
 بً وام خذا

  31/9/3193جزوي ی شیمی ، جىاب آقای ضرغامی                                                                          دوشىبً ، مورخ 

 

 ٌیذروژن یک خاووادي ی تک عضوی

1s( هی تاشذ ولی جشء گزوٍ اول یعٌی فلشات قلیایی تَ حساب ًوی آیذ. الکتزوًی ُیذروژى )تا وجود آى کَ آرایش   

آب هی دُذ  (H2o) ُیذروژى در طثیعت تیشتز در تزکیة تا گاس اکسیژى تشکیل 

 

:آشىایی با برخی رووذ ٌای تىاوبی  

 

 شعاع اتمی:

 تٌا تَ قزارداد ًصف طول پیوًذ کوواالًسی تیي دو اتن یکساى را شعاع اتوی یا ُواى شعاع کوواالًسی در ًظز هی گیزًذ.

  در یک گزوٍ اس تاال تَ پاییي تا افشایش عذد اتوی شعاع اتن افشایش هی یاتذ سیزا تعذاد الیَ ُا افشایش یافتَ و اثز پوششی ًیش افشایش

 هی یاتذ. در یک دورٍ اس چپ تَ راست تا افشایش عذد اتوی تعذاد الیَ ُا ثاتت هاًذٍ  و تار هوثز ُستَ افشایش هی یاتذ تٌاتزایي شعاع

کاُش هی یاتذ.اتوی   

 

 اثر پوششی:

 الیَ ُایی کَ تیي ُستَ و الکتزوى ظزفیت وجود دارًذ درصذی اس تار ُستَ را خٌثی هی ًوایٌذ و ُوَ ی تار ُستَ تَ الکتزوى 

 ظزفیت ًوی رسذ. تَ ایي پذیذٍ اثز پوششی گفتَ هی شود.

 

 بار موثر ٌستً:

تار هوثز ُستَ هی گویٌذ.هقذاری اس تار ُستَ کَ تَ الکتزوى ظزفیت هی رسذ را   

 

 وخستیه اورژی یووش:

 در یک گزوٍ اس تاال تَ پاییي تا افشایش عذد اتوی ًخستیي اًزژی یوًش کاُش هی یاتذ سیزا شعاع اتن افشایش هی یاتذ.

 در یک گزوٍ اس چپ تَ راست ًخستیي اًزژی یوًش افشایش هی یاتذ سیزا شعاع اتن کاُش هی یاتذ.

گزوٍ ُای دوم و سوم و ُویٌطور تیي گزوٍ ُای پٌجن و ششن ًخستیي اًزژی یوًش تَ جای افشایش تا کاُش اها در دو هورد تیي  



هواجَ است سیزا پایذاری الیَ ی ظزفیت در گزوٍ دوم تیشتز اس گزوٍ سوم و در گزوٍ پٌجن تیشتز اس گزوٍ ششن است.   

       n=3 

             12 Mg : 1s2/2s2 2p6/3s2                n=3             

             13 Al : 1s2/2s2 2p6/3s2 3p1             

                             

        15 P :1s2/2s2 2p6/3s2 3p3                                                  

          16 S : 1s2/2s2 2p6/3s2 3p4                                                    

           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

:الکترووگاتیوی  

 توایل تَ جذب الکتزوى را الکتزوًگاتیوی گویٌذ . ُز چَ شعاع اتن کن تز شذٍ و تا هوثز ُستَ تیش تز شذٍ تاشذ الکتزوًگاتیوی

در یک دورٍ اس چپ تَ راست الکتزوًگاتیوی افشایش هی یاتذ و در یکگزوٍ اس تاال تَ پاییي الکتزوًگاتیوی کاُش هی . تیش تز است  

را ًسثت هی دٌُذ. و کن تزیي الکتزوًگاتیوی 4زیي الکتزوًگاتیوی هزتوط تَ فلوئور هی تاشذ کَ تَ آى عذد تٌاتز ایي تیش ت یاتذ.   

را ًسثت هی دٌُذ. 0/7هزتوط تَ فزاًسین است کَ تَ آى عذد    

است 3/2الکترووگاتیوی ٌیذروژن بً عىوان مبىا مقذار   

 

  ↑شعاع اتمی                                                                                    ↓شعاع اتمی 

   ↓ الکترووگاتیوی ←                                                                               ↑ الکترووگاتیوی ←                   

      

↓بار موثر                                                                                     ↑بار موثر     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 خاصیت فلزی و وافلزی

تَ پاییي خاصیت فلشی افشایش و خاصیت ًافلشی کاُش هی یاتذ.در یک گزوٍ اس تاال   

فلشی افشایش هی یاتذ.اتوی خاصیت فلشی کاُش و خاصیت ًادر یک دورٍ اس چپ تَ راست تا افشایش عذد   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 تمریه :

 شعاع اتوی،ًخستیي اًزژی یوًش، الکتزوًگاتیوی،خاصیت فلشی و ًافلشی عٌاصز سیز راتا یکذیگز هقایسَ کٌیذ

21Mg                                                              19 K                                                                                11Na  

↑↓ 

↑↓ ↑   



 پاسخ تمریه باال:
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