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3 فصل  

 یماندگار و ییبایز هنر، از یا جلوه یمیش

 و کرده نیتأم نیزم یجا یجا در شده گسترده یاله یها نعمت خوان از را خود یزندگ یبرا یضرور مواد باز رید از انسان

 .است داده رییتغ را آنها ازین رفع یبرا

عوامل زیر مواد استحصال شده از زمین برای رفع نیازهای انسان  رییتغ در دهدکه یم نشان ها پژوهش 

 : اند داشته نقش

 ها افسانه و اتیادب -4             رسوم و آداب-3          ها نییآ -2     یزندگ ۀویش و طیمح -1 

 از یبازتاب ،ییبایز بر افزون که دانست شیخو زمان هنر از ینماد توان یم را جهان در ازگذشتگان مانده یجا به آثار از کی هر

 .رود یم شمار به زین اثر آن یماندگار

 : به جای مانده از گذشتگان آثار ساخت در هیاول موادویژگی های 

 مناسب یداریپا و ادیز ستحکاما-3           کم یریپذ واکنش -2    بودن دسترس در و یفراوان-1

 .است ها یژگیو نیا بر یدییتأ آثار، نیا یعمرطوالن که دیکن توجه 

  .دارد خود با یشتریب یها یباشد،گفتن شتریباز گذشتگان  مانده جا به ادگاری عمر چه هر و 

 نشان دهندة  گفتنی های زیر است :از گذشتگان  مانده جا به ادگاری

  یماندگار -3                  ییبایز -2                   هنر اسرار-1

 خور در و یامروز یبناها و ها سازه ساخت یبرا یا هیپا تا شد برداشته اسرار نیا از پرده ،یمیش ژهیو به علوم شرفتیپ و رشد با

 .گردد فراهم شیستا

 از یریگ بهره با سپس کردند، یبررس را مانده جا به آثار ۀسازند مواد رفتار و ساختار مقدار، نوع، نخست، گام در ها دان یمیش

 .ابندی دست یدتریجد مواد به توانستند یمیش دانش

 تیموفق دیکل و کار یمبنا توان یم را یمواد نیچن که باورند نیا بر یبرخ. داشتند نیمع یکاربردها که ژهیو خواص با یمواد

 .دانست یامروز ماندگار و بایز یها سازه خلق یبرا مهندسان و هنرمندان طراحان،

 ساخت مواد جدید با بهره گیری از دانش شیمی :

 از یریگ بهره با سپس کردند، یبررس را مانده جا به آثار ۀسازند مواد رفتار و ساختار مقدار، نوع، نخست، گام در ها دان یمیش

 . داشتند نیمع یکاربردها که ژهیو خواص با یمواد .ابندی دست یدتریجد مواد به توانستند یمیش دانش

 : مهندسان و هنرمندان طراحان، تیموفق دیکل

 خلق یبرا مهندسان و هنرمندان طراحان، تیموفق دیکل و کار یمبنا توان یم را جدیدمواد دست یافتن به که باورند نیا بر یبرخ

 .دانست یامروز ماندگار و بایز یها سازه
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 : گوناگون مواد از یمخلوط رس خاک

 داده های جدول زیر درصد جرمی نوعی خاک رس که از یک معدن طال گرفته شده است   

 

 بر اساس درصد جرمی عبارتند از : رس خاک ینوع ۀسازند مواد

 Au  MgO  Fe2O3  Na2O  H2O  Al2O3  SiO2   : فرمول شیمیایی اجزای خاک رس

 نام مواد  :     ..........        ..........     ........       .........     ..............       ...........  ..........                                     

 .است گوناگون مواد از یمخلوط رس خاک

 .ردیگ یبرم در را دهایاکس از یمخلوط رس خاک ۀسازند مواد

 .دنده یم نسبت ................. وجود به را رس خاک بودن فام سرخ

 در بین اکسید های فلزی آلومینیم اکسید بیشترین و منیزیم اکسید کم ترین درصد جرمی را دارد.

 

 آلومینیم اکسید–منیزیم اکسید -کسید های فلزی : سدیم اکسید-1                                             

 اکسید نافلزی: آب-2اکسیدهای خاک رس           

اکسید شبه فلز : سیلیس)سیلیسیم دی اکسید( که بیشترین درصد جرمی خاک رس را تشکیل -3                                             

 می دهد و نزدیک به نصف جرم خاک رس را تشکیل می دهد

 خود را بیازمایید :

 شود؟ یم کاسته یشتریب مقدار به ماده کدام جرم از رس، خاک نوع نیا از شده هیته یها نهیسفال پختن هنگام دیکن ینیب شیپ آ(

 چرا؟

 دارد؟ یهمخوان ریز  یالگو کدام بای نیب شیپ شوند، یساز خالص سپس شده یجداساز نخست مخلوط نیا یاجزا اگرب(

 چرا؟

 

 

 

 

 

 عنصر است     ترکیب است                                                 ترکیب است                                                                                      

 چون .............                                         چون ..............                                             چون .................                               
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 مواد مولکولی : 

  .دارند مجزا یها مولکول خود ساختار در ی هستند کهمواد-1 

 مواد مولکولی در دما و فشار معمولی به سه حالت جامد و مایع و گاز وجود دارند.-2 

 .هستند یمولکول مواد جزو یآل یها بیترک اغلب-3 

 و بوده یاشتراک یوندهایپ با اتم چند ای دو شامل که ییمجزا یواحدها هستند، یمولکول مواد ۀسازند یواحدها ها، مولکول-4 

 . دارند مواد از دسته نیا رفتار و خواص نییتع در یدیکل ینقش

 جوش نقطه و ریتبخ یآنتالپ نمونه یبرا. دارد یبستگ آنها یمولکول نیب یروهاین قدرت و نوع به یمولکول مواد یکیزیف رفتار-5 

 .است وابسته آن یمولکول نیب یروهاین به عیما حالت به یمولکول بیترک کی

 یها الکترون جفت و ی(وندیپ یها الکترون جفت) یاشتراک یوندهایپ به عمده طور به یمولکول مواد ییایمیش رفتار -6 

 .است وابسته درمولکول موجود یوندیناپ

 جوهر سرکه(–استیک اسید)اتانوییک اسید  –اتانول)الکل طبی(   - آب  مواد مولکولی مایع :

 فرمول :                  

 کلر و..... –نیتروژن  -اوزون –اکسیژن   مواد مولکولی گاز :

 فرمول :                  

 یُد -جامد)یخ خشک(   کربن دی اکسید -یخ –مواد مولکولی جامد : گوگرد 

 فرمول :                
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 خود را بیازمایید :

 توان یم ریز مواد کدام فیتوص یبرا را یمولکول نیب یروهاین و یمولکول فرمول ،یمولکول ۀماد مانند جیرا ییایمیش یها واژه

 چرا؟ برد؟ کار به

C6H14(l), SiO2(s), NaCl(s), HF(g), C(s)  Cl2(g) گرافیت, 

 

 

 

 مواد کوواالنسی)جامد کوواالنسی( :

وجود دارد به همین دلیل این مواد دمای ذوب باالتری پیوند های اشتراکی  اتم ها میان همة آنهاساختارجامداتی هستند که در 

 دارند و دیر گداز هستند.

 ( C)و گرافن(  C)جامد کواالنسی دو بعدی : مانند گرافیت 

 ( SiC)کربید سیلیسیمو  ( SiO2) و سیلیس ( Si)و سیلیسیم (  C)مانند الماس : یبعد سه یکواالنس جامد

 : ماندگار و سخت زیبا، سیلیس،

 

 

 

  

  

   سیلیس در ساختار

 اتم اکسیژن 4هر اتم سیلیسیم  با   

 پیوند اشتراکی دارد .              یسیم دی اکسید(               ساختار سه بُعدی سیلیس )سیل   

 .دهند یم لیتشک را نیزم جامد ةپوست%  09 از شیب سیلیسیم و اکسیژن عنصر دو گوناگون یها بیترک-1

 . رود یم شمار به پوستة زمین نیا در دیاکس نیتر فراوان-2 

 .است سیلیس ناخالص یها نمونه جمله از ماسه و خالص یها نمونه  (سیلیس)SiO2 کوارتز-3 

 یاشتراک یوندهایپ با ژنیاکس و میسیلیس اتم هایاز یادیز اریبس شمار شامل و است یکوواالنس ماده سیلیس -4  

 Si- O-  Si آساست غول و وستهیپ هم به یساختار یدارا و بوده . 

 است. ها اتم یبُعد سه نشیچ با یکوواالنس جامد -5 

 .است سخت و بایز شفاف، خورده، تراش و خالص حالت در که یا ماده سیلیس -6 

 آنهاست.در سیلیس وجود علت به سیلیس استحکام و نقطة ذوب باالیی دارد.استحکام بسیاری از سنگ ها-7 

 .دانست سیلیس ییگرما مقاومت از یا نشانه توان یم را سنگ درشت یها دانه یرو بر سنگک نان شدن پخته -8 
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 آلوتروپ های کربن : 

 الماس : -1

 .است  کربن یعیطب یها دگرشکل جمله از-1

 است . یکوواالنس یجامدها جزو-2

 است. یبُعد سه یکوواالنس جامد-3

 سخت ترین ماده موجود در طبیعت است.-4

 در ساختار آن هر اتم کربن با تشکیل چهار پیوند کوواالنسی-5

 به آرایش هشتایی می رسد. 

 .شود می استفاده الماس از شیشه برش ابزار و ها مته ساخت در از الماس به علت سختی زیاد-6                 

 

 گرافیت  : -1

  است . کربن یعیطب یها دگرشکل جمله از-1

 است . یکوواالنس یجامدها جزو-2

 است. یبُعد دو یکوواالنس جامد-3

 ساختار الیه ای دارد .-4

 اشتراکی دارند ، ددر هر الیه اتم ها با یکدیگر پیون 

  .واندروالسی وجود دارداما بین الیه ها نیروی جاذبة ضعیف 

 یها حلقه یاشتراک یوندهایپ با کربن یها اتمدر هر الیه 

 . اند داده لیتشک گوشه شش 

 های گرافیت می توانند روی یکدیگر بلغزند.الیه  چون-5 

 کاربرد دارد.مداد مغز در وگرافیت نرم است  به همین دلیل 

 کوواالنسی به آرایش هشتایی می رسد.در ساختار آن هر اتم کربن با تشکیل چهار پیوند -6

 .است تهیسیالکتر یرسانا -7

 مشابهت الماس و گرافیت :

ذرات سازندۀ ساختار بلوری آن ها اتم کربن -3هر دوجامد کوواالنسی هستند    -2هر دو دگر شکل طبیعی کربن هستند     -1

 است.

 تفاوت الماس و گرافیت : 

الماس سخت و محکم اما گرافیت نرم است. -2  بعدی است دوالماس جامد کواالنسی سه بعدی و گرافیت جامد کوواالنسی -1

 چگالی الماس بیش تر از گرافیت است.-3
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 خواص الماس و گرافیت در یک نگاه

 

 

 

 

 

 

 اتم یک ضخامت به ای گونه گرافن،

  .است تیگراف از یا هیال تک گرافن،-1

  . اند داده لیتشک گوشه شش یها حلقه یاشتراک یوندهایپ با کربن یها اتم آن، در -2

 است. عسل زنبور یکندو مانند ییالگو با یساختار نیچن  

 . است فوالد برابر 199 حدود آن یکشش مقاومت که یطور به دارد یا ژهیو استحکام-3 

 . است کربن اتم کی اندازه به گرافن ضخامت -4

 .دانست یبعد دو ییایمیش گونه کی را آن توان یم -5

 .استریپذ انعطاف و شفاف -6

 رسانای الکتریسیته است.-7

 : گرافن یۀته یبرا ساده روش کی 

 .است آن از ییها هیال کردن جدا یبرا نازک نوارچسب و تیگراف از استفاده گرافن یةته یبرا ساده روش کی

 م جدا را ها نوارچسب از یکی سپس .دهند یم فشار چسب نوار تکه دو نیب را تیگراف گرد یمقدار نخست روش، نیا در

 سطح به را نوارچسب نیا ادامه، در. ردیگ یم قرار نوارچسب چسبنده سطح یرو تیگراف از ییها هیال بیترت نیا به. کنندی

 چسب نوار یرو تیگراف از یتر نازک هیال تا کنند یم جدا هم از و دهند یم فشار چسبانده، سوم نوارچسب چسبنده

 .است گرافن همان که ماند یم یباق چسب نوار یها قسمت یبرخ در نانومتر ضخامت به یا هیال کار نیا ادامه با. بماند یباق سوم

 ( : Siسیلیسیم )

 است. 14عنصر شبه فلز گروه -1 

 در دورۀ سوم جدول تناوبی جای دارد.-2 

 است. زمینپوستة پس از اکسیژن فراوان ترین عنصر -3 

یادت باشه : سیلیسیم جزو فراوان ترین عنصر پوستة زمین است نه سیازه زمین!!! همانگونه که در شیمی دهم خواندید فراوان  

 ترین عنصر سیارۀزمین آهن است.

 است. سیاره زمینسیلیسیم پس از آهن و اکسیژن ، سومین عنصر تشکیل دهندۀ -4

 .دارد یکم یکیالکتر ییرسانا -5
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 .گذارد یم اشتراک به الکترون ها اتم گرید با واکنش رد -6

 .شود یخردم ضربه اثر در و است کنندهش-7 

 جامد کوواالنسی است.-8 

 دمای ذوب باالیی دارد.-0 

 ساختار سه بعدی همانند الماس دارد.-19

 : الماس همانند یساختار خالص میسیلیس

  است، چون میسیلیس از باالتر الماس ذوب نقطه ،دارد الماس همانند یساختار خالص میسیلیس

است به همین دلیل گرمای الزم برای شکستن پیوند های اشتراکی  Si-Siدر الماس بیش تر از آنتالپی پیوند  C-Cآنتالپی پیوند 

 الماس بیش تر از سیلیسیم است.

 

 

 

 

 

 : SiC دیکرب میسیلیس

 . رود یم کار به سنباده یةته در که است ارزان ۀندیسا کی-1 

 جای دارد. جامدات کوواالنسی  دسته در را ماده نیا-2 

است به همین دلیل  Si-Cکوتاه تر از طول پیوند  C-Cکم تر است  چون طول پیوند کوواالنسی الماس با سهیمقا در آن یسخت-3 

 باشد. C-Cکم تر از آنتالپی پیوند Si-Cانتظار می رود آنتالپی پیوند 

-Si وندیپ طول از تر کوتاهسیلیسیم کاربید Si-Cیکوواالنس وندیپ طول چون  است بیش تر سیلیسیم با سهیمقا در آن یسخت-4  

Si  وندیپ یآنتالپ رود یم انتظار لیدل نیهم به استدر سیلیسیم Si-C وندیپ یآنتالپ از بیش ترSi-Si باشد. 

 ترتیب سختی                  :  الماس   سیلیسیم کاربید   سیلیسم

 ترتیب دمای ذوب          الماس  :   سیلیسیم کاربید   سیلیسم
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 : زودگداز اما سخت و زیبا یخی، های سازه

 همانند ای شبکه گوشه، شش های تشکیل حلقه با بُعدی سه و منظم آرایش یک در یخ ساختار در H2Oمولکول های 

 .آورند می پدید ویژه استحکام با عسل زنبور کندوی

 برف یک سازة یخی طبیعی است که مبنای تشکیل آن حلقه های شش گوشه ای است.دانۀ 

 

 

 

 

 

 مقایسۀ شبکۀ بلوری سیلیس و یخ :

 سخت و بایز شفاف، خورده، تراش و خالص حالت یخ نیز همانند سیلیس خالص.  دارد خالص سیلیس به هیشب یظاهر زین خی-1

 .است

 به و یاشتراک وندیپ با دروژنیه اتم دو به ژنیاکس اتم هر سه بعدی یخ ساختار دریخ همانند سیلیس ساختار سه بعدی دارد. -2 

 یوندهایپ با ها اتم همه سیلیس در که یحال در. است متصل یدروژنیه یوندهایپ با گرید یها ازمولکول دروژنیه اتم دو

.اند شده متصل گریکدی به یاشتراک  

چند مورد از مطالب زیر در مورد سیلیسیم کاربید درست است ؟تست :   

 آ(نوعی جامد کوواالنسی دو بعدی است.

 ب(در ساختار آن اتم ها جفت الکترون ناپیوندی ندارند.

 پ(دمای ذوب آن از الماس پایین تر اما از سیلیس باالتر است.

 ستفاده می شود.با فلزات در تهیة سمباده ا آن ت(به علت واکنش ناپذیری

 .است Si-Siوندیپ یآنتالپ از بیش تر Si-C وندیپ یآنتالپ ث(        

   1)1                    2)2                   3)3                   4)4  

 

 

 

 

ها : الکترون عیتوز و ها مولکول رفتار  

 عیتوز اساس بر اتم هر که دهد یم شینما یطور را ییایمیش ةگون کی ۀسازند یها اتم تیظرف یها الکترون س،یساختارلوو که

 الکترون جفت کی تنها که دروژنیه اتم جز به کندیم یرویپ ییتا هشت ۀقاعد از یوندیناپ و یوندیپ یها الکترون جفت

 نییتع در یمهم نقش مولکول درهر ها الکترون جفت نیا عیتوز. شود یم داده شینما آن رامونیپ یاشتراک وندیپ کی ای یوندیپ

 .دارد یکیالکتر دانیم در ژهیو به آن رفتار
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 رواستاتیکی مولکول های دو اتمی :بررسی نقشۀ پتانسیل الکت

 ییایمیش گونه کی ۀسازند یها اتم یرو یکیالکتر بار تراکم یبررس یبرا مناسب یابزار یکیالکتروستات لیپتانس یها نقشه

  ها بکار می رود. مولکول در ها الکترون حضور احتمال نمایش برای الکتروستاتیکی پتانسیل نقشه.است

 شیپ ییایمیش یها گونه یبرا را... و یباز قدرت ،یدیاس قدرت ،یریپذ واکنش تا کنندیم کمک ها دانیمیش به ها نقشه نیا

  .کنند سهیگرمقایکدی با و ینیب

 : هسته جور یاتم دو مولکول
 .هستند یکساناتمها با یاتم دو یها مولکول

دو اتم یکسان وقتی با یکدیگر پیوند اشتراکی تشکیل می دهند. جاذبة آن ها برای جفت الکترون های مشترک یکسان است . در 

نخواهند داشت در این حالت میگوییم پیوند بین این دو اتم ناقطبی   (- δیا منفی) +(δ)نتیجه این اتم ها بارهای جزیی مثبت

 .است

 

 

 :جورهسته یاتم دو یها مولکول در

 است.متقارن  و کنواختی جورهسته یاتم دو یها مولکول در ها الکترون عیتوز-1 

 . است یناقطب پیوند و مولکول -2

 .کنند ینم یریگ جهت یکیالکتر دانیدرم ییها مولکول این-3

 است. صفر آنها یقطب دو گشتاور -4 

 نیا از گذرانند، یم آنجا را خود وقت شتریب ییگو است، شتریب هسته دو نیب یفضا در یوندیپ الکترون جفت حضور احتمال-5

 .است متقارن و کسانی ها، هسته یرو آنها حضور احتمال رو

 : هسته جور نا یاتم دو مولکول
 مختلف هستند. یبا اتمها یاتم دو یها مولکول

الکترون های مشترک یکسان نیست .  دو اتم مختلف وقتی با یکدیگر پیوند اشتراکی تشکیل می دهند. جاذبة آن ها برای جفت

خواهند داشت در این حالت میگوییم پیوند بین این دو اتم قطبی  (- δیا منفی) +(δ)در نتیجه این اتم ها بارهای جزیی مثبت

 است.

 :جورهستهنا یاتم دو یها مولکول در

 .ستین کسانی آن ۀسازند یها اتم یرو یکیالکتر بار تراکم و نبوده کنواختی ها الکترون عیتوز ، ها مولکول این در-1

 آن یرو یکیالکتر بار تراکم خصلت نافلزی بیشتری دارد و الکترون های پیوندی را به سمت خود می کشد و که یاتم به -2

 .دهند یم نسبت (+δ)مثبت یجزئ بار یگرید بهو  (- δ)یمنف یجزئ بار است، شتریب

 .دارند صفر از تر بزرگ یدوقطب گشتاور ها مولکول این-3

.کنند یم یریگ جهت یکیالکتر دانیدرم -4  

 رو نیا از است، شتریب آن ینافلز تیخاصاست که  شتریبمی ات ةهست رامونیپ یوندیپ الکترون جفت حضور احتمال-5 
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  .ستین متقارن و کسانی ها، هسته یرو یوندیپ یها الکترون حضور احتمال

  

 

 

 

 

بار الکتریکی جزیی هر یک از اتم ها را  ؟ مولکول توزیع الکترونها یکنواخت نیست  کدام، در در مولکول های زیر پرسش :

 مشخص کنید.

CO  ,    N2   ,    HF   ,    NO    ,  O2   ,    HI    ,   Br2    ,    H2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای خطی : ه مولکول یبرا یکیالکتروستات لیپتانس نقشۀ  

 .دارند قرار راست خط کی یرو بر آن ۀسازند اتم سه هر هسته ،یاتم سه یخط مولکول در

 : دیاکس ید کربن یخط مولکول

 یجزئ بار ژنیاکس یها اتم به رو نیا از ، است اتم کربن از شتریب ژنیاکس یها اتم یرو بر یکیالکتر بار تراکم CO2در مولکول

در کربن دی اکسید قطبی  C=Oو به دیگر سخن پیوندهای  شود یم داده نسبت +(δ) مثبت یجزئ بار کربن اتم به و (- δ)یمنف

 است .

 جهت یکیالکتر دانیم در مولکول نیا یمرکز اتم رامونیپ یکیالکتر بار متقارن عیتوز لیدل به اما مولکول کربن دی اکسید 

 .است صفر آن یقطب دو گشتاور و کندینم یریگ
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 پرسش :

با رسم ساختار لوییس هر یک از مولکول های زیر قطبیت پیوند ها و مولکول های زیر را مشخص کنید:   

 ...................مولکول کربونیل سولفید :

 

 

 

 

: ................... مولکول اتین   

 

 

 

: .................  مولکول آمونیاک  

 

 

 

 

:....................... مولکول آب  

 

 

 

 

: کلروفرم  

 

 

 

 

 کربن تتراکلرید :
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 چند نکتۀ سریع برای تشخیص مولکول های قطبی و ناقطبی :

  N2  ,    O2  ,    Br2   ,   H2 اگر اتم ها یکسان باشند مولکول ناقطبی است مانند                          

 مولکول های دو اتمی

        CO  ,    HF   ,   NO   ,  HI                                              اگر اتم ها متفاوت باشد مولکول قطبی است. مانند                                     

 

که یکی از دو شرط زیر را داشته باشد : هستنددر صورتی قطبی  مولکول های چند اتمی  

  مانند : اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی داشته باشد-1

 

 

 

.اتم های اطراف اتم مرکزی متفاوت باشد-2    

H2CO و  کربونیل سولفید    SCO   فرمالدهیدو       CHCl3     مانند : کلروفرم      

 

 

 

 

 

 : بیازمایید را خود

C2H2   .می دهد نشان را  SCO  نیات و  دیسولف لیکربون یها مولکول لیپتانس ةنقش ریز شکل-1   

 چرا؟ است؟ صفر با برابر مولکول کدام قطبی دو گشتاور آنها به توجه با دهد. می
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.دیده پاسخ یها پرسش به دیاکس ی تر گوگرد و اکیآمون یها مولکول لیپتانس ةنقش به توجه اب-2  

. دیکن دار نشان(+ δ ( و  –) δ  باال یها نقشه در را ها اتم از کی هر ل،یدل انیب با (آ (  

چرا؟ است؟ یناقطب کدام و یقطب مولکول کدام(ب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش بینی کنید کدام کلروفرم و کدام مایع کربن تترا کلرید است؟با توجه به شکل با دلیل -3  

 

  

     

 مایع از مسیر خود   مایع از مسیر خود

 .....  منحرف.......                                                                                                            منحرف
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 تمرین دوره ای : 

 به آنها به توجه با. است ریز صورت به هم به کینزد یمول جرم با التر یمت ید و پروپان یکیالکتروستات لیپتانس یها نقشه-1

 .دیده پاسخ ها پرسش

 

 

 

 

 

 چرا؟ کند؟ینم یریگ جهت یکیالکتر دانیم در کی کدام (آ

باشد؟ عیما حالت به تواند یم اتاق یدما در کی کدام دیده حیتوض (ب  

 

 

 

 افتی دار ژنیاکس ینمکها شکل به عتیدرطب که یطور به هستند دوست ژنیاکس یعنصرها جمله از گوگرد و فسفر م،یسیلیس-2

 .دیده پاسخ ها پرسش به ریز یها ونیآن سیلوو ساختار به توجه با. شوند یم

 .دیکن مشخص را ونیآن هر یکیالکتر بار سپس کرده کامل ها نقطه جفت با را سیلوو یساختارها از کیهر(آ

.دیسیبنو میکلس ونی سپس میسد ونی با را ها ونیآن نیا از حاصل نمک ییایمیش فرمول (ب  
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 مشابه اند؟ با یکدیگر زیر مورددر چند یونهای سولفات و فسفات و سیلیکات تست : 

شمار الکترون های ناپیوندی روی -نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی-بار الکتریکی-طول پیوند بین اتم ها–عدداکسایش اتم مرکزی 

 اتم ها

  1)1               2)2                    3)3                    4)4 

 

 

 

 

 

 

[ N ≡ N–N ≡ N–N ] یون در اینکه به توجه با : 88  ریاضی
q بار .کنند می پیروی هشتایی قاعده از ها اتمها همه 

 +2(4                      -1(3+                  1(2               -2(1  است؟ کدام( q)یون این الکتریکی

 

 

 

 چند مورد از مطالب زیر درست است ؟تست : 

 است. -4آ(عدد اکسایش سیلیسیم در یون سیلیکات     

 برابر است.ب(نسبت کاتیون به آنیون در ترکیب کلسیم سیلیکات با نسبت آنیون به کاتیون ترکیب  کلسیم کلرید     

 پ(فرمول الکترون نقطه ای یونهای سیلیکات و فسفات مشابه است.    

 می یافت دار اکسیژن نمکهای شکل به طبیعت در که طوری به هستند دوست اکسیژن عنصرهای جمله از گوگرد و فسفر سیلیسیم، ت(    

 .شوند

 کاهش می یابد.درجه  2در تبدیل یون سیلیکات به سیلیس عدد اکسایش سیلیسیم ث(   

   1)1                  2)2                   3)3                   4)4 
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 .نیست..........به صورت........... یون با ....... آنیون از حاصل نمک شیمیایی فرمول تست :

 Na2SiO4-سدیم-(سیلیکاتK3PO4                        2–پتاسیم -فسفات(1          

 Cu2S–(  Iمس)–(سولفید Al2(SO4)3               4-آلومینیم –سولفات (3         

 

 

 

 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ دیاکس یتر گوگرد و اکیآمون یها مولکول لیپتانس ةنقش به توجه با تست : 

       

 

 

 

 است. آ(شکل آ و ب به ترتیب نشان دهنده مولکول آمونیاک  و گوگرد تری اکسید

 هردو مولکول در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند.ب(

 پ(بر خالف گوگرد تری اکسید در آمونیاک اتم مرکزی یک جفت الکترون ناپیوندی دارد.

 ت(ساختار الکترون نقطه ای آمونیاک همانند یون هیدرونیوم است.

 ث(نوع بار الکتریکی جزیی اتم مرکزی این دو مولکول متفاوت است. 

  1)4                   2)3                   3)2                 4)1 
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 است؟ نادرست کدام گزینه در مورد دی متیل اتر تست :

 دارد.  δ(در نقشة پتانسیل الکتریکی مولکول ان اتم اکسیژن بار 2                                                     .(با اتانول ایزومر است1  

 ( در دمای اتاق مانند پنتان مایع است.4است.     4نسبت ا لکترونهای پیوندی به ناپیوندی مولکول آن برابر (3  

  

 

 

 

 

 

در مقابل هریک از ویژگی های زیر دو مولکول آورده شده است در چند مورد مولکولهای داده شده درآن ویژگی :  تست

 مشترک هستند؟

         اشتراکی : دی متیل پروپان و پروپانشمار پیوندهای آ(    

 ب(شکل فضایی خطی : کربونیل سولفید و کربن دی اکسید    

 اکسید و آمونیاک تریداشتن جفت الکترون ناپیوندی اتم مرکزی : گوگرد پ(    

 ت(بی رنگ کردن برم : استیرن و وینیل کلرید    

1)1              2)2                  3)3                  4)4 

 

 

 

 

 

 ؟ت دارندمشابه با یکدیگراتانول و دی متیل اتر در چند مورد از موارد زیر تست :

خواص – atm 1 حالت فیزیکی در دمای اتاق و فشار -جهت گیری در میدان الکتریکی -تعداد پیوندهای اشتراکی -تشکیل پیوند هیدروژنی 

 خواص فیزیکی–شیمیایی 

 1)6                2)5                   3)4                   4)3 

  

 

 



 18:  صفحه                          روحـی: دبیـر              دوازدهم پایه                    1 بخش -(3) شیمــی جــزوه 

 : برق دیتول یبرا یونی و یمولکول ی( الهایسه )شار یینما هنر

 انرژی خورشیدی :

 .است نیزم یبرا یانرژ منبع نیتر بزرگ دیخورش-1 

 است. ریپذ دیتجد یمنبعانرژی خورشیدی  -2 

 .دارد یم لیگس ما یسو به یسیالکترومغناط یپرتوها با را خود یانرژخورشید -3 

 . داشت خواهد دنبال به را یطیمح ستیز یپا رد کاهش پاک، یانرژ نیا از شتریب یریگ بهره -4 

را  آن از یبخش بتوانند که هستند ییها یفناور دنبال به دیخورش گانیرا و یخداداد یانرژ از نهیبه استفاده یبرا دانشمندان-5 

 وارد یکیالکتر یانرژ شکل به و (ستین دسترس در دیخورش نور که هنگام، شب و یابر یروزها در ژهیو به)  نموده رهیذخ

 .ندینما مصرف چرخه

 یبرخ در تنها رو نیا از است، ازمندین شرفتهیپ یفناور و دانش به یکیالکتر یانرژ به یدیخورش یپرتوها لیتبد یبرا -6 

 .شود یم انجام افتهی توسعه یکشورها

 : یدیخورش یپرتوها از یکیالکتری انرژ دیتول یفناور مجتمع از یینما

 

 

   

 

 

 

 

 

 نصب شده در سطح زمین می تابد. بسیار زیاد خورشید به سطح آینه های پرتو های-1

)نمک سدیم کلرید ( آنها به برج متمرکز شونده که حاوی شاره بازتابیده شدۀ آینه ها طوری نصب و طراحی شدند که نور  -2

  و دمای آن افزایش می یابد. است متمرکز شود. با تمرکز نورهای بازتابیده شده به برج ، نمک سدیم کلرید درون آن ذوب

 یبرا الزم یانرژ هنگام، شب و یابر یروزها در یحت تا شود یرمیسراز ییگرما یانرژ رهیذخ منبع به داغ اریبس شاره نیا -3

 .کند فراهم را داغ بخار به آب لیتبد

 بخار آب داغ پره های توربین را به چرخش در می آورد و موجب تولید برق می شود.-4

بخار آب پس از به حرکت در آوردن توربین، به یک سرد کننده منتقل شده و در آنجا به آب مایع تبدیل و دوباره وارد -5

 چرخه تولید برق می شود.
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 .دهید پاسخ ها پرسش به زیر دولج به توجه خود را بیازمایید : با

 

 

 

 

 چرا؟ است؟ عیما حالت به یکمتر ییدما ۀگستر در ماده کدام (آ

 

 چرا؟ د؟یکنیم شنهادیپ Aشاره یجا به را ماده کدام (ب

 

 مناسب هستند ؟ چرا ؟ Aپ(آیا ترکیبات مولکولی برای شاره 

 

 مناسب است که :برای ذخیرة انرژی خورشیدی )سیال(ماده ای به عنوان شاره 

 باقی بماند. عیما حالت به یشتریب ییدما ۀگستر در ماده آن-1 

 هرچه تفاوت نقطة ذوب و جوش ماده بیش تر باشد آن ماده در گشترۀ دمایی بیش تری به حالت مایع باقی می ماند. 

 آن ماده در حالت مایع قوی تر باشد. ۀسازند یها ذره انیم جاذبه یروهاین -2

 کلرید مناسبترین برای شاره نیروگاه خورشیدی :نمک سدیم 

یک ترکیب یونی است و نیروهای بین ذرات آن بسیار قوی است . به همین دلیل گسترۀ دمایی  سدیم کلرید  NaClچون  

 ( 859-1359℃مذاب زیاد است)

 :یونی جامد در ها یون بعدی سه و منظم زیبا، چینش

 .دانست نافلز کی با فلز کی واکنش ۀفراورد توان یم را ییدوتا یونی بیترک هر-1

 کلر )نافلز(  + سدیم)فلز(  سدیم کلرید  

پس می توان نتیجه گرفت واکنش از نوع  .کنندیم دادوستد الکترون گریکدی با ها اتمبین فلز و نافلز و تشکیل نمک   واکنش -2

 یم لیتبد ونیکاتبه  اکسایش یافته و الکترون دادن دست از با فلز اتم دست، نیا از ییها واکنش دراکسایش و کاهش است. 

 . شود یم لیتبد ونیآن به کاهش یافته و الکترون آوردن دست به با نافلز اتم شوند و

 با محاسبۀ تغییر عدد اکسایش گونه اکسنده و کاهنده این واکنش را مشخص کنید :

 

 

 ینم کار به یمولکول فرمول و مولکول مانند ییها واژه گاه چیه معتبر یعلم منابع در یونی یها بیترک فیتوص یبرا-3

 ......د.چون رو
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 قلیایی تناوب سوم جدول دوره ای است. فلز یک میسد                           

 تبدیل می شود. میسد ونی به الکترون کی دادن دست از با میسد اتم         سدیم     

 می رسند.(  نئون) خود از شیپ بینج گاز داریپا شیآرا به الکترون دادن دست از با میسد یها اتم                            

 اندازۀ اتم سدیم با ازدست دادن الکترون کوچک تر می شود.                           

 )هالوژن( است. 17گروه  نافلز کلر،                          

 کلر گاز دو اتمی زرد مایل به سبز است.                          

 .رسند یم( آرگون) خود ۀدور هم بینج گاز داریپا شیآرا به الکترون گرفتن با کلر یها اتم             کلر       

   اندازۀ اتم کلر با گرفتن الکترون بزرگ تر می شود.                       

 : یونی وندیپ

به  شود؛ یم برقرار یقو اریبس ةجاذب یروین ، شده دیتول یها ونی انیم ناهمنام یکیالکتر یبارها وجود لیدل بهدر جامدات یونی  

 .دارد نام یونی وندیپ ها ونیآن و ها ونیکات نیب شده جادیا کیالکترواستات جاذبه یرویناین 

 .دهد یم نشان دیکلر میسد لیتشک هنگام را کلر و میسد یها اتم انیم الکترون دادوستدشکل زیر

 با کلر اتم و میسد ونی به الکترون کی دادن دست از با میسد اتم رند،یگ قرار گریکدی کلرکنار و میسد یها اتم هرگاه

 . شود یم دیتول(یخوراک نمک) دیکلر میسد واکنش نیا در و لیتبد دیکلر ونی به الکترون کی گرفتن

 

 

 

 

 

 
6  

2P 
2

2S  
2

1S  :
+

Na11                   
1

3S
6  

2P 
2

2S  
2

1S : Na11 

 

 اتم سدیم سه الیه الکترونی دارد.با ازدست دادن یک الکترون یک الیة الکترونی خود را از دست می دهد

 به همین دلیل تعداد الیه های الکترونی آن کاهش یافته و شعاع یونی کاهش می یابد.
63P2S3    62P 22S   21S  :-

Cl 17                            53P2S3    62P 22S   21S  :Cl17 

 

 تغییری نمی کند. اتم کلر سه الیه الکترونی دارد.با گرفتن یک الکترون تعداد الیه های الکترونی آن

 می یابد. افزایششعاع یونی اما دافعة الکترون ها افزایش یافته و 
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 : هم نامو میان یون های ناهمنام  دافعه و جاذبه یروهاین

 یم دیپد دافعه یروین همنام، یها ونی انیم و جاذبه یروین ناهمنام، یها ونی انیم ها، ونی لیتشک و الکترون دادوستد از پس-1

 یها ونی انیم دافعه یروهاین بر ناهمنام یها ونی انیم جاذبه یروهاین که دهد یم نشان عتیطب در یونی یجامدها وجود .دیآ

 .شوند یم دهیکش گریکدی یسو به ها ونی از یادیز اریبس شمار که چنان آن است، غالب همنام

 به شود، وارد آن به ها جهت ةهم از دافعه و جاذبه یروهاین رود یم انتظار باشد، باردار یا کره همانند ها ونی از کی هر اگر -2

 .شود یم وارد گوناگون یها فاصله در و آنها ةهم انیم بلکه نشده محدود ها ونی از ینیمع شمار به روهاین نیا سخن گرید

 .رود یم کار جامدبه حالت در ها ونی و ها مولکول ها، اتم منظم و یبعد سه شیآرا فیتوص یبرا : یبلور شبکه

 ی سدیم کلرید : ونی جامد یبلور شبکهدو روش برای نمایش 

 

 

 مدل..........  مدل...........

 

 

 

  کند،یم یرویپ یتکرار یالگو کی از یونی یجامدها ۀندینما عنوان به دیکلر میسد یبلور شبکه سرتاسر در ها ونی شیآرا

  : ونیناسیکوئورد عدد

 ونی نیکترینزد شمار به. است شده احاطه ونیکات ینیمع شمار با ونیآن هر و ونیآن ینیمع شمار با ونیهرکات در جامدات یونی

 .ندیگو یم  ونیناسیکوئورد عدد بلور، شبکه در ونیهر رامونیپ موجود ناهمنام یها

 . است 6 با برابر و یمساو هم با -Cl و  +Na یها ونی از کی هر ونیناسیکوئورد عدد دیکلر میسد بلور در

 

 

 

 

 

 

 .دهدیم نشان را آن ۀسازند یها ونیآن و ها ونیکات نسبت نیتر ساده ،یونی بیترک هردر  :ترکیب یونی  ییایمیش فرمول
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 یک ترکیب یونی :نمک خوراکی 

 .است یخوراک نمک همان که ماند یم یجا بر یرنگ دیسف یونی جامد کلر، گاز با میسد فلز واکنش از

 .است ده گرما اریبس که دهد یم نشان واکنش نیا در شده آزاد ادیز یگرما و نور درواکنش سدیم و کلر 

Na یها ونی از کی هر ونیناسیکوئورد عدد دیکلر میسد بلور در
Cl و  +

 . است 6 با برابر و یمساو هم با -

به  یدیخورش یپرتوها از یکیالکتر یانرژ دیتول یفناور در مذاب دیکلر میسد ( ، از 859-  1359℃باال ) ییدما ۀگستربه علت 

 عنوان شاره )سیال(  استفاده می شود.

 : یونی بیترک

 .است آمده وجود به ونیآن و ونیکات اردیلیم ییگردهما از که است یخنث یبیترک-1

 .است برابر هم با یمنف و مثبت یبارها کل مقدار یونی بیترک کی در-2

 .ستین ونیآن و ونیتعدادکات بودن برابر بر یمبن یمنف و مثبت یبارها مقدار بودن برابر-3

 .ندارد وجود مولکول یونی یها بیترک در-4

 تمرین دوره ای :

 .دیکن فیتوص لیدل با را رفتار آن مورد هر در. دهد یم نشان را یونی مواد از یرفتار ریز یها شکل از کی هر

 آ( رسانایی الکتریکی نمک در حالت های مختلف :

 

 

 

 

 

 محلول نمک    نمک مذاب      نمک جامد   

 (:یونی جامدات) ها نمـک یکـیالکتر یـیرسانا هیتوج

 قرار............  نسبتا یمکانها در ها ونی چون ،............  برق انیجر یرسانا( یبلور) جامد حالت در( یونی جامدات) ها نمک-1

 .کنند حرکت آزادانه..................  ونهای یعنی ندارند یگرید حرکت..............  حرکت جز آن در و دارند

 نیا در ونهای چون هستند برق انیجر  یرسانا................. صورت به و( عیما............ ) حالت در( یونی جامدات) ها نمک-2

 .کنند حرکت آزادانه توانند یم صورت
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 ب(اثر ضربه بر بلور نمک ها :

 

 

 

 

 وارد آمدن ضربه بر بلور نمککنار هم قرار گرفتن یون های هم نام          جابه جایی صفحات یونی                   

 یم ضربه اثر درعلی رغم سخت بودن ،  اما .هستند سخت (یونی وندیپجاذبة قوی بین یون های ناهمنام)  علت به یونی جامدات

 اثر در دارند قرار یثابت تیوضع در گریکدی یرو بر یمواز یها هیال صورت به یونها ها نمک یبلور ی شبکهدر شکنندچون

 آنها انیم ی دافعه و رندیگ یم قرار گریکدی کنار همنام یبارها عمل نیا اثر در و شده جا به جا یمقدار ها هیال از یکی ضربه

 .شود یم بلور شبکه ختنیر هم در موجب

 یجاو کوواالنسی و مولکولی  یونی یها بیترک دستة در زیر یها بیترک از تعداد چهبه ترتیب از راست به چپ :  تست

 دارند؟

، پلی سیانو اتن ،  ( کربنات II)منگنز، کلروفرم، هماتیت ، سیلیس ، دیانیس دروژنیه ، کوارتز، اربیدک میسیلیس ، کلسیم فسفات"

                          5 - 2- 3 (4               6 - 2- 2 (3                 4 - 3- 3(2                 4 - 4- 2 (1     "وینیل کلرید 
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 یادآوری :

 گروه :روند تغییر شعاع اتمی در یک 

 بر تعداد الیه های الکترونی  از باال به پایین در عناصر گر وههای اصلی جدول دوره ای با افزایش عدد اتمی 

 اتم افزوده شده و شعاع اتمی افزایش می یابد.

  شعاع اتمی با خصلت فلزی رابطة مستقیم و با خصلت نافلزی رابطة عکس دارد.

 یقلیایفلزات : ترتیب شعاع اتمی عناصر 

 در فلزات قلیایی از باال به پایین ویژگی های زیر افزایش می یابند:

 واکنش پذیری-خواص فلزی-شعاع یونی-شعاع اتمی–جرم اتمی -عدد جرمی –عدد اتمی  

 سزیم واکنش پذیرترین جدول است.

 

 

  هالوژن ها نافلزات : ترتیب شعاع اتمی

 از باال به پایین ویژگی های زیر افزایش می یابند: ن هاژهالودر 

  دمای ذوب-نیروی واندروالسی بین مولکولی-جرم مولکولی-شعاع یونی-شعاع اتمی–جرم اتمی -عدد جرمی –عدد اتمی 

جذب در هالوژن ها از باال به پایین واکنش پذیری کاهش می یابد. چون با افزایش عدد اتمی شعاع افزایش یافته تمایل به 

 الکترون کم تر می شود.

 ر واکنش پذیرترین نافلز جدول است.ئوفلو

 : )تناوب(هدورروند تغییر شعاع اتمی در یک 

درعناصر یک دوره تعداد الیه ها ثابت است با افزایش عدد اتمی از چپ به راست جاذبة هسته بر الکترون ها افزایش یافته و 

 شعاع اتمی کاهش می یابد.
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 ن ها :آ ةسازند اتم ةانداز با سهیمقا در را متداول یها ونی یبرخ شعاع ةانداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی نکات مهم جدول :

 بریلیم یون و شعاع یونی ندارد.-1

.در یونهای هم الکترون هر چه بار منفی بیش تر باشد شعاع یونی بیشتر و هر چه بار مثبت بیش تر شود شعاع کوچک تر است-2  

 ...........   ...........  فلوئورید اکسید و ترتیب شعاع یونی :  

                        ............   سولفیـد وکلرید   ..........                                

 

 

. 

.در یونهای عناصر اصلی یک دورۀ جدول شعاع یونی آنیون ها از شعاع یونی کاتیون ها بیش تر است-2  

عناصر دوره دوم :ترتیب شعاع یونی :    

عناصر دوره سوم :                                

 

 

 

 

 

 :  بار یچگال

 .است آن حجم به بار نسبت با ارز هم بار یچگال د،یریبگ نظر در باردار یا کره را ونیهر اگر-1

 .رود کار به ها ونی انیم برهمکنش زانیم ةسیمقا یبرا تواند یم که یتیکم-2

 .است آن شعاع به ونی بار مقدار نسبت کاربرد، بهبه جای چگالی بار  توان یم که یتر ساده نسبت-3 
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 خود را بیازمایید :

 : دیده پاسخ ها پرسش به و دیکن کامل را ریز جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا؟ است؟ شتریب کی کدام و کمتر ونیکات کدام بار یچگال (آ

 

 چرا؟ است؟ شتریب کی کدام و کمتر ونیآن کدام بار یچگال(ب

 

 چرا؟ است؟ تر یقو همه از ونیآن کدام با ونیکات کدام انیم جاذبه یروین دیکن ینیب شیپ (پ

 

 چرا؟ است؟ تر فیضع همه از ونیآن کدام با ونیکات کدام انیم جاذبه یروین دیکن ینیب شیپ (ت

 

 

: شبکه یپاش فرو یآنتالپ  

 گازی سازنده است. یها ونی به آن لیتبد و شبکة یونیازمول  کی یفروپاش یبرا ثابت فشار درگرمای مصرف شده 
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 آنتالپی فروپاشی شبکه سدیم کلرید و پتاسیم برومید : سهیمقا

NaCl(s) + 787 kJ → Na
+
(g) + Cl

-
(g) 

KBr(s) + 689 kJ → K
+
(g) + Br

-
(g)  

 ......آنتالپی فروپاشی شبکة بلوری سدیم کلرید بیش تر از پتاسیم برمید است چون : 

 یونی : نتالپی شبکه بلوری آعوامل موثر بر

 بار یون ها : -1

  .دارد میمستق ةرابط ونیآن یکیالکتر بار با هم و ونیکات یکیالکتر بار با شبکه یفروپاش یآنتالپ

 اندازه)شعاع یون ها ( :-2

  .دارد عکسةرابط ونیآنشعاع با هم و ونیکات شعاع با شبکه یفروپاش یآنتالپ 

 شبکة آن آسان تر فرو پاشیده می شود.باشد، کمتر یونی جامد کی ۀسازند یها ونیهرچه چگالی بار 

 ی :ونی یجامدها ذوب نقطه و شبکه یفروپاش یآنتالپوابستگی 

 مستقیم وجود دارد. یا رابطه یونی یجامدها ذوب نقطه و شبکه یفروپاش یآنتالپ انیم

 خود را بیازمایید :

 

 

 

 

 

به توانیم را شبکه یفروپاش یآنتالپ کدامبا توجه به معادالت زیر،-KCl(s) 2  چرا؟ داد؟ نسبت  

kJmol 717 ، 640 یا 1973
-1 

NaCl(s) + 787 kJ → Na
+
(g) + Cl

-
(g) 

KBr(s) + 689 kJ → K
+
(g) + Br

-
(g) 

  

 

 

 .دیده پاسخ ها پرسش به ریز نمودار به توجه با-3
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 .دیده حیکند؟توضیم یرییتغ چه شبکه یفروپاش یآنتالپ ،ییایقل یفلزها ونیکات شعاع شیافزا با (آ

 

 

 

 .دیده حیتوض کند؟یم یرییتغ چه شبکه یفروپاش یآنتالپ د،یهال ونیآن شعاع شیافزا با (ب

 

 

 

 

 .دیده پاسخ ها پرسش به دهد، یم نشان یونی یها بیترک یبرخ یبرا را شبکه یفروپاش یآنتالپ که ریز جدول به توجه با-3

 

 

 

 

 

 .دیکن وگو گفت ریز جمله یدرست درباره (آ

 « دارد میمستق ةرابط ونیآن یکیالکتر بار با هم و ونیکات یکیالکتر بار با شبکه یفروپاش یآنتالپ »

 

 

 

 

 د؟یده حیتوض گرفت؟ نظر در یا رابطه یونی یجامدها ذوب نقطه و شبکه یفروپاش یآنتالپ انیم توان یم ایآ(ب
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 است؟ درست کلرید سدیم تشکیل و کلر با سدیم یاتمها کنش وا مورد در زیر مطالب از تعداد چه : 97گاج 

.رسندیم خود از پیش نجیب گاز پایدار آرایش به الکترون دادن دست از با سدیم یاتمها( آ  

.رسندیم خود از پس ی دوره نجیب گاز پایدار آرایش به الکترون گرفتن با کلر یاتمها( ب  

. است  Na
+ Cl یون از بزرگتر 

- Na یون نیز کنش وا از پس و  Cl اتم از بزرگتر  اتم کنش وا از قبل( پ   

.شودیم مبادله کلر و سدیم بین الکترون یک کلرید، سدیم مول هر تشکیل یازا به کنش وا این در( ت  

 

 

 

 

با کدام آنیون زیر دارای  Xباشد یک واحد فرمولی از ترکیب  12برابر  X 88اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون هادر  :تست

 (فسفات4           سولفات(3(هیدروکسید            2             سیلیکات(1اتم های کم تری است؟ 

 

 

 

 

 

 

)برحسب کیلوژول بر مول ( را به ترتیب از راست به چپ به انرژی   3708و  2065و  2488،  026دار های قم : 95سنجش  

 شبکه بلور کدام جامد های یونی زیر می توان نسبت داد؟فروپاشی 

   ،منیزیم اکسیداکسید  سدیم، فلوئورید، منیزیم  فلوئورید سدیم(1    

      ،سدیم اکسیداکسید  منیزیم، سدیم فلوئورید فلوئورید، منیزیم( 2   

      ،منیزیم فلوئورید سدیم اکسیداکسید ، منیزیم ، فلوئورید سدیم( 3   

  منیزیم اکسید،سدیم اکسید، منیزیم فلوئورید، سدیم فلوئورید( 4   
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 قلیایی و قلیایی یفلزها  یها کسیدا به طمربو kJmol-1 حسب بر شبکه آنتالپی فروپاشی یرز یها گزینه در :  92المپیاد 

 ؟ستا امکد بیوتنا ولجد قلیایی فلز سومین کسیدا شبکه آنتالپی فروپاشی. ستا هشد داده رمچهام سو یها وبتنا خاکی

 1)3705-            2)3414-           3)2481-             4)2238- 

 

 

 

 

 

 

 

 

م جدول دوره ای ،انرژی فروپاشی ترکیب یونی چهاروم وسو  دوم با در نظر گرفتن فلزات قلیایی و هالوژن های سه دورهتست : 

 کدام دو فلز به ترتیب از راست به چپ کمترین و بیش ترین است؟ 

  1),K Br- , Li F                                2) K ,Br- , Li F   

  3),K F- , Li F             4), Li F- , K F   

 

 

 

 کدام گزینه در مورد مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه بلوری درست است؟ تست :

  1) KBr   NaCl             2) NaF   LiF        3) NaBr   NaCl       4) LiBr   NaCl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31:  صفحه                          روحـی: دبیـر              دوازدهم پایه                    1 بخش -(3) شیمــی جــزوه 

 چند مورد از مقایسه های انجام شده درست است؟ تست :

Naچگالی بار :        
+    K

+
   Mg

2+
 Ca

2+
                                                                   

 CaO   MgO KCl    NaF دمای ذوب :  

 MgO   K2O NaF    LiClآنتالپی فروپاشی شبکه :  

Na شعاع یونی :  
+    Ca

2+
   F

-
 S

2-
   

  1)1                     2)2                    3)3                   4)4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بایز ییجال با ریپذ شکل ییعنصرها فلزها،

 بر زین یآغاز یها تمدن که یطور به اند بوده ارزشمند و یضرور آن ةادام و انسان یزندگ یبرا همواره فلزها جمله از مواد

 .اند شده یگذار نام آنها یکاربر ۀگستر اساس

 گاهیجا از نشان خود نیا و شدند یریچشمگ رشد و یدگرگون دچار جوامع آهن، سپس و برنز ۀدور در ،یسنگ ۀدور از پس

 آن روند، یم شمار به یزندگ تیفیک یارتقا و گسترش رشد، دیکل هم هنوز عنصرها نیا. دارد یبشر تمدن در فلزها ةبرجست

 .دارند باور یاریبس که چنان

 عمده بخش فلزها که دیدان یم.است وابسته یفلز یعنصرها از استفاده یگستردگ به کارآمد یفناور با شرفتهیپ جامعه یداریپا

 دهند، یم لیتشک را یا دوره جدول یعنصرها عمده بخش فلزها که دیدان یم دهند، یم لیتشک را یا دوره جدول یعنصرها

 .دارند یمتنوع ییایمیش و یکیزیف یرفتارها اما داشته یجا d ،p ،s و f.  ةدست چهار هر در که ییعنصرها

 : فلزهای کیزیف یرفتارها

 است. فلزها یکیزیف یرفتارها جمله از یریپذ شکل و ییگرما ییرسانا ،یکیالکتر ییرسانا جال، داشتن

 : فلزها شیمیایی یرفتارها 

 .آنهاست ییایمیش یرفتارها جمله از شیاکسا اعداد تنوع و یریپذ واکنش
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 یاد آوری :

 .قراردارند جدول مرکز و چپ سمت در عمده طور به که دهند یم لیتشک فلزها را یا دوره جدول یعنصرها شتریب

دارد یشتریب یفلز خصلت یا دوره جدول اول گروه در سزیمعنصر  

 فلزی کاهش می یابد. تیخاص راست به چپ از ،یا دوره جدول از دوره هر در

 در هر گروه اصلی جدول دوره ای از باال به پایین خاصیت فلزی افزایش می یابد.

 فلزات :ویژگی مشترک 

 .دارند ییباال یکیالکتر و ییگرما ییرسانا

 .دهند یم دست از الکترون ها اتم گرید با واکنش در 

 .شوند ینم خرد یول دهند یم شکل رییتغ ضربه اثر در 

.دارند یدرخشان سطح   

 با هم بیندیشیم :

  هیتوج یبرا که دهد یم نشان را فلزها یبلور ةشبک از ساده یالگو کی شکل نیا-1

 .است معروف یالکترون یایدر مدل به و شده ارائه آنها یکیزیف یرفتارها یبرخ

 در که است بعد سه در ها ونیکات از یمنظم شیآرا فلزها ساختار مدل، نیا اساس بر

  و اند ساخته را ییایدر اتم، در موجود یها الکترون نیتر سست آنها انیم یفضا 

 .دیده پاسخ ریز یها پرسش به فیتوص نیا با. شوند یم جا جابه آزادانه آن در

 چرا؟ سازند؟ یم را یالکترون یایدر ،(تیظرف  -یدرون) ها الکترون کدام دیکن ینیب شیپ(آ

 

 

 دانست؟ نیمع اتم کی به متعلق تنها نتوان را آن در موجود الکترون هر که شود یم سبب یالکترون یایدر یژگیو کدام (ب

 

 

 

 .دیکن وگو گفت گریکدی با ریز ةجمل یدرست ۀدربار (پ

 » کندیم حفظ فلز یبلور شبکه در را ها ونیکات دمانیچ که است یعامل یالکترون یایدر »
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 .دیده پاسخ ها پرسش به شده داده یها شکل به توجه اب-2

 

 

 

 

 

 

 است؟ فلز یکیزیف رفتار کدام ۀدهند نشان ها شکل از کی هر(آ

 .دیکن هیتوج یالکترون یایدر یالگو به توجه با شکل دو نیا از کی هر در را فلز رفتار( ب

 

 

 

  

 

 زی :ـپیوند فل

 گرید اتم به فلز اتم کی از توانند یم یراحت به و هستند هاسست الکترون نیا. دارند الکترون 3 ای 2 ،1 خود تیظرف هیال در فلزها

 .مستقرند ریغ فلز تیظرف هیال یها الکترون که شود یم گفته نجایا در .کنند حرکت

 فلز یها اتم و رمستقریغ یها الکترون نیب که یا جاذبه یروین به. کنند یم دایپ مثبت بار یفلز جامد در فلز یها اتم نیبنابرا

 .ندیگو یم یفلز وندیپ دیآ یم وجود به مثبت بار یدارا

 .دارند یم نگه هم کنار را فلز یها اتم چسب مستقرمانند ریغ یها الکترون واقع در

 نیهم وجود لیدل به...  و یخوار چکش تیقابل ،یفلز یجال ،ییگرما و یکیالکتر ییرسانا مانند فلزات یها یژگیو از یاریبس 

 .است آنها ۀژیو ساختار

 : ییبایز نماد گ،رن

 همان نورها نیا واقع در رسد، یم ما چشم به رامونیپ طیمح از که است یینورها لیدل به رنگ درک و احساس یکل طور به

 . ندیب یم را آنها ما چشم و است nm 799تا  nm 499 ۀگستر در آنها موج طول که بوده یسیالکترومغناط یپرتوها

 . ندیبب را خود رامونیپ تواند ینم انسان نباشد، یمرئ نور یطیمح در اگر رو نیا از
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 بازتاب ای دهند یم عبور را آن ۀماند یباق و جذب را شده دهیتاب دیسف نور از یبخش یرنگ مواد که دهد یم نشانشکل زیر

 .کنندیم

 

 

 

 

  

 جسمی که سفید است              جسمی که آبی رنگ است              جسمی که سیاه است                     

 

 

 یم دهید اهیس رنگ به کند، جذب را آنها ةهم اگر و دیسف رنگ به کند، بازتاب را یمرئ یها موج طول ةهم ماده نمونه کی اگر

 .ندیب یم آنها از شده بازتاب ای یعبور یها موج طول با را یرنگ مواد ما چشم نیهمچن شود،

 دارند؟ یساختار چه یرنگ مواد

 رنگ جمله از دوده و Fe2O3 ،TiO2 سازندۀ اصلی یک ماده رنگی که به آن رنگ می بخشد، رنگ دانه نام دارد، برای نمونه

 منابع از را یرنگ مواد نیا انسان، گذشته در. کنندیم جادیا اهیس و  قرمز د،یسف یها رنگ بیترت به که هستند یمعدن یها دانه

 .کرد یم هیته ها یکان یبرخ و جانوران اهان،یگ همچون یعیطب

 .دهد یم نشان را (V)میواناد از ینمک محلول با یرو فلز واکنش شرفتیپ ریز شکل  

 : دییازمایب را خود

 ( را نشان می دهد. V)میواناد از ینمک محلول با یرو فلز واکنش شرفتیپ ریز شکل

 

 

 

 

 

 

 سبز                                آبی                                             زرد                                 بنفش                  

 .دیده پاسخ شده داده یها پرسش به شکل به توجه با

 . دیسیبنو(  V 23) میواناد اتم یالکترون شیآرا (آ
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 بنویسید. (III) ( وII) شیاکسا یها حالت در را میواناد یالکترون شیآرا (ب

 

 

 

 است؟ یگرید از متفاوت محلول رنگ مرحله هر در چرا دیده حیتوض (پ

 

 

V چرا؟ کاهنده؟ ای کسندها دارد را نقش کدام( یم)واناد واکنش، نیا در(ت  

 

 حالت اکسایش عناصر واسطه :

 برخی از عناصر واسطه فقط یک حالت اکسایش دارند :-1 

  +  1فقط  Ag+ و نقره2فقط  Zn+ و روی 3فقط  Scاسکاندیم  

 برخی از عناصر واسطه داری دو یا چند حالت اکسایش هستند :-2 

 + (   3+ و 2)Cr+ (              کروم 2+ و 1)Cu+ (                       مس3+ و 2) Feآهن  

 + (5+ و 4+ و 3+ و 2) Vوانادیم 

 Tiتیتانیم 

 

 انتظار از فراتر یفلز م،یتانیت

 یرفتارها بر افزون فلز هر درواقع دهند، یم نشان رفتارها یبرخ در یآشکار یها تفاوت مشابه، یرفتارها بر افزون فلزها

 .دارد زین را خود ۀژیو یرفتارها مشترک،

 زین و ییگرما ییرسانا ،یکیالکتر ییرسانا جال، مانند ییها یژگیو یدارا s و pدسته  یفلزها همانند d دسته یفلزها نمونه یبرا

 .دارند تفاوت آنها با شیاکسا اعداد تنوع و ذوب نقطه ،یسخت مانند ییها یژگیو در اما هستند، یریپذ شکل

. است انتظار از فراتر یفلز ،یباورنکردن یها یژگیو با ، Ti 22 میتانیت یا دوره جدول چهارم ۀدور از d دسته یعنصرها انیم در

 .هاست یژگیو نیا ةجمل از مناسب استحکام و یماندگار

 : Ti 22  میتانیت

 جدول دوره ای است. 4عنصر واسطة تناوب چهارم و گروه -1 

 دومین فلز واسطة تناوب چهارم جدول است.-2 

 وجود دارد. e4در الیة ظرفیت آن -3 

 ( یک رنگدانة طبیعی معدنی است که رنگ سفید ایجاد می کند. TiO2اکسیدآن)تیتانیم دی اکسید -4  

 استحکام مناسب آن موجب شده تا در کاربردهای صنعتی و پزشکی زیادی داشته باشد.  و ماندگاری-5  

 واکنش پذیری آن نسبت به منیزیم کم تر اما نسبت به آهن بیش تر است.-6  
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 که در ساخت بدنة دوچرخه استفاده می شود. .است خوردگی برابر در مقاوم و کم چگالی با محکم، فلزی تیتانیم-7   

 .ول استفاده می شودیندرتهیة آلیاژ هوشمند نیت-8   

 : بیندیشیم هم با

 شده داده یها پرسش به جدول به توجه با. دهد یم نشان نزن زنگ فوالد با سهیمقا در را میتانیت یها یژگیو یبرخ ریز جدول

 .دیده پاسخ

 

 

 

 

 

 ها یژگیو کدام اساس بر میتانیت. دارند ییباال یدما(متحرک و ثابت) سازنده یاجزا همه کند یم کار جت موتور که یهنگام (آ

 .دیده حیتوض است؟ رفته کار به موتور نیا ساخت یبرا

 

 کنند؟یم استفاده میتانیت از فوالد یجا به مایپ انوسیاق یکشت پروانه ساخت در امروزه چرا دیده حیتوض(ب

 

 است؟ برخوردار ییایمزا چه از م،یتانیت یرونیب پوشش با میگوگنها ۀموز همانند ماندگار و بایز هنرمندانه، یبناها ساخت (پ

 .دیده حیتوض

 

 )نیتینول( : هوشمند اژیآل

 نولیتین نمونه یبرا. دارد صنعت در یا گسترده کاربرد زین گوناکون یاژهایآل شکل به شده ادی یها یژگیو بر افزون میتانیت

 همانند یپزشک و یصنعت یها فراورده ساخت در اژیآل نیا. است معروف هوشمند اژیآل به که بوده کلین و میتانیت از یاژیآل

 .رود یکارم به  شکل

 کاربرد های تیتانیم :

 ث(تنه دوچرخه            نکیع قاب (پ               ها رگ یبرا استنت (ب         یارتودنس در یفلز سازه (آ
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 یادآوری : 

 مقایسه واکنش پذیری تیتانیم با منیزیم و آهن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای دوره های تمرین

 .دهید پاسخ زیر های پرسش به عنصرها ای دوره جدول نخست عنصر 36 به توجه با-1

 هستند؟ مولکولی مواد جزو ها گروه کدام عنصرهای آ(  

 

 

 

 هستند؟ کوواالنسی مواد جزو گروه کدام عنصرهای (ب

 

 

 

  d) یا P ، S)  فلزند؟ دسته همگی کدام عنصرهای )پ

 

 

 

 .دیسیبنو لیدل ریز یها جمله از کی هر یبرا-2

 .است یموادکوواالنس از شتریب هم آن و یونی مواد از شتریب یمولکول مواد شمار و تنوع (آ

 

 

 .روند یم شمار به یمولکول مواد جزو هستند، عیما حالت به اتاق فشار و دما در که ییها بیترک (ب

 

 

. است 10 K >29Ca >22Ti صورت به میتانیت و میکلس م،یپتاس یفلزها یریپذ واکنش بیترت (پ   
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 دسته ریز نمودار مطابق رفتار اساس بر را آنها و گرفته نظر در جامد حالت به را خالص مواد ةهم آموزان دانش از یگروه-3

 .دیبزن مثال جامد هر یبرا یا نمونه ،یخال یجاها کردن پر با. اند کرده یبند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنچه آموختیم در یک نگاه :

 

 


