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 پيوند كوواالنسی 
 -674حالت فیزیکی  ............... NaClو  ............... 𝐼2است.
 -677گستره دمایی مایع بودن  NaClنسبت به  ............... 𝐼2است.
 -674واحد سازنده ید  ...............می باشد.
 -674نیروی پیوند کوواالنسی ممکن است از نیروی میان یک جفت آنیون
و کاتیون قوی تر باشد.
 -644در هنگام تشکیل پیوند کوواالنسی اثر نیروهای جاذبهه بهیت تهر از
نیروی دافعه است.
 -644پس از تشکیل پیوند کوواالنسی نیروهای جاذبه بهیت تهر از دافعهه
است.
 -642اتم های هیدروژن در امتداد عمود بر محور پیوند نوسان می کنند.
 -644شکل زیر چه چیزی را نشان می دهد؟

 -646اتم های هیدروژن در امتداد محور  ...............نوسان مهی کننهد ولهی
نوسان آن ها به گونه ای اسهت کهه همهواره هسهته ههای آن هها در یهک
 ...............از یک دیگر قرار می گیرند.
 تست
 -644ترکیب هایی که از مولکهو ههای جهدا از ههم تشهکیل شهده انهد
...............
 )4ترکیب های کوواالنسی نامیده می شوند.
 )2ترکیب های مولکولی نامیده می شوند.
 )4در حالت مذاب رسانای برق هستند.
 )6نقطه ذوب و جوش باالیی دارند.
 طول پيوند 
 -644فاصله  ...............هسته های دواتم درگیر در پیوند طو پیوند است.
 -647هر چه طو پیوند  ...............باشد ،انرژی پیوند  ...............است.
 -644پیوند  Cl-Clاز پیوند 𝐼 ( 𝐼 −قوی تر /ضعیف تر) است.
 -644اتم های هیدروژن  ...............از مولکو  𝐻2می باشند.
 -644در فاصله تعادلی اتم های هیدروژن در  ...............سطح انهرژی وهود
قرار دارند.

 تست
 -644در شکل زیر مولکو هیدروژن در حالهت ...............پایهدارتر اسهت و
انرژی پیوند آن برابر ...............کیلوژو است.
+644 ، A )2
-644 ، C )4
+644 ، B )6
-644 ، A )4
 قطبيت پيوند كوواالنسی 
 -642مولکو های آب در میدان الکتریکی جهت گیری (می کنند /نمهی
کنند)
 -644قطبیت پیوندکوواالنسی با اوتالف الکترونگاتیوی رابطه  .........دارد.
 Be -646با نافلزها پیوند  ............می دهد.
 -644همواره پیوند میان دو اتم یکسان ،کوواالنسی  ...............وواهد بود.
 -644پیوند  ...............و  ...............در آستانه یونی شدن است.
 -647پیوند کوواالنسی قطبی نهوعی پیونهد کوواالنسهی اسهت کهه در آن
الکترون های پیوندی به وسیله یکی از اتهم ههای درگیهر در پیونهد کهامال
جذب می شود.
 تست
 -644کدام گزینه درست است؟
 ) 4بهیت تهر ترکیهب ههای شهیمیایی ،پیونهدهای کهامال یهونی یها کهامال
کوواالنسی ،ناقطبی دارند.
 )2بیت ترین تفاوت الکترونگاتیوی بین اتم های  Fو  Liاست.
 )4پیونههد کوواالنسههی قطبههی هنگههامی تشههکیل مههی شههود کههه تفههاوت
الکترونگاتیوی بین دو اتم در گستره  4/6تا  4/7باشد.
 ) 6اگر تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم بیت تر از  4باشد پیوند به عنوان
یونی طبقه بندی می شود.
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