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 او نامبه 

 

 

 فصل سوم

 زیبایی و ماندگاریای از هنر،شیمی جلوه
توان نمادی از هنر زمان خویش دانست که افزون بر زیبایی، بازتابی از ماندگاری آن اثر نیز به شمار  هر یک از آثار به جا مانده از گذشتگان در جهان را می

پذیری کم، استحکام زیاد و پایداری مناسبی  برای ساخت چنین آثاری افزون بر فراوانی و در دسترس بودن، باید واکنشرود. بدیهی است که مواد اولیه  می

 داشته باشند.

 انواع جامدات 

که  دارای شبکه بلور فلزی )دریای الکترونی( بوده، .… ,Fe, Cu, Ag, Au, Zn( از جمله (Hg)تمام عناصر فلزی جدول )به جز جیوه :جامد فلزی

 خوار، دارای دمای ذوب و جوش اغلب باال.  های آزاد در اطراف آن است. رسانای جریان برق و گرما، چکشها و الکترون مجموعه ای شامل کاتیون

,𝒁𝒏(𝑵𝑶𝟑)𝟐)آنیون+کاتیون(    :جامد یونی 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒, 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟒, 𝑲𝑩𝒓,𝑵𝒂𝑪𝒍 , مولکول ندارند. دارای شبکه بلور یونی که آرایش منظم و سه   .…

باشد. دمای ذوب و جوش اغلب باال، در حالت  ترین نسبت بین آنیون و کاتیون میبعدی آنیون و کاتیون در کنار هم است. فرمول شیمیایی آنها ساده

 جریان برق هستند.   الکترولیتی انایها( رسجامد نارسانای جریان برق و در حالت مذاب و محلول )باجابجایی یون

آسا حاوی بینهایت اتم که با پیوندهای قوی اشتراکی همگی به هم متصل هستند. دمای  مولکول ندارند. دارای شبکه بلور غول   :جامد کوواالنسی

𝑪ذوب و جوش بسیار باال زیرا هنگام ذوب آنها باید به پیوندهای قوی اشتراکی غلبه کنیم. شامل  
(𝒔, یتگراف )

،𝑪
(𝒔, الماس)

، سیلیس (Si)، گرافن، سیلیسیم  

(𝑺𝒊𝑶𝟐) سیلیسیم کاربید ،(𝑺𝒊𝑪)  و ژرمانیم(𝑮𝒆) 

ها  به هم متصل هستند و بین مولکول ها با پیوندهای قوی اشتراکی  های مجزا، درون هر مولکول اتمدارای مولکول   )ماده مولکولی(:جامد مولکولی

های ضعیف بین مولکولی غلبه کنیم. در نتیجه السی، هیدروژنی( داریم. هنگام ذوب یا تبخیر باید به این جاذبههای ضعیف بین مولکولی)واندروجاذبه

مانند   دارند.  پایینی  جوش  و  ذوب  ,𝑯𝟐𝑶دمای  𝑪𝑶𝟐, 𝑺𝑶𝟑, آلی  .… ترکیبات  کربن  -اغلب  از  غیر  به  مانند    -نافلزات  اسیدها 

𝑯𝑭,𝑯𝑵𝑶𝟑, 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒, … 
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 جرمیدرصد 

 دهد.  گرم از آن نمونه را نشان می ۱۰۰درصد جرمی هر ماده در یک نمونه مقدار جرم آن ماده بر حسب گرم در 

 

دهد که از یک معدن طال استخراج شده خاک رس مخلوطی از مواد گوناگون است. جدول زیر درصد جرمی مواد سازنده نوعی خاک رس را نشان می

 است.

 

 ک از مواد موجود در این نوع خاک را بنویسید.  الف( نام شیمیایی هر ی

 دهید؟ ب( سرخ فام بودن این نوع خاک رس را به وجود کدام ماده نسبت می

 

 شود؟چرا؟ های تهیه شده از این نوع خاک رس، از جرم کدام ماده به مقدار بیشتری کاسته میپ(پیش بینی کنید هنگام پختن سفالینه 

 

 گیرد؟د در کدام دسته از جامدها جای میالگوی ساختاری هر یک از موا
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  ۱۰درصد رطوبت است. هنگام تهیه سفال از این نمونه خاک رس، درصد رطوبت به    18.1درصد سیلیس و    45.5تست: یک نمونه از خاک رس دارای  

 است(. رسد. درصد جرمی سیلیس در این سفال چقدر است؟)فرض کنید هنگام تهیه سفال فقط آب تبخیر شدهدرصد می

۱ )49.5   ۲)۵۰   ۳)50.5   ۴)۵۱ 

 

 

 

د، جرم مولی آن، چند گرم  جرم این ماده را کروم تشکیل داده باش  %31.2تست: یک ماده شیمیایی، سه اتم کروم در فرمول شیمیایی خود دارد. اگر  

𝐶𝑟)است؟  = 52 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) (  ۹۷)داخل 

۱ )۱۶۶.۷   ۲)۲۵۰   ۳)۳۳۳.۳   ۴)۵۰۰ 

 

 

 

 (۹۸)خارج درست است؟تست: چند مورد از مطالب زیر، درباره خاک رس، 

 ترین جزء سازنده آن است. اکسید، عمدهسیلیسیم دی آ(

 اند. رنگ یا سفید رنگهای تشکیل دهنده آن، بیب( بیشتر ترکیب 

 پ( در مخلوط تشکیل دهنده آن، جامدهای کوواالنسی و یونی وجود دارند.  

 شود.  ستخراج نیز یافت میت( در برخی از انواع آن، فلزهای دارای ارزش اقتصادی زیاد برای ا

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 

ها و نیز شن و ماسه است. صخره ها،های اصلی بسیاری از سنگ یکی از سازندههای رس،افزون بر خاک 𝑆𝑖𝑂2دهد که های تجربی نشان مییافته نکته:

 های سنگی و نقشکندهای روی آنها شده است. وجود این ماده باعث استحکام و ماندگاری سازه
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 سیلیس، زیبا، سخت و ماندگار 

درصد پوسته جامد   ۹۰های گوناگون این دو عنصر بیش از ین است به طوری که ترکیب زم پوسته جامدترین عنصر در سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان 

های خالص و ماسه  رود. کوارتز از جمله نمونه ترین اکسید در این الیه از سیاره ما به شمار میفراوان  (𝑆𝑖𝑂2)دهند، از این رو سیلیس  زمین را تشکیل می

 اکسید جامد )یخ خشک( ساختاری کامال متفاوت دارد.  دیکربن ا س جامدی بلوری و شفاف است که بهای ناخالص سیلیس است. سیلیاز جمله نمونه 

 های مولکولی جامدهای کوواالنسی در مقایسه با جامد 

شود، باز هم دارای یهای مجزا در ساختار خود هستند، وقتی به حالت جامد تبدیل م اکسید، ید، فسفر و .... که دارای مولکولدیترکیباتی مانند آب، کربن

های جاذبه بین مولکولی از جمله واندروالسی و هیدروژنی به هم متصل هستند. به این دسته از ترکیبات  های مجزا در ساختار خود بوده و با نیرویواحد

 دارند و استحکام کمی دارند.   به دلیل ضعیف بودن جاذبه بین مولکولی این مواد اصوال دمای ذوب و جوش پایینیگویند. های مولکولی میجامد

به هم متصل هستند، اما این ترکیبات دارای واحدهای مجزا در ساختار    اشتراکیها با پیوند  اتم  رها وجود دارند که در آنها هاما نوع دیگری از انواع جامد

نیستند بلکه   مجزا  این ترکیبات دارای مولکولهستند.    به هم متصل  اشتراکیهای قوی و محکم  ها در سراسر بلور با پیوندجامد خود نبوده و همه اتم

با هم ارتباط دارند که در نتیجه این ترکیبات بسیار محکم بوده و    اشتراکیها دارند که در آن میلیاردها میلیارد اتم با پیوند  از اتمای کامال متصل  شبکه 

اتم    ۴به  پیوند قوی اشتراکی    ۴با  این ترکیبات است که در آن هر اتم سیلیسیم    )سیلیس( از جمله𝑆𝑖𝑂2دارای دمای ذوب و جوش بسیار زیادی هستند. 

ها وجود  متصل هستند. در نتیجه بسیار محکم بوده و در ساختار سنگ  اشتراکیاتم سیلیسیم با پیوند یگانه    ۲اکسیژن متصل بوده و هر اتم اکسیژن به  

 دارد. 

 شود.  در زیر یک بخش کوچکی از ساختار بلور سیلیس مشاهده می

های کوواالنسی در طبیعت دهد که عنصرهای اصلی سازنده جامدیافته های تجربی نشان می  نکته:

در هیچ ترکیبی شناخته نشده    تک اتمیاکنون یون  دو عنصری که از آنها تکربن و سیلیسیم هستند،

 رسند.  تایی میبا تشکیل پیوندهای اشتراکی به آرایش الکترونی هشت𝑆𝑖14و  𝐶6های  است، زیرا اتم

ای از مقاومت گرمایی  توان نشانه های درشت سنگ را میپخته شدن نان سنگک بر روی دانه   نکته:

 سیلیس دانست.

از عدد اتمی دومین عنصر فراوان در پوسته جامد زمین است، به ترتیب با بیشترین و کمترین عدد    ۷که عدد اتمی آن    Xتست: عنصر   واحد کمتر 

 ( ۹۹ین اسید و باز کدام است؟)خارج کند. فرمول شیمیایی ااکسایش خود، اسید و باز تولید می

۱ )𝑋𝐻2, 𝐻𝑋𝑂2  ۲ )𝑋𝑂𝐻,𝐻3𝑋𝑂4 ۳)𝑋𝐻3𝑂𝐻,𝐻2𝑋𝑂3 ۴)𝑋𝐻3, 𝐻𝑋𝑂3 
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 ای کوواالنسی هالماس و گرافیت جامد 

 .هستند  کوواالنسی جامدهای جزو که بوده کربن طبیعی های دگرشکل جمله از الماس و گرافیت

 الماس

با چهاراتم کربن دیگر پیوند دارد    با چینش سه بعدی  یگانه  اشتراکیالماس یک جامد کوواالنسی است که درآن میلیاردها میلیارد اتم کربن با پیوندهای  

 و این پیوندها تا انتها ادامه دارد که در نتیجه شبکه ای بسیار قوی و محکم با دمای ذوب و جوش بسیار باال ایجاد می کند. 

اتم کربن در ساخ  سخت و شکننده، درخشان،  الماس تار نارسانای جریان برق و رسانای بسیار خوب گرماست هر 

به دلیل استحکام بسیار باالی الماس در ساخت نوک مته و ابزار برش شیشه    باشد.میالماس دارای شکل چهاروجهی  

 کنند.  از الماس استفاده می

 

 گرافیت 

های کربن با پیوندهای قوی در هر الیه اتم باشد.ای میبوده و دارای ساختار الیه  ها عدی اتمبا چینش دو ب یک دگر شکل کربن است که جامد کوواالنسی

ها به دلیل سرخوردن این الیه  و اثر گذاری نوک مداد روی کاغذ  نرمی گرافیت  های ضعیف واندروالسی داریم.  ها جاذبهاشتراکی به هم متصل شده و بین الیه

دارد. دارای آرایش مسطح سه ضلعی بوده و از   اشتراکیپیوند    ۴  شماری اتم کربن تشکیل شده است که با سه اتم کربن دیگرباشد و هرالیه از تعداد بیروی هم می

واالنسی دارد  پیوندکو  4دانیم کربن تمایل به تشکیل  اتم کربن شش گوشه هایی ایجاد شده است. می   6اتصال

پس هر اتم کربن یک الکترون باقی مانده روی خود را  به صورت رزونانس با کربن های دیگر پیوند دوگانه  

 کند و باعث پایداری بیشتر گرافیت می گردد. برقرار می 

 

 

 

 

 ی پیوند در گرافیت بیشتر است. و در نتیجه انرژ کربن الماس است.-کربن در یک الیه گرافیت کمتر از طول پیوند کربن-طول پیوند کربن

 باشد. به طورکلی گرافیت از نظر سطح انرژی پایدارتر از الماس است. به دلیل وجود این تک الکترون آزاد گرافیت رسانای جریان الکتریسیته می 

گرم بر   2.27و گرافیت  3.51الماس  تر و فضای خالی کمتر دارای چگالی بیشتری نسبت به الماس است. چگالیالماس به دلیل ساختار متراکم نکته:

 سانتی مترمکعب است.  
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کیلوژول بر مول است. در نتیجه نقطه ذوب الماس بیشتر از سیلیسم )با ساختار    ۲۲۶برابر    Si-Siکیلوژول بر مول و    ۳۴۸برابر    C-Cانرژی پیوند    نکته:

های  ها با پیوند کوواالنسی به هم متصل هستند، باید بر پیوندو تمام اتم  مشابه الماس( است. زیرا برای ذوب هر دو ترکیب که جامد کوواالنسی هستند

 کوواالنسی غلبه کنیم که با توجه به بیشتر بودن انرژی الماس، دمای ذوب بیشتری دارد. 

𝑆𝑖به دلیل بیشتر بودن آنتالپی پیوند   نکته: − 𝑂  نسبت به𝑆𝑖 − 𝑆𝑖   و همچنین مشابه بودن ساختار𝑆𝑖(𝑠)   و𝑆𝑖𝑂2(𝑠)  در نتیجه ساختار سیلیسیم

تر از ساختار سیلیسیم است و در نتیجه سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت نشده و به طور عمده به صورت پایدارتر سیلیس یافت  اکسید پایدار

 شود.  می

 

 (۹۶)خارج از کشور شود، کدام گزینه درست است؟تست: اگر برای تهیه الماس ساختگی از گرافیت خالص استفاده 

 یابد. های کربن از یکدیگر اندکی افزایش میهای اتم( فاصله الیه۲   یابد.  کربن افزایش می  -( طول پیوندهای کربن۱

 ماند. گرافیت به الماس ثابت می های کربن طی تبدیل ( محل قرارگرفتن اتم۴ یابد. (رسانایی الکتریکی نمونه طی این فرایند، رفته رفته افزایش می۳

 

 (۸۹ج )خاراست؟ نادرستتست: کدام مطلب، 

 اند. ( الماس و گرافیت دو نمونه از جامدهای کوواالنسی۱

 ای گرافیت، بسیار قوی است. آسای ورقههای غول( نیروی جاذبه بین مولکول۲

 آسای متشکل از میلیاردها اتم کربن دانست.توان یک مولکول غول( بلور الماس را می۳

 در هر الیه از بلور گرافیت، هر اتم کربن با آرایش سه ضلعی مسطح با سه اتم کربن دیگر پیوند دارد.  ( ۴

 

 (۸۸تست: کدام عبارت درست است؟ )داخل 

 بن دیگر متصل است.( در گرافیت، هر اتم کربن با آرایش چهاروجهی به سه اتم کر۱

 های کربن دارد. ای از اتم( الماس، نمونه ای از جامدهای کوواالنسی است که شبکه فضایی به هم پیوسته ۲

 آسا، با پیوندهای کوواالنسی به یکدیگر اتصال دارند.  ای غولهای صفحه( در گرافیت، مولکول۳

  شود.  کترود استفاده می( از گرافیت به عنوان نرم کننده و از الماس در ساخت ال۴
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 (۹۸درست است؟)خارج  𝑆𝑖𝑂2تست: کدام مورد درباره  

 پیوندهای یونی هماهنند پیوندهای کوواالنسی نقش دارند.   ( در ساختار آن،۱

 د.  شو( به صورت خالص در طبیعت یافت نمی۲

 ( جزو جامدهای مولکولی است۳

 ( سختی آن از گرافیت بیشتر است.  ۴

 (۹۸تست: کدام موارد از مطالب زیر، نادرست اند؟)داخل 

 آ( سیلیسم مانند کربن، خاصیت شبه فلزی دارد. 

 به چهار اتم اکسیژن متصل است.  Siب( در ساختار سیلیس، هر اتم 

 اکسید است. دیاکسید، مشابه ساختار کربنپ( ساختار بلور سیلیسیم دی

 ترین عنصر در پوسته جامد زمین است.یژن، سیلیسیم فراوان ت( پس از اکس

  ( ب، ت ۴   (آ ، ت ۳  ( آ، پ و ت۲  ( ب، پ و ت۱

 ای به ضخامت یک اتم گرافن، گونه

های  های اشتراکی حلقه های کربن با پیوندای از گرافیت است که در آن، اتم رافن، تک الیهگ

نند کندوی زنبور عسل، استحکام  اهم اند. چنین ساختاری با الگویی  شش گوشه تشکیل داده

آن حدود  ویژه مقاومت کششی  که  به طوری  دارد  که    ۱۰۰ای  آنجا  از  است.  فوالد  برابر 

توان آن را یک گونه شیمیایی دو بعدی  دازه یک اتم کربن است، میضخامت گرافن به ان

های  های تجربی نیز این ویژگیرود شفاف و انعطاف پذیر باشد. یافتهدانست که انتظار می

یک روش ساده برای تهیه گرافن استفاده از گرافیت و نوار چسب کنند.  گرافن را تایید می

 ن است. هایی از آنازک برای جدا کردن الیه

 سپس  .دهندمی فشار چسب نوار تکه دو بین را گرافیت گرد مقداری نخست روش، این در

 سطح به را نوارچسب این ادامه، در.  گیرد می قرار نوارچسب چسبنده  سطح روی گرافیت از هایی الیه ترتیب این به.  کنندیم جدا را هانوارچسب  از یکی

 الیه کار این ادامه با.  بماند  باقی سوم  چسب نوار روی گرافیت از ترینازک الیه تا کنندمی جدا هم از و دهندمی فشار چسبانده،  سوم نوارچسب چسبنده

 .است گرافن همان که ماندمی باقی چسب نوار هایقسمت  برخی در نانومتر ضخامت به ای
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 ست.  گرافن نیز به مانند گرافیت به دلیل وجود یک الکترون غیرمستقر در روی هر کربن در یک الیه دارای رسانایی الکتریکی از نوع الکترونی ا نکته:

تر  یب، شبیههای کربن در کدام ترکتست: در گرافن، هر اتم کربن به چند اتم کربن دیگر متصل است و نوع پیوندهای میان آنها به نوع پیوندهای میان اتم

 ( ۹۸است؟)داخل 

 سیکلوهگزان -۴(۴  سیکلوهگزان -۳(۳  بنزن -۴(۲  بنزن -۳(۱

 رود.  یک ساینده ارزان است که در تهیه سنباده به کار می (𝑆𝑖𝐶)سیلیسیم کربید   نکته:

 های یخی، زیبا و سخت اما زودگداز سازه 

خ سیلیس یک جامد کوواالنسی است که در حالت خالص و تراش خورده، شفاف، زیبا و سخت است. یخ نیز ساختاری شفاف شبیه آن دارد. در ساختار ی

ای هماند کندوی زنبور عسل با استحکام ویژه پدید  های شش گوشه، شبکه و سه بعدی با تشکیل حلقه در یک آرایش منظم    𝐻2𝑂های  هم مولکول

های  دیگر با پیوند  هایهیدروژن از مولکول   متصل بوده و به دو اتم  اشتراکیدر این ساختار هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن با پیوند  اما  آورند.  می

اند. این موضوع دلیل اصلی کمتر ها با پیوندهای اشتراکی به یکدیگر متصل شدههیدروژنی متصل است. این در حالی است که در ساختار سیلیس همه اتم

 دارد.  اشتراکیبت به پیوند بودن دمای ذوب و جوش یخ و آب نسبت به سیلیس است. زیرا غلبه بر پیوند هیدروژنی نیاز به انرژی بسیار کمتری نس

کولی رفتار فیزیکی مواد مولکولی به نوع و قدرت نیروهای بین مولکولی آنها بستگی دارد. برای نمونه آنتالپی تبخیر و نقطه جوش یک ترکیب مول نکته:

های پیوندی(  پیوندهای اشتراکی )جفت الکترون   به حالت مایع به نیروهای بین مولکولی آن وابسته است، در حالی که رفتار شیمیایی آن به طور عمده به

 های ناپیوندی موجود در مولکول وابسته است. و جفت الکترون 

 ها قطبیت در مولکول

 شکل هندسی 
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ناقطبی  دو اتم یکسان )جور هسته(: این ترکیبات دارای توزیع بار الکتریکی متقارن بیشتر در فضای بین دو هسته بوده،    -۱:های دو اتمیمولکول 

,𝐹2کنند. مانند  گیری نمیبوده، دارای گشتاور دوقطبی صفر و در میدان الکتریکی جهت 𝐶𝑙2, 𝐻2, 𝐼2, ….  

ها بیشتر اطراف اتم با خصلت ها به صورت نامتقارن بوده و الکتروندر این ترکیبات توزیع بار الکتریکی اطراف هسته دو اتم متفاوت )ناجور هسته(:    -۲

هر چند در مجموع مولکول   دارد،  )رنگ آبی(بوده و اتم دیگر باز جزئی مثبت  )رنگ قرمز(تر هستند، در نتیجه این اتم دارای بار جزئی منفینافلزی بیش

مولکول  این  است.  جهتخنثی  الکتریکی  میدان  در  بوده  صفر  از  بزرگتر  دوقطبی  گشتاور  دارای  بوده،  قطبی  میها  مانند  گیری  کنند. 

𝐻𝐶𝑙, 𝐻𝐹, 𝐶𝑂,𝑁𝑂,… 

𝑃خصلت نافلزی   < 𝐻 < 𝐶 < 𝑆 < 𝐼 < 𝐵𝑟 < 𝑁, 𝐶𝑙 < 𝑂 < 𝐹 

 

 های چند اتمی:  لمولکو 

 اگر اتم مرکزی دارای جفت الکترون ناپیوندی در ساختار خود باشد ترکیب قطعا قطبی است.   -۱

𝑁𝐻3, 𝑆𝑂2, 𝐻2𝑂, 𝑃𝐶𝑙3, …. 

 مرکزی متفاوت بود ترکیب حتما قطبی است.  های متصل به اتماگر اتم -۲

𝐻𝐶𝑁,𝑂𝐶𝑆, 𝐶𝐻2𝐶𝑙2, …. 

 مرکزی جفت الکترون ناپیوندی نداشت مولکول حتما ناقطبی است.مرکزی یکسان بود و همچنین اتماگر اتم های متصل به اتم -۳

𝐶𝐻4, 𝑆𝑂3, 𝑆𝑖𝐶𝑙4, 𝐶𝑂2 , …. 

 توان استفاده کرد: ی زیر نیز میی تشخیص قطبیت مولکول بدون رسم ساختار لوویس از فرمول بسته برا نکته:

 

 مثال: 

𝐶𝑂2:                                                                         𝑁𝐻3:                 

𝐶𝐻4:                                                                        𝑆𝑖𝐻4: 

𝐻2𝑂:                                                                        𝑆𝐹4: 

𝑆𝑂3:                                                                         𝑃𝐶𝑙3:   
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 نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی 

 دی اکسید: آب و کربن -۱

 

 اتین و کربونیل سولفید -۲

 

 تری اکسید و آمونیاک گوگرد -۳

 

 تتراکلرید و کدامیک مربوط به کلروفرم است؟تمرین: کدام شکل مربوط به کربن
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 (۸۷)خارج  به ترتیب ............. و ............... اند.  ، به ترتیب از نوع کوواالنسی ....... و ............. است و این دو مولکول،𝑆𝑂3و    𝑁𝐻3های  تست: پیوند در مولکول

 قطبی - ناقطبی-قطبی  - اقطبی( ن۴ناقطبی - قطبی  -ناقطبی   -(قطبی۳ ناقطبی  -قطبی  - قطبی  -(قطبی۲ قطبی   -قطبی  -قطبی  - ( قطبی۱

 ( ۹۸اتم گوگرد قرار گیرد، کدام مورد درست است؟ )داخل اکسید،تست: اگر به جای هر دو اتم اکسیژن در کربن دی

 کند.  یعدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر م (۱

𝛿( بار جزئی اتم کربن از حالت  ۲ 𝛿به  +  شود.  تبدیل می −

 شود.  ( تغییری در میزان گشتاور دو قطبی مولکول ایجاد نمی۳

 یابد.  ، کاهش میSتر ( قدرت نیروهای بین مولکولی در آن به دلیل شعاع اتمی بزرگ۴

 ( ۹۸)خارج از کشور است؟ (−𝛿)در کدام گونه، اتم مشخص شده با خط، دارای باز جزئی منفی تست: 

۱ )𝑁𝑂3
−  ۲)𝐶2𝐻2   ۳)𝑆𝐶𝑂   ۴)𝑁𝐻4

+ 

 (۹۸تست: کدام گزینه درباره کربونیل سولفید و گوگرد تری اکسید، درست است؟)داخل 

𝛿)( در هر دو اتم مرکزی دارای بار جزئی ۲    شکل هندسی مشابه و به صورت خطی دارند.  ( ۱  است.   (+

 ( عدد اکسایش اتم مرکزی در هر دو یکسان است. ۴    تر از صفر دارند. ( هر دو گشتاور دو قطبی بزرگ۳

,𝑆𝑂3های  تست: مولکول  𝐶𝑂2, 𝐻𝐶𝑁, 𝐶𝐻2𝑂  ،(۸۵همگی مانند یکدیگرند؟)داخل از کدام نظر 

 ( شمار پیوندها ۲     ( قطبی بودن۱

 ها های ناپیوندی الیه ظرفیت اتم( شمار الکترون ۴   هندسی( ( ساختار لوییس )شکل۳

 (۹۸است؟)خارج  نادرستهای آمونیاک، گزینه درباره مولکول  تست: کدام

 ( گشتاور دو قطبی آن، برابر صفر است. ۱

 کند. گیری می( در میدان الکتریکی، جهت۲

 ( اتم نیتروژن در آن، دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است.۳

 است.   +3𝛿جزئی  و اتم نیتروژن دارای بار +𝛿( هر اتم هیدروژن در آن، دارای بار جزئی  ۴
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 ( ۹۷دهد؟ )خارج تست: ضمن تبدیل یون نیتریت به یون نیترات، چند مورد از تغییرهای زیر، روی می

 تبدیل گونه از قطبی به ناقطبی  -

 Oو  Nهای افزایش عدد اکسایش اتم -

 های ناپیوندی اتم مرکزیکاهش شمار جفت الکترون  -

 (صفر ۴   ۳(۳   ۲(۲   ۱(۱

 ( ۹۷؟ )داخل های هیدروژن سولفات و هیدروژن فسفات در کدام مورد، مشابه هم هستندتست: یون

(𝐻 = 1, 𝑂 = 16, 𝑃 = 31, 𝑆 = 32 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

 ( نفشه پتانسیل الکترواستاتیکی۴ ( عدد اکسایش اتم مرکزی۳ دهای بار الکتریکی منفی( شمار واح۲ ( درصد جرمی اکسیژن ۱

 

 ها تولید برق با استفاده از شاره

 دارد.  های الکترومغناطیس به سوی ما گسیل میاست. منبعی تجدید پذیر که انرژی خود را با پرتوترین منبع انرژی برای زمین خورشید بزرگ

 دهد.  شکل زیر نمایی از یک فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی را نشان می
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 کنید؟ پیشنهاد می  Aبه جای شاره با توجه به جدول زیر کدام ماده در گستره دمایی بیشتری به صورت مایع است؟ و کدام ماده را 

 

مطابق یک قاعده کلی هر چه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص بیشتر باشد، آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع بوده   نکته:

 تر است.  و نیروهای جاذبه میان ذره های سازنده مایع قوی

 درجه سانتیگراد است.   1350 -850گستره دمایی سدیم کلرید مذاب در این فناوری در بازه 

 (۹۹)داخل  تست: کدام مطلب زیر، درست است؟

𝐴𝑠𝐻3به صورت  𝐴𝑠𝐻3و   𝑁𝐻3  ،𝑃𝐻3ترتیب نقطه جوش   (۱ > 𝑃𝐻3 > 𝑁𝐻3 .است 

 است. اند، جرم مولی استون بیشتر و نقطه جوش آن باالتر های آب و استون، هر دو قطبی( مولکول۲

 ( یخ ساختار سه بعدی دارد و در آن هر مولکول آب، با چهار مولکول دیگر آب با پیوند اشتراکی متصل است. ۳

 های هیدروژن دار مشابه دارند.  هایی  مانند اکسیژن و فلوئور پیوند دارد، نقطه جوش باالتر از ترکیبها اتم هیدروژن با اتم( موادی که در مولکول آن۴

 

 ها در ترکیبات یونی چینش سه بعدی یون 

هم قرار گرفته و فلز با دادن الکترون و کاهش شعاع تبدیل به کاتیون شده و نافلز با گرفتن  برای ایجاد یک ترکیب یونی دوتایی یک فلز و نافلز کنار  

ها به  نحوه قرار گیری یونگیرند.  ها به صورت منظم در سه بعد در کنار هم قرار میوندر این ترکیبات یشود.  الکترون و افزایش شعاع تبدیل به آنیون می

 دهد.( صورتی است که جاذبه بر دافعه غلبه کند. )وجود تعداد بسیار زیاد ترکیبات یونی این موضوع را نشان می

دهد  ان نمک خوراکی است. نور و گرمای زیاد ایجاد شده نشان میماند که هماز واکنش فلز سدیم با گاز کلر، جامد یونی سفید رنگی برجای می  نکته:

 که واکنش بسیار گرماده است.  

 رود.  ها در حالت جامد به کار میها، یونها، مولکولواژه شبکه بلور برای توصیف آرایش سه بعدی و منظم اتم نکته:
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ها ................ تا حد  گیرند و یونهای ...............، ....................... قرار میشوند، یونها به یکدیگر نزدیک میها و کاتیون تست: هنگام تشکیل بلور یونی، آنیون 

 (۸۸)داخل بسیار .............. است.  های همنام،های ناهمنام در مقایسه با نیروی دافعه بین یونشوند. در نتیجه، نیروی جاذبه بین یونامکان ................. می

 کمتر -به یکدیگر نزدیک  -نامنا هم  -دور از یکدیگر - نامهم (۲  کمتر -از یکدیگر دور -نامنا هم  -در مجاورت یکدیگر  -نام(هم۱

 بیشتر -به یکدیگر نزدیک  -نام هم  -دور از یکدیگر  -نام( ناهم۱  بیشتر -از یکدیگر دور -نامهم  - در مجاورت یکدیگر  -نام( ناهم۱

کند. به طوری که نوان نماینده جامدهای یونی از یک الگوی تکراری پیروی می ها در سرتاسر شبکه بلوری سدیم کلرید به ع آرایش سه بعدی منظم یون

های ناهمنام موجود پیرامون هر یون در ترین یون هر کاتیون با شمار معینی آنیون و هر آنیون با شمار معینی کاتیون احاطه شده است. به شمار نزدیک 

,+𝑁𝑎های  ال برای سدیم کلرید این عدد برای هر یک از یون گویند. به عنوان مثمی عدد کوئوردیناسیونشبکه بلور،  𝐶𝑙−  است.   ۶برابر 

 

و برای آنیون    ۸عدد کوئوردیناسیون برای کاتیون    𝐶𝑎𝐹2عدد کوئوردیناسیون برای آنیون و کاتیون لزوما یکسان نیست. مثال در کلسیم فلوئورید   نکته:

 است.  ۴

 دهد.  های سازنده آن را نشان میها و آنیونترین نسبت کاتیونفرمول شیمیایی هر ترکیب یونی، ساده نکته:

 (۸۶)خارج است؟ نادرستدهد، کدام مطلب  تست: با توجه به شکل روبرو که بخشی از ساختار یک جامد یونی را نشان می

۱)A  یون منفی وB .یون مثبت است 

 شود.  ( هر یون مثبت با شش یون منفی در شبکه بلور احاطه می۲

 ور نمک خوراکی باشد.  ها در بلتواند نمایشی از آرایش یون( می۳

 های ناهمنام کمتر است.نام در مقایسه با فاصله میان یونهای هم( فاصله میان یون۴
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 (۹۰امدهای یونی درست است؟)داخل تست: کدام مطلب درباره ج 

 شوند.  های قطبی مانند آب حل می( همه آنها در حالل۱

 یابد.  ها، انرژی شبکه بلور آنها افزایش می( با افزایش اندازه و بار الکتریکی یون۲

 اند.  رسانای جریان برق  های باردار، ( به دلیل در برداشتن ذره۳

 آید.  ای در سه بعد فضا به وجود مینام با نظم ویژههای ناهم( شبکه بلور آنها از چیدمان یون۴

 (۹۹)داخل درست است؟زیر،  تست: چند مورد از مطالب

 گشتاور دو قطبی آب، بیشتر از هیدروژن سولفید و اتین است. -

 است.   𝑁𝑎𝐶𝑙تر از مناسب 𝐻𝐹در تولید برق از انرژی خورشیدی، شاره   -

 توان بار جزئی منفی را نسبت داد.  به اتم مرکزی مولکول گوگرد تری اکسید می -

ترین آن، به منیزیم مربوط ترین شعاع یونی به اکسیژن و کوچک فلوئور، منیزیم و اکسیژن، بزرگ  سدیم،  های عنصرهایترین یوناز میان متداول -

 است. 

۱)۱   ۲)۲    ۳)۳    ۴)۴ 

 (۹۹نشان داده شده است؟)خارج 𝐿𝑖𝐹(𝑠)تست: در کدام شکل، تصویر درستی از 

 

 روند تغییرات شعاع اتمی در یک دوره و گروه 

ع اتمی کاهش  جاذبه بیشتر شده در نتیجه شعا ه راست با افزایش بار هسته،در یک دوره با ثابت بودن تعداد الیه های اصلی از چپ ب شعاع در دوره:

 یابد.  می

)اوایل نمودار( بسیار بیشتر از  چهاردهمنمودار شعاع بر حسب عدد اتمی برای عناصر یک دوره )عناصر اصلی( نزولی است و شیب نمودار تا گروه  نکته:

 شیب نمودار در اواخر دوره است.

 تعلق دارد. ۱۷وه و مینیمم شعاع اتمی به گر ۱ماکسیمم شعاع اتمی در یک دوره به گروه  نکته:
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ین آنها شعاع نیز افزایش  ها و دافعه بهسته افزایش می یابد، اما به دلیل افزایش الیه  در یک گروه با وجود اینکه از باال به پایین بار  شعاع در گروه:

  ، پس در حالت کلی شعاع اتمی در یک گروه از باال به پایین افزایش می یابد.می یابد 

 شعاع یونی

شتر( بیشتر  های باقی مانده جاذبه )بار هسته بیاز دست دادن الکترون به الکترون  ، زیرا باهمواره از اتم فلز مربوطه کمتر استشعاع یونی فلزات    نکته:

کمتر شده و دافعه بین  هسته    الکترون بار  1یرا با دریافت  ، ززات بیشتر از شعاع اتم نافلز استیابد. هم چنین شعاع یونی نافلرسیده و شعاع کاهش می

 الکترون ها بیشتر می شود و شعاع افزایش می یابد. 

 در یک گروه از باال به پایین شعاع یونی افزایش می یابد زیرا تعداد الیه ها بیشتر شده و دافعه بیشتر می شود.  در یک گروه: -۱

 

 

 

 

 

 

 

، شعاع کمتر وده و هر چه بار مثبت بیشتر باشد، شعاع بزرگتر بباشند هر چه بار منفی بیشتر باشدیرون بوده یا هم پروتون مدر ذراتی که هم الکت  نکته:

 است.

O2+ <  O+  <  𝑂 <  O−  <  O2− 

N3−  >  O2−  >  F−  >  𝑁𝑒 >  Na+  >  Mg2+  >  Al3+ 

 هم پروتون

 هم الکترون
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تر از ه شعاع نافلزات )آنیون( بسیار بیشک  فاوت ، با این تبه راست شعاع یونی کاهش می یابد  به طور کلی در یک دوره نیز از چپ   در یک دوره:  -۲

 شعاع یونی فلزات )کاتیون( می باشد. 

 

 

 

 (۹۲؟)تجربی نیستبا توجه به جدول روبرو که بخشی از جدول تناوبی است، کدام گزینه درست  -تست

۱)E   .بیشترین شعاع یونی را در دوره دوم دارد 

 بزرگتر است.   Dاز شعاع اتمی  F(شعاع اتمی  ۲

 بیشتر است. Bدر مقایسه با  G( واکنش پذیری ۳

 برابر است. Bو   Dترون نقطه ای های جفت نشده در ساختار الک(شمار الکترون ۴

 

 ( ۹۴تست: کدام گزینه درباره عنصرهای دوره سوم جدول تناوبی، درست است؟ )تجربی 

1های تک اتمی پایدار در سه گروه نخست آنها به صورت:  ( اندازه شعاع یون۱ > 2 >  است. 13

 یابد.  های الیه درونی افزایش می( با افزایش عدد اتمی، دافعه الکترون ۲

 الکترون وجود دارد.  ۵و   ۴آنها به ترتیب  ( در میان آنها، دو عنصر شبه فلز وجود دارد که در الیه ظرفیت اتم ۳

 لزی را بین آنها دارد.  ( شعاع اتمی آنها از عنصرهای هم گروه خود در دوره دوم بیشتر و گوگرد بیشترین خصلت ناف۴
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 (۹۴)تجربی در جدول تناوبی زیر، کدام گزینه درباره آنها درست است؟  Zو   A ،E ،X ،Dتست: با توجه به موقعیت عنصرهای 

 تر است.کوچک Dو  Z در مقایسه با  A( شعاع اتمی  ۱

 دارد. 𝐶𝑆2ساختاری مشابه مولکول  𝐷2𝑍( مولکول ۲

 جای دارد. ۹گروه است و در گروه ، در جدول تناوبی هم𝐶𝑢29 با   X( عنصر ۳

 آن نیم پر است.  3dو زیر الیه   4𝑠2به صورت   E( آرایش الکترونی الیه آخر اتم عنصر ۴

 

 خارج( ۹۴تست: کدام گزینه درست است؟)تجربی 

 شوند. های ظرفیتی در نظر گرفته میالکترون  d(n-1)و   nsهای های زیرالیهآنها در حال پر شدن است، الکترون d( برای فلزهایی که زیر الیه ۱

 یابد.  ( شعاع اتمی در یک دوره با شیب یکسان کاهش می۲

 الیه ظرفیت خود الکترون دارند همگی فلز و جامدند.  s( عنصرهایی که در زیر الیه ۳

𝑙الکترون دارای عدد کوانتومی فرعی  𝐴33  ،۱۷صر ن( در اتم ع ۴ =  است.    1

 

 (۹۵اند؟)تجربی تست: در هر دوره از جدول تناوبی، در چند مورد از خواص زیر، فلزهای قلیایی کمترین

 نقطه ذوب  -  شعاع اتمی  - تمایل به جذب الکترون -

 هستهبار  - های الیه ظرفیت کترونتعداد ال -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 خارج(  ۹۵با توجه به جدول زیر که یک بخش از جدول تناوبی عنصرها است، کدام مورد درست است؟)ریاضی  تست:

 

۱ )𝐷 = ۱۷۵  ۲)𝑌 = ۶۲۰  ۳)𝑋 = 𝐶𝑠  ۴)𝐴 = 4𝑠2 
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 ( ۹۸..........)تجربی یابد، زیرا شمار ............. ای)تناوبی( از باال به پاین، شعاع اتمی ................ میهای جدول دورهتست: در گروه

 یابد. های الکترونی اشغال شده اتم آنها افزایش میالیه -( افزایش۱

 ماند. های الکترونی اشغال شده اتم آنها ثابت میالیه - ( کاهش۲

 ماند های الیه ظرفیت اتم آنها ثابت میالکترون -( افزایش۳

 ماند. میهای الیه ظرفیت اتم آنها ثابت  الکترون - ( کاهش۴

 خارج( ۹۹)ریاضی درست است؟ X35درباره عنصر  چند مورد از مطالب زیر،تست: 

 هم دروه است.   Z20هم گروه و با عنصر  V17با عنصر  -

 های یونی و کوواالنسی شرکت کند. تواند در تشکیل ترکیبمی -

 دوره خود دارد.  ترین شعاع اتمی را در میان عنصرهای همبزرگ -

 دوره و هم گروه خود دارد.  ت با عنصرهای همحالت فیزیکی متفاو -

 گروه و هم دوره خود دارد.  پذیری را در میان عنصرهای همبیشترین واکنش -

۱ )۵   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 خارج( ۹۹تست: شیب نمودار تغییر شعاع اتمی کدام سه عنصر، بیشتر است؟)تجربی 

۱)𝑂8 , 𝑁7 , 𝐶6  ۲)𝑆16 , 𝑃15 , 𝑆𝑖14  ۳)𝐵𝑟35 , 𝑆𝑒34 , 𝐴𝑠33 ۴)𝐴𝑙13 , 𝑀𝑔12 , 𝑁𝑎11 

 

 چگالی بار

ها  کنش میان یونتواند برای مقایسه میزان برهمارز نسبت بار به حجم آن است. کمیتی که میای باردار در نظر بگیرید، چگالی بار همرا کره  اگر هر یون 

 به کار رود.  

ر به شعاع در دو یون ابتدا به مقدار بار است. برای مقایسه اندازه با  نسبت اندازه بار به شعاعشود،  تری که به جای چگالی بار استفاده مینسبت ساده

آنها    کنیم. هر کدام بار بیشتری داشت نسبت بار به شعاع )یا به نوعی چگالی بار( بیشتری دارد. اما اگر بار دو یون یکسان بود، به سراغ شعاع توجه می

 رویم. هر کدام شعاع کمتری داشت نسبت بار به شعاع )چگالی بار( بیشتری دارد. می
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 (چگالی بار کدام کاتیون کمتر و کدامیک بیشتر است؟آ

 ب( چگالی بار کدام آنیون بیشتر و کدامیک کمتر است؟

 پ( نیروی جاذبه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه بیشتر است؟کدامیک از همه کمتر است؟

 

 ها انرژی بیشتری نیاز است. رای فروپاشی یونتر شده و بتر باشد استحکام پیوندها قویها قویهر چه نیروی جاذبه بین یون

 آنتالپی فروپاشی شبکه بلور

 گویند.  های گازی سازنده را آنتالپی فروپاشی شبکه بلور میبه انرژی الزم در فشار ثابت برای فروپاشی شبکه بلور یک مول جامد یونی و تبدیل آن به یون

𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠) + 787𝑘𝐽 → 𝑁𝑎(𝑔)
+ + 𝐶𝑙(𝑔)

− اشی شبکه بلور سدیم کلرید     آنتالپی فروپ  

𝐾𝐵𝑟(𝑠) + 689𝑘𝐽 → 𝐾(𝑔)
+ + 𝐵𝑟(𝑔)

−   آنتالپی فروپاشی شبکه بلور پتاسیم برمید        

ی بلور با آزاد شدن  از آنجا که در تشکیل هر جامد یونی نیروهای جاذبه بین یونها بر نیروی دافععه بین آن ها غلبه می کند همواره تشکیل شبکه  نکته:

 ی بلور جامد یونی به همان میزان انرژی می خواهد. است بدیهی است که شکستن شبکه  انرژی همراه

 ( ۹۲گویند؟)ریاضی انرژی آزاد شده در کدام واکنش را، انرژی شبکه بلور منیزیم کلرید می -تست

۱)𝑀𝑔(𝑠)
2+ + 2𝐶𝑙(𝑔)

− → 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑠)   ۲)𝑀𝑔(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑠) 

۳ )𝑀𝑔(𝑔)
2+ + 2𝐶𝑙(𝑔)

− → 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑔)  ۴)𝑀𝑔(𝑔)
2+ + 2𝐶𝑙(𝑔)

− → 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑠)  
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 شبکه بیشتر می شود.  آنتالپی فروپاشیی یونها کوچکتر باشد ، هرچقدر بار یونها بیشتر باشد و اندازه

    αبار یون  
1

اندازه  یون ها
  α  شبکه   آنتالپی فروپاشی 

KF  >   𝐾𝐶𝑙  >   𝐾𝐵𝑟  >   𝐾𝐼 

 شبکه ی بلور آنتالپیکاهش شعاع آنیون ، افزایش 

𝐿𝑖𝐶𝑙  >   𝑁𝑎𝐶𝑙  >   𝐾𝐶𝑙  >   𝑅𝑏𝐶𝑙  >  𝐶𝑠𝐶𝑙 

 شبکه بلور آنتالپیکاهش اندازه ی کاتیون ، افزایش 

 نسبت داد؟ 𝐾𝐶𝑙(𝑠)توان به ر را میبینی کنید کدام آنتالپی فروپاشی شبکه بلوتمرین: با توجه به آنتالپی فروپاشی سدیم کلرید و پتاسیم برمید، پیش

1037, 649, 717 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1  

 

ی ترکیبات عامل بار یون بسیار مهمتر از عامل شعاع یون می باشد و در درجه اول به آن توجه کرده و در صورت در هنگام مقایسه انرژی شبکه   نکته:

 یکسان بودن به سراغ شعاع یونی می رویم. 

 

ی بیشتری باشد در این حالت استحکام پیوند بیشتری دارد و در نتیجه دارای ساختار قوی تری بوده  که یک ترکیب دارای انرژی شیکه در صورتی    نکته:

 و معموال دمای ذوب و جوش باالتری دارد.
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 (۹۰شده، درست است؟)تجربی  های دادهشبکه بلور ترکیب   آنتالپیکدام روند در مورد تست: 

۱)𝐹𝑒2𝑂3 > 𝐹𝑒𝑂 > 𝐹𝑒𝐶𝑙2   ۲)𝐴𝑙𝐹3 > 𝐴𝑙2𝑂3 > 𝑀𝑔𝑂 

۳)𝐹𝑒2𝑂3 > 𝐹𝑒𝐶𝑙2 > 𝐹𝑒𝑂   ۴)𝑀𝑔𝑂 > 𝑁𝑎2𝑂 > 𝑀𝑔𝐹2 

 (۹۱است؟)خارج  نادرستتست: کدام مطلب 

 ی بلور ترکیب یونی بیشتر است. تر باشد، انرژی شبکه ها بزرگ( هر چه شعاع یون۱

 ی مستقیم دارد. ی بلور آن به طور کلی رابطه( دمای ذوب جامد یونی با انرژی شبکه ۲

 تر است. ی بلور ترکیب یونی بیشانرژی شبکه تر باشد،ها بیشهر چه بار الکتریکی یون (۳

 د. هم نام مجاور وجود دارهای ناها بین یون ها در جامد یونی، در تمام جهتی بین یون( نیروی جاذبه۴

توان دریافت که انرژی فروپاشی شبکه دهد. مینشان می  𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1تست: با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند ترکیب را با یکای  

 (۹۸)داخل  بلور ................

 

۱ )𝐴𝑙2𝑂3  کمتر از𝐹𝑒2𝑂3   .۲    است )𝐿𝑖𝐹  کمتر از𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1۹۲۶   .است 

۳ )𝐶𝑎𝑂   از𝑀𝑔𝑂  کمتر و از𝑁𝑎𝐹 .یابد.  در گروه اول، از باال به پایین، همواره افزایش می( فلوئورید عنصرها،۴   بیشتر است 

 ( ۹۹تست: تفاوت انرژی شبکه بلور )آنتالپی فروپاشی( کدام دو ترکیب کمتر است؟)داخل 

۱ )𝐾𝐹, 𝐿𝑖𝐶𝑙  ۲)𝐿𝑖𝐵𝑟, 𝑁𝑎𝐹   ۳)𝐿𝑖𝐹, 𝑁𝑎𝐶𝑙   ۴)𝑁𝑎2𝑂,𝑀𝑔𝐹2 

( مربوط است، کدام مقایسه، نادرست است؟)خارج 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1نی )با یکای با توجه به جدول روبرو که به مقایسه انرژی شبکه بلور چند ترکیب یوتست:  

 (۹۶از کشور 

۱ )𝑓 > 𝑑 > 𝑒   ۲ )𝑎 < 𝑐 < 𝑑 

۳ )𝑒 > 𝑑 > 𝑎   ۴)𝑎 < 𝑐 < 𝑒 
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است. درباره جامدهای یونی حاصل از واکنش هر یک از این دو عنصر با نافلز   ۱۲عنصری با عدد اتمی   Dجدول تناوبی و  ۱یک عنصر از گروه   Aتست: 

X  در مقایسه با جامد یونی ،𝐿𝑖𝐹 (۹۹، چند مطلب زیر، درست است؟)داخل 

 است.   LiF، بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلور Xبا    Dآنتالپی فروپاشی شبکه بلور  -

 است.   LiFاز آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ، برابر یا کمتر 𝐴𝑋د بلوری آنتالپی فروپاشی جام -

 تر است.  پایین LiFاز نقطه ذوب بلور  Xبا   Aالکترون داشته باشد، نقطه ذوب بلور  ۶در الیه ظرفیت خود،   Xاگر اتم  -

 تر است.  نزدیک LiFتالپی فروپاشی آن به آن، یون کلسیم جایگزین شود، آنتالپی فروپاشی Xبا   Dدر شبکه بلور  Dاگر به جای  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 (۸۹تست: کدام مطلب درباره جامدهای یونی نادرست است؟)داخل 

 ( بیشتر آنها نقطه ذوب و نقطه جوش به نسبت باال دارند.  ۱

 اند.  ( جامدهایی به شدت سخت و شکننده۲

 شوند.  اند و ضمن عبور جریان برق از خود، تجزیه می( رسانای جریان برق ۳

 نامند.  تالپی شبکه میهای گازی سازنده را آن( مقدار انرژی الزم برای فروپاشی شبکه بلور یک مول ترکیب یونی و تشکیل یون۴

 (۹۲)داخل کدام گزینه، درست است؟ تست: 

 است.   ۸در شبکه بلور سدیم کلرید یکسان و برابر  −𝐶𝑙و    +𝑁𝑎های  ( عدد کوئوردیناسیون یون ۱

 شود.  ها در شبکه ایجاد میای است که براثر ضربه و جابجایی الیهبه دلیل نیروهای دافعه 𝑁𝑎𝐶𝑙( شکنندگی بلور ۲

 شود.  اش، انرژی شبکه بلور آن، نامیده میانرژی مصرف شده هنگام فروپاشی یک مول جامد یونی و تبدیل آن به عنصرهای سازنده(۳

 شوند.  های گازی تشکیل دهنده خود تبدیل میریان برق به یون اند و با گذر  دادن ج( جامدهای یونی رسانای جریان برق ۴

با کدام    A  تست: با توجه به جدول تناوبی زیر، ترکیب یونی حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یکدیگر، کمترین آنتالپی فروپاشی )انرژی شبکه( و ترکیب

 ( ۹۹ترین نقطه جوش را دارد؟ )خارج نافلز، پایین

۱)𝐷  باJ ،M   ۲)D  باG ،E 

۳)E  باJ ،M   ۴)Z  باM ،E 
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تواند درست بیشتر باشد، کدام مطالب زیر، می  𝐴𝑋2از آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامد یونی    ADتست: اگر آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامد یونی  

 (۹۹در یک دوره از جدول تناوبی جای دارند.( )خارج  Xو  Dهای  باشد؟ )عنصرهای مولد یون

 است.تر ، بزرگXاز شعاع اتمی  Dآ( شعاع اتمی  

 تر است.کوچک Dاز شعاع آنیون   Xب( شعاع آنیون 

 بیشتر است.   𝑋، از بار الکتریکی آنیون Dپ( بار الکتریکی آنیون 

 باشد.    ۱۶عنصری از گروه  𝑋و   ۱۷تواند عنصری از گروه می Dت( 

 ( ب، پ، ت۴  (آ، ب، پ ۳   (ب، پ۲   ( آ، ت ۱

 پذیر با جالیی زیبافلزها، عنصرهایی شکل

ادامه آن انسان و  برای زندگی  از جمله فلزها همواره  بوده  مواد  ارزشمند  آنها به طوری که تمدناند.  ضروری و  براساس گستره کابری  نیز  آغازی  های 

 اند.  گذاری شدهنام

قای کیفیت  ابتدا دوره سنگی، سپس برنز و بعد آهن که نشان از اهمیت جایگاه فلزات در تمدن بشری دارد. این عنصرها هنوز هم کلید رشد، گسترش و ارت

 ، آنچنان که بسیاری باور دارند که پایداری جامعه پیشرفته با فناوری کارآمد به گستردگی استفاده از عنصرهای فلزی وابسته است. زندگی به شمار میروند 

را فلزات تشکیل   p)به جز هیدروژن و هلیم( و همچنین بخشی از دسته  s, d, fدهند. تمام عناصر دسته بخش عمده جدول تناوبی را فلزها تشکیل می

که واکنش پذیری و تنوع اعداد ند. داشتن جال، رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی و شکل پذیری از جمله رفتارهای فیزیکی فلزها بوده در حالیدهمی

 اکسایش از جمله رفتارهای شیمیایی آنها است.  

 مدل دریای الکترونی 

ی فیزیکی آنها ارائه شده است. در این یک الگوی ساده از شبکه بلور فلزها است که برای توجیه برخی رفتارها

از کاتیون الکترونشوند که سست ها در نظر گرفته میمدل فلزها مجموعه ای  )الکترونترین  های  های آنها 

ها  ها آزادانه در حال حرکت هستند و به هیچ کدام از هسته از اتم جدا شده و در فضای بین کاتیونظرفیت(  

ها شبکه بلور استحکام خود را  با ایجاد جاذبه بین این دریای الکترونی و کاتیون  تعلق ندارند. اما در عین حال

 شود.  حفظ کرده و مانع از فروپاشی آن می
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 کنیم.  با توجه به مدل دریای الکترونی دو ویژگی مهم در فلزات را توجیه می

 خواریچکش

ها قرار گرفته و با  های دریای الکترونی ما بین کاتیونشود، ولی بالفاصله الکترونهنگام وارد شدن ضربه به شبکه بلور یک فلز، بخشی از شبکه جابجا می

 شوند.  فلز می ایجاد جاذبه مانع فروپاشی شبکه بلور

ها در شبکه  های با بار یکسان روبروی هم قرار گرفته و چون این یون این برخالف ترکیبات یونی است که هنگام ضربه و جابجایی یک الیه از شبکه، یون 

 شود.  ثابت هستند و امکان جابجایی ندارند،  با ایجاد دافعه شبکه دچار فروپاشی می

 

 

 رسانایی الکتریکی

های  ها به شبکه بلور آن و ایجاد دافعه با الکترون که یک فلز در یک میدان الکتریکی قرار بگیرد و جریان از یک سمت وارد شد، با ورود الکترون  هنگامی

 گردد.  شود و به این صورت جریان برقرار میدریای الکترونی همان تعداد الکترون از سمت دیگر فلز خارج می

هر چند  ها در شبکه ثابت بوده و امکان جابجایی نداشته در نتیجه رسانایی الکتریکی وجود ندارد. است که در حالت جامد یون  این برخالف ترکیبات یونی

 ها رسانایی الکتریکی دارند.  ترکیبات یونی در حالت مذاب و محلول با جابجایی یون
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 (۹۹)خارج اند؟تست: چند مورد از مطالب زیر درست

 کند.  دریاری الکترونی عاملی است که انسجام شبکه بلور فلز را حفظ می -

 های هر فلز، در به وجود آمدن دریاری الکترونی شرکت دارند.  های اتممجموع الکترون  -

 سرمنشا اعداد اکسایش متنوع آن است. دریای الکترونی در شبکه بلور فلز وانادیم، -

 توان با مفهوم دریاری الکترونی توضیح داد.  خواری فلزات را میرسانایی الکتریکی و گرمایی و چکش -

های مشخصی به طور ثابت جای بگیرند و تغییر ها در مکانشود که هسته اتمهای فلز و دریای الکترونی سبب میمیان هسته اتم  جاذبه قوی -

 مکان ندهند.  

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 رنگ، نماد زیبایی 

رسد. در واقع این نورها همان پرتوهای الکترومغناطیسی ت که از محیط پیرامون به چشم ما میبه طور کلی احساس و درک رنگ به دلیل نورهایی اس

توانیم اطراف را  بیند. در نتیجه از نور مرئی در محیط نباشد ما نمیاست و چشم ما آنها را می  nm۷۰۰تا   nm۴۰۰بوده که طول موج آنها در گستره  

 مشاهده کنیم.  

های دیگر نیز  و رنگشود، های مرئی را بازتاب کند، به رنگ سفید و اگر همه آنها را جذب کند، به رنگ سیاه دیده میل موجاگر یک نمونه ماده همه طو

 کند.  به همین صورت بوده و بخشی از نور را جذب کرده و بخشی را بازتاب می

های معدنی هستند که دانهو دوده از جمله رنگ   𝑇𝑖𝑂2  ،𝐹𝑒2𝑂3بخشد، رنگ دانه نام دارد. برای نمونه  سازنده اصلی یک ماده رنگی که به آن رنگ می 

 شده است. یها تهیه مهای سفید، قرمز و سیاه دارند. در گذشته این مواد از منابع طبیعی مانند گیاهان، جانوران و برخی کانیبه ترتیب رنگ

ای نازک روی سطح فلز مانع خوردگی در برابر اکسیژن، هایی که برای پوشش سطح به کار می رود، نوعی کلویید هستند، که با ایجاد الیهرنگ   نکته:

 شوند.  رطوبت و مواد شیمیایی می

  های وانادیم و رنگ آنهانمک 

 



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستاندوازدهم    جزوه ردسی شیمی سال

 

27 

 ها به صورت زیر است: واکنش

2𝑉(𝑎𝑞)
5+

⏟  
زرد  رنگ

+ 𝑍𝑛(𝑠) → 2𝑉(𝑎𝑞)
4+ + 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+  

2𝑉(𝑎𝑞)
4+

⏟  
آبی  رنگ

+ 𝑍𝑛(𝑠) → 2𝑉(𝑎𝑞)
3+ + 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+  

2𝑉(𝑎𝑞)
3+

⏟  
سبز  رنگ

+ 𝑍𝑛(𝑠) → 2𝑉(𝑎𝑞)
2+

⏟  
بنفش  رنگ

+ 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+  

 در هر واکنش اکسنده و کاهنده را مشخص کنید.  

 

کدام  رنگ نهایی محلول،  از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول زیر،  mg۳۲۵،  (V)موالر نمک وانادیم    0.025از محلول    mL۲۰۰تست: به  

 (۹۸ )خارج از کشوراست؟

(𝑉(𝑎𝑞)
5+ + 𝑍𝑛(𝑠) → ⋯+ 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+    𝑍𝑛 = 65𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) شود.  رحله کامل انجام میواکنش در هر م  

 

 (سبز ۴   (زرد ۳   (آبی۲   بنفش  (۱

 

 

 تیتانیم فلزی فراتر از انتظار 

هایی مانند سختی، نقطه ذوب و تنوع  پذیری در ویژگیرسانایی گرمایی و نیز شکلهای مشترکی مانند جال، رسانایی الکتریکی،  فلزات عالوه بر ویژگی

 اعداد اکسایش با آنها تفاوت دارند. 

 (۸۴؟ )داخل نیستهای مشترک فلزها  تست: به طور کلی کدام خاصیت از جمله ویژگی

 (قابلیت چکش خواری ۴  ( داشتن سطح براق ۳   پذیری ( شکل۲   ( شکنندگی ۱

)ای، تیتانیم  از دوره چهارم جدول دوره dهای دسته در میان عنصر 𝑇𝑖22  های باورنکردنی، فلزی فراتر از انتظار است. با ویژگی (
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 های تیتانیم را در مقایسه با فوالد زنگ نزن مقایسه شده است.  در جدول زیر برخی ویژگی

 

 ها برای ساختا این موتور کاربرد دارد؟ دارند. تیتانیم براساس کدام ویژگیموتور جت همه اجزای سازنده )ثابت و متحرک( دمای باالیی   در ساختآ( 

 

 کنند؟ چرا امروزه برای ساخت پروانه کشتی اقیانوس پیما به جای فوالد از تیتانیم استفاده میب(

 

 یایی برخوردار است؟ پ( ساخت بناهای هنرمندانه، زیبا و ماندگار همانند موزه گوگنهایم با پوشش بیرونی تیتانیم از چه مزا

 

ای در صنعت یافته است. برای نمونه نیتینول آلیاژی از نیکل و تیتانیم بوده که به آلیاژ هوشمند تیتانیم به شکل آلیاژهای گوناگون نیز کاربرد گسترده

 قاب عینک  -۳ها استنت برای رگ -۲ارتودنسی سازه فلزی در  - ۱رود. های صنعتی و پزشکی به کار میمعروف است. این آلیاژ در ساخت فراورده

 (۹۸ای )شکل زیر( کدام عبارت درباره آن درست است؟ )داخل در جدول دوره  Xتست: با توجه به جایگاه عنصر 

 ( در الیه ظرفیت اتم آن، دو الکترون وجود دارد. ۱

 درصد جرمی باالیی در خاک رس دارد. ( اکسید آن، ۲

 دوره خود باالتر است. ( چگالی و نقطه ذوب آن از عنصرهای هم۳

 رود.  ها به کار میهای خاص، آلیاژ آن در ساخت استنت برای رگ به دلیل ویژگی
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 های زیر:  با توجه به دادهتست: 

 : در دمای اتاق گاز است.  aماده 

 : جامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است.  bماده 

 : در حالت مذاب و محلول، رسانای جریان برق است.  cماده 

 کند.  گیری می: ترکیبی است که مولکول آن در میدان الکتریکی جهتdماده 

)داخل  به کدام ماده مربوط است؟    های )آ(، )ب(،ِ )پ(، )ت(، به ترتیب از راست به چپهر یک از شکل

۹۹) 

۱ )a ،d ،b ،c   ۲)b، a ،d ،c 

۳ )d ،a ،c ،b   ۴ )c ،d ،a ،b 

 

 

 

 ۱۴۰۰کنکور 
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