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: دانش شیمی کمک می کند تا هوشمندانه از مواد در خلق آثار هنرمندانه بهره ببریم. کمک دانش شیمی به خلق آثار 

: فراوانی، دردسترس بودن،واکنش پذیری کم،استحکام زیاد و آثار هنرمندانهساخت ویژگی های مواد اولیه برای 

  اولیه خاک رس است.پایداری مناسب.یکی از این مواد 

( مخلوطی از اکسیدهاست و به دلیل تفاوت در نوع و مقدار اجزای سازنده بسیار متنوع است CLAYتوجه: خاک رس)

 .سیلیس موجود در خاک رس موجب استحکام و ماندگاری می شود.
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 مواد مولکولی و مواد کوواالنسی:

مواد مولکولی نقطه ذوب و سختی  2COO ,2Hمولکولهای مجزا دارند. مانند  ددر ساختار خوالف( مواد مولکولی: 

 کمتری دارند. به مواد مولکولی در حالت جامد، جامد مولکولی گوئیم.

مانند هستند که با هم پیوند اشتراکی )کوواالنسی( دارند.  با ساختاری غول آسامجموعه ای از اتمهاب( مواد کوواالنسی: 

 مواد کوواالنسی ، جامد کواالنسی نامیده می شوند. (مواد کوواالنسی، نقطه ذوب باالئی دارند و سخترند.2SiOسیلیس)

نشده  می باشند تاکنون یون تک اتمی آنها در هیچ ترکیبی یافت SiوCتوجه: عنصرهای اصلی یک جامد کوواالنسی ، 

 است.سیلیس، گرافیت، الماس، گرافن از نمونه های جامدات کوواالنسی هستند. 

 می باشد mohsتوجه: سختی یک کانی ،میزان مقاومت آن در برابر خراشیدگی می باشد و واحد آن 

 سازه یخی گرافن الماس گرافیت (2SiOسیلیس)
سییییییییییلیس جامییییییییید 

 Si کوواالنسییییی اسییییت .

پییس ویک شییبه فلییز اسییت 

از اکسیییییژن فراوانتییییرین 

عنصر پوسییته زمییین اسییت. 

و  Siترکیبییییات محتلییییف 

O  پوسییییته  %90بیییییش از

جامییید زمیییین را تشیییکیل 

-داده اند.سیییییییییییییییلیس

و  خییییییییییییال )کوارتز(

سییییلیس ناخال )ماسیییه( 

میییی باشد.سییییلیس جامییید 

کوواالنسییییی اسییییت و در 

بیییییا  هیییییار  Si رآن هییییی 

اکسیییییژن سییییاختار سییییه 

جییاد بعییدی و غییول آسییا ای

 می کند

 

جامد کوواالنسی است و ساختار الیه 

ای دارد .در مغز مداد استفاده می شود 

و  گالی کمتری نسبت به الماس 

دارد . گرافیت با  ینش دوبعدی 

 اتمهای کربن ایجاد شده است.

 

جامییید کوواالنسیییی اسیییت. در 

سیییاختار غیییول آسیییای المیییاس، 

اتمهییییای کییییربن  ییییینش سییییه 

بعدی دارنیید و هییر اتییم کییربن بییا 

جهییییار کییییربن دیگییییر پیونیییید 

کوواالنسییییی بر ییییرار نمییییوده 

اسییت. المییاس در سییاخت متیییه 

کیییییاربرد دارد.و  از گرافییییییت 

  گالتر است

 

 جامد کوواالنسی است.

تیییک الییییه ای از گرافییییت 

اسیییت کیییه در آن اتمهیییای 

کییربن بییا پیونیید کوواالنسییی 

هسییته هییای شییش گوشییه ای 

مقاومیییت تشیییکیل داده انییید 

برابییییییر  100کششییییییی آن 

گونییه دوبعییدی فییوالد اسییت

اسیییت شیییفاع و انعطیییاع 

پذیراسیییت .رسیییانای بیییر  

اسییییت با سییییباندن پییییودر 

گرافیییت بییه نییوار  سییب و 

درپییی آن جییدا کییردن پییی

میتییییوان الیییییه نییییازکی از 

 گرافن تهیه کرد

 

جامد مولکولی است. 

در سازه یخی 

مولکولهای آب با 

آرایش منظم سه 

بعدی ، حلقه های 

شش گوشه تشکیل 

 داده اند
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 روش پیشرفته برای رسم ساختار لوئیس:

 با توجه به فرمول داده شده اتمها را ابتدا با یک پیوند به هم متصل کنید. اتمهای هیدروژن در سطح خارجی  رار می گیرند -1

 و اتمهای با ظرفیت بیشتر اتم مرکزی خواهند بود. ضمنا در رسم ساختار توجه به اصل تقارن فراموش نشود.

 . اعده اکتت در مورد هیدروژن مطرح نیست بدیهی استهشت تائی)اکتت( شود.  دور اتمها باید - 2

و نیز تعداد الکترونهای استفاده شده برای رسم   eکل برای اینکه بدانید ساختار رسم شده صحیح است یا خیر ، الزم است - 3

(usee)را بشماریم 

 eکلتعداد اتم(=×)تعداد الکترونهای الیه ظرفیت اتم مجموع

 سه حالت پیش می آید:   

1-   usee=کلe  .در  نین صورتی ساختار رسم شده صحیح است و رسم ساختار لوئیس انجام شده است 

2-     usee>کلe   کلبا ایجاد پیوند دوگانه یا سه گانه و توجه به اصل تقارنe  را باusee  .مساوی می کنیم 

3-    usee<کلe   کلدر  نین صورتی اتم مرکزی از  اعده اکتت پیروی نمی کند و با افزودن زوج اتم مرکزیe  را باusee   .مساوی می کنیم 
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   H1و   N7و   Cl17و  P15و   C6و     O8و    S16اعداد اتمی مورد نیاز عبارتند از:

 برای نمایش احتمال حضور الکترون ها )توزیع الکترونها( در مولکولها به کار می رود. نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی : 

 مولکول دو اتمی جور هسته وناجور هسته 1مثال

 
 مولکول آب و کربن دی اکسید -2مثال

 
 
 

 
 اتین )استیلن( و کربونیل سولفید -3مثال
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 گوگرد تری اکسید و آمونیاک -4مثال

 
 مولکول  طبی ونا طبی: 

 مولکولهایی هستند که در میدان الکتریکی، جهت گیری می کنند و به عبارتی گشتاور دو طبی دارندمولکول  طبی: 

 3NHو  3CHClو   HClمثال: 

در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کنند به عبارتی گشتاور دو  طبی مولکولهایی هستند که مولکول نا طبی: 

 4CHو  3SO و  2Clو 2Hطبی آنها صفر است(. مثال :  ندارند)گشتاور دو

 

 

 O8  N7  S16 C   6رسم کنید کدام  طبی و کدام نا طبی است. راCH4و   NOو  SCOو  2NOو  3Oتمرین: ساختار لوئیس 

 

 
 
 

پس  طبی ناپیوندی دارد اتم مرکزی 

 است

 
 

ناپیوندی دارد اتم مرکزی 

 پس  طبی است

 

  
اتمهای  و ناپیوندی ندارد اتم مرکزی 

 طبی   پس دور آن متفاوت هستند

 است

ناپیوندی ندارد اتم مرکزی 

یکسان  اتمهای دور آن و 

 نا طبی است  پس هستند
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توجه: اگر مولکولهای  طبی یک ماده مایع )مثال آب( را به صورت باریکه ای به جریان در آوریم ، با رساندن میله باردار به 

 باریکه در حال جاری شدن، مسیر مایع منحرع می شود

 

 تولید بر  با کمک شاره های یونی و مولکولی: 

بر روی گیرنده برج ،  به کمک آینه ها ، با متمرکز کردن پرتوهای خورشیدینمک طعام مذاب یک شاره)سیال( یونی است .

در شب  این سیال بسیار داغ به منبع انرژی ذخیره انرژی گرمائی سرازیر می شود و انرژی الزم برای تبدیل آب به بخار را حتی

 هنگام فراهم می کند.
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 جامد یونی:

به جاذبه  وی بین کاتیونها با آنیونها پیوند یونی گویند.فلزات با از دست دادن الکترونهای الیه ظرفیت خود به کاتیون و 

 نافلزات با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می شوند .
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 ناهمنام موجود در پیرامون هر یون معین در شبکه بلور ، گفته می شود.به شمار نزدیکترین یونهای عدد کئوردیناسیون: 

 

 می باشد و شبکه بلور سدیم کلرید را نشان می دهد 6در شکل باال عددکئوردیناسیون 

 برای توصیف آرایش سه بعدی اتمها، مولکولها و یونها در حالت جامد به کار می رود شبکه بلوری:

فرمول شیمیائی یک جامد یونی ساده ترین نسبت کاتیونها و آنیونهای جامد یونی را  یونی:فرمول شیمیائی یک جامد 

 NaCl     2CaClنشان می دهد مثال 

از آنجا که جامد یونی از ذرات مجزا تشکیل نمی شود و به صورت شبکه عظیمی از یونهای مثبت و منفی است  -1توجه مهم

 برای آن استفاده نمی شود. لذا از واژه فرمول مولکولی و یا مولکول

 تغییرات شعاع اتم در یک گروه  تغییرات شعاع اتم در یک دوره 

حال )از  پ به راست دوره(در یک دوره از عناصر عدد اتمی افزایش یافته 

آنکه تعداد الیه های الکترونی ثابت است بنابراین با افزایش عدداتمی)تعداد 

های الکترونی بر جاذبه موثر هسته بر پروتون( و ثابت بودن تعداد الیه 

 الکترونهای الیه ظرفیت اضافه شده و شعاع اتم کاسته می شود 

 
 

در یک گروه از عناصر )از باال به پایین(هم عدد اتمی و هم تعداد  

الیه های الکترونی افزایش می یابد.با افزایش تعداد الیه های  

بردافعه بین الیه ها اضافه شده و  -بار منفی دارند-الکترونی 

افزایش عدد اتمی  ادر به کاهش شعاع نخواهد بودبه عبارت 

ه شده و لذا شعاع اتم به طور نسبی دیگر از بار موثر هسته کاست

 افزایش خواهد یافت 

 



مدرس احمد عزیزی                                                                                 جلوه هنر، زیبایی وماندگاری     /سوم شیمی دوازدهم فصل    

 

 

 

9 

شعاع آنیون همواره از اتم نافلزی خودش بزرگتر است همچنین همواره شعاع کاتیون از اتم فلزی خودش  -2توجه مهم

 د.کو کتر می باشدزیرا فلزات الکترون از دست داده و نافلزات می گیرند تا یونها ایجاد شون

 

  گالی بار با بار یون رابطه مستقیم و با حجم کره یون رابطه عکس دارد -3توجه مهم

=
بار یون

حجم کره یون
≡

بار یون

شعاع یون
=

𝑞

𝑟
  گالی بار

 

 شعاع اتم فلزی و کاتیون آن رابطه مستقیم دارند یعنی اتم فلزی بزرگتر ، کاتیون بزرگتری هم دارد  -4توجه مهم

 کاتیونهای تناوب  هارم و سوم گروههای اول و دوم  جدول تناوبی را از لحاظ  گالی بار مقایسه کنید -1تمرین 

 

 آنیون  وی ترین و جاذبه کدامها ضعیفترین می باشد؟در جدول باال جاذبه بین کدام کاتیون و  -2تمرین 
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 آنتالپی فرو پاشی شبکه جامد یونی:

 گرمای مصرع شده در فشار ثابت برای تبدیل یک مول جامد یونی به یونهای گازی مجزا.
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 آسائی ایجاد کرده اند.یونهای مثبت فلزی در دریای الکترونی  رار دارند وشبکه سه بعدی و غول شبکه جامد فلزی:  

 توجه: دریای الکترونی را سست ترین الکترونهای الیه ظرفیت می سازند.

 

 ویژگی های فلزات
 رسانای بر  و گرما هستند،  کش خوارند، جال پذیرند ،  ابلیت مفتول شدن دارند  ویژگی فیزیکی

 تنوع اعداد اکسایش، واکنش پذیری  شیمیائیویژگی 
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 بیند. شم ما مواد رنگی را با طول موج عبوری یا بازتاب شده از آنها میدیده شدن رنگها: 

 "اگر یک ماده، همه طول موجهای مرئی را بازتاب کند، به رنگ سفید و اکر همه را جذب کند به رنگ سیاه دیده می شود"

آبی سه رنگ اصلی هستندبا ترکیب دوتا از آنها رنگهای فرعی زرد، فیروزه ای و ارغوانی توجه: رنگ های  رمز، سبز و 

 ایجاد می شود
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 رنگ ایجاد شده ماده رنگی رنگ دهنده

2TiO سفید 

3O2Fe  رمز  

C )سیاه )دوده 

،رنگ هر ه مقدار روی بیشتر باشد.ظرفیت های مختلف از وانادیم ایجاد می شود ر روی(دبا تغییر مقدار کاهنده)پوتوجه : 

 ایجاد می شودارغوانی 

 تیتانیم:  

 نهمین عنصر فرآوان پوسته زمین است ✓

 در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی شود ✓

 تهیه فلز خال  آن گران و دشوار است ✓

 در صنایع کاغذ و کرم ضد آفتاب استفاده می شود 2TiOاز ✓

✓ 2TiO پایدار، غیرسمی و منعکس کننده اشعه فرابنفش خورشید است 

 تیتانیم ، ماندگار و با استحکام است ✓

 ( تفاوت دارند PوSفلزات واسطه در ویژگی هایی مانند سختی، نقطه ذوب و تنوع در اعداد اکسایش با فلزات  اصلی )دسته  -1توجه

نسبت به  Tiنقطه ذوب بیشتر،  گالی کمتر و مقاومت عالی در برابر خوردگی و سایش از جمله ویژگی های برتر  -2توجه

 فوالد زنگ نزن است.

 در ساخت اجزای ثابت و متحرک موتور جت،پروانه کشتی ها و پوشش بیرونی برخی بناها استفاده می شودTiاز  -3توجه

 نمکهای وانادیم با ظرفیت های مختلف رنگهای گوناگونی ایجاد می کنند

V+5 آبی رنگ
                 Zn                  V+4 +)زرد(

V+5 سبز رنگ
       Zn                 V+3 +)زرد(

V+5 ارغوانی
          Zn                  V+2 +)زرد(
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( آلیاژ نیکل و تیتانیم است که به آلیاژ هوشمند معروع است و در ساخت فرآورده های صنعتی و nitinolنیتینول) -4توجه

 ودپزشکی به کار می ر

 که ساینده ارزان  یمتی است در تهیه سمباده استفاده می شود SiCاز  -5توجه
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