم C ،147 N ،168 O  199و F (.در نظر بگيريد  

1 (H O3  ،CH3  2 (CH3 ،NH3  3 (NH2 ،HF  4 (CH4 ،NH4  
  

  شود: به صورت زير تعيين مي NH4و  CH4هاي ها در گونه و نيز الكترون ها شمار پروتون 
  
  
  
  
    

  ) درست است. 4ي ( هبرابر است، پس گزين NH4هاي با شمار الكترون CH4هاي شود. شمار پروتون طور كه مشاهده مي همان
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2Xچه در يون  چنان   ها بـا   و تفاوت شمار الكترون 130ها برابر  ها و شمار نوترون مجموع شمار الكترون
  كدام است؟ Xباشد، عدداتمي عنصر 22ها برابر  شمار نوترون

1 (48  2 (52  3 (54  4 (56  
nتوان نوشت:  است مي 130برابر (n)ها و شمار نوترون(e)ها به اين كه مجموع شمار الكترونبا توجه   e 130   

 (p)هاي آن ي دو واحد از شمار پروتون به اندازه (e)هاي آن است، شمار الكترون 2-از طرفي، چون يون مورد نظر داراي بارالكتريكي 
eتر است. يعني:   بزرگ p 2   

n  رو نوشت:  توان به صورت روبه ي اول را مي حال رابطه e n (p ) n p130 2 130 128          
nتوان نوشت:  است مي 22ر ها براب ها با شمار نوترون از سوي ديگر، چون تفاوت شمار الكترون e 22   

n  توان نوشت: ي(!) مخالص شويم  eاز شرچه در اين رابطه بخواهيم  چنان e n (p ) n p22 2 22 24          

  !كه رفتيم گاز بده !خُّب، حاال چه داريم؟ .... آفرين، دو معادله و دو مجهول ديگر افتاديم توي بزرگراه
n p

n p

128

 24




  

: n n2 152 76  جمع  
n p p p128 76 128 52        

  ) جواب درست است.2ي ( است يعني گزينه 52برابر  Xپس عدداتمي عنصر
  

  اند؟ چند مورد از مطالب زير درست 
  هاي سازنده، جرم يكساني ندارند.  عنصري معين، اتمي طبيعي از  آـ همواره در يك نمونه

توانـد   باشد، آن اتـم نمـي   5/1تر از  ي يك اتم كوچك ها در هسته نوها به شمار پروت چه نسبت شمار نوترون ب ـ چنان 
  راديوايزوتوپ باشد.

نيم عمـر اتـم مربوطـه،     ، همواره به شمار پروتون  هاي يك عنصر، با افزايش نسبت شمار نوترون پ ـ در راديوايزوتوپ 
  يابد.  كاهش مي

  ت ـ عنصر كلر داراي دو ايزوتوپ طبيعي و پايدار است. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  بررسي هر يك از موارد به صورت زير است. 
مـده  كتاب درسي نيز آ 5ي  صفحه اولي درس اشاره كرديم و در پاراگراف  طور كه در قسمت چكيده و خالصه آـ نادرست است. همان

، جرم يكساني ندارنـد. توجـه داشـته باشـيد كـه       هاي سازنده ي طبيعي از عنصرهاي معين، اتم ه همواره) در يك نمونه(ن اغلباست، 
  كند.  برخي از عنصرها فاقد ايزوتوپ هستند به همين دليل عبارت مذكور در مورد بعضي از عنصرها صدق نمي

باشـد آن هسـته، ناپايـدار     5/1تـر از   ي يك اتم بزرگ ها در هسته ها به شمار پروتون چه نسبت شمار نوترون ب ـ نادرست است. چنان  
باشد آن اتم لزوماً پايدار است. براي  5/1تر از  ! يعني نبايد تصور كنيد كه اگر نسبت مورد نظر كوچكاما عكس آن صادق نيسـت است. 

) همين تكنسيممثال،  Tc)9943 3/1هـا برابـر    است كه نسبت آن 43و  56هاي اين اتم به ترتيب برابر  ها و پروتون ترون! شمار نومعروف 

( / )56 1 343  باشد. با اين حال، اتم  مي 5/1تر از  است كه كوچك Tc9943 اي ناپايدار و پرتوزا است.  داراي هسته  

  است. H41) نسبت به نيم عمر H61(و يا  H51عمر  دن نيموتر ب بيش پ ـ نادرست است. يك مورد نقض معروف،
ت ـ درست است. قرار بود حفظ باشيد كه عنصرهاي هيدروژن، ليتيم و كلر داراي دو ايزوتوپ طبيعي پايدار، اما عنصر منيـزيم داراي   

  زوتوپ طبيعي پايدار است. سه اي
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