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ЗАТТАРДЫН ТҮЗҮЛҮШ (ФИЗИКАЛЫК ХИМИЯ) МОДЕЛДЕРИН ОКУТУУНУН ЖАҢЫ

ЫКМАЛАРЫ

Жыйынтыктап  айтканда  атомдун  түзүлүшүнун  компьютердик  моделдерин  түзүп  окуутуда
студентлар  көрүү  сезими  аркылуу  чындыкка  жакын  маалымат  алып,  эсте  калуусу  күчөп  терең
билим алуусуна шарт түзүлөт.

Негизги  сөздөр:заттардын  түзүлүш  моделдери,физикалык  химия,  практикалык
сабактар,кластер түзүү.

STRUCTURE (PHYSICAL CHEMISTRY) MODELS, NEW WAYS TO TEACH

Short  of  a  computer  model  of  the  atom is  brought  close  to  the  truth  through  the  training  of  students,
creating a sense of loss created the conditions for the education of the growing remember.

Key words: models of chemical structure and physical chemistry, practical lessons, to create a cluster.

Моделдик  сабактын  максаты  анимациялык  программаларды  колдонуу  менен  «физикалык
химиянын»  кээ  бир  бөлүктөрүнө  сабактарды  өтүүнүн  жаңы  ыкмаларын  калыптандыруу.
Студенттерге  практикалык  сабакты  өтүүнүн  төмөндөгүдөй  жолун  сунуштаймын.  Сабактын
1-бөлүгүндө (чакыруу) мугалим студенттер менен бирдикте  «атомдун түзүлүшүнө» кластер түзөт.
Кластердин  көрүнүшү  боюнча  мугалим  группадагы  студенттер  канчалык  деңгээлде  теманы
билгендиги  анализ  жасап,  ага  жараша  сабак  улантат.  Кластерди  түзүү  менен  сабактын  1-бөлүгү
аяктайт.

Сабактын  2-бөлүгүн  түшүнүү  болуп  саналат.  Бул  бөлүктө  пайда  болгон  кластердин  алкагында
мугалим студенттердин берген жоопторуна жараша сабак улантат. Түшүнүү автордун анимациялык
программасынын  жардамында  каралат.  Аны  көрсөтүүдөн  алдың  студенттерге  анимациялык
программаларды кандай көрүү боюнча көрсөтмө берип кетилет.

1-анимациялык  программа.Томсондун  модели.Томсондун  моделин  окутууда  1-кезекте
«Томсондун  модели»  темасына  окучууларды  чакыруу  керек.  Ал  үчүн  «Томсондун  модели»  деген
эмне  жана  кандайча  түзүлүшкө  ээ  экендигин  айтырат.  Студенттерден  тиги  же  бул  жооп  алгандан
кийин  темага  түшүндүрүүгө  өтөбүз.  Ал  үчүн  биз  «Томсондун  модели» боюнча  түзүлгөн  автордук
анимациялык  программаны  сунуштаймын.  Анимациялык  программа  иштегенде  дисплейде
камандалар  көрүнөт.  Мисалы,  мыштын  жардамында  «Томсон»  деген  кнопканы  басканда  Томсон
боюнча  атомдун  түзүлүшүнүн  моделин  көрсөтүлөт.  Программа  иштегенде  дисплейде  оң
заряддалган  сфера  жана  ушул  сферанын  ичинде  бекитилген  электрондор  кыймылда  болот.
Анимациялык  программаны  көрсөтүп  бүткөндөн  кийин,  студенттердин  өз  алдынча  ойлонуусун,
түшүнүүсүн  арттырабыз.  Студенттерге  анимациялык  программадан  эмнени  көргөндүгү  боюнча
тиешелүү суроолор берилет: 

а) Томсон атомду кандай элестеткен?
б) бул модел боюнча ядро менен электрондордун түзүлүшү?
в) бул модел боюнча атом эмнени элестетет?
Түшүнгөн  студент  бул  модел  эгер  дарбизди  элестетсек  дарбиз  ядрону,  ал  эми  анын  ичиндеги

данектер электрондорду элестетет деп айтышы мүмкүн.
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2-  анимациялык  программа.  Резерфорддун  модели.  Резерфорддун  моделин  окутууда
1-кезекте  «Резерфорддун  модели» темасына  окучууларды  чакыруу  керек.  Ал  үчүн  «Резерфорддун
модели» деген эмне жана бул модел боюнча атом кандай кандайча түзүлүшкө ээ экендигин айтырат.
Студенттерден  тиги  же  бул  жооп  алгандан  кийин  темага  түшүндүрүүгө  өтөбүз.  Ал  үчүн  биз
«Резерфорддун  модели»  боюнча  түзүлгөн  автордук  анимациялык  программаны  сунуштаймын.
Анимациялык  программа  иштегенде  дисплейде  камандалар  көрүнгөндө,  мыштын  жардамында
«Резерфорд»  деген  кнопканы  басканда  «Резерфорд»  боюнча  атомдун  түзүлүшүнүн  моделин
көрсөтүлөт. Бул программа иштегенде электрондор ядронун айланасында тынымсыз айланып турат.
Мышты  элементтердин  формуласы  жазылган  кнопкалардан  мисалы  Li  формулага  алып  келип
басканда  шарчалар  (атомдор  жана  электрондор  дегенди  билдирет)  баш  аламан  кыймылга  келет.
Электрондордун ядронун айланасындагы кыймылы дисплейде көрүнөт. 

Анимациялык  программаны  көрсөтүп  бүткөндөн  кийин,  студенттердин  өз  алдынча  ойлонуусун,
түшүнүүсүн  арттырабыз.  Студенттерге  анимациялык  программадан  эмнени  көргөндүгү  боюнча
тиешелүү суроолор берилет: 

а) Резерфорд атомду кандай элестеткен?
б) ядро менен электрондорд кандай түзүлүшкө ээ?
в) бул модел боюнча атом эмнени элестетет?
Түшүнгөн студент бул моделди планеталардын түзүлүшүнө окшоштуруп айтуусу мүмкүн.
3- анимациялык программа. Күн системасынын  модели  көрсөтүлөт.  Күн  системасын  окутууда

1-кезекте  темага  окучууларды  чакыруу  керек.  Ал  үчүн  «Күн  системасы»  кандайча  түзүлүшкө  ээ
экендигин айтырат. Студентлардан тиги же бул жооп алгандан кийин темага түшүндүрүүгө өтөбүз.
Анимациялык  программа  иштегенде  дисплейде  камандалар  көрүнгөндө,  мыштын  жардамында
«кун»  деген  кнопкага  алып  келип  басканда  күн  системасынын  моделинин  иштөөсү  көрсөтүлөт.
Анимациялык  программаны  көрсөтүп  бүткөндөн  кийин,  студенттердин  өз  алдынча  ойлонуусун,
түшүнүүсүн  арттырабыз.  Студенттерге  анимациялык  программадан  эмнени  көргөндүгү  боюнча
тиешелүү суроолор берилет: 

а) бул модел боюнча күн менен ядрону кандай элестетсе болот?
б) планеталар менен электрондорду кандай элестетсе болот ?
в) атомдун түзүлүшү менен күн системасы кандай окшоштуктары бар?

4-  анимациялык  программа.  Бордун  моделин  окутууда  1-кезекте  «Бордун  модели»
темасына окучууларды чакыруу керек. Ал үчүн «Бордун модели» деген эмне жана бул модел боюнча
атом  кандай  түзүлүшкө  ээ  экендигин  айтырат.  Студенттерден  тиги  же  бул  жооп  алгандан  кийин
темага  түшүндүрүүгө  өтөбүз.  Ал  үчүн  биз  «Бордун  модели»  боюнча  түзүлгөн  автордук
анимациялык  программаны  сунуштайбыз.  Анимациялык  программа  иштегенде  дисплейде
камандалар  көрүнгөндө,  мыштын  жардамында  «Бор»  деген  кнопканы  басканда  «Бор»  боюнча
атомдун  түзүлүшүнүн  модели  көрсөтүлөт.  Бул  программа  иштегенде  электрондор  ядронун
айланасында  тынымсыз  айланып  турат.  Мышты  1-катмар  деген  кнопканы  басканда  электрон
ядронун  айланасында  1-катмарда,  ал  эми  мышты  2-катмар  деген  кнопканы  басканда  электрон
2-катмарда  айланган  болот.  Андан  ары  3-катмар  ж.б.  катмарлар  үчүн  да  программа  иштейт.  Бул
жерде  айтып  кетчү  нерсе  электрон  бир  катмардан  экинчи  бир  катмарга  өткөндө  төмөнкү  формула
менен  эсептелинген  электрондордун  өтүү  энергияларынын  эсептелинген  энергиялары  дисплейдин
оң жагында көрүнөт.

                                          (1)
мында  n1,  n2  электрондук  катмарлар.  e,  m  -электрондун  заряды  менен  анын  массасы,  E  –электрон
бир  деңгээлден  экинчи  бир  деңгээлге  өткөндөгү  бөлүнгөн  же  сиңирилген  энергиянын  саны.
h-Планкт турактуулугу. 

Анимациялык  программаны  көрсөтүп  бүткөндөн  кийин,  студенттердин  өз  алдынча  ойлонуусун,
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түшүнүүсүн  арттырабыз.  Студенттерге  анимациялык  программадан  эмнени  көргөндүгү  боюнча
тиешелүү суроолор берилет: 

а) Бор атомду кандай элестеткен?
б) ядро менен электрондорд кандай түзүлүшкө ээ?
в) бул модел боюнча атом эмнени элестетет?
г) электрондордун бир деңгээлден экинчи деңгээлге өтүү энергиялары кандай формулалар менен

аныкталынат.
      Түшүнгөн  студент  бул  модел  боюнча,  мисалы  суутектин  атомунун  иондошуу  (n2=),  энергия
үчүн төмөнкүнү жазып коют:
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       5-.  Анимациялык  программаларды  көрсөтүп  бүткөндөн  кийин,  сабактын  3-бөлүгү  болгон
студенттердин  өз  алдынча  ойлонуусун,  түшүнүүсүн  арттырабыз.  Бул  бөлүктө  сабактын  чакыруу
бөлүгүндө  пайда  болгон  кластердин  алкагында  студенттер  менен  пикир  алмашылат.  Атомдун
түзүлүшү жөнүндө анимациялык программалардан жаңы эмнени көргөндүгү боюнча студенттердин
ойлорун  айттырууга  аракеттенип,  тиешелүү  суроолорду  берип,  кластерди  студенттер  менен
бирдикте жаңылоого аракеттенет. Мисалы мугалим төмөндөгүдөй суроолорду берет:

а) атомдун ядросу кандай бөлүкчөлөрдөн турат ?
б) атом, ядро, протон нейтрон, электрон деген эмне?
в)ал бөлүкчөлөрдүн атомдогу жайгашуу орду?
Бул суроолор койулганда студенттер:
а) жекече ойлонуп, жооп даярдашат;
б) жуптарда пикир алмашышат;
в)жуптарда  билгенин  айтып  болушкандан  кийин  мугалим  студенттер  менен  бирдикте  сабактын

чакыруу бөлүгүндө пайда болгон кластерди жаңылайт (кластерди карагыла).

Сүрөт. 1. Атомдун түзүлүшүнө кластер
Акырында мугалим өзү же студенттер менен бирдикте сабакты төмөндөгүдөй алантып койсо болот:
1913  жылы  атомдун  түзүлүшүнүн  өркүндөтүлгөн  планетардык  моделин  же  атомдун  түзүлүшүнүн
кванттык теориясын же Бор боюнча атомдун түзүлүшү же бул теория Бордун постулаттары деген ат
менен белгилүү:

Бордун 1-постулаты: 
электрон атомдо туруктуу (стационардык) орбиталдарда айланат. Бул учурда атом энергияны

бөлүп  чыгарбайт  же  сиңирип  албайт.  Мындай  орбиталдардагы  электрондордун  энергиялары
белгилүү  мааниге  ээ  болот:  Е1,  Е2,  Е3,  ...  Еn,  мында  n-электрондун  мүмкүн  болгон  туруктуу
(стационардык) орбиталарына жооп берген бүтүн сандар: 1, 2, 3…n(ал эч качан бөлчөк сан болбойт,
мисалы  1,5  же  2,6).  Обочолонгон  атомдордо  электронго  таасир  этүүчү  борборго  умтулуучу  күч
менен  электрондордун  борбордон  четтетүүчү  күчтөрү  бири  -  бирине  барабар,  ал  эми  багыттары
боюнча карама-каршы.
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Бордун 2-постулаты: 
электрондор бир туруктуу орбитадан экинчи бир туруктуу орбитага өткөндө квант энергиясы

атомдон бөлүнөт же сиңирилинет:
E=En-Em =h
h - Планктын турактуулугу,  - квант нурунун жыштыгы.
Атом фотонду жутуп же бөлүп чыгаруу менен бир туруктуу абалдан экинчи туруктуу абалга

өтүшү кванттык өтүү деп аталат.
n>m  болгондо,  атом  энергиясы  чоң  туруктуу  абалдан,  энергиясы  кичине  туруктуу  абалга

өтүп, энергияны квант нуру түрүндө бөлүп чыгарат. 
n<m  болгондо,  атом  энергиясы  кичине  туруктуу  абалдан,  энергиясы  чоң  туруктуу  абалга

өтүп, энергияны квант нуру түрүндө сиңирип алат, фотон жок болот.
Бор бир электрондуу атомдордун (суутектин атому) туруктуу орбиталардагы электрондордун

потенциалдык энергиялары үчүн төмөнкү теңдемени сунуш кылган:

эВ
n

E 2
6,13


                                                  (2)

n = 1 болгондо E1= - 13,6 эB, n = 2 болгондо E2 = - 3,4 эB, n = 3 болгондо E3 = -1,51 эB n   ге
умтулганда En  0 го умтулат. эВ - электрон вольт менен туюнтулган энекргия. Электрон E > 13,6
эВ энергиядан чоң энергия сиңиргенде, электрон атомдун алкагынан чыгып кетип, атом оң заряддуу
ионго  айланат,  мисалы:  Н(г)+00h=Н+  (г)+е-.  Бул  процесс  иондошуу  деп  аталат.  1-  жана
2-формулалардын окшоштуктарын көрсөткүлө.

1932-ж  Д.Д.  Иваненко  жана  Е.Н.Гапон  тарабынан   ядронун  түзүлүшүнүн  протон-нейтрондук  
теориясы   сунуш   кылынган.  Бул  теорияга  ылайык  атомдун  ядросу  протондордон  жана
нейтрондордон  турат.  Протондор  жана  нейтрондор  электрондор  сыяктуу  эле  элементардык
бөлүкчөлөргө кирет.

Кортунду
Жыйынтыктап  айтканда  атомдун  түзүлүшүнун  компьютердик  моделдерин  түзүп  окуутуда

студентлар көрүү сезими аркылуу чындыкка жакын маалымат алып, эсте калуусу күчөп терең билим
алуусуна шарт түзүлөт.
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