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پیوند یونی یاالکتروواالنسی پیوندی است بین اتم های فلزونافلزبایک دیگر.دراین پیونداتم های 

وبه تعداد الکترون هایی که ازدست میدهند دارای بار  یت  خود را ازدست میدهندفلزالکترون های ظرف

می شوند . که به آن ین مثبت یا)کاتیون(گفته می شود. تعدادالکترون هایی که هراتم فلزازدست می  مثبت

ا"ازیک تاسه ه می شود.))اتم های فلز درالیه ی ظرفیت معموالدهد ظرفیت یونی یا الکتروواالنسی گفت

الکترون برسد وبه تعداد 8بگیرند تاالیه ظرفیت آن هابه الکترون دارند((واتم های نافلزبایدآنقدرالکترون 

الکترون هایی که دریافت میکنند دارای بارمنفی می شوند که به آنهایون منفی یا)آنیون(گفته میشودتعداد 

آن اتم نافلزگفته می  االنسییت الکترووفالکترون هایی که هراتم نافلزدریافت میکنند ظر

))نافلزمعموالا"درالیه ظرفیت خود چهارتاهفت الکترون دارند((شود.  

ت نوشته وظرفیت هر یک برای نوشتن فرمول ترکیب فلزونافلز فلز را سمت چپ ونا فلز را سمت راس

.رازیر وند دیگری قرار می دهیم   

تایی یا اکتت:اتم های فلزونافلزدرپیوندهای یونی طوری الکترون ها را مبادله میکنندکه الیه  8قائده ی 

  گویند.تایی یا اکتب می  8الکترون برسد،به این قائده  8ها به  یظرفیت آن

به سواالت زیر پاسخ دهید. 

                             

 فلز                                               

نا فلز                                  1                          

                               

                                              



 موضوع :بخش سه/ترکیبات یونی  به نام خدا نویسنده فرزاد احمر

 

  

ی  خواص تریک های یونی:درجامد های یونی مولکول های مستقل وجود ندارد و یون های مثبت ومنفی درشبکه ای که به آن شبکه

م هریون قرارمی گیرنددرشبکه ی یونی نمک طعایونی یا شبکه ی الکتروواالنسی یاجامد یونی گفته می شود کنار یک دیگر

یون بابارمخالف احاطه می شود..تعداد یون های با بارمخالف که یک یون رادرجامد یونی احاطه می کندعددکوئوردیناسیون 6توسط

جامد های یونی دارای ویژگی های زیر می باشنداست.6گفته می شودکه درمورد نمک طعام عددکوئوردیناسیون   

الکترواستاتیکوجود دارد.نقطه ی ذوب باالیی رادارند،زیرابین بدن ها نیروی جاذبه ی قوی   

دراثر ضربه درراستای معینی می شکنند.  

جامد های یونی درحالت جامد رسانای الکتریسیته نمی باشندولی درحالت مذاب ومحلول رسانای التریسیته هستند.درهنگامی که 

نمک درآب قرار بگیرد مولکول های قطبی آب ازازسرمثبت دور بدن های منفی وازسر منفی دور یون های مثبت رامی گیرندواین 

ده می شوند به این عمل آبپوشانی یاهیدرات شدن می گویند وبه این یون هایون های آبپوشیده یاهیدرات گفته می یون هادرآب پراکن

 شود.
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