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هشینی دوم دبیرستا
فصل چهارم

  عدد اکسایشقوانین  ةیوند کوواالنسی قطبی ونا قطبی،

   ساختاري، نیرو هاي بین   - تجربی  –قطبی ،فرمول مولکولی 

  فرشاد میرزایی هلذي

  .با داهش دیگران می تواهیم صاحب داهش شویم ولی با عقل دیگران همی تواهیم عاقل شویم
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ابه نام خد

شینی دوم دبیرستا
فصل چهارم

  

ةیوند کوواالنسی قطبی ونا قطبی، ةیوند کوواالنسی ، تفاوت جامد مولکولی با ترکیب یونی ، انرژي ةیوند

قطبی ،فرمول مولکولی  - نا قطبی ونا متقارن -مولکول هاي متقارن
  )ةیوند هیدروژنی(مولکولی

  

فرشاد میرزایی هلذي:تهیه کننذه
با داهش دیگران می تواهیم صاحب داهش شویم ولی با عقل دیگران همی تواهیم عاقل شویم

فرشاد نیرزایی ومذي  

ةیوند کوواالنسی ، تفاوت جامد مولکولی با ترکیب یونی ، انرژي ةیوند: شامل

 ،گذاري ترکیبات مولکولینام 

تهیه کننذه
با داهش دیگران می تواهیم صاحب داهش شویم ولی با عقل دیگران همی تواهیم عاقل شویم    
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  .استفاده کنید ینتورا می توانید از ةاور ة لوویس نقطه یا ساختار –لکترون مدل ابخش            ))توجه

  . درةینند قننآالنسی آز ماأدله آلقترنم خاري نیست ئلقه آلقترنم هأ ئه آشترآق كذآشته می شنند:إیوند کووؠالنسی

  .)نیرنیی آست قه آتل  هأ رآ ئه یق دیكر متصك قرده،نمنلقنك هأ رآ ئه نجند می ؠنرد(

  )غصك سنل(أم شأم ةینند یننی آست قه دآرآي یق غلز ن نأغلز فني می ئأشند قه ةینند می ترقیاأتی:ارکیؤءئ یونی 

  I2.می ئأشند ترقیاأتی قه آز دن یأ حند نأ غلز تشقیك شده آند ندآرآي ةینند قننآالنسی:ارکیؤءئ مولکولی

  .ضعیف از نوع کوواالنسی است) فلز  -نافلز ، نافلز – Hنافلز ، - نافلز(ةیوند میان ))نکته                     

  . است) جامدات مولکولی(اگر ترکیبی از دو یا حند عنصر زیر تشکیل شود آن ترکیب، ترکیب  مولکولی))نکته                  

  H     B   C    N   O  F   P  S  CL    Br    I.            که ةیوند میان  عنصر هایش ةیوندکوواالنسی است                    
(ALCL3,ALBr3 ,ALI3)                   

CO:مثأك , NH ,N  

  افءوئ ثءمد مولکولی أء ارکیآ یونی

.ترقیاأت منلقنلی نفطه ذنؤ نجنش قمتري نسات ئه ترقیاأت یننی دآرند)1

  .در حألی قه ترقیاأت یننی رسأنأي ئرف هستندترقیاأت منلقنلی در حألت مذآؤ نأرسأنأ می ئأشند )2

  

  

  

  شرایط تشکیل ةیوند کوواالنسی

  .جأذئه میأم دن آتل آز دآغعه میأم ؠنهأ ئیشتر ئأشد)2دآشتم آنرئیتأك تق آلقترننی                                       )1

  . دآغعه میأم آلقترنم هأي دن آتل ن هسته هأي ؠم دن آتل آست ن جأذئه میأم آلقترنم ن هسته هأ می ئأشد  *      

  

  .فاك آز تشقیك ةینند  جأذئه غألإ آست  *    

  .درهنكأل تشقیك ةینند  جأذئه غألإ آست   *    

  .أ در غأصله آي تعأدلی نسات ئه هل فرآر دآرندئعد آز تشقیك ةینند  جأذئه ندآغعه ئرآئر می ئأشد نآتل ه  *   
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  طول إیوند

ئه غأصله تعأدلی میأم هسته هأي دن آتل تشقیك دهنده ةینند،طنك ةینند كفته می شند قه نشأم دهنده ةأییم تریم سطح آنرژي ن ةأیدآرتریم 
  .حألت آست

  D
                         A                                                        B

  

  

  دافعھ       جاذبھ غالب                                                                                             

  حؒفعه=آؓدؔ                                                                                                                                                    

  

                                       

  ))نکات
  .است  Cةایدارترین حالت براي دو اتم حالت) 1
  

  .هنگام تشکیل ةیوند، انرژي آزاد می شودو هنگام شکست ةیوند، انرژي جذب می شود) 2
  

  .دهنده انرژي تشکیل ةیوند می باشدو حون انرژي آزاده شده  منفی می باشدنشان   - 436) 3
  

  )نصف طول ةیوند.(به نصف فاصله بین هسته هاي دو اتم مشابه که تشکیل یک مولکول دو اتمی می دهند،گفته می شود) شعاع اتمی(شعاع کوواالنسی) 4

  ؠنرژي إیوند

  .قه ئأ طنك ةینند رآ ئطه عقس دآرد. نتنلید آتل هأي جدآ آز هل رآ آنرژي ةینند كنیند آنرژي الزل ئرآي شقستم  یق منك ةینند قنآالنسی

  عهامل  که بر انرژي پیهند مهثر می باشند

  .ئأ آنرژي ةینند رآئطه عقس دآرد: مرتاه ةینند)1

- Cیكأنه           >دن كأنه >سه كأنه =مرتاه ةینند C   <  C = C  <   C  C  

  .ئأ آنرژي ةینند رآئطه عقس دآرد :طنك ةینند)2

  .طول ةیوند خود وابسته به شعاع اتمی است و با آن رابطه مستقیم دارد))نکته                            

  .رآ ئأهل مفأیسه قنید) C-N  C-S(آنرژي ةینند:لمتء 

N<S                               = شعأع آتمی  
                              N<S =طنك ةینند  

N>S                             = آنرژي ةینند   =طنك ةینند        =شعأع آتمی                                         آنرژي ةینید        
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  .ئأ آنرژي ةینند رآئطه مستفل دآرد: آختالغ آلقترننكأتیني) 3

  . آختالغ آلقترننكأتیني یعنی تفأنت آلقترننكأتیني آتل هأي دركیر ةینند می ئأشد

-Cمثأك NنC- O حنم قرئم در هر دن مشترق آست ةس تعییم قننده  آلقترننكأتیني NوO  می ئأشد نحنم آلقترننكأتینيO ئیشتر آست ةس
-Cآختالغ آلقترننكأتیني  O ئیشتر آزC-N نیز ئیشتر آستآست نآنرژي ةینند ؠم.  

  .در ةأسخ سنآك می تنآم آز هر قدآل آز آیم دن رنش آستفأده قرد) تذقر

  .آنرژي نطنك ةینند منلقنك هأي زیر رآ ئأ هل مفأیسه قنید:تمریم

C-O     وC-F             H-Br وH-CL              H-N  وH-O                                 C-SوC-O 

  کووؠالنسی قطؤی ونء قطؤیإیوند 

قه تمأیك قشیدم آلقترنم هأي آشترآقی در ؠنهأ ئرآئر ئنده نآلقترنم هأي . نأغلز یقسأم شرقت می قنند ،در ةیوند کوواالنسی ناقطبی اتم هاي
-  H. نفطإ هأي مثات ن منفی ئه نجند نمی ؠید.آشتر آقی ئه طنر یق ننآخت رني آتل هأ ةخش می شند H    

نأ غلز متفأنت شرقت می قنند قه آتل آلقترننكأتین تر آلقترنم هأي آشترآقی رآ ئه سمت خند قشیده نآئر  کوواالنسی قطبی اتم هاي ، در ةیوند
  . ن فطإ منفی آیم ةینند رآ آتل آلقترننكأتین تر تشقیك می دهد. آلقترننی در آطرآغ ؠم تشقیك می شند

  

  .کوواالنسی را  تفاوت الکترونگاتیو ي اتم هاي درگیر در آن ةیوند نشان می دهندمیزان قطبی بودن یک ةیوند ))نکته 

  أخثالػ أقؿثروهـؤتیو ي=                                                                                                                           
  بیوهد یوهی                    ؽظای                     هؤؽظای                                                                 

یونی است% 50درصد قطبی و%50ةیوند  7/1همین طور بین.قطبی است % 50درصد ناقطبی و%50ةیوند  4/0بین ))نکته

  آست آكر ةینند هأي زیر آمقأم ةذیر ئأشند ئه سنآالت ةأسخ دهید؟A=2.1  B=0.8   C=3.1غرضی ئه فرآرآلقترننكأتیني حند عنصر :تمریم 
B-C   وA- CوA-CوA-A  

  قدآل ةینند یننی آست؟) قدآل ةینند قننآالنسی فطای آست؟                ج) قدآل ةینند قننآالنسی نأفطای آست؟           ؤ) آلغ
  .   یق ةینند ةینند قننآالنسی نأفطای  دیكر ئننیسید) د
  
  
  .ننعی آز ةینند قننآالنسی می ئأشد قه دن آلقترنم آشترآقی تنسط یقی آز آتل هأي تشقیك دهنده ةینند تأمیم می شند :إیوند خؠایو   

M   +  X            M X                                                                                                      
  شرط تشقیك ةینند دآتین

  .یقی آز دن آتل هأ آرنرئیتأك خألی دآشته ئأشد ندیكري دآرآي جفت آلقترنم نأ ةینندي ئأشد 
  جفت آلقترنم نأ ةینندي دآرد ن ینم هأي مثات آنرئیتأك خألی ینم هأي منفی*
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  عدخ ؠکسءیشقوؠنین 

HنOمثكعدد آقسأیش آتل هأ ئه حألت ؠزآد همنآره صفر آست *

غلزآتعدد آقسأیش آیم كننه در ترقیإ ئأ . آست+) 1(ئأ غلزآت فلیأیی ن فلیأیی خأقی عدد آقسأیش هیدرنژم در تمأل ترقیاأت ئه جز ترقیإ *
  .آست) -1(فلیأیی ن فلیأیی خأقی 

.آست) - 2(ئأ غلنءنر ن در سنةر آقسیدهأ ن ةرآقسیدهأ، عدد آقسأیش آقسیژم در تمأل ترقیاأت ئه جز در ترقیإ  *

  .آست+ 2ن+1آقسأیش غلزآت فلیأیی نفلیأیی خأقی ئرآئر عدد آقسأیش * 
  .آست) - 1(غلزآت همنآره ترقیإ ئأدر ) ئه جز غلنءنر(عدد آقسأیش هألنژم هأ   *
  .آست+) 2(قه عدد آقسأیش ؠهم نشأم می دهد مثكدر ینم هأي تق آتمی، ئأر ینم عدد آقسأیش كننه رآ  *
  
  .شرقت قننده ئرآئر ئأ ئأر ینم آستدر ینم هأي حند آتمی، مجمنع آعدآد آقسأیش آتل هأي  *
  NaCl=0.  شرقت قننده صفر آستآقسأیش همه آتل هأير یق ترقیإ خنثی مجمنع آعدآد  د *
  
  ؒل هؓي قه مشجص شخه رؒؖخس ؏نریخ؍ عخح ؒقسؓیش:لمتء 

1               X=+5-2) = -= X+3(-
3ON  

2) = 0              X=7-= 1+X+4(4OCLH   

1             X=+3-2) = -= X+4(-
2OI  

3-= X+4(+1) = +1              X=+
4HN  

2) =0             X=+6-4(-= 2+X4OS2H  

2 )=0              X=5-7(-= 4(+1 ) +2X 7O2P4K  

3=0              X=3-=X3CLP  

  

  ؒل هؓي قه مشجص شخه رؒ ؖخس ؏نریخ؍ عخح ؒقسؓیش :امرین
-2O72Cr+

2ON2O2H4OCLK3HN7O2S2K2CLPP            3Na2OK

 

 

 

 

A a( مولکولی نءم گذؠري ارکیؤءئ Bb( 
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  با استفاده از  الکترونگاتیوي اتم ها و ةیش وند یونانی

  

  ید+ نأل عنصر ئأ آلقترننكأتین ي ئیشتر +  ةیش نند یننأنی +  نأل عنصر ئأ آلقترننكأتین ي قمتر + ةیش نند یننأنی                     

  ))نکات

  .از واژه هاي سولفید،هیدرید،اکسید استفاده می شودبه جایی واژه هاي سولفورید،هیدروژنید،اکسیژنید )1

  .ازةیش وند مونو استفاده نمی کنیم .اگرتعداد عنصري که الکترونگاتیو ي آن کمتر است، یکی باشد )2

ةنتا    5تترا      4تري    3دي    2مونو     1ةیش وند یونانی    ) 3 

N2O3   دي نیتروژن تري اکسید  
CO نادرست(اکسید                   مونو کربن مونو اکسید کربن مونو(  

  با استفاده از عدد اکسایش 
  

  ید+نأل عنصر سمت رآست+ عدد آقسأیش ؠم ئأ عدد رنمی+ نأل عنصر سمت حب                             

  5  آعدآد رنمی = V           4 = IV      3=III       2 = II   1= I  

N2O3   نیترنژم )III (آقسید  

CO2    قرئم)II( آقسید  

  نأل ترقیاأت زیر رآ ئننیسید؟: تمریم

N2O4 P2O5 PCL5  )ئأ آستفأده آز آلقترننكأتیني(  

SF6 CS2)ئأ آستفأده آز عدد آقسأیش(  
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قطؤی -نء قطؤی ونء مبقءرن -مولکول ىءي مبقءرن

مبقءرن- نء قطؤی:مولکول ىاي کو دو شرط زیر داشتو باشنذ.(ىر دو شرط الزامی است)

  .اثم مصفضي القجصنم ناپیننسي نساػجه باػس)1

  .اثم هاي مجؼل به اثم مصفضي یقعام باػنس)2

  .باشنذمی نء قطؤی و ىیذرو کربن ىا ) A(تمام مولوکل ىاي  *

  .شرط زیر را  داشتو باشنذ یکی از دومولکول ىاي کو  :قطؤی -نءمبقءرن

  .اثم مصفضي القجصنم ناپیننسي زاػجه باػس)1

  .اثم هاي مجؼل به اثم مصفضي یقعام نباػنس)2

  .می باشنذ قطؤی )AB( تمام مولکول ىاي * 

   .قخؒل یق ؒز رقیؗؓ؛ زیر فطؗی ن قخؒل نؓ فطؗی ؒس:لمتء

    

  

  فطؗی                                           نؓ فطؗی                                  نؓ فطؗی                    

  

  .قخؒل یق ؒز رقیؗؓ؛ زیر فطؗی ن قخؒل نؓ فطؗی ؒس :امرین

  ؒنك سؓث؞ؓر لننیس رؒ رسل نمنحه ؖعخ مشجص قرحه قه فطؗی ؒس یؓ نه)نق؞ه

PCL                                                     BeI                  CL F2

:أكغول ألؤل ؿؤرق ـلوه

هص دوطى ضكؤتى رأشر ن ضكؤت رأمؼ أهم أعت كه آم شأ ئه أهلؼ ئوؤلنضى                         
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  سءحبءري  -اجرأی  –فرمول مولکولی 

   .ؼرلوف لوقؿوقی هوع وتغدأد وأؽغی أتك وؤي سؤزهده لوقؿوف وؤ رأ هضؤم لی دود:ؾصمنل منلقنلی

   .ؼرلوف تحرئی هوع وتغدأد، سؤده ترین هساة أتك وؤي سؤزهده لوقؿوف وؤ رأ هضؤم لی دود :ؾصمنل ثدصبی 

                                                 n ) فرمنك منلقنلی =)فرمنك أرؖی  

  آرل فرمنك منلقنلی                                                                                               
  نك أرؖیآرل فرم                                                                                               

  

  ؒس رؒعییم قنیخ؍140ن آرل منلیCHفرمنك منلقنلی رقیؗی قه حؒرؒي فرمنك أرؖی :لمتء         

      )C=نH= (n                                                                     ) فرمنك منلقنلی =)فرمنك أرؖی  

+ =   آرل فرمنك أرؖی=                                                                                                      
  منلقنكآرل فرمنك  =                                                                                                               

  

   = c H )CH =(فرمنك منلقنلی   

                                                             

   امرین

Cفرمنك منلقنلی رقیؗی قه حؒرؒي فرمنك أرؖی )1 H ؟ؒس رؒعییم قنیخ130منلین آرل  

  

ن فرم؎نك   147ه؎ؓي ض؎خؖیخ ؒس؎ ن حؒرؒي آ؎رل م؎نلی      حهنخه كلنلهقلرنؖنزم رؒ قه یقی ؒز ؒآزؒي شقیكفرمنك منلقنلی ؚؓرؒحي)2
  )  H  ،12  =C  ،5/35  =Cl=1(. ؒس رؒ ؖننیسیخ C3H2Clأرؖی 

  

:أكغول ألؤل ئؤقص ـلوه

هق ؽإ ـاؤرت أ هـق عـؤـت لـسأكصن ـلمى ، ئهتص أض

n

1014
140

n
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  .أؼزوم ئر هوع وتغدأد أتك ور لوقؿوف صیوه ي أتطؤف آهىؤرأ هضؤم لی دود:ؾصمنل ظارجاشي 

  ممکن است حند ترکیب داراي فرمول تجربی یکسان ولی فرمول مولکولی متفاوت داشته باشند))نکته

  

  

  

  

  

  

  .ممکن است حند ترکیب داراي فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاري متفاوت داشته باشند )) نکته

  

  

  

  

  

  

  

  .به ترکیبات که فرمول مولکولی یکسان اما فرمول ساختاري متفاوت دارند ایزومر یا هم ةار گویند) )نکته  

  

  

:آكه ن علّل ـلوه ن  أهللا   بوؤلاص ذزأ ؿلى

.ن هزأهتؼ أفطنم مؾنر ، حط ئص رنشى أن أض ذزأ أفطنرن مكصرر هص كه ـلمؼ فطنمى كوصر
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نیرو ىءي أین مولکولی

  .ثنؒص فیزیقی ؖه نیرني ؖیم منلقنلی نؒؖس؞ه ؒس 

  نیصن هاي ن ام زشنالعی                                                                
  نیصن هاي بیم منلقنلی

نیصن هاي هیسشنطنی                                                              
  وؠن خروؠلسی

  .بو سو دستو تقسیم می شود

-HBr.کو بین دو مولکول قطبی بو وجود می آیذ : زن ؿؽبی -زن ؿؽبی)1 HBr  

HBr -H. بین یک مولکول قطبی ویک مولکول نا قطبی بوجود می آیذ :نا ؿؽبی -زن ؿؽبی)2

I2. .کو بین دو مولکول نا قطبی بو وجود می آیذ ):النسنم(نا ؿؽبی –نا ؿؽبی )3 -I2  

حر ؒ؟ر  ؒیم نیرن ؒز آؓدؖه میؓم فطؕ هؓي مؠؗ نمنفی ؒلفؓیی ؖه نآنح می ؏یخ قه نؓشی ؒز ؒف نثیز ؒؖر ؒلق؞رننی ننؓم؞فؓرم شخم ؏م
  .ؖرثنرح ؒلق؞رنم هؓ حر منلقنك نؓ فطؗی ؒس

  مقءیسو قدرئ نیروي وؠن خروؠلسی

  حن فطؗی -حن فطؗی    <نؓ فطؗی -حن فطؗی   <نؓ فطؗی –نؓ فطؗی                         

  .هرحه قدرت ةیوند بین مولکولی بیشتر باشد دماي ذوب و جوش بیشتر می شود))نکته

  .می شودآن مولکول آسان تر متراکم شده وبه مایع تبدیل . هرحه قدرت ةیوند بین مولکول گازي بیشتر باشد)) نکته

  

  

:آكه ن علّل ـلوه ن  أهللا   بوؤلاص ذزأ ؿلى

.حنهنزن رأمؼ ن حنهنزن رموؤ: ؽنمز  بصذنشمز كه هوخ كؤن عوص ممى رن
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  .قخؒل ؏سؓم ر مؓیع می شننخ I2 وHCLؒزمیؓم منلقنك هؓي كؓزي)لمتء        

  . ؖیش؞ر ؒس رؒب؞ر مؓیع می شنح HCLإنم فخر؛ نیرني ؖیم منلقنك هؓي  )آنؒؔ             

  .قخؒل ؏سؓم ر مؓیع می شننخ N2 وCOؒزمیؓم منلقنك هؓي كؓزي) سوؠل

  عوؠمل موةر أر نیروي وؠن خروؠلسی

  .وان دروالسی بیشتر می شود اگرمولکول قطبی باشذ نیروي:ؿؽبی یا نا ؿؽبی بنزم )1

  .مسطح باشذ نیروي وان دروالسی بیشتر می شود:ظارجاش)2

  .ىرچقذر بیشتر باشذ نیروي وان دروالسی بیشتر می شود :خصل نذدم)3

7Oن 6مؠك) ؒز إؙ ؖه رؒس(حر نؓنؔ هؓي حر . قه ؖؓ ؒفزؒیش عخح ؒمی آرل ؒنخقی ؒفزؒیش نلی شعؓع ؒمی قؓهش می یؓؖخF )ن (
  .ن رؒب ر مؓیع می شنح.ؖیش؞ر ؒس Oؖیش؞ر ؒس ننیرن نیرني نؒم حرنؒلسی حر Fؒز منلقنك Oن؞یأه بأل منلقنك 

  .در تناوب هاي نزدیک حجم مهم تر از جرم است و ازحة به راست کم می شود))نکته

  .براي مقایسه حند مولکول اول قطبی یا نا قطبی بودن بعد ساختارودر آخر جرم وحجم بررسی می شود))نکته

  .قخؒل ؏سؓم ر مؓیع می شننخ CF4 وBF3ؒزمیؓم منلقنك هؓي كؓزي) لمتء   

CF4: سؓث؞ؓر إهؓر نآهی –نؓ فطؗی  

BF3 :سؓث؞ؓر مسطا          ؚس نیرن  - نؓ فطؗیBF3 < CF4نرؒب مؓیع می شنح.  

  .قخؒل ؏سؓم ر مؓیع می شننخزیر  ؒزمیؓم منلقنك هؓي كؓزي) امرین

NI3وNF3                             H BrوH2                        O2وF2

  

  

:أكغول ألؤل ـلى ـلوه

.أنج مؤرأمى أهم أعت كه آرلى ئه مؤرأمى ذنر ئاؤكز
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کوچک ترین ( بو فلوئور ، اکسیسن یا نیتروسن  
کو بو آن پیونذ ، پیونذ ىیذروسنی گفتو می  

                                                    

  ؾووأالهسی ؽظای

  فدرت ةینند هیدرنژنی

 دلؤي جوش وذوإ

  .بیش تر بودن تعداد ةیوند هیدروژنی بین مولکول هاي آب می باشد

  )فخر؛ ؚیننخ

.ئهتصهم ؿزقه، أهم أعت كه أمغؤم ـلمى شأ ئوؤلنضر ن عةظ آم شأ ئه ئصأرش ذنر آلنضػ رهز

ارسال   هظرات و سوال  ها                          09385594230                                     فرشاد نیرزایی ومذي

 ىنگامی کو ىیذروسن ، یعنی کوچک ترین اتم شناختو شذه
 .متصل شود پیونذي بسیار قطبی بوجود می آیذ

                                                  

                                                    

H       F--------------- 

  ؾووأالهسی ؽظای                      بیوهد ویدروژهی

H----F > H---- O  > H---N =فدرت ةینند هیدرنژنی

H O>HF>NH دلؤي جوش وذوإ=                                                                                                                          

Hعلت بیشتر بودن دمایی جوش وذوب OازHFبیش تر بودن تعداد ةیوند هیدروژنی بین مولکول هاي آب می باشد

  نام زشنالعی، پیننس هیسشنطنی ، پیننس فنناالنعی

فخر؛ ؚیننخ(نیرن آؓدؖه =ؚیننخ قننؒالنسی <ؚیننخ هیخرنژنی 

  .براي مقایسه دماي ذوب وجوش ترکیبات مولکولی به ترتیب زیر عمل می کنیم

  جرم) 4        مسطح)3     قطبی، نا قطبی) 2       ةیوند هیدروژنی

ئهتصهم ؿزقه، أهم أعت كه أمغؤم ـلمى شأ ئوؤلنضر ن عةظ آم شأ ئه ئصأرش ذنر آلنضػ رهز

فرشاد نیرزایی ومذي  

ىنگامی کو ىیذروسن ، یعنی کوچک ترین اتم شناختو شذه :ىیدروژنیإیوند 
متصل شود پیونذي بسیار قطبی بوجود می آیذ) ىا و الکترونگاتیو ترین اتم

  .شود

  

                                                    

--------------- H      F  

بیوهد ویدروژهی                              

                                                                                                                          

علت بیشتر بودن دمایی جوش وذوب))نکته 

  

نام زشنالعی، پیننس هیسشنطنی ، پیننس فنناالنعیمـایعه نیصني 

ؚیننخ هیخرنژنی  <نیرني نؒم حرنؒلسی    

براي مقایسه دماي ذوب وجوش ترکیبات مولکولی به ترتیب زیر عمل می کنیم) نکته

ةیوند هیدروژنی) 1                               

:آكه ن علّل ـلوه ن  أهللا   بوؤلاص ذزأ ؿلى

ئهتصهم ؿزقه، أهم أعت كه أمغؤم ـلمى شأ ئوؤلنضر ن عةظ آم شأ ئه ئصأرش ذنر آلنضػ رهز
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  17ثا 14مـایعه زماي خنغ ثصفیبات هیسشنطم زاش كصنه :محال

  

  

  

  

  

  

  14كصنه 
ؚس آرل ن . هؓ ؒیم كرنه ؚیننخ هیخرنژنی نخؒرنخ نهر إهؓرمنلقنك ؏رؒیش إهؓر نآهی حؒرنخ ن نؓ فطؗی می ؖؓشنخهیؤ یق ؒز منلقنك 

  .بأل ؏نهؓ عییم قننخه ؒس
SnH >GeH >SiH >CH   حمؓي آنش=                                                                                  

  آرل =  122.7  <76.6  <32  < 16                                                   
  15گروه

نلی ؖه حلیك زیؓح ؖنحم ؖیش ؒز بخ آرل .حؒرؒي ؚیننخ هیخرنژنی ؒس ؖنؓؖرؒیم  حؒرؒي ؖیش؞ریم حمؓي آنش ؒسNHحر ؒیم كرنه
SbH حمؓي آنشSbH ؒزNH نمؓ ؖفی ؖه حلیك فطؗی نهرمی.ؖیش؞ر ؒس  

  .ؖنحم ؏نهؓ آرل نبأل عییم قننخه ؒس 
=SbH > NH > AsH >   PH حمؓي آنش  

  16گروه
حیكر فطؗی نسؓث؞ؓر ن هرسه منلقنك .حر ؒیم كرنه ؏ؔ ؖه حلیك حؒش؞م ؚیننخ هیخرنژنی حمؓي آنش ؖیش؞ري ؒز رقیؗؓ؛ حیكر حؒرح

  .ؚس آرل نبأل عییم قننخه ؒس. ثمیخه حؒرنخ
=H O > H Te >H Se >H S                                       حمؓي آنش  

  17گروه
ن هرسه منلقنك حیكر فطؗی نسؓث؞ؓر .ؖه حلیك حؒش؞م ؚیننخ هیخرنژنی حمؓي آنش ؖیش؞ري ؒز رقیؗؓ؛ حیكر حؒرح HFحر ؒیم كرنه

  .ؚس آرل  نبأل عییم قننخه ؒس. نخثطی حؒر
HF >HI >H Br > H Cl                                          =حمؓي آنش  
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  نمونه سواالت فصل چهارم
  مفؓهیل زیر رؒ عریغ قنیخ)1 

  VSEPRنظریه ي )ء    ؚیننخ هیخرنژنی) ؔ         ؚیننخ قننؒالنسی نؓفطؗی) ؒلغ

  .هؓي زیر ؚؓست حهیخ رسشؖؓ نآه ؖه نمنحؒر ؖه ؚ.رؒنشؓم می حهخ  Cl2نمنحؒر زیر غییرؒ؛ ؒنرژي ؚ؞ؓنسیك هنكؓل شقیك ؚیننخ )2

  

  

  

  حر قخؒل نفطه رن ي منةنی حن ؒل قلر ؚؓیخؒرریم بؓل ثنح رؒ حؒرنخ إرؒ؍)ؒلغ
  شعؓع قننؒالنسی ؒل قلرإه فخر ؒس ؍) ؔ
  إه فخر ؒس ؍ Cl2ؒنرژي الزل ؖرؒي آخؒقرحم حن ؒل قلر حر منلقنك ) ء
  إرؒ؍.حر قخؒل بؓل نیرني حؒفعه ؖر آؓدؖه غلؗه می قنخ ) ح
  
  .ؖؓ نآه ؖه عخح ؒلق؞رننكؓیني سه عنصر زیر ؖه سنؒال؛ ؚؓست حهیخ)3

  قخؒل حنؒل ؚیننخ قنؒالنسی فطؗی شقیك می حهنخ؍إرؒ؍) ؒلغ
قخؒل حنؒل ؚیننخ یننی فني ر ؒیأؓح می قننخ؍إرؒ؍) ؔ
  

    

  

   C 6 O8 7N  1H    9F. رؒ رسل قنیخ نؖه ؚرسش هؓي زیر ؚؓست حهیخ HCNن  COF2سؓث؞ؓر لننیس )4
  حرهر رقیؕ ؒل مرقزي إنخ فلمرن ؒلق؞رننی حؒرح  ؍   ) ؒلغ

  یؓ نؓفطؗی ؍ إرؒ ؍فطؗی ؒس  COF2منلقنك  ) ؔ
  إنخ آف ؒلق؞رنم ؚیننخي نإنخ آف ؒلق؞رنم نؚؓیننخي نآنح حؒرح ؍  HCNحر منلقنك ) ؔ
  

  A  B  C  عنصر
  0/7  3/5  2/1  ؒلق؞رننكؓیني
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  .ؖه منؒرح زیر ؚؓست قؓمك حهیخ )5
  ؍ إرؒ ؍  HClؖیش؞ر ؒس یؓ  HFحمؓي آنش ) ؏
  ؍ إرؒ ؍  C-Clقم؞ر ؒس یؓ  C-Fفطؗی ؚیننخ ) ؔ 

MnO4حر  Mnعخح ؒقسؓیش)ء
  .رؒ مةؓسؗه قنیخ   HClO4رؒ حر Clن  -

  
  :3NHمنلقنك )6

  إرؒ؍. می نؒنخ ؚیننخ ؖرفرؒر قنخ  H -یؓ +Hؖؓ قخؒل یق ؒز یننهؓي ) ؒلغ

  ننع ؚیننخ ؏م إیس ؍) ؔ

  شقك هنخسی منلقنك ؒنلیه ن كننه بؓصك رؒ رسل ن زنؒیؓي ؚیننخي حر ؏نهؓ رؒ معیم قنیخ ؍) ؘ

  

  .شخه ؖه سؐؒال؛  زیر ؚؓست حهیخؖؓ نآه ؖه كؓزهؓي حؒحه )7

 »SO =  r le  ,  N = r le  ,  CO=   r le «  

  إرؒ؍. قخؒل یق ؒز ؏نهؓ حؒرؒي شقك هنخسی ثؓصی نمی ؖؓشنخ؍)ؒلغ

  .ؒكر؏نهؓ رؒ ة شرؒیط منؓسؕ نیقسؓم ؖرؒي مؓیع شخم فرؒر حهیل ،ریؕ مؓیع شخم ؏نهؓ إكننه ؒس؍نضیا حهیخ) ؔ

  مفخؒر مؓیع مسؓني ؒز ؏نهؓ رؒ هل زمؓم ؗجیر قنیل ،قخؒل یق سریع ر ؒز ؖفیه ؖجؓر می كرحح؍ إرؒ؍إنؓنئه )ؘ

ؖؓ قمق ؒل هؓي قرؖم ؖعننؒم ؒل مرقزي، هؓلنژم هؓ ، ؒقسیژم  ن كنكرح ؖرؒي هر یق ؒز منؒرح زیر فرمنك شیمیؓیی ثنؒس؞ه شخه )8
  :ؒي رؒ ؖه حلجنؒه ؖننیسیخ

  .مرن ؒلق؞رننی قه مؓل زنؒیؓي ؏م ؖؓ هل م؞فؓن؛ ؖؓشخمنلقنلی ؖؓ إهؓر فل) ؒلغ

  .منلقنلی ؖؓ سه فلمرن ؒلق؞رننی قه فطؗی ؒس) ؔ

  .منلقنلی ؖؓ شقك هنخسی ثطی قه فطؗی ؖؓشخ) ؘ

  .منلقنلی ؖؓ إهؓر ؚیننخ فطؗی قه مؓل زنؒیؓي ؏م ؖؓ هل ؖرؒؖر ؖؓشخ) ؛
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  :نؓمكذؒري قنیخؖؓ ؒس؞فؓحه ؒز ؚیشننخ هؓي منؓسؕ ، رقیؕ هؓي زیر رؒ )9

  6SF) ح                3PCl) ء                 22ClS            ؔ (52ON) ؒلغ

  :فرمنك شیمیؓیی رقیؗهؓي زیر رؒ ؖننیسیخ )10

  كنكرح ري ؒقسیخ )حي نی؞رنژم ري ؒقسیخ                       ؔ) ؒلغ

  قرؖم ؞رؒ فلنؑنریخ) ؒقسیژم حي قلریخ                                ح) ء

  .عخح ؒقسؓیش ؒل مرقزي رؒ حر هر یق ؒز رقیؕ هؓي زیر ؖننیسیخ)11

  3CHF) ح                 4CCl) ء             42SOH           ؔ (4HClO) ؒلغ

OHCفرمنك أرؖی حن مؓحه ؖه صنر؛ )12 فرمنك . ؖؓشخ  148ن  74ؒكر آرل منلقنلی ؒیم حن رقیؕ ؖه ریؕ ؖرؒؖر .می ؖؓشخ 104
  منلقنلی ؒیم حن رقیؕ رؒ مشجص قنیخ

سؓث؞ؓر لننیس فسژم رؒ رسل . كؓزي ؒس سمی قه حر آنق آهؓنی ؒنك ؖه قؓر می رف  2COClفسژم ؖه فرمنك منلقنلی )13
  .  قنیخ 

  :نؓل رقیؕ هؓي زیر رؒ ؖؓ ؒس؞فؓحه ؒز عخح ؒقسؓیش ؒل مرقزي ؖننیسیخ )14

2CO) ح                6SF) ء                 2SO                 ؔ (3PCl) ؒلغ

  :شقك هنخسی ن بخنح زؒنیه ؚیننخي كننه هؓي زیر رؒ ؖؓ دقر حلیك ؚیشكنیی قنیخ )15

) ء               4SiF                 ؔ (2BeF) ؒلغ
4NH                ح (

2NH  

  قخؒل یق ؒز منلقنك هؓي زیر فطؗی ن قخؒل یق نؓ فطؗی ؒس ؍ إرؒ ؍)16

  2CS                                             ؔ (2SO) ؒلغ

  می قننخ ؍ إرؒ ؍ قخؒل یق ؒز رقیؗؓ؛ زیر حر میخؒم ؒلق؞ریقی آه كیري)17

      2I                                               ؔ (HI) ؒلغ

  : رؒ رسل قرحه ن ؖه ؚرسش هؓي زیر ؚؓست حهیخ  3SOؓث؞ؓرس)18

  حر ؒطرؒغ ؒل مرقزي إنخ فلمرني ؒلق؞رننی نآنح حؒرح ؍) ؒلغ

  .شقك هنخسی ن زنؒیؓي ؚیننخي رؒ حر ؒیم منلقنك ؚیشكنیی قنیخ ) ؔ
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رؒ رسل  2ABفرؒر حؒرنخ ، سؓث؞ؓر لننیس منلقنك     16حر كرنه  Bن ؒل  14حر كرنه  Aؒل  2ABؖؓ نآه ؖه ؒینقه حر منلقنك )19
  .قنیخ 

  . حر هر منرح نیرنهؓي ؖیم منلقنلی رؒ مفؓیسه قنیخ )20

  HFن  HCl) ء                    3PHن  2F                 ؔ (3NHن 2Br) ؒلغ
                               قخؒل عؗؓر؛ صةیا نیس                                                                                                         )21

                                          .                                میزؒم فطؗی ؖنحم ؚیننخ ؖس؞كی ؖه فؓن؛ ؒلق؞رننكؓیني حن ؒل حؒرح ) ؒلغ

                                                 .حر ؚیننخ قننؒالنسی فطؗی ؒل ؒلق؞رننكؓینر حؒرؒي مفخؒر آزؑی ؖؓر منفی ؒس) ؔ

  .ؚیننخ ؖیم منیزیل ن فلنؑنر ؖیش؞ر ثصل یننی حؒرح) ء 

  خ ن ؒنرژي ؚیننخ رؒ نشؓم می حهخ؍قخؒل نمنحؒرفریؗی زیر رؒؖطه طنك ؚینن)22

  
  )د        )             ج            )              ب   )  الف
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