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 کتاب کار علوم تجربی اندیشه پویااساس درسنامه دانش آموزان عزیز این جزوه بر  :توجه

  .نوشته شده و سواالت انتهای جزوه هم از سواالت همان کتاب انتخاب شده است

 شما می توانید جزوات فصلهای دیگر علوم نهم را از طریق کانال زیر در تلگرام دریافت کنید

@oloomeandishepooya 

 
 

 یاین دو ماده از نظر شکل ظاهر. دو ماده می بینید یکی نمک و دیگری شکر. به تصویر سر فصل کتابتان نگاه کنید

هر دو جامدند، هر دو در آب حل می شوند، هر دو سفید رنگ هستند، هر دو بلور تشکیل می . بسیار به هم شبیه هستند

 ......دهند و 

نمک و شکر با وجود این که از نظر ظاهری بسیار به هم شبیه هستند ولی دو ماده کامال متفاوت هستند چون خواص و 

در آب رسانای جریان برق است ولی محلول شکر در آب رسانای جریان برق محلول نمک . ویژگیهای متفاوتی دارند

 ......شکر در مای کم ذوب می شود ولی نقطه ذوب نمک بسیار باال است و . نیست

 . شما در ادامه این فصل دلیل این تفاوتها را خواهید فهمید

 .کر یک ترکیب مولکولی استیک ترکیب یونی است در حالی که ش(  NaCl یا  کلریدسدیم )نمک خوراکی 

قبل از این که ترکیبات یونی و ترکیبات مولکولی و خواص آنها را بررسی کنیم بهتر است یک یادآوری از سال هشتم 

 .داشته باشیم

https://web.telegram.org/#/im?p=%40oloomeandishepooya
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اگر اتمی الکترون بگیرد یا الکترون از دست بدهد به یک  یون چیست و چگونه درست می شود؟: یادآوری

 .که به این ذره باردار یون می گوییم ذره بار دار تبدیل می شود

تعداد الکترونهای اتم نسبت به تعداد پروتون هایش افزایش می  اگر اتمی الکترون بگیرد چرا یونها باردار هستند؟

تعداد بار های منفی اتم از تعداد بارهای مثبت آن بیشتر می شود در نتیجه بار اتم منفی می شود که به  یابد در نتیجه

 (تصویر زیر ).منفی می گوییمآن یون 

 

می شود در نتیجه بار  کمتردر مقابل اگر اتمی الکترون از دست بدهد تعداد بار های منفی اتم از تعداد بارهای مثبت آن 

 .اتم مثبت می شود که به آن یون مثبت می گوییم

 

مثبت و تعداد بار منفی آنها برابر است به  راتمها در حالت عادی تعداد الکترون و پروتون برابر دارند یعنی تعداد با :نکته

 .همین دلیل می گوییم اتمها در حالت عادی خنثی هستند

ی خیر چنین چیز. برخی دانش آموزان فکر می کنند یونهای مثبت پروتون گرفته اند و مثبت شده اند :نکته مهم

تشکیل یون فقط با جا به جایی . امکان ندارد چون پروتون ها در داخل هسته هستند و هیچ وقت جا به جا نمی شوند

 . الکترون انجام می شود چون فقط الکترون می تواند کم یا زیاد شود
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ون بگیرند و به احتماال این سوال در ذهن شما وجود دارد که اصال چرا برخی  اتمها تمایل دارند الکتر :سوال مهم

 یون منفی تبدیل شوند و برخی اتمها تمایل دارند الکترون بدهند و به یون مثبت تبدیل شوند؟

 .برای این که جواب این سوال را پیدا کنید به مثال زیر دقت کنید

. مسافر دارد و یک صندلی خالی 3تاکسی اولی . فرض کنید در یک ایستگاه تاکسی دو تاکسی منتظر مسافر هستند

در این گونه مواقع معموال راننده ها مسافران خود را جا به جا می کنند . تاکسی دوم یک مسافر دارد و سه صندلی خالی

با این جا . تا او زودتر حرکت کند را به تاکسی اول می دهدیعنی تاکسی دوم که فقط یک مسافر دارد همان یک مسافر 

 (.زیرتصویر )به جایی تاکسی اول کامال پر می شود و تاکسی دوم کامال خالی

 
 

دو  کهشاید برایتان جالب باشد اگر بگوییم که برخی از اتمها هم دقیقا همین کار را انجام می دهند یعنی همانگونه 
 .به جا می کنند برخی اتمها هم الکترونهای خود را جا به جا می کنند تاکسی مسافران خود را جا

 

به خاطر این که وقتی الیه آخر یک  چرا اتمها الکترونهایشان را با هم جا به جا می کنند؟: سوال مهم
ر آخر خود را از یعنی اتمها برای رسیدن به حالت پایدار یا الکترونهای اضافی مدا. اتم پر باشد آن اتم پایدار تر می شود

پس یادتان باشد اتمها فقط برای رسیدن به حالت . دست می دهند یا با گرفتم الکترون مدار آخر خود را تکمیل می کنند
 .پایدار الکترونهایشان را با هم جابه جا می کنند
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 . است حاال سوال اینجاست که آیا همه اتمها الکترون هایشان را با هم جا به جا می کنند؟ جواب خیر

 جا به جایی الکترونها در چه اتمهایی انجام می شود؟پس 
 .رایش الکترونی دو عنصر زیر یعنی سدیم و کلر توجه کنیدآبه 

الکترون در مدار دوم و فقط  8الکترون در مدار اول  2. الکترون دارد 11است یعنی  11سدیم دارای عدد اتمی  :سدیم
شبیه تاکسی دوم است چون در مدار آخر فقط یک الکترون دارد و همانطور که می بینید سدیم . الکترون در مدار سوم 1

 .الکترون داشته باشد 8وم مانند مدار دوم می تواند می دانید که مدار س (شکل زیر)بقیه مدار آخرش خالی است 
 

 
 مدل بور برای  اتم سدیم                                                         

 

همانطور . الکترون در مدار سوم 1الکترون در مدار دوم و  8الکترون در مدار اول  2. است 11کلر دارای عدد اتمی  :کلر
 (شکل زیر.)دارد فقط یک جای خالیر مانند تاکسی اول است چون در مدار آخر که می بینید کل

 

 
 مدل بور برای  اتم کلر                                                         

 
حاال به نظر شما این دو اتم چه کاری انجام می دهند؟ بله درست حدس زدید سدیم و کلر مانند همان دو تاکسی 
الکترونهایشان را جا به جا می کنند یعنی سدیم که در مدار آخر فقط یک الکترون دارد همان یک الکترون را به کلر می 

مدار آخرش حذف می شود و مدار دوم می شود مدار آخر که  یعنی)سدیم کامال خالی می شود سومدهد در نتیجه مدار 
 .توجه کنید صفحه بعدبه تصویر  .و مدار آخر کلر کامال پر می شود (کامال پر است
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آرایش الکترونی سدیم و کلر قبل 
 جا به جایی الکتروناز 

 
 
 
 
 

آرایش الکترونی سدیم و کلر بعد 
 جابه جایی الکتروناز 

 
 
   
 

همانطور که در تصویر باال می بینید سدیم بعد از این که الکترون مدار سوم را به کلر می دهد مدار سومش کال از بین 
و می بینید که کلر بعد از گرفتن الکترون مدار  می رود و حاال مدار آخر سدیم مدار دومش است که کامال پر است

 .حاال هر دو اتم پایدار هستند .می شودکامال پر آن هم الکترونی می شود که  8آخرش 
 

اتمها زمانی که مدار آخرشان کامال پر باشد پایدار هستند به همین دلیل اتمها سعی می کنند با گرفتن  :نکته مهم
 . الکترون یا از دست دادن الکترون به حالت پایدار برسند

 .این نکات می تواند برای شما مفید باشد. حاال که دلیل تشکل یون را فهمیدید به نکات زیر توجه کنید

در مدار آخر فقط یک الکترون دارند به همین دلیل تمایل دارند این ( ستون اول جدول تناوبی) وه اولعناصر گر :نکته
Liیک الکترون را از دست بدهند و به یون یک بار مثبت تبدیل شوند مانند 

Naو  +
Kو   +

 .....و  +

به همین دلیل تمایل دارند این دو  الکترون دارند 2در مدار آخرشان ( ستون دوم جدول تناوبی)عناصر گروه دوم  :نکته

Mgالکترون را از دست بدهند و به یون دو بار مثبت تبدیل شوند مانند 
Caیا  +2

 .....و     +2

الکترون دارند و چون مدار آخرشان تکمیل است هیچ تمایلی به گرفتن یا از  8عناصر گروه هشتم در الیه آخر  :نکته

 .را گازهای بی اثر یا گازهای نجیب می نامنداین گروه . دست دادن الکترون ندارند

الکترون و یک جای خالی دارند به همین دلیل تمایل دارند یک الکترون  1عناصر گروه هفتم در مدار آخرشان  :نکته

بگیرند و مدار آخرشان را کامل کنند به همین دلیل عناصر گروه هفتم با گرفتن یک الکترون به یون یک بار منفی 

Clیا  -Fشوند مانند تبدیل می 
 ......و  -
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بهتر است کمی استراحت . خوب تا اینجا شما مفهوم یون را یاد گرفتید و فهمیدید که چرا اتمها یون تشکیل می دهند

 . کرده و سپس در ادامه مطلب با ما همراه باشید

 داد و ستد الکترونی و پیوند یونی

  دانش آموزان عزیز مطالبی که در باال آموزش دادیم همین مبحث  منظور از داد و ستد الکترونی چیست؟

   داد و ستد الکترونی است یعنی زمانی که دو عنصر الکترونهای خود را جابه جا کنند داد و ستد الکترونی انجام داده اند

 ( داد و ستد یعنی گرفتن و از دست دادن الکترون) 

معموال )داد و ستد الکترونی همیشه وقت بین یک عنصر فلزی و یک عنصر نافلز انجام می شود  :نکته بسیار مهم

چون فلز های گروه اول و دوم در مدار آخرشان الکترون کمی ( فلزهای گروه اول و دوم با نافلزهای گروه هفتم و ششم

در مدار آخرشان الکترون  ششمای گروه هفتم و دارند و تمایل دارند این الکترونها را از دست بدهند و در مقابل نافلزه

زیادی دارند و تعداد جای خالی در مدار آخرشان کم است به همین دلیل تمایل دارند با گرفتن یک یا دو الکترون مدار 

 . آخرشان را تکمیل کنند

 .می گویند کاتیوناتمهای فلزی بعد از ازدست دادن الکترون به یون مثبت تبدیل می شوند که به آنها  :نکته

 .می گویند آنیونتبدیل می شوند که به آنها  منفیالکترون به یون گرفتن بعد از  نافلزاتمهای  :نکته

 .الکترون در مدار آخر باعث پایداری اتمها می شود به همین دلیل یونها از اتمها پایدارتر هستند 8یا  2آرایش  :نکته

ستند که از پیوند دو یون مثبت و منفی ایجادمی شوند و به پیوند یک یون ترکیبات یونی ترکیباتی ه :ترکیبات یونی

 .مثبت و یک یون منفی پیوند یونی می گویند

 .پیوند یونی همیشه بین یک فلز و یک نافلز انجام می شود :نکته

 .داد و ستد الکترونی منجر به تشکیل پیوند یونی می شود :نکته

ار مثبت یا منفی است که این ترکیب می تواند با یک یون مثبت یا منفی ترکیب بعض وقتها یک ترکیب دارای ب :نکته

با کربنات دو بار منفی ( Ca)مثبت کلسیم دو بار یون ( Ca Co3)کربنات کلسیم در مولکول یونی تشکیل دهد مثال 

(Co3 )(با این ترکیبات در دوره دوم دبیرستان بیشتر اشنا خواهید شد)  .ترکیب شده است 
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این قانون بیان می کند که در یک واکنش شیمیایی همیشه وقت مجموع جرم واکنش  :قانون پایستگی جرم

 به مثال زیر توجه کنید. با هم برابر است( یعنی موادی که تولید می شوند) دهنده ها با مجموع جرم فراورده ها 

 . تولید می کند (زغال)ر آب و کربنبا اکسیژن ترکیب می شود و کربن دی اکسید و بخا در هنگام سوختن چوب

برابر است با مجموع جرم ( جرم چوب + جرم اکسیژن ) قانون پایستگی جرم می گوید مجموع جرم واکنش دهنده ها 

گرم  111مثال اگر مجموع جرم واکنش دهنده ها ( جرم کربن دی اکسید+ جرم بخار آب + جرم کربن ) فراورده ها 

 گرم خواهد بود 111هم  باشد مجموع جرم فراورده ها

 

 یونها در بدن ما

 

 این قسمت را از کتاب درسی مطالعه کنیدمطالب دانش آموزان عزیز 

 

 ویژگیهای ترکیب های یونی

 ترکیبات یونی در اثر نیروی جاذبه بین یونهای مثبت و منفی ایجاد می شوند :نکته

 .وجود دارد حالت جامد دارندترکیبات یونی به دلیل وجود پیوند قوی که بین یونها  :نکته

ترکیبات یونی در مجموع خنثی هستند چون بار منفی یونهای منفی توسط بار مثبت یونهای مثبت خنثی می  :نکته

 .شود

 .درت حرکت کردن ندارندقترکیبات یونی در حالت جامد رسانای جریان برق نیستند چون یونها در بلور جامد  :نکته

 .ترکیبات یونی مولکول مجزا ندارند بلکه به صورت یک شبکه بلوری هستند :نکته

 .ترکیبات یونی بین یک فلز و یک نافلز تشکیل می شود  :نکته
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نیرویی که بین یونهای مثبت و منفی ایجاد می شود یک نیروی بسیار قوی است به همین دلیل ترکیبات یونی  :نکته

چون انرژی زیادی الزم است تا این یونها را  درجه ذوب می شود 811نمک در حدود  مثالنقطه ذوب بسیار باالیی دارند 

 .به حالت مایع درآورد

اتم فلز با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب قبل از خود و اتم نافلز با گرفتن الکترون به آرایش  :نکته
 .گازهای نجیب می گویند(  8گروه ) به عناصر گروه آخر جدول . الکترونی گاز نجیب هم دوره خود می رسد

 .محلول رسانای جریان برق هستنددر حالت جامد نارسانا ولی در حالت مذاب یا ترکیبات یونی  :نکته

 . حل شدن نمک در آب چگالی آب را افزایش می دهد :نکته

 چرا حل شدن نمک در آب چگالی آب را افزایش می دهد؟: سوال مهم

 .برای درک این مطلب به مثال زیر توجه کنید

ه کیسه پر است و دیگر با وجود این ک. کیلوگرم است 01فرض کنید که یک کیسه پر از گردو داریم که جرم آن 

کیلو عدس را داخل این کیسه گردو جای دهیم چون عدسها  11گردویی داخل آن جا نمی شود ولی ما می توانیم مثال 

حاال یک کیسه گردو و عدس داریم که . در البالی گردو ها قرار می گیرند بدون آن که حجم کیسه گردو افزایش یاید

می بینیدکه . آن تغییر زیادی نکرده استولی حجم ( کیلو عدس 11+ کیلو گردو  01)  افزایش یافتهکیلو  11جرم آن 

بلند کردن یک کیسه گردو و عدس از بلند کردن یک کیسه گردو دشوار تر است چون حاال چگالی کیسه افزایش یافته 

 (.حجم ثابت ولی جرم زیاد شده) است

ق می افتد یعنی یونهای نمک در ال به الی مولکول های زمانی که نمک را داخل آب حل می کنیم شبیه همین اتفا 

جرم آب زیاد می شود و همین باعث می شود  تغییر چندانی داشته باشدآب قرار می گیرند و بدون آن که حجم آب 

به همین دلیل مثال در دریاچه ای مانند دریاچه ارومیه شنا کردن . چگالی آب شور از چگالی آب معمولی بیشتر باشد

 .خیلی راحت است چون چگالی آب آنقدر زیاد است که شما به راحتی رو آب قرار می گیرید

ند یعنی در اثر ضربه از هم جدا می شوند دلیل شکننده بودن ترکیبات یونی را ترکیبات یونی اغلب شکننده هست :نکته

 یکی از سواالت آخر فصل در همین جزوه توضیح خواهیم داددر 
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 مشارکت الکترونی و پیوند کوواالنسی

 

 .می کنیمدانش آموزان عزیز برای این که پیوند کوواالنسی را خوب درک کنید باز یک مثال ساده برای شما مطرح 

این مثالها را با دانش آموزان عزیز دقت کنید مثالهایی که در این جزوه ها ذکر می کنیم فقط برای این است که شما 

 .مفاهیم کتاب درسی شبیه سازی کرده و این مفاهیم را بهتر درک کنید

علوم را با خود همراه داشته  کتابطبیعتا شما باید کتاب ریاضی و . فرض کنید در روز شنبه شما ریاضی و علوم دارید

به طور اتفاقی . یعنی فقط کتاب علوم را با خود آورده اید حاال فرض کنید شما کتاب ریاضی را فراموش کرده اید. باشد

حاال شما فقط . دوست کناری شما کتاب ریاضی را با خود آورده ولی کتاب علوم را فراموش کرده است با خود بیاورد

در حالی که هر دو نفر شما هم به کتاب ریاضی و هم به کتاب علوم . دوستتان فقط کتاب ریاضیکتاب علوم دارید و

؟ معلوم است به صورت مشترک از کتابهای هم استفاده می کنید شما و دوستتان چه کاری انجام می دهید. احتیاج دارید

دقت کنید در این . یاضی استفاده می کنیدیعنی ساعت اول هر دو نفر از کتاب علوم و ساعت بعد هر دو نفر از کتاب ر

 .حالت شما کتابهایتان را به هم قرض نمی دهید بلکه به صورت اشتراکی از آنها استفاده می کنید

یعنی از الکترونهای هم . شاید باز هم برایتان جالب باشد اگر بگوییم بعضی وقتها اتمها هم همین کار را انجام می دهند

دانش آموزان عزیز دقت کنید این حالت با داد و ستد الکترونی فرق دارد چون در . استفاده می کنندبه صورت اشتراکی 

داد و ستد الکترونی اتمها الکترونهایشان را به هم قرض می دادند ولی در این حالت اتمها الکترونهایشان را به هم 

 .قرض نمی دهند بلکه از آنها به صورت اشتراکی استفاده می کنند

 (مولکول آب ) را برایتان توضیح می دهیم  درسی رای درک بیشتر مطلب همان شکل کتابب
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 2الکترون دارد و برای این که به حالت پایدار برسد  6همانطور که در تصویر باال می بینید اتم اکسیژن در مدار آخر 

 ( .الکترون داشته باشد اتم پایدار است 8قبال گفتیم زمانی که الیه آخر کامل باشد یعنی ) الکترون دیگر الزم دارد

الکترون دارد و برای این که به حالت پایدار برسد به یک  1از طرفی می بینید که اتم هیدروژن در مدار آخر فقط 

پایدار  الکترونی باشد اتم 2الکترون دارد یعنی وقتی مدار اول  2دقت کنید مدار اول ظرفیت ) الکترون دیگر احتیاج دارد 

به نظر شما چه . الکترون الزم دارد 1الکترون الزم دارد و اتم هیدروژن  2حاال اتم اکسیژن برای پایدار شدن ( . تاس

اتم هیدروژن الکترونهای خود را به اشتراک گذاشته اند  2اتفاقی افتاده است؟ بله درست حدس زدید یک اتم اکسیژن با 

 ( سمت راست باالتصویر) 

ان عزیز دقت کنید در تصویر سمت راست الکترون سبز و الکترون قرمز به صورت مشترک دانش آموز :بسیار مهم

حاال می بینید که در . استفاده می شوند یعنی این دو الکترون هم متعلق به اکسیژن است هم متعلق به هیدروژن

الکترون )ی الکترون خودش الکترون دارد یک 2مولکول آب اتمها پایدار هستند چون حاال اتم هیدروژن در مدار آخرش 

 6الکترون دارد  8و اتم اکسیژن هم پایدار است چون در مدار آخرش (  الکترون قرمز )و یکی الکترون اکسیژن ( سبز

 .الکترون سبز که با هیدروژنها شریک شده است 2الکترون قرمز که مال خودش بوده و 

 ی شودمشارکت الکترونی بین دو نافلز انجام م :نکته بسیار مهم

 گسترده ترمشارکت الکترونی 

 

الکترونی را بهتر درک کنید توصیه می کنیم مثال زیر را به خاطر بسپارید و از آن برای رسم  مشارکتبرای این که 

 .مشارکت الکترونی استفاده کنید

دارای   Aهمانطور که در شکل زیر می بینید ربات . ربات تخیلی وجود دارند 4فرض کنید که در یک فیلم انیمیشن 
 . بازو است 4دارای   Dبازو و ربات  3دارای   Cبازو، ربات  2دارای   Bیک بازو ، ربات 

        
 Dربات                       Cربات                             Bربات                                Aربات      
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ارتباط ( ربات های سیاه)  Aمی تواند هم زمان با دو ربات ( ربات صورتی )   Bمی بینید ربات  زیرهمان طور که در شکل 
 .کدام یک بازو چون ربات صورتی دو بازو دارد و ربات های سیاه هر.برقرار کند

 
 

به جزوه فصل )اگر یادتان باشد در جزوه فصل قبل به شما آموزش دادیم که مدل بور را به صورت جفت الکترون رسم کنید 
الکترون که دو تا دوتا  4 .الکترون دارد 6مثال در تصویر زیر سمت چپ می بینید که اکسیژن در مدار آخر (. قبل مراجعه کنید

مثال در شکل  .هر کدام از الکترونهای تک در مدار آخر را یک بازو فرض کنید شماحاال . الکترون تک 2و  جفت شده اند 
الکترون تک دارد و هیدروژن یک بازو دارد چون در مدار آخر یک  2زیر می بینید که اکسیژن دو بازو دارد چون در مدار آخر 

د یک ربات دو بازویی با دو هیدروژن که هر کدام یک بازو دارند در تصویر زیر می بینید که اکسیژن مانن. الکترون تک دارد
یعنی اکسیژن دو الکترون به اشتراک می گذارد و هر اتم هیدروژن یک الکترون به اشتراک می  .ارتباط برقرار کرده است

 .گذارند و مولکول آب را تولید می کنند

 
 و اتم اکسیژن شبیه ربات  Aالکترون و هر اتم           اتمهای هیدروژن شبیه ربات  2در مولکول آب اتم اکسیژن     

 .هستند  Bالکترون به اشتراک گذاشته است                                           1هیدروژن        
 

می دانید که یک مولکول . فرض کنید می خواهیم مشارکت الکترونی در مولکول اکسیژن را رسم کنیم :یک مثال دیگر
 .اکسیژن از دو اتم مشابه اکسیژن تشکیل شده است

 (اکسیژن در مدار آخر دو الکترون تک دارد.)در تصویر زیر هر اتم اکسیژن را مانند رباتی در نظر بگیرید که دو بازو دارد
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دو اتم اکسیژن با هم دو الکترون به اشتراک گذاشته و مولکول دو اتمی اکسیژن با دو همانطور که در تصویر باال می بینید  
در این مدل هر جفت الکترون . شکل زیر مدل پیوندی مولکول اکسیژن را نشان می دهد. پیوند کوواالنسی ایجاد می کنند

 ر زیر را با تصویر باال نقایسه کنیدتصوی .اشتراکی را با یک خط نشان می دهیم

 
 مولکول دو اتمی اکسیژن با دو پیوند کوواالنسی

 

 اشتراک دو الکترون تشکیل می شود را پیوند کوواالنسی می گویند در اثرپیوندی که  :پیوند کوواالنسی
مثال می خواهیم . یک مثال دیگر هم ذکر می کنیم خیالمان راحت باشد که مطلب را کامل درک کرده ایدبرای این که 

می دانید که مولکول نیتروژن هم مانند مولکول اکسیژن از دو اتم . پیوند کوواالنسی را در مولکول نیتروژن نشان دهیم
ار آخر یعنی نیتروژن در مد .اگر مدل بور را برای اتم نیتروژن رسم کنید شکل زیر به دست می آید. مشابه تشکیل شده است

اگر هر الکترون تک را یک بازو در نظر . الکترون به صورت تک قرار دارند 3عدد آنها جفت هستند و  2الکترون دارد که  0
در تصویر زیر می بینید که دو اتم نیتروژن با کمک سه . بازو دارد 3بگیریم می بینید که اتم نیتروژن مانند رباتی است که 

  .پیوند کوواالنسی ایجاد کرده اند 3رار کرده و یک مولکول دو اتمی نیتروژن را با بازوی خود با هم ارتباط برق

 
 دو اتم نیتروژن با هم سه الکترون به اشتراک گذاشته و مولکول دو اتمی نیتروژن با سه پیوند کوواالنسی ایجاد می کنند

 
 مولکول دو اتمی نیتروژن با سه پیوند کوواالنسی

 : حاال برگردیم به اول فصل و پاسخ یک سوال

چرا ترکیبات یونی جریان برق را از خود عبور می دهند ولی ترکیبات مولکولی رسانای جریان 

 ؟برق نیستند

بد نیست بدانید ذرات سازنده ترکیبات مولکولی مولکول . اگر یادتان باشد در جزوه فصل قبل روی مفهوم ذره تاکید کردیم

اتم به اتم نه ) ترکیبات یونی وقتی در آب حل می شوند یون ها  یعنی. است سازنده ترکیبات یونی یوناست و ذرات 

از هم جدا شده و چون یون ها دارای بار الکتریکی هستند می توانند جریان برق را داخل محلول برقرار  (مولکول به مولکول



13 
 

داخل آب حل می شود اتم ها از هم جدا نمی شوند بلکه ذرات ولی ترکیبات مولکولی مانند شکر وقتی ( تصویر زیر)کنند 

و چون مولکول ها از نظر بار الکتریکی خنثی ( شکل پایین)شکر به صورت مولکول به مولکول داخل آب پخش می شوند

 .هستند پس جریان برق هم در محلول برقرار نمی شود

گی دارد یعنی شما باید بدانید ذره سازنده یک ماده چیست؟ آیا دوباره تکرار می کنیم خواص مواد به ذرات سازنده آنها بست

 ......ذره سازنده اتم است؟ آیا ذره سازنده مولکول است؟ آیا ذره سازنده یون است و 

همانطور که در تصویر زیر می . تصویر زیر نحوه حل شدن ذرات نمک و ذرات شکر را در داخل آب به شما نشان می دهد

 .ت یون به یون داخل آب پخش شده ولی شکر به صورت مولکول به مولکولبینید نمک به صور

     

 (مانند نمک)ترکیب یونی بعد از حل شدن در آب                                            یک ترکیب یونی         

ولی شما  .ول شکر نیستترکیب مولکولی رسم شده در زیر یک ترکیب فرضی برای سهولت فهم مطلب است و مولک :توجه

 .آن را مولکول شکر فرض کنید

 

 (مانند شکر)ترکیب مولکولی بعد از حل شدن در آب                                   یک ترکیب مولکولی فرضی       
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 :توجه
 که از کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا استفاده می کنند در هر قسمت از این کتاب اشکالی دارند مدارسی دانش آموزان

با ما در میان بگذارند در اولین فرصت ممکن اشکال شما به صورت کامل برایتان توضیح داده  از طریق کانال زیر در تلگرام
 .خواهد شد

        oloomeandishepooya@   :آدرس کانال تلگرام

 /http://oloomeandishepooya.blogfa.com     :آدرس وبالگ

 sham1352@yahoo.comehte     :ایمیل

 برای وارد شدن روی لینکهای باال کلیک کنید
 
 

 فصل دوم آشنایی شما با سواالتچند نمونه سوال جهت 

1 

 .عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید

 .داخل آب پراکنده می شوند( Na Cl)در هنگام حل شدن نمک در آب مولکول های نمک  -الف 
 نادرست        درست

 نادرست        درست                                                 .اتم ها نسبت به یون هایشان پایدار تر هستند -ب
 نادرست        درست                   .در مشارکت الکترونی هر اتم یک الکترون خود را به اشتراک می گذارد -ج

2 

 .انتخاب کنیدکلمه یا کلمات درست را از داخل پرانتز 

 .هیچ کدام از اتم ها الکترون از دست نمی دهند( داد و ستد الکترونی/  الکترونی مشارکت)در  -الف
 .الکترون به اشتراک گذاشته است(  سه/  دو/  یک)در یک مولکول نیتروژن هر اتم نیتروژن  -ب
 .انجام می شود( یک فلز و یک نافلز/  افلزدو ن/  دو فلز)مشارکت الکترونی بین  -ج

3 
 کدام یک از عناصر زیر تمایلی برای تشکیل یون ندارد؟

 نئون -لیتیم                      د -منیزیم                      ج -سدیم                       ب -الف

4 
 در کدام یک از گزینه های زیر نوع پیوند بین ذرات با بقیه متفاوت است؟

 مولکول آب -مولکول نیتروژن             د -مولکول نمک               ج  -ب          مولکول متان   -الف

5 

. الکترون دارند 8هر دو در مدار دوم خود  Bو اتم  Aتشکیل شده است  اتم   Bو  Aدر یک ترکیب که از دو عنصر 

 زیر صحیح است؟باشد کدام گزینه  11برابر  Bو عدد اتمی اتم  9برابر    Aاگر عدد اتمی اتم

 آنیون است  Bکاتیون و اتم    Aاتم  -هر دو خنثی هستند                 ب   Bو اتم   Aاتم   -الف
 هر دو آنیون هستند   Bو اتم   Aاتم   -کاتیون است                     د Bآنیون  و اتم    Aاتم   -ج

6 
 هستند؟کدام دو اتم زیر قادر به انجام مشارکت الکترونی 

 کربن و اکسیژن -سدیم و اکسیژن         د -منیزیم و اکسیژن        ج -کلر و کلسیم           ب -الف

https://web.telegram.org/#/im?p=%40oloomeandishepooya
http://oloomeandishepooya.blogfa.com/
mailto:ehtesham1352@yahoo.com
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7 

با توجه  به آنچه در کتاب درسی آموختید به سواالت . آرایش الکترونی پنج ذره را در شکل زیر مشاهده می کنید

 آن را با تعداد الکترون ها مقایسه کنید. را نشان می دهد عدد داخل هسته تعداد پروتون: راهنمایی زیر پاسخ دهید

 
 کدام ذره ها یون هستند؟  -الف

 کدام ذره ها پایدار و کدام یک ناپایدار هستند؟ -ب
 چه نتیجه ای می گیرید؟ بو ذرات قسمت  الفاز مقایسه ذرات قسمت   -ج

8 

را پتاسیم کلرید  دهنده شکل مقابل آرایش الکترونی ذرات تشکیل

با توجه به شکل به سواالت زیر . قبل از واکنش با هم نشان می دهد

 .پاسخ دهید

 .آرایش الکترونی این دو عنصر بعد از واکنش را رسم کنید  -الف
کدام عنصر تبدیل به کاتیون و کدام یک تبدیل به آنیون می   -ب

  شود؟ چرا؟

 
 بعد از واکنش چه تغییری می کند؟ چرا؟به نظر شما اندازه اتم پتاسیم   -ج
 به نظر شما آیا فلز پتاسیم یک عنصر پایدار است یا ناپایدار ؟چرا؟  -د

9 

همچنین می . از اجتماع یون های مثبت و منفی تشکیل شده است( نمک خوراکی)می دانید که بلور سدیم کلرید 

 .ضربه شکسته و خرد می شوددانید که سدیم کلرید خاصیت چکش خواری ندارد یعنی در اثر 

 .با توجه به طرح زیر سعی کنید دلیل چکش خوار نبودن بلور نمک را توضیح دهید  -الف
 

 
 بلور نمک بعد از ضربه                              بلور نمک قبل از ضربه                                                      
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 (C=6 و  O=8.)را رسم کنید( Co2) مولکول کربن دی اکسید( گلوله –میله )ساختار اتمی و ساختار  -ب
 

11 
به نظر شما چرا وقتی دو نافلز می خواهند با هم ترکیب شوند به جای داد و ستد الکترون مشارکت الکترونی انجام 

 می دهند؟

 پاسخنامه سواالت

1 

صورت یون های  بهندارد و هنگام حل شدن در آب ( Na Cl)مجزا  نادرست است چون نمک مولکول -الف
 .مثبت سدیم و یون های منفی کلر پراکنده می شود

اصال اتمها یون تشیل می دهند که  نادرست است چون  یون ها نسبت به اتم ها حالت پایدار تری دارند -ب
 پایدار تر شوند

 .اتم ها بیش از یک الکترون به اشتراک می گذارندنادرست است چون در مشارکت الکترونی گسترده  -ج

2 
 (دو نافلز ) -ج           (سه ) -ب           (مشارکت الکترونی ) -الف

 

3 
الکترونی است به همین دلیل هیچ  8نئون جزء گاز های نجیب است و مدار آخرش چون  گزینه د صحیح است

 .تمایلی برای تشکیل یون ندارد

 .د پیوند کوواالنسی و گزینه ب پیوند یونی است -ج –گزینه های الف چون  است گزینه ب صحیح 4

5 

 2)است 11الکترون دارند پس تعداد الکترون های هر دو  8چون هر دو در مدار آخر  گزینه ج درست است
 11 دارد پس یک الکترون گرفته  و 9عدد اتمی  Aعنصر ( الکترون در مدار دوم 8الکترون در مدار اول و 

 Bآنیون و   Aدارد پس یک الکترون از دست داده است یعنی  11عدد اتمی  Bالکترونی شده است و عنصر 
 .کاتیون است

6 
یکی فلز و  -ج -ب -در گزینه های الف. مشارکت الکترونی بین دو نافلز انجام می شودچون  گزینه د دست است

 .ددیگری نافلز است و فقط در گزینه د هر دو نافلز هستن

7 

 یون مثبت Cیون منفی   A -الف
 .ناپایدار هستندE   وD وB  پایدار  Cو  A -ب
نتیجه می گیریم اتم هایی که مدار آخرشان کامل است پایدار و اتم هایی که مدار آخرشان کامل نیست   -ج

 .ناپایدار هستند و یون تولید می کنند

8 

 -الف

 
 .کاتیون تبدیل می شود و کلر الکترون گرفته به آنیون تبدیل می شودپتاسیم الکترون از دست داده و به  -ب



17 
 

 .کوچکتر می شود چون مدار آخرش خالی شده و حذف می شود -ج
 ناپایدار است چون در مدار آخر یک الکترون دارد و تمایل دارد این الکترون را از دست بدهد  -د

9 

در بلور نمک یونهای مثبت و منفی به صورت یک در میان همانطور که در تصویر باال سمت چپ می بینید  -الف
قرار دارند و نیروی جاذبه قوی بین آنها وجود دارد ولی همانطورکه در تصویر سمت راست می بینید وقتی به 
قسمتی از بلور ضربه وارد می شود یونها کمی جابه جا می شوند و این جابه جایی باعث می شود یونهای 

وقتی یونهای . در کنار هم قرار گیرند( دایره های صورتی)در کنار هم و یونهای منفی( اهدایره های سی)مثبت
 .همنام در کنار هم قرار می گیرند همدیگر را دفع می کنند و بلور نمک شکسته می شود

الکترونش را  4الکترون تک دارد کربن  2الکترون تک و اکسیژن در مدار آخرش  4کربن در مدار آخر خود  -ب
 اتم اکسیژن به اشتراک می گذارد یعنی با هر اتم اکسیژن دو الکترون مطابق شکل زیر 2ا ب

 
 .چون در مدار آخر خود الکترون زیادی دارند و با جا به جا کردن آن الکترون ها مدار آخرشان تکمیل نمی شود 11

 

 


