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عنصر و ترکیب: هر ماده خالص تنها از یک نوع ماده تشکیل شده است مثال آب و یا نمک طعام ماده خالص هستند  

 همچنین فلزات مس و آهن مواد خالصند. مواد خالص خود به دو دسته عنصر و ماده مرکب دسته بندی می شوند  

. در حالیکه ترکیب، ماده خالصی است که از  عنصر ماده خالصی است که تنها یک نوع اتم دارد ماندد آهن و یا مس

 دو یا چند اتم ساخته شده است

مولکول آب 

 

 نمک طعام  

 

 رسانایی برخی محلولها: 

ساده می توان رسانایی محلولها را بررسی کرد  یبا ایجاد یک مدار الکتریک  
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شکر و اتانول مولکول دارند مولکولها بار الکتریکی ندارند و رسانای برق نیستند در حالیکه نمک با حل   

ات با بار مثبت)کاتیون( و ذرات با بار منفی) آنیون( ایجاد می کند و رسانای برق است رشدن در آب ذ   

 نام ماده  آب مقطر نمک شکر اتانول کات کبود

 رسانایی  نارسانا رسانا نارسانا نارسانا رسانا

بنابراین:   

برخی مواد با حل شدن در آب یون ایجاد می کنند و موجب رسانایی محلول می شوند به این مواد ترکیبات یونی  

 می گویند در ترکیبات یونی نوعی پیوند شیمیایی به نام پیوند یونی است 

کاتیونها و آنیونها پیوند یونی می گویند ترکیبات یونی شکننده اند و در  به جاذبه بین : و ویژگی های آن پیوند یونی

حالت جامد رسانای برق نیستند همچنین دمای ذوب زیادی دارند.این مواد تنها در حالت محلول شدن و یا به  

 صورت مذاب  برق را عبور می دهند 

 

 

یایی، جرم مواد قبل و بعد از واکنش با هم برابر است پایستگی جرم: در یک واکنش شیم  

گرم سدیم 7/7گرم گاز کلر + 9/11گرم نمک طعام                                 6/19       
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 نقش یونها در فعالیت های بدن:

 ردیف  نام یون  نقش یون در فعالیت بدن 

شود.یون سدیم حاصل  گرم نمک از طریق رژیم غذایی وارد بدن می   5/3روزانه 

از نمک طعام ، ایجاد جریان الکتریکی در مغز و اعصاب و ماهیچه های بدن به  

 ویژه قلب را به عهده دارد

Na+ 1 

آهن موجود در ساختار هموگلوبین باعث می شود تا هموگلوبین بتواند اکسیژن را  

ا برگرداند  ا به ششهاز ششها بگیرد و به یاخته ها برساند و گاز کربن دی اکسید ر 

 یون آهن با خوردن جگر و قرص فروس سولفات می تواند تامین شود

Fe+2 2 

 تغییر خواص فیزیکی آب با حل شدن نمکها در آن:

تغییر می کند مثال آب دریاها در دمای به نسبت بیشتر و باالتری می   خواص فیزیکی آب با حل شدن نمکها در آن

. غوطه ور شدن اجسام در آب دریا )آب شور( آسانتر استجوشد و رسانایی الکتریکی بیشتری دارد  

: پیوند اشتراکی)کوواالنسی(  

برای تشکیل مولکولها، برخی اتمها) اتم نافلزی( با یکدیگر الکترون به اشتراک می گذارند و پیوند اشتراکی ایجاد  

و یا یکی از اتمها تامین می شود  د. برای ایجاد هر پیوند اشتراکی دو الکترون الزم است که توسط هر دو اتممی شو  
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 تمرین: درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید  

 ردیف  عبارت  نادرست درست

 1 ترکیبات شیمیایی از مولکول و یا یون ایجاد شده اند   

لکولها بار الکتریکی دارند و رسانای برق هستند وم    2 

کاتیونها پیوند اشتراکی گویند به جاذبه بین آنیونها با     3 

 4 در یک واکنش شیمیایی جرم مواد واکنش دهنده برابر فراوده های حاصل از واکنش است   

 5 اتانول و شکر رسانای برق هستند چون با حل شدن در آب یون ایجاد می کنند  

 6 یونهای آهن در انتقال گازهای تنفسی نقش دارند   

خالصی با اتمهای گوناگون است ترکیب ماده     7 

 8 شکر و اتانول مولکول دارند و چون مولکولها بار الکتریکی ندارند رسانای برق هم نیستند   

 9 خواص آب با حل شدن مواد در آن تغییر می کند   

 10 هر پیوند اشتراکی با به اشتراک کذاشتن الکترونهای مدار خارجی برخی اتمها ایجاد می شود  

کدام شکل زیر ماده خالص از نوع عنصر را نمایش داده است؟  -11  

مولکول آب 

 
 

 پ
 

 ب
 الف

پاسخ دهید  ربه موارد زی -12  

 الف( چرا مولکولها در محلولشان رسانای برق نیستند؟

هستند؟ چرا نمکهای محلول در آب رسانای برق ب(  

 پ( پیوند یونی و پیوند اشتراکی در چه دسته ای از مواد مشاهده می شوند؟ 
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واژه های مقابل را تعریف کنید               الف( پیوند یونی    ب( پیوند اشتراکی   پ( پایستگی جرم       -13  

 ( Cl17و  Na11ضیح دهید)کدام یک از عناصرداده شده، کاتیون ایجاد می کند؟ با رسم مدل بور علت را  تو -14

 علت روشن شدن، روشن نشدن، و اندکی روشن شدن را بیان کنیدالکتریکی ساده زیر های در مدار -15

)توجه: در شکل وسط المپ پر نور است.در شکل سمت چپ خاموش و در شکل سمت راست اندکی روشن  

 است(

 

 این باره مثالی بزنید؟ با حل شدن نمک در آب خواص فیزیکی آب تغییر می کند در   -16

 ( چه نقش مهمی در فعالیت بدن دارد؟2Fe+یون آهن) -17

 ود؟ این نوع پیوند چگونه به وجود می آید؟ شبرای تشکیل یک مولکول چه نوع پیوند شیمیایی ایجاد می -18

 دهد؟ هر یک از شکلهای زیر ایجاد چه نوع پیوندی را نمایش می -19

 شکل الف 

 
 شکل ب

 



مدرس احمد عزیزی                                                                                                 یکدیگررفتار اتمها با /دوم فصل نهمشیمی پایه      

 

 

 

6 

 چه تعداد از گزینه های زیر درست است؟  -20 

 نمکها ترکیبات یونی هستند و پیوند یونی می دهند  ✓

 برای ایجاد مولکول پیوند شیمیایی اشتراکی بین اتمها ایجاد می شود ✓

 مولکولها بار الکتریکی ندارند  ✓

 بسیاری از نمکها با حل شدن در آب یون ایجاد می کنند   ✓

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

در کدام گزینه ماده داده شده تمام ویژگیهای گفته شده را دارد.))پیوند یونی دارد،ماده خالص است،در   -21

 شرایطی رسانای برق است(( 

 ( آهن 4( مس     3(   آب        2عام       نمک ط  (1

 در کدام گزینه پایستگی جرم برقرار است؟  -22

 گرم گاز اکسیژن 95گرم پودر آهن   +  224        گرم آهن زنگ زده                     320الف( 

 ز هیدروژنگرم گا 4گرم گاز اکسیژن +   32گرم بخار آب                                   38ب( 

 گرم اتم اکسیژن  8گرم اتم اکسیژن +  8گرم گاز اکسیژن                              18پ( 

      گرم سدیم  7/7گرم گاز کلر + 9/11گرم نمک طعام                                 6/19 ت(

 


