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 قطبیت مولکول ها 
 -725بر هم کنش جاذبه ی یاها ............... .ی ها  ...............واریهها یی.
درییلسی یی گو د.
 -725یجود دی قطب یثبت ی ینفهی دی یهی در یوللهوا هها قطبهی ی
واریها جاذب ی یوجود یاا .یوللوا ها ،واری جاذب ی قو تهر ری
یضاف یی کند.
 -725یقدیر واری یی .درییلسی با  ...............جرم یوللوا ها یفزی ش یهی
ابد.
 -735یز یاا .گازها ( COی  )𝑁2ی (  𝑂2ی  )𝐹2کدیم ک آسا .تهر به
یا ع تبد ل یی شود.
 -735در یویرد ز ر یوللوا ها قطبی ری یشخص ویا اد.
𝑆𝑂2 , 𝐻2 𝑂 , 𝑁𝐻3 , 𝐶𝐻3 𝐶𝑙2
 -732هنگایی ک  ...............کوچک تر ن یتم شناخت شهد به  ...............ی
 ...............هها  ...............ک ه  ...............ز ههاد ی  ...............دیروههد یت ههل شههوود،
پاوود بساار  ...............ب یجود یی آ د.
 -733پاوود هادریژوی ووعی جاذب  ...............یست ک (قو تر /ضعاف تر)
یز پاوود کوییالوسی یست.
 تست
 -735کدیم یوللوا قطبی یست؟

 تست
 -737کدیم یوللوا غارقطبی یست؟
CO )2
𝑃𝐶𝑙3 )5
𝑃𝑂𝐶𝑙3 )5
𝑆𝐹6 )3
 تست
 -736کدیم دست یز یوللوا ها قطبی بود ی یتم یرکز آ .ها فاقد جفت
یللتری .واپاوود یست؟
𝑆𝑂3 ، SO2 ، 𝑂3 )2
𝑁2 𝑂 ، HCN ، 𝐶𝐻2 𝐶𝑙2 )5
𝐻2 𝑆𝑒 ، 𝑂𝐹2 ، 𝑆𝐶𝑙3 )5
𝐴𝑙𝐶𝑙3 ، 𝑃𝐹3 ، 𝐵𝐹3 )3
 تست
 -735با آ .ک پاوود  ...............قطبی تر یز پاوود  ...............یست ییا یوللوا
 ...............واقطبی ی یوللوا  ...............قطبی یست.
𝑃𝐶𝑙3 ، 𝐴𝑙𝐶𝑙3 ، 𝑃 − 𝐶𝑙 ، 𝐴𝑙 − 𝐶𝑙 )5

آبی055

𝐴𝑙𝐶𝑙3 ، 𝑃𝐶𝑙3 ، 𝐴𝑙 − 𝐶𝑙 ، 𝑃 − 𝐶𝑙 )2
𝑃𝐶𝑙3 ، 𝑆𝐶𝑙2 ، 𝑃 − 𝐶𝑙 ، 𝑆 − 𝐶𝑙 )3
𝑆𝐶𝑙2 ، 𝑃𝐶𝑙3 ، 𝑆 − 𝐶𝑙 ، 𝑃 − 𝐶𝑙 )5
 مقايسه نقطه ذوب و جوش
بر یساس وقط جوش یرتب ویا اد.
H2 Te H2 Se H2 S H2 O-735
SbH3 AsH3 PH3 NH3 -735
HI HBR HCl HF -755
SnH5 GeH5
SiH5 CH5 -755
CH5
HF NH3 H2 O -752
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