نکاتی از شیمی دوم-سوم و چهارم
ؿثِ فلضّا:
-1تٌْا ّـت ػٌصش خذٍل تٌاٍتی ؿثِ فلض هی تاؿٌذ.ؿاهل:تغ+تاطا+پا یؼٌی تَس.ػیلیؼین.....
-2ؿثِ فلضّا خضٍ ػٌاصش دػتِ pهی تاؿٌذ ٍ دس گشٍّْای  13تا  ٍ 17دس دٍسُ ّای دٍم تا ؿـن خذٍل ٍاقؼٌذ.
-3دس دٍسُ ّای دٍم ٍ ػَم ٍ گشٍّْای  17 ٍ 13تٌْا یک ؿثِ فلض ٍخَد داسد.
-4ؿواس ؿثِ فلضّای داسی یک الکتشٍى.دٍ الکتشٍى ٍ ػِ الکتشٍى خفت ًـذُ تِ تشتیة تشاتش دٍ.چْاس ٍ دٍ ػٌصشهی تاؿٌذ.
-5تٌْا تشای دٍ ػٌصش ؿثِ فلضی هدوَعmlالکتشًٍْا تشاتش صفش هی تاؿذ
یؼٌی آسػٌیک ٍ آًتیوَاى.
-6دستیي آًْا دٍ ؿثِ فلض داسای  11الکتشٍى تا  l= 2هی تاؿٌذ:طسهاًین ٍ اسػٌیک.
 -7تٌْادس دٍ ؿثِ فلض صیش الیِ f4اص الکتشٍى پش هی تاؿذ.پلًَیَم ٍ اػتاتیي.
-8فشاٍاًتشیي ؿثِ فلض دس گشٍُ  ٍ 14دٍسُ ػَم ٍاقغ اػت یؼٌی ػیلیؼین.
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خَد یًَؾ آب فشایٌذی گشها گیش اػت تٌاتش ایي تا افضایؾ دها:
ثاتت یًَؾ آب :افضایؾ-غلظت یًَْای ّیذسًٍیَم ٍّیذسٍکؼیذ :افضایؾPH,POH،آب :کاّؾ یافتِ اها اب ّوَاسُ خٌثی
هی هاًذ.دقت کٌیذ ًPOHیض کاّؾ هی یاتذ!!
دس 36ػٌصش خذٍل تٌاٍتی تٌْا تشای اتن 8ػٌصش هدوَع msالکتشًٍْا صفش اػت یؼٌی ػٌاصشی کِ توام الکتشًٍْای آًْا
خفت ؿذُ اػت ؿاهل گشٍُ قلیایی(،)Be.Mg.Caگاصّای ًدیة( ٍ )He.Ne.Ar.Krػٌصش سٍی Zn

ؿثا ّتْا ٍ تفاٍت ّای یًَْای کشتٌات ٍ ًیتشات
ؿثاّت ّا:
ًؼثت ؿواس خفت الکتشٍى پیًَذی تِ ًاپیًَذی-ؿواس قلوشٍ ّای الکتشًٍی-ؿکل ٌّذػی-صٍایای پیًَذی-ؿواس ػاختاسّای
سصًٍاًؼی
تفاٍت ّا:
ؿواس داتیَ-ػذد اکؼایؾ هشکضی-قطثیت ٍ طَل پیًَذّا-قذست تاصی ٍ پایذاسی تاص هضدٍج
-1دستیي  18ػٌصش خذٍل تٌاٍتی تشای دٍػٌصش اکؼیظى ٍ هٌیضین ؿواس الکتشًٍْای تا  l=1 ٍl=1تا ّن یکؼاى اػت.دس
اٍلی  ٍ4;4دس دٍهی6;6
 -2دس اتن آسگَى ؿواس الکتشًٍْای تا l= 1دٍ تشاتش ؿواس الکتشًٍْای تا  l=1هی تاؿذ.
-3دس تیي 36ػٌصش خذٍل تٌاٍتی تٌْا اتن آّي داسای"  " 4الکتشٍى خفت ًـذُ هی تاؿذ.
پشتَ کاتذی
-1تشای ایداد آى الصم اػت تیي آًذ ٍ کاتذ یک لَلِ(حثاب) ؿیـِ ای ،داسای فـاس گاص تؼیاس کن ٍ،لتاط صیادی تشقشاس کٌین کِ
دس ًتیدِ پشتَ کاتذی تَلیذ ؿذُ اص کاتذ تِ آًذ ٍ تِ خط هؼتقین حشکت خَاّذ ًوَد.
-2پشتَ کاتذی ًاهشیی تَدُ ٍ تِ کوک هَاد فلَئَسػاى(فلَئَسػٌت) هاًٌذ سٍی ػَلفیذ ٍ ...قاتل آؿکاس ػاصی اػت.
-3پشتَ کاتذی داسای تاسهٌفی اػت ٍ تِ کوک آٌّشتا یا قطة ّا ی الکتشیکی هٌحشف هی ؿَد.
 -4داسای تاس هٌفی اػت ؿثیِ پشتَ تتا(اصخٌغ الکتشٍى)
-5خٌغ آى تِ خٌغ گاص دسٍى لَلِ ٍخٌغ کاتذ تؼتگی ًذاسد دس ًتیدِ ّوِ هَاد داسای الکتشٍى ّؼتٌذ.
-6داسای اًشطی اػت ٍ گاص دسٍى لَلِ سا هلتْة هی ػاصد.
-7دس تشخَسد تا آًذ فلضی(ػخت) تَلیذ اؿؼِ ایکغ هی ًوایذ.
-8داللت تش سفتاس رسُ ای الکتشٍى داسد(هثکشٍػکَج الکتشًٍی سفتاس هَخی)

-9اص خولِ داًـوٌذاًی کِ دس صهیٌِ پشتَ کاتذی هطالؼاتی اًدام داد "تاهؼَى" تَد ٍ تَاًؼت ًؼثت تاس تِ خشم الکتشٍى سا
اًذاصُ گیشی کٌذ(تاس الکتشٍى ٍدس ًتیدِ خشم الکتشٍى تَػط ساتشت هیلیکاى هـخص ؿذ.تلی تَػط ساتشت هیلیکاى)

اص خذٍل کتاب دسػی(هتي کتاب ٍػَاالت کٌکَس) ایي هَاسد حفظ ؿَد-هَاسدی کِ آًتالپی اػتاًذاد تـکیل آًْا هثثت اػت:
NO,NO2,N2O5,C2H 2,C2H4,HCN,CS 2,N2H4,PH3
هثثت اػتN2H 4.هثال اص هتي کتاب دسػی آًتالپی اػتاًذاسد تـکیل ّیذساصیي
ًکتِ اص الکتشٍؿیوی چْاسم
-1ػذد اکؼایؾ اتن کشتي دس اتیي(اػتیلي) تا ػذد اکؼایؾH:دس  ،NaHاکؼیظى دس پشٍکؼیذّا ٍFدس توام تشکیثات یکؼاى
اػت.
-2الکلْای ًَع اٍل تشاثش اکؼایؾ تِ آلذّیذ ٍ الکلْای ًَع دٍم تِ کتَى تثذیل هی ؿًَذ ٍ تفاٍت خشم آلذّیذ ٍالکل یا
کتَى ٍالکل هشتَطِ دس ایي ٍاکٌـْا تشاتش  2گشم هی تاؿذ.
-3دس ػشی الکتشٍؿیویایی( صفحِّ )118ش چِ پتاًؼیل کاّـی فلضی هٌفی تش تاؿذ آى فلض تْتش الکتشٍى هی دّذ ٍ
هحلَل ًوک فلض تاالیی سا هی تَاى دس ظشفی اص خٌغ فلض پاییٌی ًگْذاسی کشد.
-4دس ػلَلْای گالَاًی تلفظ اٍل دس ًام ػلَل آًذ سا ًـاى هی دّذ هثال ػلَل آلَهیٌیَم –سٍی:آلَهیٌیَم آًذ اػت ٍ کاٌّذُ
تش .تشای هحاػثِ  Eصفش ّویي خط تیشُ سا هٌْا فشض کٌیذ پغ سٍی هٌْای آلَهیٌیَم.
-5تٌاتش ایي دس ػلَلْای ػَختی ػَخت تِ آًذ ٍاسد هی ؿَد هثال ػلَل ػَختی:هتاى-اکؼیظى گاص هتاى تِ آًذ ٍ گاص اکؼیظى
تِ کاتذ ٍاسد هی ؿَد.
ً-6ین ٍاکٌـْای آًذی ٍکاتذی دس آتکاسی ػکغ یکذیگشًذ ٍ ًین ٍاکٌؾ کاتذی ػلَل ّای ػَختی "ّیذسٍطى-اکؼیظى"
ٍ"هتاى-اکؼیظى" تا ّن یکؼاى اػت اها تا تَخِ تِ ًین ٍاکٌؾ آًذی ّش کذام الکتشٍى هثادلِ ؿذُ هتفاٍت ٍ ضشایة هتفاٍت
اػت.

-7دس ّش ػلَل ػَختی ٍاکٌؾ کلی ػلَل تا ٍاکٌؾ ػَختي کاهل ػَخت آى یکؼاى اػت ٍ تَخِ ؿَد دس ّش دٍػلَل
ػَختی فَق حالت فیضیکی آب تَلیذ ؿذُ هایغ هی تاؿذ.
-8تغییش ػذد اکؼایؾ آّي دس صًگ صدى تشاتش  3هی تاؿذ ّواًٌذ تغییش ػذد اکؼایؾ کشٍم دس آصهایؾ کَُ آتـفـاى.
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کٌکَسی ّا!
دس ػَختي کاهل هتاى -CH4اتي  ٍC2H4پشٍپیي ّ(C3H4وگی ّاؽ چاس!) تغییش حدن تشاتش صفش ٍتٌاتش ایي کاس اًدام
یافتِ صفش هی تاؿذ پغ....
تشای ػادگی کاس دس ػَختي کاهل اگش ؿواس کشتي تشای (آلکاى :یک) (آلکي :دٍ) ٍ(آلکیي :ػِ ) تاؿذ =1W
پیذاػت کِ دس ایي ػِ ٍاکٌؾ توام هَاد تایذ دس حالت گاص ی تاؿٌذ!
کٌکَسی ّا!
ؿیوی چْاسم -اػتشّا ,RCOOR
-1اػتشّا اص ٍاکٌؾ کشتَکؼیلیک اػیذّا  RCOOHتا الکل ّا  ROHدس حضَس کاتالیضگش(اػیذ هؼذًی هثال ٍ )HCl
حشاست تذػت هی آیٌذ.
ٍ-2اکٌؾ اػتشی ؿذى اص ًَع اکؼایؾ کاّؾ ًیؼت.چشا؟ اها یک ٍاکٌؾ تشگـت پزیش هی تاؿذ.
 -3خشم اػتش تَلیذ ؿذُ اص ٍاکٌؾ یک هَل الکل یک ػاهلی ROHتا یک هَل کشتَکؼیلیک اػیذ یک ػاهلی  RCOOHتِ
هیضاى  18گشم(خشم یک هَل آب) اص هدوَع خشم الکل ٍاػیذ اٍلیِ کوتش اػت.
-4فشهَل هَلکَلی اػتشّای ػیش ؿذُ صًدیشی یک ػاهلی تِ صَست CnH2no2

هی تاؿذ ٍ تا کشتَکؼیلیک اػیذّا

ایضٍهشًذ.
 -5اػتشّای تا فشهَل ػوَهی فَق سا هی تَاى" آلکیل آلکاًَآت" ًاهیذ کِ تلفظ اٍل(آلکیل) ؿواس کشتٌْای الکل ٍ تلفظ دٍم
ؿواس کشتَکؼیلیک اػیذ ػاصًذُ اػتش سا ًـاى هی دّذ.

 -6اص خولِ اػتشّای رکش ؿذُ دس کتاتْای ؿیوی دتیشػتاًی:هتیل ػالیؼیالت ( داسای حلقِ تٌضًی ٍػیش ًـذُ) ٍ C8H8O3
اتیل تَتاًَآت (هادُ هَثش دس طؼن ٍتَی آًاًاع)  ٍC6H12O2اتیل اػتات( اتیل اتاًَآت)  C4H8O2سا هی تَاى ًام تشد.
*تِ فشهَل تدشتی اػتشّای فَق دقت ؿَد.

@azimianchem

-7اص اتیل اتاًَآت دس ػاخت چؼة ٍسًگ ٍ اص هتیل ػالیؼیالت تِ ػٌَاى طؼن دٌّذُ ٍ ...اػتفادُ هی ؿَد.
*تشای اتیل اتاًَآت هی تَاى دٍ ایضٍهش اػتشی صًدیشی دیگش سػن کشد.
 -8الکل ٍکشتَکؼیلیک اػیذ ػاصًذُ هادُ هَثش دس طؼن آًاًاع(اتیل تَتاًَآت) تِ تشتیة داسای فشهَل هَلکَلیC2H5OH
ٍC4H8O2یا C3H7COOHهی تاؿٌذ.
-9ػذد اکؼایؾ" اتن کشتي گشٍُ ػاهلی اػتشی" دس توام اػتشّا تِ خض اػتشی کِ اػیذ ػاصًذُ آى فشهیک اػیذ(هتاًَییک
اػیذ) تاؿذ تشاتش  +3هی تاؿذ.
-11هتیل هتاًَآت اػتشی اػت کِ تا اػتیک اػیذ ایضٍهش اػت تٌاتش ایي فشهَل تدشتی آى تا فشهالذّیذ-اػتیک اػیذ ٍ گلَگض
یکؼاى اػت...
کٌکَسی ّا
ؿثاّت ّا ٍ تفاٍتْای  HIٍHFدس حالت گاصی ٍ هحلَل آًْا دس آب�
ؿثاّت ّا :ؿواس خفت الکتشٍى ًا پیًَذی ٍ پیًَذی-قطثی تَدى-ؿکل ٌّذػی...
تفاٍت ّا :طَل.اًشطی ٍ قطثیت پیًَذ-تَاًایی تـکیل پیًَذ ّیذسٍطًیً-قطِ خَؽ_قذست اػیذی ٍ تاصی ٍ پایذاسی تاص
هضدٍج-هیضاى تفکیک یًَی دس آب-سػاًایی الکتشیکی ٍ هیضاى PHهحلَل آًْادس ؿشایط یکؼاى-آتکافت تاص هضدٍج ٍ قذست
کاٌّذگی آى...-
فشهَل هَلکَلی ٍ فشهَل تدشتی ٍ ػاختاسی ایي تشکیثات سا تذاًیذ!
دی هتیل اتش.اتاًَل.گلَکض.اػتیک اػیذ.فشهالذّیذ.فشهیک اػیذّ-2.پتاًَى.تٌضآلذّیذ.اتیل تَتاًَآت.آػپیشیي.ایثَتشٍفي.تشی هتیل
آهیي.آػپاستام.ػالیؼیلیک اػیذ.هتیل ػالیؼیالت.اتیل اتاًَآت.تَلَئي.اػتَىّ.گضاى.تٌضى .
ًفتالي.تٌضٍییک اػیذ.ػیاًَ اتيٍ.یٌیل کلشیذ.فٌَل...ٍ.

تا دػتِ تٌذی آًْا دس یک خذٍل تا فشهَل تدشتی .هَلکَلی .ػاختاسی .گشٍّْای ػاهلی.ؿواس خفت الکتشًٍْای ًاپیًَذی ٍ...
تشکیثات فَق آؿٌا ؿَیذ!
ًفتالي ؿثاّت داسد اص ًظش:
 -1ؿواس پیًَذّا تا گلَکضّ.شدٍ 24پیًَذ
-2ؿواس :پیًَذ دٍگاًِ -اتن ّیذسٍطى ٍ اتوْای تا ػِ قلوشٍ الکتشًٍی تا آػپیشیيّ.شدٍ پٌح پیًَذ دٍگاًِّ 8.یذسٍطى 11.اتن
ػِ قلوشٍی
-3داسا تَدى دٍ اتن کشتي تا ػذد اکؼایؾ صفش تا -2تَتیي
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ؿیوی 2
: H2O,H2Te,HF,NH3,SbH3تشتیة ًقطِ خَؽ
H2O>HF>H2Te>SbH3>NH3
ػلت سا ًیض خَیا ؿَیذ؟
--1خشم آب تَلیذ ؿذُ دس ػَختي :یک آلکاى تا nاتن کشتي;آلکي تا  ;n+1آلکیي تا n+2
هثال:خشم آب تَلیذ ؿذُ دس ػَختي کاهل :اتاى تشاتش پشٍپي تشاتش تَتیي یؼٌی ّوگی  3هَل آب یا  54کشم آب
 -2فشهَل ػاختاسی ّیذسٍ کشتٌْا تا ػاختاس لَییغ آًْا یکؼاى اػت.چشا؟
-3ؿواس پیًَذّا :دس آلکاى تشاتش هدوَع اتوْا هٌْای یک -دس آلکي تشاتش هدوَع اتوْا-دس آلکیي هدوَع اتوْا تؼالٍُ یک

پایاى

